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Aan alle verzamelaars! 

Voorbericht over onze grootse veiling van het jaar. Van 

26 tot 30 september 1967 
veilen wij onder andere meer dan 1000 kavels Oud-Duitsland, prachtig 
luxe-materiaal, grootste zeldzaamheden en een wereldberoemde 
speciaal-verzameling 

Inzet D.Mk. 350.000 
de grootste Zeppelin-speciaalverzameling uit het vroegere bezit van 
Dr. Ratscho Atanassoff; 
de grootste speciaal-verzameling van het vorstendom Moldavië uit het 
bezit van de industrieel Cohen; 
de grootste speciaal-verzameling Noorwegen, een parade van unieke 
luxe-stukken, uit het bezit van de bankier N. Nordlind, Stockholm; 
bovendien nog voor enige miljoenen D.Mk. fraai en gezocht materiaal 
van alle landen, waaronder honderden verzamelingen uit particulier 
bezit, die alleen reeds een waarde van D.Mk. 1.500.000 vertegenwoor
digen. 

Iedereen wiens naam in de filatelie meetelt wordt bij deze veiling 
verwacht. Ook u verwachten wij I 

Opgelet: In deze veiling moet elke kavel verkocht worden, derhalve 
wordt zonder limiet geveild. 

* 

H.C.SCHWENN-6 Frankfurt/M. Neckarstr. 9.postf.16707 Tel.252010 
H. C. SCHWENN AG • CH-8000-Zürich* Bahnhofstr. 73 < Tel. 275772 



KOLONIËN 

ZICHTZENDINGEN... van 
RUSLAND - ESTLAND - LETLAND - LITAUWEN -
HONGARIJE - MONACO - BULGARIJE - TURKIJE 
- SAN MARINO - POLEN - TSJECHOSLOWAKIJE 
- LIBERIA - EGYPTE - / / / / / E N 

FRANSE 
ENGELSE 
PORTUGESE 
DUITSE 
ZUIDAMERIKAANSE STATEN 

Bovenstaande landen zijn hoofdzakelijk ongebruikt 
in zichtzendmgen opgenomen (met eerste plakker) 
en uitgepnjsd op ± 25/45% van de Yvert catalogus 
'67 (de diverse kolomen zijn zowel gebruikt als 
ongebruikt opgenomen). 
BIJ een uitname van ƒ30,— en ƒ100,— wordt een 
speciale korting verleent, resp. 5 en 10%. 
Uw aanvrage naar 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
G. L. van Toor 

Binnenweg 13 - Loenersloot - Telefoon (02949) 377 

YVERT 1968 verschijnt begin september 
Deel I Frankrijk ƒ 4 , — 

II Europa 18,— 
lil Overzee 22,— compleet drie delen ƒ 44,— franco 

Catalogus Ned en D G , N V P H , ƒ 4 , — -I- porto 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 - Utrecht (Tuindorp) - Giro 498361 - Tel 713994 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V d Berqe - Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Telefoon 2 09 19 
Verzamelt u brieven kaarten en of stempels van uw woonplaats-streek 
of provincie ? ? "? Of verzamelt u Ned zegels op echt gelopen brieven 
van 1852-1965? Of van voor 1900 bepaalde stempels op heel̂  poststuk of 
duidelijk leesbaar op losse zegels '>'>'> Wel enige unieke coli zijn 
door ons aangekocht i i 

De gecombineerde postzegelveiling 
LIJNBAANSGRACHT 309-1 - AMSTERDAM - TEL (020) 6 63 90 

Dit najaar worden onze veilingen wederonn gehouden in 
gebouw Frascatt Nes 59-63, Amsterdam en wel op 
2 september, 10 oktober, 4 november en 9 december. 
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang 
van de veiling 
Ons steeds groter wordend succes danken wij aan 
Ie Onze deskundige behandeling en verkaveling der 

inzendingen 
2e De lage provisie die wij berekenen, nl slechts 10% 
3e De snelle afrekening aan de inzenders reeds na 

4 dagen 

Mocht u onze geïl lustreerde catalogus nog niet hebben ontvan
gen, vraag deze dan heden aan 

INDONESIË GOEDKOPER dan waar ook ! I ! 
Ook nu nog 70 versch pfr ser ƒ 3 0 — , id 60ser ƒ22,50, nr 
13-14 ƒ1,50, 72-80 ƒ6,50, 81-95 ƒ1,10, 107-11 ƒ 6 , — , 119-26 
ƒ11,50, 133-36 ƒ3,20, 142-45 ƒ3,75, 150-53 ƒ4,75, 161-63 
ƒ5,75, 164-78 ƒ1,25, 200-03 ƒ 3 , — , 209-13 ƒ1,25, 280-85 ƒ0,90, 
290-99 ƒ2,75, blok 1-4 ƒ2,50, Az sp ƒ1,50. Generaals ƒ4,50. 
Muziek lOw ƒ 3 , — , 16w ƒ9,25, Luchtv ƒ1,10, Th Cup ƒ1,35 
pfr ƒ 37,50 Uitgebreide prijsli jst nr. 27 op aanvraag, (gratis) 
WEST-IRIAN (Irian Barat) 26 w compl pfr ƒ6,75 UNTEA cpl 
Gat Zonnebl 1968 ƒ2,25 Weer ontvangen 1000 versch 
GROOT-FORMAAT (veel motieven) ƒ17,50, 500 versch idem 
ƒ6,75 MOTIEFZEGELS 500 versch Sport ƒ 20,—, 100 v Sport 
ƒ2,50, 300 v Dieren ƒ10 ,—, 100 v Dieren ƒ2,50, 200 Ruimtev 
ƒ 1 0 , — , 100 V Bloemen ƒ3,25, 50 v Drieh ƒ2,50, 50 v Rode 
kruis ƒ 1,50, 50 v Vogels ƒ 1,75, enz Uitgebreide prijsl i jsten (ook 
van Nederl . en O.G.) gratis op aanvrage. Bestel l ingen, enz. aan: 

J. Bijlsma Zutphen 
Schimmelpennmcklaan 3 - Tel. (05750) 33 I I - Giro 92.76.78 

Jac. Engelkamp biedt aan 
Nederland zonder plakker ongebruikt 
No 134-135 f33 ,—, no 139-UO f 8,—, no U1 -U3 f 9,90, no 166-168 f 8,25 
no 199-20? f 15,—, no 203-207 f27,50, no 208-211 f 13,75, no 220-223 f 16,50 
no 229-231 f 27,50 no 232-235 f 24,75, no 238-239 f 49,50, no 240-243 f 35,75 
no 248-251 f 38,50, no 252-255 f 13,75, no 257-260 f 49,50, no 261-264 f33 ,— 
no 265-266 f 14,30, no 269 f 3 ,80 . no 270-273 f34,65, no 274-277 f 3 3 , — 
no 279-282 f22 ,—, no 283-286 f 22.—. no 287-288 f 9,— , no 289-292 f 19,25 
no 293-295 f7 ,70, no 296-299 f 13,75, no 300-304 f9 .90, no 305-309 f 13,20 
no 313 317 f 8,25, no 318-322 f 16,50, no 323-324 f 6,— no 325-326 f 6,60 
no 327-331 f 9,35, no 347-349 f132,—, no 350 355 f 19,25, no 371-373 f44,— 
no 402-403 f5,80, no 402b 403b f40 ,—. no 428-442 f 5,50 no 550 555 f 17.50 
no 556-560 f32,50, no 563-567 f 1 1 , — , no 568-572 f 1 1 , — , no 573-577 f 9 , — 
no 578-581 f 12,50, no 583-587 f 13,50, no 592-595 f 36,— no 602-606 f 13,50 
Alle hierop volgende nrs kosten 90% prijscourant Onder f 25,— porti extra 

Jac. Engelkamp, Spuistraat 301 

AMSTERDAM GIRO 312696 TEL (020) 230998 

NIEUWE CATALOGI 1968 
NEDERLAND N.V.P.H. spec. Cat. 
INDONESIË 
INDONESIË 
ISRAEL 
MICHEL 
MICHEL 
MICHEL 
MICHEL 
MICHEL 
GIBBONS 
GIBBONS 
GIBBONS 
ITALIË & Geb 
SCOTT 
SCOTT 
SCOTT 
SCOTT 
YVERT 
YVERT 
YVERT 
YVERT 
ZUMSTEIN 

Zonnebloem 
Yland & van Reyen 
Banco 
Duitsland spec. 
Europa zonder D'land 
Overzee Deel 1 
Overzee Deel II prijs 
Overzee Deel III prijs 
Engel. & Kol. Deel 1 
Eur. z. Eng. Kol . Dl II 
Overz. z. Eng. geb. Ill 

. SASSONE spec. cat. 
U.S.A. Spec. Cat. 
N rd . & Z d . A m . DI . 1 
Rest v.d. wereld DI II 
Deel 1 en II in 1 band 
Frankrijk Deel 1 
Europa z. Frankrijk II 
Overzee z. Fr. geb. Ill 
Compl. 3 delen 

k,— plus 
2,25 plus 
2,25 plus 
2,75 plus 
5,15 plus 

23,80 
29,35 

onbekend 
onbekend 
18,— 
35,— 
27,50 
18.— 
20,— 
27,50 
36,— 
55,— 
k,— plus 

18,— 
22,— 
ÜA — 
25.— 

60 et 
20 
20 
20 
60 

et 
et 
et 
et 

60 et 

uitgave datum 

port sept 
port ju l i . 
por t sept 
port sept 
port juli 

sept 
juni 
nov. 
febr. 
aug. 
sept 
sept 
aug. 
nov. 
sept 
okt . 
nov. 

por t aug. 
aug. 
aug. 
aug. 

sept. 

1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 

Verder alle Borek Catalogi op bestelling leverbaar. 
Levering uitsluitend bij vooruitbetaling op onze postgiro Nr. 193156 
onder duidelijke vermelding van hetgeen u wenst te ontvangen. 

POSTZEGELHANDEL 
HARTOG OKKER 
Herengracht 167 par ter re , Amste rdam C. (achter de Dam) 

Dagelijks geopend van 10 u v.m. to t 4 u n.m. Zaterdags van 10/^ u-3 u. 



FIRST DAY COVER A L B U M S 
Berg uw kostbare verzameling op In die handige albums van 
Importa. Uw enveloppen kunt u dan overzichtelijk rangschikken 
in die sterke schroefbanden van kunstleer in vijf kleuren met 
goudtitel en kader. 
Uw handelaar heeft de gehele collectie in voorraad, t.w.: 

P.S. Populair 
formaat 12 x 23y2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
FYiJs, inclusief etuis f 4,50 
Losse etuis, per stuk f 0,15 

r a O , I formaat 16 x 251/2 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 5 9 Q 
Losse etuis, per stuk ƒ0,25 

P a O . I I formaat 3OV2 X 251/2 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis | 9 9 Q 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,50 

P C I I I fo''maat'35 x 25 /̂2 cm, 15 etuis voor 90 covers 
■ O . I l l Prijs, inclusief etuis f 12,90 

Losse etuis, per stuk ƒ 0,65 

UITGAVE I M P O R T A n.v. 
POSTBUS 150 
DEN HAAG 

A 1 ■'"^—rT—nTir 

FIRST DflV eOUEPS 

I X H 0 1 I D 
van dit nummer 

Hoofdartikel 429 
Eerste Emissie Ned. Indië (16) 430 
Honderd jaar Nederlandsche Roode Kruis 432 
Het Kongologedenkteken te Gentinnes / Censuur 435 
Stars and Stripes in de filatelie 436 
Aanvulling op de „zwarte lijst" van de FIP 438 
Wat ging er fout / Internationale Tentoonstelling / 
Amphilex 439 
Wij ontvingen 440 
Boekenplank 441 
Wat is filatelie en wat niet ? 443 
Personalia / Tent. en ruildagen 444 
Agenda 446 
Rubriek Nederland 447 
Rubriek Overzee / Luchtpost 448 
Rubriek Postwaardestukken 449 
Rubriek Stempels 450 
Rubriek België / Post uit Parijs 451 
Rubriek Ver. Naties / SuidAfrica 453 
Rubriek Wij lazen voor u / Nederlandsche bond 
van filatelistische verenigingen 454 
Verenigingsnieuws 455 
Nieuwe uitgiften 457 

HOLLAND ALBUMS 
Voor de „up to date" verzamelaar 

HOLLiliiW 

NiOElUIIB f« 

NU OOK VERKRIJGBAAR: 
NEDERLAND f 6 , 50 
OVERZEESE RIJKSDELEN f 7 , 50 
INDONESIËWESTiRIAN f5 ,75 
DEZE DRIE DELEN IN ÉÉN BAND 

totaal 211 bladen f 12,50 

NEDERLANDEN ^ . ^ 
OVERZEESE RIJKSDELEN flOr 

totaal 176 bladen 

Op verzoek %enden wi j U gaarne onze uitgebreide prijs

courant van albums en stoclcboeicen etc. 

IMPORTA N.V. POSTZEGELGROOTHANDEI 
DEN H A A G  POSTBUS 15( 

Meer don 1000 verl<oopadressen in Nederian« 



Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

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

H. P. van Lente 
Curapaostraat 35, Amsterdam-W 17 

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

Telefoon (070) 55 43 76 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leclen van aangesloten 

verenigingen Is het abonnementsgeld 
in de verenigingscontributie begrepen 

Voor niet-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 (02500) 1 74 50 (5 lijnen) 
Postgiro 3 77 58 

k4e jaargang - augustus 1967 (515) 

ê 

HELPT UW RODE KRUIS HELPEN! 

Het „Nederlandsche Roode Kruis" bestaat honderd jaar. Wat het in 
deze honderd jaar heeft gedaan, is al uitvoerig in de pers en via radio en 
televisie belicht. Ook in dit nummer van het Maandblad wordt ter 
gelegenheid van het eeuwfeest aandacht aan deze organisatie besteed. 

Ieder is het erover eens, dat het Rode Kruis een zeer bijzondere taak 
heeft. Ieder kan steeds een beroep doen op het Rode Kruis en velen van 
ons hebben rechtstreeks of zijdelings wel eens van ons Rode Kruis hulp 
of steun gehad. 

Voor deze vele taken is geld, veel geld nodig. Dit geld wordt vrijwillig 
bijeengebracht. 

Wij filatelisten kunnen hiertoe ook bijdragen door de bijzondere post
zegels te kopen. Ze zijn nu al te koop, gebruik ze deze maand voor de 
frankering van uw correspondentie. 

U doet de ontvangers van uw brieven een plezier, 
U weet een goed doel te dienen, 
U HELPT UW RODE KRUIS HELPEN. ' 

Augustus 1967 4 2 9 



EERSTE EMISSIE NEDERLANDSINDIE (16) J.F.CLEIJ 

Vervalsingen 
Vervalsingen van beide zegels der eerste emissie Neder

landsIndië, zowel van de ongetande als de getande, komen 
voor en wel grove, primitieve en „betere". 

In de filatelistische literatuur zijn diverse malen op ver
schillende plaatsen deze vervalsingen beschreven. Wanneer 
men zich de moeite getroost deze gegevens met elkaar te 
vergelijken, dan blijkt dat vaak van elkaar is overgenomen. 
Vervalsingen van de oudste twee Indische zegels ziet nmen 
vrij regelmatig. Het is mijn eigen ervaring dat men ze 
relatief veel aantreft op de bekende postzegelmarkt te Parijs. 

Van de ongetande zegels zijn de volgende vervalsingen 
bekend: 

1. Afgeschaafde uitknipsels van kleurenfoto's uit veiling
catalogi'), soms zelfs voorzien van een valse afstempeling. 
Ook gesignaleerd op brief stuk je. Dit soort vervalsingen is 
vrij ongevaarlijk. Met een loep ziet men duidelijk, dat het 
geen gravure is, doch bestaat uit een raster van grotere en 
kleinere puntjes zoals bij een krantefoto. 

2. Een van de meest voorkomende is een vervalsing in 
steendruk op wit, dun velijnpapier ^), in het geheel niet getint, 
wat bij gegraveerde echte exemplaren altijd wel het geval 
is tengevolge van het onvoldoende afwissen van de druk
plaat én mogelijk ook door tropische invloeden. 

Deze vervalsing komt zowel ongestempeld als gestempeld 
voor. De ongestempelde exemplaren hebben witte gom. Bij 
echte ongebruikte zegels is de gom altijd getint, soms zelfs 
geelbruin. In de literatuur staait vermeld dat de gesitempelde 
vervalsingen meestal de afstempelingen FRANCO dragen. 
Hierbij wordt een tweetal afgebeeld, beide met een gelijk
soortig rondstempel, waarvan de tekst onleesbaar is. Ook is 
op beide een fragment van een tweede stempel te zien. Op
vallend is ook de te rode tinit van de zegels. 

Vergelijken we het zegelbeeld met dat van een echt 
exemplaar, dan zien we diverse verschilpunten. 

De achtergrond wordt gevormd door horizontale en verti
cale lijnen. Hierdoor worden bij de echte zegels horizontaal 
liggende rechthoekjes gevormd, bij de valse vierkantjes. De 
verticale lijnen lopen bij de echte linksboven niet geheel 
door, bij de valse wel. 

In de zijvlakken, waar NEDERL en INDIE staan, vormen 
de horizontale en verticale lijnen een duidelijk scherp net
werk. Bij de vervalsingen zijn deze lijnen min of meer in 
elkaar overgevloeid wat de indruk geeft van een effen 
achtergrond. 

De neus van de koning is bij de echte zegels afgerond, die 
bij de valse is te spits en bovendien te wit. 

De snor en de onderlip zijn bij de echte zegels duidelijk 
gegraveerd. De mondspleet is scherp en heeft in het midden 
een punt. Bij de valse exemplaren is dit alles veel vager. 

De epaulet op de schouder boven de L van ZEGEL wordt 
gevormd door een liggende V, waarvan de punt duidelijk is 
afgeknot. De valse zegels vertonen een veel meer naar voren 
springende, witte, liggende V met een scherpe punt. 

De haal van de 1 is bij de echte zegels kort, staat los van 
de staart van de linker dolfijn. Bij de vervalsingen is deze 
haal langer en raakt vrijwel de dolfijnstaart. 

Bij de echte zegels eindigt de T van CENT onder mm of 
meer in een punt; bij de valse is dit niet het geval. 

De vier schaduwlijnen rechts van de T van CENT zijn 
verschillend van lengte, naar rechts toe worden ze langer. 
Bij de vervalsingen zijn ze evenlang. 

De twee steiren zijn bij de echte zegels vrij regelmatig van 
vorm in tegenstelling tot die op de valse. 

3. Een vervalsing, die mij alleen uit de literatuur bekend is. 
Böhlian^) beschrijft deze als volgt: 

. . . de 1 van 10 raakt de dolfijn niet. Sterren onder NEDERL 
en INDIE wijken in vorm geheel af. Het gedeelte uniform dat 
boven het woord ZEGEL te zien is, is wel dicht bij de kraag 
gearceerd echter niet tegen de witte band aan zoals bij de 
echte zegel het geval is. 

4. Een klassieke vervalsing ■*), waarbij de tekening in 
details ook veel afwijkt van die van de echte. Vooral de 
letters van NEDERL en INDIE zijn opvallend klein. Deze 
falsificatie is vernietigd met de stempel, waarmee ook vaak 
de klassieke vervalsingen van zegels der Engelse koloniën 
zijn gestempeld, een ovaal balkstempel die bestaat uit naar 
elkaar toebuigende bogen tussen enige horizontale strepen. 
Deze vervalsing behoort meer tot de „Imitations" die vroeger, 
veelal uit Frankrijk, werden aangeboden om de lege hokjes 
in de albums te vullen. 

Een ongetande zegel, echt. Imitatie met valse sfempel 
voor de zegels der £nge/s^ 
kolomen. 

5. Een zeer primitieve vervalsing, waarschijnlijk in steenJ 
druk, maar veel slechter uitgevoerd dan die beschreveif 
onder 2. Bij de achtergrond om de koningskop en on 
NEDERL en INDIE is met de loep vrijwel geen netwerk tJ 
bespeuren; de achtergrond is bijna geheel egaal rood. D J 
letters van NEDERL en INDIE zijn veel te klein. Het roo(f 
van de zegel is veel te rood, het wit is geel van tint. 

6. Chemische kleurveranderingen*). Bohlmeyer melddl 
reeds in 1896 zegels van de eerste emissie NederlandsIndia^ 
die door inwerking van chemicaliën in purper en karmiji 
waren getransformeerd. Deze werden indertijd, op brief stuif 
aangeboden voor ƒ 300,— de zes stuks. Voor toen al ee | 
stevige prijs! 

7. Als laatst bekende vervalsing een van Italiaanse a^ 
komst °). De tekening is hierbij vrij goed getroffen. De kleu 
is echter te bruin. De achtergrond om de koningskop bestas 
weliswaar uit een netw^erk van horizontale en verticale lijneJ 
doch maakt bij aanschouwing zonder loep een effen indrul 
zender schaduwwerking, dit in tegenstelling met de ech1j 
zegels, waar dit wel het geval is. Vooral links van de kc 
vindt men bij de echte een lichtere partij. 

Deze imitatie werd indertijd openlijk door de fabrikar 
E. Oneglia, Piazza Vittorio Emanuele, No 14, Turijn, in zij 
prijscourant aangeboden en zou leverbaar zijn „in de twq 
bekende tinten", zowel gestempeld als ongestempeld. In 
verschillende literatuuropgaven staat vermeld dat iede^ 
zegel afzonderlijk gemaakt werd („Calcographie"). 

Vervalsingen van de getande zegel: 
1. Afgeschaafde uitknipsels van kleurenfoto's uit veilini 

catalogi'). Geen gravure, het beeld bestaat uit een rastl 
van puntjes. Ook de blauwe proef komt op gelijke wijf 
vervalst voor. 

2. Chemische kleurvervalsingen *) in purper en karmij| 
zoals bij de ongetande vervalsingen onder 6 beschreven. 

3. De door „calcographie" vervaardigde vervalsingen vl 
Oneglia uit Turijn"). De hierbij afgebeelde zegel valt behall 
door de afwijkende bruinrode kleur en het geelachtige papi 
direct op door de brede randen buiten het zegelbeeld. Ditl 
bij de echte zegels onmogelijk, omdat het zegelbeeld eigenll 
te breed was voor de enige kam in het bezit van de po\ 
zegelfabriek aan 's Rijks Munt te Utrecht, de I2V2 : 12A-ka 

4 3 0 Augustas 1967 



Bij de echte zegels staan de tandinggaiten bij een gecentreerd 
exemplaar tegen de kaderlijn, vallen dikwijls zelfs gedeel
telijk binnen het zegelbeeld. Onderwerpen we de tanding 
aan een nauwkeuriger onderzoek, dan zien we dat de ver
valsing in lijntanding in plaats van kamtanding is uitgevoerd 
en wel in 11V2 : 11V2. 

De vervalsing is vernietigd met een dubbelringstempel, 
waarin we het jaarcijfer 64 en de letter C ontwaren. Deze 
vervalsing was oök ongestempeld te leveren. 

De hier genoemde falsificatie is zeer waarschijnlijk dezelfde 
als die gemeld en afgebeeld wordt door Bölian '") en welke 
ïls volgt wordt beschreven: 

Nagebootste plaatdruk, vermoedelijk steen of zinkdruk. 
De tekening is vrij goed, de bovenhoeken zijn echter slecht 
iitgevoerd. Kleur te bruin, papier te geel, tanding 11 V2: llVa. 

, ^i , :-

l^^^a 
'riJnlim' 
' ' iff^^^ 

i' Jl^ ^GiFn! r*** 
1 gpi H^v^Éft 

M ̂ Hf,.w 
s i^mii ^^^^^^^1 

HH^HÜ^^H 
il B^HIH^B 
m JÜ^HM^ 

■'î  

. ......  ^ 

^^^m 
ÉHHR^f 
J^W ■ 

TJMË'Mlt "^ 
b f j w t H 1 

^fJnB m 1 
| |H^^^H M 
^^^Hl̂ ^^^ 
^^B^H^HUfl 
IS:.'£iiiflHBHyH 

alB ^ i 

; Bi IffiÉÜI^ l ^ ^ l 
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De Philatelist 1932, bladzijde 51 — De vervalschingen van Neder
land en overzeesche gewesten door Dr. G. W. W. Bolian; 
Handboek der Postwaarden van NederlandschIndlé, deel I, blad
zijde 21, 
Handboek over alle Postzegels van Nederland en Koloniën door 
J. C. Auf der Helde, bladzijde 112, 
De Philatelist 1932, bladzijde 51 — De vervalschingen van Neder
land en overzeesche gewesten door Dr. G. W. W. Bölian, 
Manual of the stamps of Netherlands Indies, Curagao and Suri
nam, bladzijde 83; 
De Philatelist 1933, bladzijde 53 — De vervalsehingen van Neder
land en overzeesche gewesten door Dr. G. W. W. Bölian; 
De Philatelist 1932, bladzijde 51 — De vervalschingen van Neder
land en overzeesche gewesten door Dr. G. W. W. Bölian; 
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 1896, bladzijde 
146 — Nederlandsch OostIndië door J. E. Bohlmeyer, 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1928, bladzijde 105 — 
Chemische kleurverandering enz door Pierre Vos, 
Handboek der Postwaarden van NederlandschIndie, deel I. blad
zijde 21; 
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 1898, bladzijde 
136, — NederlandschIndië — Vervalsching door J. E. Bohlmeyer, 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1938, bladzijde 28, — 
Ned.Indie — Vervalsching, 
Handboek der Postwaarden van NederlandschIndlë, deel I, 
bladzijde 21, 
Manual of the stamps of Netherlands, Netherlands Indies, Cura
sao and Surinam, bladzijde 83; 

Vervalsingen in steendruk. 

Een valse getande zegel met 
brede randen, met lijntanding 
" ' / 2 X lV/2. 

Gedeeltelijke vervalsing, ge
maakt van een ongetande ze
gel. De zegel is echt, de tan
ding is vals, lijntanding 12 x 
12. De stempel FRANCO met 
omlijsting kan niet voorko
men op een getande zegel. 

valsng met kleine letters 
NEDERL en INDIE. 

Een getande zegel, echt. 

. De gevaarlijkste vervalsingen zijn exemplaren Neder
dsIndië nummer 1, ongetand, die door „bijtanden" tot 

mer 2 worden gepromoveerd"). Dit zijn gedeeltelijke 
valsingen, waarbij de zegels dus echt zijn, maar de tanding 

Dit is voor de vervalser een aantrekkelijke bezigheid, 
Idat de getande zegel schaarser is — en daardoor hoger in 

s — dan de ongetande zegel. 
eestal maakt de falsaris echter fouten, zoals bij de hier 

ebeelde zegel, welke niet in kamtanding 12'/2 : 12, doch 
ijntanding 12 x 12 is uitgevoerd. Bovendien kan de stempel 

NCO met omlijsting niet op een getande zegel voor
en. Toen de getande zegel namelijk in NederlandsIndië 
irculatie kwam, was de halfrondstempel al algemeen als 
ietigingsstempel ingevoerd. Deze soort vervalsing is 
urlijk moeilijker te onderkennen wanneer de vervalser 
en ongetande zegel met halfrondstempel een kamtanding, 
12V2 :12 meet, aanbrengt, 

dit verband worden ook nog gememoreerd de van een 
ing voorziene exemplaren nummer 1, die indertijd aan

ing gaven tot de foutieve veronderstelling van de invoe
van de getande zegels in 1867 in plaats van het (waar

ijnlijk) juiste 1868. 1̂ ) 

De Philatelist 1932, bladzijde 51 — De vervalschingen van Neder
land en overzeesche gewesten door Dr. G. W. W. Bölian; 
Nederlandsch Tijdschrift voor postzegelkunde 1896, bladzijde 
146, — Nederlandsch OostIndie door J. E. Bohlmeyer, 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1928, bladzijde 185, — 
Chemische kleurverandering enz. door Pierre Vos, 
Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië, deel I, 
bladzijde 21; 
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 1898, bladzijde 
136, — NederlandschIndié — Vervalsching door J. E. Bohlmeyer; 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1938, bladzijde 28. — 
Ned.Indië — Vervalsching, 
Handobek der Postwaarden van NederandschIndlë, deel I, 
bladzijde 21, 
Manual of the stamps of Netherlands, Netherlands Indies, Cura
gao and Surinam, bladzijde 84; 
De Philatelist 1932, bladzijde 51 — De vervalschingen van Neder
land en overzeesche gewesten door Dr. G. W. W. Bölian; 
De Philatelist 1932, bladzijde 51 — De vervalschingen van Neder
land en overzeesche gewesten door Dr. G. W. W. Bölian; 
Manual of the stamps of Netherlands, Netherlands Indies, Cura
gao and Surinam, bladzijde 84; 
Postzegelblad voor Indie 1935, bladzijde 112; 
Postzegelblad voor Indlë 1936, bladzijde 2; 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1935, bladzijde 8; 
De Philatelist 1935, bladzijde 11; 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1935, bladzijde 114; 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1967, bladzijde 57; 
Manual of the stamps of Netherlands, Netherlands Indies, Cura
gao and Surinam, bladzijde 84. 
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HONDERD JAAR NEDERLANDSCHE ROO 
C. J. Schmeink, arts, oudgewestelijk commandant van het Rode Kruis 
Korps in NoordHolland; oudcommandant van de Colonne Amsterdam. 

24 juni 1859. In de omgeving van heit 
gehucht Solferino vindt een bloedig 
treffen plaats tussen de verbonden le
gers van Fransen en Sardiniërs en het 
Oostenrijkse leger. Door een toeval kan 
een jong, sociaal bewogen Zwitser, J 
Henri Dunant, het afschuwelijk lijden 
van de zonder geneeskundige hulp op 
het slagveld achtergebleven gewonden 
met eigen ogen aanschouwen en het 
brengt hem tot het schrijven van zijn 
boek „Un souvenir de Solferino". 

Dit boek zal de stoot geven tot de op
richting van het Internationale Comité 
van het Rode Kruis, dank zij de steun 
van de leden van het Geneefse Genoot
schap tot Nut van het Algemeen — Du
nant kwam uit Geneve —, maar vooral 
door de steun van de Nederlandse ma
joorchirurgijn dr. J. H. C. Basting, die 
behalve een voortreffelijk linguist een 
begaafd redenaar was. 

Door het energieke werken van Du
nant en Basting komen in oktober 
1863 te Geneve de afgevaardigden van 
zestien Europese staten bijeen ter voor
bereiding van de diplomatieke conferen
tie, waarin de conventie voor de ver
betering van de gewonde militairen kan 
worden voorbereid. Ook hier speelt 
Basting een belangrijke rol. Op 8 augus
tus 1864 wordt het congres te Geneve 
geopend; 25 landen zijn vertegenwoor
digd en de conventie wordt door bijna 
alle landen geratificeerd. 

Als kenteken wordt een rood kruis 
op een wit veld vastgesteld; voor de 
meeste mohammedaanse landen een 
rode halve maan, voor een enkel land 
de leeuw met zon. 

Het lag in de bedoeling dat alle lan
den eigen nationale RodeKruisvereni
gingen zouden oprichten. 

Onze zuiderburen waren er al heel 
vlug bij; op 4 februari 1864 stichtten 
zij zulk een vereniging. In Nederland 
ging dat, zoals gewoonlijk, wat moei
zamer, en koning Willem III moest via 
een organiek besluit van 19 juli 1867 in
grijpen. Vandaar thans in 1967 het 
eeuwfeest. 

De nationale RodeKruisverenigingen 
ontvangen, grosso modo, geen subsidie 
van de staat en zijn voor het financieren 
van haar activiteiten aangewezen op 
contributies der leden, collectes, giften 
en de opbrengst van de ten bate van het 
Rode Kruis uitgegeven postzegels. 

Frankrijk ging hierin voor; in septem
ber 1914 werd van de gebruiksserie 
(Zaaisterstype) de 10 centimes met een 
rood kruis opgedrukt en met een toe

slag van 5 centimes verkocht. Ook Tri
nidad gaf in 1914 een zegel ten bate van 
het Rode Kruis uit; deze zegel werd 
maar 24 uur gebruikt en moest op last 
van het gouvernement terstond worden 
ingetrokken; er zouden 400 gebruikte 
exemplaren bekend zijn. 

Voordat Frankrijk met het eerste of
ficiële RodeKruiszegel uitkwam waren 
er vignetten en stempels voor portvrij
dom in RodeKruisverband gebruikt; 
ook weldadigheidspostzegels waren niet 
onbekend (1897 NieuwZuidWales, Vic
toria en 1906 Nederland — TBCzegels). 

Het goede voorbeeld van Frankrijk 
werd door vele postadministraties ge
volgd; vanzelfsprekend volgden de ko
loniën het moederland na, maar Frank
rijk zelf bleef ook actief en gaf tussen 
1914 en 1945 zes zegels uit. Tegenwoor
dig ieder jaar een serie van twee zegels 
en dan veelal ook nog series zonder 
RodeKruisaanduiding, waarvan de op
brengst toch voor het Rode Kruis is 
bestemd. 
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1915, Yvert 132 

België kwam in 19141915 met drie 
series van drie stuks speciaal voor deze 
uitgifte ontworpen zegels. 

Na het FransBelgische voorbeeld ga
ven vele landen jaarlijks of ter gelegen
heid van speciale gebeurtenissen Rode
Kruiszegels uit. Sommige met lofwaar
dige beperkingen (bijvoorbeeld Finland) 
andere met een door filatelisten weinig 
gewaardeerde vrijmoedigheid (Trucial 
'States, MiddenAmerika). 

En Nederland? Ja, daar ging en gaat 
het allemaal niet zo vlot. 

1914, Yvert 146 

432 Vugustus I9()7 

79/5, Speciale catalogus NVPH 136. 

NederlandsIndië kwam al in 1915 met 
een serie van drie uit de gewone uitgifte 
19121915 met een rood kruis en toe
slagwaarden in rood als opdrukken. De 

1940, NVPH 273 t J " 

toeslag was bestemd voor het Neder 
landschIndische Roode Kruis. In 194 
werd de 12V2 cents zegel van 1934193 
(Kreislertype) overdrukt met kruis e 
toeslagwaarde ten bate van het Neder 
landschIndische Roode Kruis. De over 
druk was in zwart. 

Nederlands NieuwGuinea gaf t l 
bate van het Rode Kruis in Nieu'vf 
Guinea in 1955 drie zegels uit, een ol 
druk met rood kruis en waarde in ro l 
op de paradijsvogelserie van 195419^ 

In 1958 kwam een serie van vier 
gels met afbeeldingen van vooroud^ 
beelden ten bate van het Rode Kruis 
Nederlands NieuwGuinea uit. 

In de West opende Suriname de 
In 1942 gaf dit gewest drie opdrukk 
uit de gebruiksserie 19361941 uit 
bate van het Surinaamsche Roode Krv] 

In datzelfde jaar verscheen er 
een opdruk van de luchtpostserie 19^ 
1941 en wel de 10 cent. 

Of men de twee overdrukken van | 
frankeerzegels 1945, de 10 cent en 
15 cent, als RodeKruiszegels moet 
schouwen? De overdruk is: luchtpl 
met waarde en de zogenaamde Lotlf 
ringenkruis, het embleem van de 
berculosebestrijding. De zegels werd 
uitgegeven ter gelegenheid van de t\ 
toonstelling van de Surinaamsche 
latelistenVereeniging en het eea 
lustrum van het Surinaamsche R o | 
Kruis. 

In 1962 verscheen een serie van 
zegels met afbeeldingen van Surinad 
se bloemen met een heel beschei| 
rood kruisje in de voetalinea. 

Curagao deed in 1944 een weinig fri 
serie van acht luchtpostzegels metf 
beeltenis van prinses Juliana verse 
nen; de baten waren voor het Ne(| 
landsche Roode Kruis. 
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1944, NVPH LP 48 

1871, Geïnterneerdenpost van Zwitserland 
naar Frankrijk 
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870, RodeKrwsbnef van Zwitserland naar 
ankrijk tijdens de FransDuitse oorlog. 

De Nederlandse Antillen gaven in 
958 een serie van vier zegels uit met 
Jfbeeldingen van de Bovenwindse en 
lenedenwindse eilanden en een Rode
Iruisvlag. 
jEn nu het moederland zelf. Toen in 
B27 het Nederlandsche Roode Kruis 
Estig jaar bestond werd een speciale 
prie van vijf zegels uitgegeven ten 
ate van deze instelling. Afgebeeld wer
bn: koning Willem III, de stichter, ko
Ingin Emma, prins Hendrik, vele jaren 
ptief voorzitter, koningin Wilhelmina 

het rode kruis. 

^ / / ^/V,^ 
'/v 

7870, Officiële sluitzegel van hef Rode 
[lis 

1899, Brief van de Nederlandse Ambulance 
in de Boerenoorlog Een brief als deze is te 
zien in de Ricardocollectie geëxposeerd op 
de RodeKruistentoonstelling van 28 augus
tus tot 9 september. Zie bladzijde 434. 

Vroegere of latere belangrijke daden 
van het Nederlandsche Roode Kruis als 
de ambulances in de Balkanoorlog, naar 
NederlandsIndië voor de pestbestrij
ding (1914), naar Abessinië (19351936) 
en Finland (1940) enzovoort vormden 
geen voldoende stimulans tot een fila
telistische daad. 

Pas in 1949 werd een serie van vier 
zegels met verschillende bloemen uit
gegeven. De opbrengst kwam ten goede 

POST CARD ~ K  C"! 
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1948, Briefkaart aan een krijgsgevangen 
Israeller in Egypte tijdens de Eerste Onaf
fiankelijkheidsoorlog 

aan het Roode Kruis, de „Stichting Ne
derland helpt Indië" en de „Niwin". 
Een rood kruis werd op de zegels niet 
aangebracht. 

Het jaar 1953 bracht een serie van 
vijf zegels waarop enige activiteiten van 
het Nederlandsche Roode Kruis en een 
schild en vlag met een rood kruis wer
den afgebeeld. 

Het negentigste jaarfeest van het Ne
derlandsche Roode Kruis bood gelegen
heid tot een serie van vijf zegels, we
derom met emblemen en enkele activi
teiten onder andere een zegel met het 
hospitaalschip, de J. Henri Dunant. 

In 1963 bestond het Internationale 
Rode Kruis honderd jaar. Nederland 
herdacht dit feit met een serie van vijf 
zegels onder de kernspreuk: Het Rode 
Kruis in zijn verhouding tot de mens. 

Het internationale embleem, door het 
merendeel der landen gebruikt, kwam 
op de Nederlandse zegels niet voor. 

En ten slotte herdenkt in 1967 het Ne
derlandsche Roode Kruis het honderd
jarig bestaan en ook nu is een herinne
ringsserie van vijf zegels uitgegeven. 

Een ieder moge van de esthetische en 
artistieke waarde van deze zegels het 
zijne denken. 

Schrijver van dit artikel betreurt het 
dat in deze serie de grote figuren uit 
een eeuw Nederlandsche Roode Kruis 
niet worden herdacht. 

Men denke aan dr. Basting, koning 
Willem III, prins Hendrik, baron van 
Lynden, mr. Donker Curtius. 

Maar niet alle verlangens kunnen be
vredigd worden en laten de filatelisten 
dankbaar zijn, dat het Rode Kruis, naast 
zijn geweldige betekenis voor de gehele 
mensheid, ook voor hen iets bijdraagt. 

Augustus 1967 4 3 3 



Ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
het Nederlandsche Roode Kruis vergadert 
de Raad van Gouverneurs van de Inter
nationale Liga van Rode-Kruis-verenigin-
gen — het wereldparlement van de Rode-
Kruisorganisatie — van 28 augustus tot 
9 september in de Ridderzaal in 's-Gra-
venhage. Tijdens dit congres, waaraan 
300 afgevaardigden uit 80 landen deel
nemen wordt op 1 september de plechtige 
herdenking van het honderdjarig bestaan 
van het Nederlandsche Roode Kruis gevierd. 

Aan een zo groot en belangrijk congres 
als dit gaat een lange tijd van minutieuze 
voorbereiding vooraf Uitnodigingen gaan 
de wereld rond, programma's worden rond
gezonden en uit alle windstreken sturen de 
landelijke Rode-Kruisorganisaties hun aan
meldingsformulieren Deze activiteiten leve
ren ook Rode-Kruispost op, zij het dan van 
andere aard dan hiervoor besproken Een 
kleine bloemlezing van deze actuele Rode-
Kruispost IS hiernaast afgebeeld 

De gereproduceerde stukken en zegels 
werden ter beschikking gesteld door I van 
Bueren, arts te Amsterdam, en drs. A M. A. 
van der Willigen te 's-Gravenhage De af
beeldingen uit /870/787) zijn ontleend aan 
de brochure „Schweizerische Rotkreuz- und 
Gratismarken 1870171" van dr H Leemann, 
uitgegeven door de farmaceutische industrie 
Sandoz AG te Bazel De recente stukken 
ontvingen wij van ,,N V Congresbureau 
Holland Organizing Centre" te 's-Graven
hage. 
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STICHTING WERKGEMEENSCHAP FILATELIE NEDERLAND 
Secretariaat: Waalstraat 53-1 - Amsterdam Zuid. 

MEDEDELINGEN 
Tijdens de vergadering van het bestuur der Stichting op 

27 mei 1967 gaf de voorzitter, mr. W. S. Wolff de Beer de 
wens te kennen zijn functie aan een ander bestuurslid over 
te dragen. Sedert de oprichting van de Werkgemeenschap 
heeft mr. Wolff de Beer zitting gehad in het bestuur waarin 
hij vooral op organisatorisch terrein zeer veel werk heeft 
verzet. Zijn opvolger, dokter L. A. Donker uit Rotterdam, 
bedankte hem dan ook bijzonder hartelijk voor wat hij 
voor de Stichting heeft gedaan. 

De Franse televisie richtte tijdens de Amphilex het ver
zoek aan de Werkgemeenschap om een reportage van de 
tenitoonstelling te verzorgen. De siecretaris, de heer D. de 
Vries, werd hiermede belast. De reportage heeft in Frank
rijk een zeer goede indruk gemaakt en was een aanbeve
ling om land en tentoonstelling te komen bezoeken. Voorts 
hebben enkele bestuursleden van de Stichting tijdens de 
Amphilex een aantal rondleidingen, in het bijzond^ voor 
de jeugd, verzorgd. 

Voor de praktische uitvoering van het filatelistische 
gedeelte van de viering van Honderd Jaar Rode Kruis in 
Nederland zijn aangewezen de heren drs. Kruidenier, Smul
ders en Wind. 

Getracht zal worden dit jaar de ,.Dag van de Postzegel" 
te doen herleven. 

De eerstvolgende vergadering van de Stichting zal in het 
Nederlandse Postmuseum worden gehouden. 

De eerste Secretaris, 
D. de Vries. 

HONDERD JAAR NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS 
Zoals eerder bericht heeft de Werkgemeenschap het fila 

telistische gedeelte van de viering van het 'eeuwfeest vaj 
ons Rode Kruis op zich genomen. 

De centrale manifestatie zal gehouden worden in 's-Gra 
venhage, waar in de Ridderzaal het internationale congr^ 
wordt gehouden. 

Aan de viering is een tentoonstelling verbonden, die gd 
houden wordt in de grote toneelzaal van Pulchri StudiJ 
Lange Voorhout 15 te 's-Gravenhage. Naast een expositi 
van diverse Rode-Kruisonderwerpen, zal in een flink aant^ 
kaders, — omstreeks vijfentwintig stuks — een selectie va 
de bekende aan het Nederlandsche Roode Kruis nagelate 
verzameling van wijlen de heer Ricardo tentoongesteld woi 
den. Deze Selectie is inmiddels gemaalkt door mr. K. ViehoJ 
en drs. A. M. A. van der Willigen. 

De tentoonstelling wordt geopend op dinsdag 29 augustil 
aanstaande te omsitreeks 11 uur en zal duren tot en m | 
zaterdag 9 september daaraanvolgend, 19 uur. 

De openstellingstijden zijn op werkdagen van 9 tot 19 ui. 
op zondag van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis. 

Er komt gelegenheid de bijzondere Rode-Kruispostzegels 
kopen. Het is mogelijk, dat in Pulchri Studio ook bijzonde| 
enveloppen verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door d^ 
H. C. Kruidenier, de Müdestraat 23 te 's-Gravenhage. 

De perssecretarisJ 
C. H. W. Heusderf 
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HET KONGOLOGEDENKTEKEN TE GENTINNES 
G. A. GEERTS Achtergronden van een herdenking 

Zonder veel woorden maakte een bericht van het Bestuur 
der Belgische Posterijen eind april melding van de onthul
ling van het Kongologedenkteken te Gentinnes in België. 
Filatelisten werden bij deze gelegenheid in staat gesteld een 
bijzonder stempel te bemachtigen. Op mijn verzoek aanvul
lende gegevens omtrent de achtergronden van dit gebeuren 
te verschaffen zond een filatelist, in de persoon van Père 
J. Aussems van het College Spiritain te Gentinnes, mij een 
overvloed aan literatuur. 

Gaarne wil ik een kort resumé geven van de feiten, die 
aanleiding gaven toit deze herdenking. 

Op 1 januari 1962 werden te Kongolo in het noorden 
van Katanga in de voormalige Belgische Kongo twintig 
missionarissen van de Orde van de Paters van de Heilige 
Geest vermoord door een bende opstandige militairen. Hun 
lichamen werden in de Lualabarivier geworpen. Zij waren 
afkomstig uit geheel België, maar de kloosterorde te Gentin
aes telde negen van haar vroegere leerlingen onder de 
slachtoffers. 

pontaan werd een comité gevormd dat zich ten doel stelde 
m gedachteniskapel te bouwen in Gentinnes. Koning Bou
Bwijn verklaarde zich terstond bereid het beschermheer
;hap op zich ite nemen. In één maand brachten Walen en 
lamingen 1 miljoen Belgische Frank bijeen. 

In 1964 en 1965 braken nieuwe onlusten uit. Talrijke bur
;rs, zendelingen en missionarissen werden op laffe wijze 
jrmoord. De lijst van slachtoffers groeide met de dag. 
nder hen de aalmoezenier Forgeur, gevallen, toen hij een 
!wonde soldaat, door zijn malkkers aan zijn lot overgela
n, hulp wilde verlenen. Een bliksemactie van Belgische 
irachutisten redde nog velen van een wisse dood. Voor 
9 kwamen de „Rode Duivels" te laat. 

Het comité besloot daarom de namen van de 179 missio
irissen en 30 zendelingen, die omgebracht werden te ver
uwigen op een bronzen gedenkplaat. Ter nagedachtenis 
n de omgekomen Kongolezen werd een algemene inscrip
• aangebracht. 

^Verdeeld naar het land van herkomst ziet de lijst er als 
■ i g t uit: 102 Belgen, 34 Nederlanders, 18 Engelsen, 11 Kon
■lezen, 10 Italianen, 9 Amerikanen, 8 Luxemburgers, 5 
■anjaarden , 4 Fransen, 3 Duitsers, 3 Canadezen, 1 Nieuw 
■ e l a n d e r en 1 Australiër. 

H ) e op 24 juni 1967 uitgegeven postzegel van 5 + 2 Bfrs 
H n t op de achtergrond de kapel ontworpen door architect 
^fcndrain te Gembloux. Op de voorgrond het drie meter 
^ K e monument, voorstellende een missionaris, die zich op
^ ^ r t voor zijn Kongolese volgelingen. Een randschrift 
■ a g t een Latijnse bijbeltekst (2 Corinthe 4 :12 — Zo doet 
■ d o o d in ons zijn kracht gevoelen, het leven in u). 

Wanneer u als toerist in België verblijft en een ogen
blik bij dit gedenkteken wilt verwijlen is een aanbevolen 
route: BrusselWaterlooGenappehet Bos van VillersGen
tinnes, via de nieuw aangelegde weg. 
Een aantrekkelijke terugweg loopt via Waver en de auto
weg naar Brussel. 

* 

CENSUUR EN 
„HOLLANDIA" 

De schrijver van de artikelenreeks over Nederlands 
NieuwGuinea (december 1966, januari en april 1967) zet zijn 
onderzoek voort. Met het oog hierop doet hij een beroep 
op de lezers hem aanvullende gegevens te verschaffen over 
het volgende: 

1. Er is nog maar heel weinig bekend over de censuur op 
Nederlands NieuwGuinea gedurende de jaren 1940
1946. Wie kan nadere gegevens verschaffen? Liefst met 
nauwkeurige opgave van geadresseerde, afzender, ge

bezigde frankering, juiste omschrijving van dagteke
ningstempel(s), censuurstrook en censuurstempels. 

2. De da'gtekeningstempels met inschrift „Hollandia" schij
nen niet steeds te Hollandia te zijn gebezigd. Vlak na de 
herovering van het eiland door de Amerikanen schijnt 
bijvoorbeeld het postkantoor Hollandia gevestigd te zijn 
geweest te Kota Nica. De stempels met inschrift „Hol
landiaS" (of althans één of meer van deze stempels) 
schijnen te Sentani te zijn gebruikt. Is HollandiaNoord
wijk in de plaats gekomen van HollandiaBasis? 

Mededelingen over deze censuur en over de juiste plaats 
van gebruik van de verschillende Hollandiastempels wor
den gaarne ingewacht door 

W. Pönitz, 
Stadhoudersweg 78c, 
Rotterdam4. 
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DE „STARS 
Over de macht van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden vermeldt een 
door Th. Kitchin in Londen uitgegeven 
kaart van Europa, gedateerd 1 januari 
1787, de historische notitie „From such 
a small Beginning they grown the most 
Powerfull Republic in the Universe"') 
Op dezelfde kaart is ook een vlag — 
met 13 sterren en 13 strepen — van 
een op dat ogenblik nog jonge repu
bliek gedocumenteerd: de vlag van de 
„United States of America". Als 72ste 
en laatste is deze vlag op de kaart op
genomen. 

De 13 strepen zijn gebleven. De 13 
sterren zijn er 50 geworden. Voor elke 
staat een ster. De historische aanteke
ning van Kitchin zou nu als aanteke
ning voor de Verenigde Staten kunnen 
worden vermeld. 

Wanneer we een speurtocht naar de 
Amerikaanse vlag ondernemen in de 
filatelistische wereld dan zullen we dat 
met meer succes bekroond zien dan 
wanneer we dit naar de Nederlandse 
vlag gaan doen. Zeker vijftig landen 

AND STRIPES" IN DE FILATELIE 
„Blue Ensign" betrof met bij de vlag
getop een denneboom, echter zonder het 
Sint Andrieskruis. 

De geboorte van de „Stars and Stri
pes" viel op 14 juni 1777 toen het Con
gres een resolutie aannam luidend 
„that the flag of the United States be 
13 stripes, alternate red and white, 
that the union be 13 stars white in a 
blue field representing a new constel
lation".^) Het verhaal wil dait de eerste 
„Stars and Stripes" gemaakt zou zijn 
door Betsy Ross, weduwe van een be
stuursambtenaar. Het ontwerp voor deze 
vlag zou van George Washington zijn. 
Ter gelegenheid van de tweehonderdste 
gedenkdag van de geboorte van Betsy 
Ross werd door de Verenigde Staten 
in 1952 een 3 centszegel uitgegeven, 
waarop vlag en maakster staan afge
beeld. De in 1956 in New York georga
niseerde postzegeltentoonstelling FIPEX 
was aanleiding voor Monaco om een 
serie postzegels uit te geven, waarvan 
één zegel naar 'een schilderij van Ch. 
Wilson Peale, waarop Washington en 
eveneens een deel van de vlag — het 
veld met de 13 sterren — te zien zijn. 

H. C. KEMP 
werd besloten de banen op 13 vast te 
leggen en de sterren afhankelijk van 
het aantal staten te stellen. Een nieuwe 
staat betekende voortaan een nieuwe 
ster. Echter met dien verstande dat de 
wijziging altijd op de 4de juli officieel 
zou worden. Van 20 sterren in 1818 
groeide de vlag tot 48 in 1912. We za
gen aan de vlag met 48 sterren (onder 
andere te vinden op de 4 centszegel 
van 1957), die in twee wereldoorlogen 
zo populair werd, eerst een 49ste ster 
toegevoegd voor Alaska (4 centszegel 
uitgegeven 4 juli 1959) en tenslotte een 
50ste ster voor Hawaii (4 cenitszegel 
uitgegeven 4 juli 1960). 

Behalve op de genoemde zegels zien 
we de „Stars and Stripes" op vrij veel 
andere zegels van de Verenigde Staten 
in het algemeen in verband met de 
herdenking van een historisch feit. We 
zullen hier niet nader op ingaan, maar 
ons bezighouden met die vijftig andere 
landen, die de Amerikaanse vlag in 
beeld brachten. Waarom zij dit deden 
en hoe, en ook andere merkwaardig
heden zullen wij daarbij de revue laten 
passeren. 

gaven één of meer postzegels uit, waar
op de vlag van de Verenigde Staten af
gebeeld is te vinden. Of alléén, of sa
men met de vlag van het land dat de 
zegel uitgaf of met de vlaggen van een 
aantal landen, wanneer de uitgifte de 
samenwerking van die landen tot on
derwerp had. 

Toch begint de onafhankelijkheid van 
de Verenigde Staiten tot uitdrukking ge
gebracht met een nationaal dundoek 
niet met de „Stars and Stripes". De 
populairste vlag was in die tijd nog de 
„Great Union Flag". De plaats van het 
blauwe veld met de sterren werd nog 
ingenomen door de Engelse vlag. Het 
eerste saluut door een buitenlandse mo
gendheid aan deze vlag gegeven wordt 
in herinnering gebracht door een op 
16 november 1961 uitgegeven postzegel 
van de Nederlandse Antillen. Dit eerste 
saluut geschiedde op Sint Eustatius op 
16 november 1776 in opdracht van Jo
hannes de Graaf. 

Een andere vroege revolutionaire 
vlag was de „Bunker Hill Flag", die 
in 1959 in de Verenigde Stalten werd 
afgebeeld op een 2V2 centszegel. De 
band met het moederland kwam in 
deze vlag nog wel bijzonder sterk tot 
uiting, daar het eenvoudig de Engelse 

Intussen sloten een tweetal staten 
zich aan bij de Unie, zodat Engeland 
zich itijdens het conflict van 1812 tot 
1815 zag geplaatst tegenover vijftien 
staten. De in 1795 door het congres 
aangenomen 15 sterrenen15 banen (!) 
vlag zijn terug te vinden op twee in 
de Verenigde Staten uitgegeven zegels 
In 1948 kwam de vlag op een 3 cents
zegel met voorts de beeltenis van Fran
cis Scott Key, die ten tijde van hel 
conflict het Amerikaanse volkslied 
„The Star Spangled Banner" schreef 
tijdens een bombardement op Fort 
McHenry. 

Op 8 januari 1965 werd de Battle 
of New Orleans herdacht en werd ter 
gelegenheid hiervan een zegel uitgege
ven met eveneens 15sterrenen15
banenvlag. Een korte heftige strijd 
tegen de Engelsen vond plaats op 8 
januari 1815, een strijd die met de hui
dige communicatiemiddelen welhaast 
ondenkbaar zou zijn. Immers, tijdens 
het kerstfeest van 1814 was in Gent al 
een vredesverdrag tot stand gekomen, 
waarvan het nieuws de Nieuwe Wereld 
echter niet tijdig genoeg bereikte om 
de slag te voorkomen. 

Het toelaten van nieuwe staten tot 
de Unie maakte een nieuwe wijziging 
van de wet noodzakelijk. Op 4 juli 1818 

We zeiden al, dat een speurtocfc 
naar de Amerikaanse vlag wat gemak! 
keiijker is dan naar de Nederlands! 
vlag door het naar verhouding grotT 
aantal zegels met de Amerikaanse vlad 
Daar komt bij dat het herkennen val 
de Amerikaanse vlag ook eenvoudigq 
is. Wanneer op zegels één of meer vlag 
gen afgebeeld worden, dan is vrijwd 
altijd op zijn minst de vlaggestok mJ 
de bovenste hoek van de vlag, het karf 
ton, zichtbaar. 

Een voorbeeld hiervan is de in 19d 
uitgegeven Rotaryzegel van 3'/2 pend 
door de Australische posterijen. De zJ 
gel is in rood uitgevoerd. Achter e^ 
wereldbol en de Australische vlag 
juist een klein deel van het kanton ml 
de sterren zichtbaar, waardoor iden^ 
ficatie van de Amerikaanse vlag mogi 
lijk is. Het op deze wijze identificer^ 
van de Nederlandse vlag is uitgeslote 
Zelfs wanneer onze vlag geheel is 
geheeld is slechts de feitelijke toelicl 
ting in staat ons zekerheid te gev^ 

Nog gemakkelijker wordt herkennij 
ons gemaakt wanneer de ontwerj 
doelbewust de Amerikaanse vlag op 
voorgrond stelt. Zo was de in 1945 
Brazilië uitgegeven ViotorySerie v^ 
krijgbaar in een boekje met een 
schrijving van de zegels. Bij de pol 
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zegel van Cr. 1,—, de „Victory postage 
stamp", werd onder andere vermeld: 
„To the rear there is a row of United 
Nation's flags, greater prominence being 
given to ithose of the United States of 
America, Great Britain, Russia, China 
and Brazil".') 

Het afbeelden van de vlag van een 
buitenlandse mogendheid bleef lange 
tijd uitzondering. (Eén van die uitzon
deringen was het merkwaardige vlag
gekaartje op de zegels uitgegeven in 
1893 door het gouvernement van Shang
hai.) Pas de herdenking van de 150jari
ge onafhankelijkheid van de Verenigde 
Staten bracht hierin verandering. In de 
jaren 1937, 1938 en 1939 werd dit feit in 
verschillende landen herdacht met een 
serie postzegels en voor niet minder 
dan negen landen was dit aanleiding 
om in het onderwerp van de zegel de 
vlag van de Verenigde Staten een voor
aanstaande plaats te geven: Ecuador, 
Honduras, Panama, El Salvador, Frank
rijk, Polen, Spanje, Turkije en China. 
Een dergelijke vloedgolf van postzegels 
voor één politieke gebeurtenis mag als 
zeer bijzonder worden bestempeld voor 
de dertiger jaren. 

De zegels hebben óók hun merk
waardigheden. Op de Poolse zegel staat 
Washington met in zijn hand de „Stars 
and Stripes" met 48 in plaats van 13 
sterren. De ontwerper is waarschijnlijk 
het slachtoffer geworden van zijn ver
langen zoveel mogelijk op de zegel te 
willen afbeelden. De Spaanse zegel is 

log siteeds één van de fraaiste met 
'lagmotief. Op enkele uitgaven ■was de 
lag foutief weergegeven; wij zullen 
lierna daarop nader ingaan samen met 
outen op andere zegels. 

We krijgen nu een periode — en ten
ij het papieren medium de postzegel 
oor de elektronica wordt verdrongen 
al hieraan wel nooit meer een eind 
omen — dat de postzegels meer en 
leer voor vlagvertoon worden gebruikt 
n daarbij speelt de vlag van de Ver
ligde Staten vaak een rol. De Tweede 
Wereldoorlog, de Verenigde Naties, be
keken van staatshoofden, sportevene
lenten, ruimtevaart, congressen van 

Ij voorbeeld esperantisten, intematio
üe tentoonstellingen, bilaterale en 
ultilaterale overeenkomsten en festi
üs zijn vooral aanleiding tot het uit
!ven van een serie positzegels, waarop 
; deelnemende landen vertegenwoor
gd worden door hun vlag. 
Dat dit vlagvertoon tot bijzondere si
aties' kan leiden illustreert het vol
;nde voorbeeld. Ter gelegenheid van 
! filatelistlsche tentoonstelling „Praga 
p2" werd door de Tsjechoslowaakse 
TT een propagandaserie uitgegeven 
et op de 5 kronenzegel een panorama 
n Praag en de vlaggen van de deel
mende landen, waaronder de Ameri
anse vlag. Deze zegel werd overge

nomen op een Cubaanse zegel, waardoor 
de vlag van de Verenigde Staten op een 
postzegel van Cuba anno 1962 kon komen. 

Verwacht zou worden dat de Ameri
kaanse vlag bij de sportzegels veelvul
dig te vinden is, juist omdat er be
trekkelijk veel sportvlaggenzegels zijn. 
De voornaamste bijdrage tot vlagver
toon voor de Verenigde Staten in de 
sport wordt evenwel geleverd door de 
Dominicaanse republiek met de zegels 
ter gelegenheid van de Olympische Spe
len in Melbourne en Rome, uitgegeven 
in 1957 en volgende jaren. Niet minder 
dan tien zegels tonen Amerikaanse spe
lers, die eens goud veroverden én de 
Amerikaanse vlag, wat op een totaal 
van veertig zegels een nog fraaier re
sultaat was dan de tweede plaats achter 
Rusland bij de spelen in de jaren 1956 
en 1960. Rusland werd voor zijn eerste 
plaats beloond met nul van de veertig 
zegels! 

Een aparte plaats wordt nog ingeno
men door herdenkingszegels van Ame
rikaanse presidenten. De geboorte van 
Washington was voor Polen in 1932 al 
aanleiding tot herdenking met een post
zegel gesierd met de Poolse en Ameri
kaanse vlag. Formosa en Honduras her
dachten' in 1959 Abraham Lincoln. 
President Roosevelt vinden we op vele 
postzegels herdacht. Mét vlag van de 
Verenigde Staten op uitgaven van 
Ethiopië, Hongarije, San Marino (1947), 
Filippijnen (1948) en Paraguay (1950). ' 

Een rage in Amerika is op het ogen

blik het verzamelen van Kennedy
zegels. En er werd op ruime schaal in 
deze behoefte voorzien. De vlag werd 
in het ontwerp een plaats gegeven door 
Guinee, Nigeria. San Marino, Bhoetan, 
Yemen. Mogelijk zijn er intussen nog 
meer gevolgd. 

Hoe een vlag anders gebruikt kan en 
mag worden dan in top tonen de ze
gels van Nigeria, Guinee en Bhoetan, 
waarop halfstoks gevlagd wordt en de 
zegel van Ecuador, waaruit het gebruik 
blijkt het stoffelijk overschot met een 
vlag ite bedekken, waarbij het blauwe 
veld ter hoogte van de linkerschouder 
van de overledene moet worden ge
plaatst. 

Vlaggekaarten vermelden omstreeks 
1750 en later vaak „op nieuws van alle 
voorgaande Fouten gesuyvert". Hieruit 
blijkt wel dat aan de weergave van 
vlaggen nog al eens wat haperde. Hoe 
staat dat nu met de vlag van de Ver
enigde Staten op postzegels? Het blijkt 
dat zowel in de banen als in de sterren 
fouten gemaakt worden. We zullen 
eerst zien wat voor fouten er bij de 
banen voorkomien. 

Joegoslavië gaf in 1950 een serie 
postzegels uit ter gelegenheid van het 
wereldschaaktoernooi in Dubrovnik. 
Twee van de vijf zegels geven de vlag
gen van de deelnemende landen, waar

onder de Verenigde Staten. Het aantal 
banen op één van de zegels, de 3 dinar, 
is elf in plaats van derttien. De andere 
zegel geeft het juiste aantal banen. 

Polen. Op een blokje uitgegeven in 
1955 ter gelegenheid van een interna
tionale filatelistischfe expositie heeft de 
vlag vijftien banen in plaats van 
dertien. 

Syrië. Ter gelegenheid van de zeven
de internationale jaarbeurs te Damascus 
werd in 1960 een blokje uitgegeven, 
waarop de vlag met elf banen werd 
weergegeven. Waarschijnlijk door een 
te kleine afbeelding is ook het aantal 
sterren onder de maat gebleven. 

Curagao. De tiende verjaardag van de 
Caraïbische Commissie was in 1956 
aanleiding voor Suriname en Curagao 
om een zegel uit te geven met de vlag
gen van de aangesloten landen: Neder
land, GrootBrittannië, Frankrijk en de 
Verenigde Staten. Op de zegel van 
Curagao werd de Amerikaanse vlag af
gebeeld met naast het blauwe kanton 
met de sterren 5 en daaronder 8 ba
nen. Juist was geweest 7 resp. 6 banen. 

Ecuador. Naar aanleiding van het be
zoek van de Amerikaanse vicepresident 
Richard Nixon aan Ecuador werd in 
1958 een postzegel uitgegeven, waarop 
de vlag met 6 banen naast het blauwe 
veld en 7 banen er onder. Met 9 banen 
moest de vlag het doen op een zegel 
ter ere van de Organisatie van Ameri
kaanse Staten, uitgegeven in 1959. Met 
de sterren ging 't vooral mis op de zegels 

uitgegeven bij de viering van de 150
jarige onafhankelijkheid. Frankrijk gaf 
een onjuiste formatie, terwijl de punt 
van de ster niet naar boven wees. Tur
kije plaatste alle sterren met de punt 
naar beneden. Ecuador en Honduras 
lieten de tw^eede en vijfde rij sterren 
uitspringen. In 1963 gaf Panama een 
zegel uit met de beeltenis van John F. 
Kennedy en de vlag van de Verenigde 
Staten in verband met een bijeenkomst 
van presidenten van Amerikaanse mo
gendheden. De sterrenformatie op de 
vlag is 5x10, terwijl juist geweest zou 
zijn 5x6 en 4x5 afwisselend. 

Vlaggen met 49 sterren kwamen op 
zegels van Togo, Formosa en Nicaragua. 
Door een plaatfout van een Braziliaan
se zegel van 1945 uitgegeven bij de te
rugkomst van de Braziliaanse soldaten 
uit Italië is op een enkel zeldzaam 
exemplaar ook een „49ste ster" geko
men. 
1) Van zulk een klein begin zijn ze uitge

groeid tot de machtigste republiek ter 
wereld. 

2) dat de vlag van de Verenigde Staten 
zal bestaan uit 13 strepen, afwisselend 
rood en wit, dat de unie wordt afgebeeld 
door 13 sterren, wit op een blauw veld, 
voorstellende een nieuwe constellatie. 

3) op de achtergrond staat een rij vlaggen 
van lidstaten van de Verenigde Naties, 
waarbij uitspringen de vlaggen van de 
Verenigde Staten van Amerika. Groot
Brittannië, Rusland, China en Brazilië. 
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Aanvulling op de ,,zwarte lijst" van de FIP 

Wij ontvingen van de Federation Internationale de Phila
telie (FIP) een aanvulling op de zogenaamde „zwarte lijst" 
van uitgiften, waarvan het uitstallen in verzamelingen op 
internationale, nationale, regionale en plaatselijke tentoon
stellingen verboden is op straffe van diskwalificatie van de 
gehele inzending, vanzelfsprekend wanneer deze tentoon
stellingen onder patronaat van de FIP worden gehouden of 
de organiserende vereniging deze lijsten in de reglementen 
heeft opgenomen. 

Yvertnummer emissie 
BELGIË 
1318-20 (Blok 38) Gentse F lora l lën 
1329-32 Bevr i jd ing der k a m p e n 
1363-66 (Blok 40^41) H e r i n n e r i n g kon ing in 

El i sabe th 
.—.—. Hulp v luch te l ingen 

waarden reden 

6+14 Fr t e hoge toeslag 
12'/2+T/2 F r Idem 

6 + 14 Fr 
6 + 14 F r 

idem 
idem 

Wij zijn de FIP zeer dankbaar voor de toezending van deze 
eerste aanvuUingslijst. De eerste lijst hebben wij gepubliceerd 
in het meinummer van 1965, bladzijden 234, 235 en 236. 

In het bijzonder worden de thematische verzamelaars 
gewaarschuwd deze zegels niet in hun verzamelingen op te 
nemen, daar het in Nederland de goede gewoonte is geworden 
deze „zwarte lijsten" voor nationale tentoonstellingen van 
toepassing te verklaren. En zeer vele van de emissies, die op 
deze lijsten voorkomen, zijn speciaal op de thematici onder 
onze lezers gericht. 

Vermelden wij tenslotte dat onder „Sperwaarden" worden 
verstaan één of meer zegels van een emissie, die slechts 
onder bijzondere voorwaarden te koop zijn. 

Zodra wij verdere aanvullingen ontvangen zullen wij deze 
onmiddellijk publiceren. 

H 

OOST-DUITSLAND (DDR) 
777-8 
Blok 15-17 
785 
799 
801 
803 
810 
814 
816 
818 
821 
824 
829 
328 
833 
838-40 
843 
851 
855 
863 
859 
869 
874 
885 
879 
898 
887 

894 
904 
902 
905 
90» 
916-17 
918 
922 
929 
932 
935 
947 
950 

K l e d e r d r a c h t e n 
Rust ige zon 
Dr. A. Schwei tze r 
D ie rgaa rde Berl i jn 
Vaschod I I 
B o k s k a m p i o e n s c h a p p e n 
20 j a a r bevr i jd ing 
20 j a a r r ad io 
Eeuwfees t UIT 
20 j a a r V a k v e r b o n d 
800 j a a r Chemni t z 
Vredescongres 
Hulp a a n Vie tnam 
800 j a a r Leipzig 

5 en 5 Pf 
25, 40, 70 Pf 
25 Pf 
30 Pf 
25 Pf 
20 Pf 
60 Pf 
40 Pf 
25 Pf 
25 Pf 
25 Pf 
20 Pf 
10+10 Pf 
70 Pf 

K a m p i o e n s c h a p vijf k a m p 10 Pf 
Bezoek k o s m o n a u t e n 
Mijnbouwschool 
Roofvogels 
K a m p i o e n s c h a p s leeën 
Leger 
Schmole r 
Wegve rkee r 
20 j a a r SED 
L a n d s c h a p p e n 
P l a u e n 
Tentoons te l l ing 
K a m p i o e n s c h a p p e n 
P a r a c h u t e s p r i n g e n 

^ I n t e r n a t i o n a l e b r i g a d e s 
K a m p i o e n s c h a p roe ien 
Bloedt ransfus ie 
Gewich thef fen 
J o u r n a l i s t e n c o n g r e s 
K l e d e r d r a c h t e n 
Pi jpleiding 
Vissen 
Midden-Oos ten 
900 j a a r W a r t b u r g 
Geneesk rach t i ge p lan ten 
G e b o u w e n 
Bia th lon 
V r o u w e n 

ORDE VAN MALTA 
Niet -pos ta le ui tgi f ten 

NEDERLAND 
Blok 3 
Blok 4 

Kinderzege lb lok 1965 
Kinderzege lb lok 1966 

20, 20, 25 Pf 
15 Pf 
70 Pf 
25 Pf 
25 Pf 
25 Pf 
50 Pf 
25 Pf 
50 Pf 
50 Pf 
50 Pf 

15 Pf 
40 + 10 Pf 
15 Pf 
40 Pf 
15 Pf 
10 Pf 
20, 30 Pf 
20 Pf 
20 Pf 
50 Pf 
25 Pf 
25 Pf 
40 Pf 
25 Pf 
25 Pf 

S p e r w a a r d e 
i d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
te hoge toeslag 
S p e r w a a r d e 
idem 
idem 
idem 
i d e m 
i d e m 
idem 
idem 
i d e m 
idem 
Idem 
i d e m 
i d e m 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Vignet ten 

te hoge toeslag 
idem 

PANAMA 
Van 1 j a n u a r i 1965 to t en m e t 31 d e c e m b e r 1965: 

al le u i tg i f ten . 
Van 1 j a n u a r i 1966 tot n a d e r o r d e r : 

al le n i e t -ge t ande emiss ies en alle b lokken . 

PARAGUAY 
Van 1 j a n u a r i 1965 to t n a d e r o r d e r : 

al le u i tg i f ten . 

Voor uw boekenplank 

PRICED CATALOGUE OF POSTAL STATIONERY Ol 
THE WORLD. Section 6. Falkland Islands to Funchal^ 
Edited by Edward Fladung. First Edition. Published b j 
Hig^ins & Gage, Inc., 23 North Santa Anita, Pasaden^ 
(Calif.). Prys $ 3,—. 

Met grote regelmatigheid komen nieuwe letters van he 
alfabet klaar, nu de F. Voor einde juli is de G aangel 
kondigd en deze zal dan „Germany" en „Great Britain" bel 
vatten. Dat wordt dan bepaald wel een heel uitgebreid! 
aflevering. Wij vernamen dat voor Duitsland daarbij 
hulp van dr. G. Zimmer te Bochum werd verkregen. Oa | 
voor het overige is de uitgevier erin geslaagd deskundig 
medewerkers aan te trekken waardoor de catalogus intrir 
siek een steeds beter peil bereikt. 

Voor Frankrijk, in deze aflevering 6, heeft men gebruil 
gemaakt van de A.C.E.P.')-catalogus. Voor Finland lijM 
het me dat van de N.G.K.^) gebruik is gemaakt, die op zij) 
beunt profijt trok van de Finse speciale catalogus. 

Uiteraard heeft deze handelaar-uitgever zelf belang 
twee dingen: een up to date prijslijst bij de hand te hebbd 
en met deze lijst propaganda te maken voor het verzameld 
van postwaardestukken, waarvan hij — als een der w e | 
nigen ter wereld — een grote voorraad heeft. De verzamf 
laars zijn hiermee ook gebaat. De prijslijst spreekt onmiJ 
dellij k aan, maar te weinig wordt beseft dat door vergr | 
ting van de vraag ook nieuw aanbod wordt losgemaakt. 

Het begin is voor de Amerikaanse bewerker moeilijk g l 
weest en kritiek is hem niet bespaard. De kinderziekte 
zijn nu overwonnen. De onvriendelijke bejegening val 
„waarom een Amerikaanse catalogus, er is toch een Du i t / 
waarom worden voor speciale gebieden geen deskundig! 
aangetrokken?" verschrompelt, nu einde juli beide paard | 
in de wedstrijd naar de Z gelijk zijn komen te liggen. 
Amerikaanse boekt dan één voordeel: hij bepaalt zich n\ 
tot Europa, maar behandelt de hele wereld. Bovendien 
hij losbladig, wat met nu al verschijnende invoegbladi 
straks een nog groter voordeel oplevert bij het up to d^ 
houden. 

Het prijsi>eil is Amerikaans, dus hoger dan hier gebriJ 
keiijk. Daarom gaat er wel het een en ander over de ocead 
De waarde van elke prijslijst ligt echter in de bepaling vl 
onderling juiste verhoudingen en een omrekeningssleutel f 
niet zo moeilijk te vinden. Daarom is mijn conclusie 
deze catalogus nu al, met 6 van de 26 letters in handi 
zeer bruikbaar is. Men kan elke aflevering, dus elke letlf 
afzonderlijk aanschaffen, wat vooi' landen-verzamelaq 
een besparing op de totale kosten voor een wereldverzar 
laar betekent. 

J. H. BROEKMJ 

') A.C.E.P. = Associat ion de CoUect ionneurs d 'En t ie r s P o s t a u x | 
') N.G.K. = N e u e r Ganzsachen Katalog. 
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V 

Wo/ g/ng er Zou/? 
De ontvanger van het hierboven afgebeelde poststuk had 

Inog vóór het openmaken van de brief enkele verrassingen 
jte verwerken. Tot tweemaal toe ging er iets mis op de lange 
Iweg die tussen het schrijven van het epistel 'en het open-
|maken van de envelop lag. 

Wie het kortst en het puntigsit maar wel beredeneerd de 
Ibegane misslagen weet te beschrijven ontvangt een stock-
Iboek; zijn antwoord wordt in een der volgende nummers 

gepubliceerd. De redactiecommissie fungeert als jury; over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Inzendingen 
moeten uiterlijk 1 oktober in het bezit van de redactie zijn; 
deelnemers uit Nederland dienen voor de frankering Rode-
Kruiszegels te gebruiken, die uit het buitenland dienen fila-
telistisch te frankeren. De aldus ontvangen zegels komen ten 
bate van de Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland. 

Internationale 
'entoonstellingen in 
lederland 

Amphilex '67 

Niet drie of vier, maar acht internationale postzegel-
lentoonstellingen zijn binnen onze landsgrenzen gehouden, 
fnkele filatelisten, die over een prijzenswaardige memorie 
leschikken, reageerden op onze vraag op bladzijde 388 van 
let julinummer en brachten ons op het juiste spoor: Het 
Jederlandsche Tijdschrift voor Postzegelkunde, jaargangen 
1888/1889, 1889/1890 en 1909, de klapper op de tijdschriften 
lan W. P. Costerus Pz. en De Nederlandsche Philatelist, 
j aarvan redacteur Leon de Raay in mei 1909 ter ere van de 
loor de vijf en twintig jarige Nederlandsche Vereeniging van 
lostzegelverzamelaars georganiseerde internationale ten-
ponstelling een feestnummer uitgaf. 
Het tentoonstellingslijstje ziet er dan als volgt uit: 

p89 Amsterdam, ter ere van het vijfjarig bestaan van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars; 

S96 's-Gravenhage; 
É98 Utrecht; 
boi 's-Gravenhage; 
J09 in Bellevue te Amsterdam (3-10 juni); 
l24 's-Gravenhage; 
l52 Utrecht (ITEP); 
l67 Amsterdam (AMPHILEX). 
iDe heer J. Dekker uit Zaandam, die het merendeel van deze 
Igevens verschafte, voegt hieraan nog 'toe dat ook op de 
Ipositie van 1909 de beide Mauritiuszegels te zien waren, 

inzending van H. J. Duveen uit Londen, 
ïr. J. C. A. M, van Hal uit 's-Gravenhage meldt nog dat 
Haagse tentoonstelling van 1901 van 9-19 augustus werd 

louden in het gebouw van „De Dierentuin". 

Op 21 mei 1967 werd AMPHILEX 67 om 15.30 uur voor 
het publiek gesloten. Om 16.00 uur stonden vele inzenders 
zich te verdringen voor het secretariaat: allen wensten als 
eerste in de gelegenheid te worden gesteld om hun collec
ties af te nemen. Uitgebreide veiligheidsmaatregelen waren 
getroffen en dank zij de hulp van circa vijftig helpers en 
helpsters waren om 19.00 uur de zelfafnemers vertrokken. 

Er bleven toen nog^ een dikke 2500 kaders gevuld, die 
daarna namens de tentoonstellingsorganisatie werden af
genomen. Dank zij de onmisbare hulp van de vrijwilligers, 
wier gelederen allengs dunden, gelukte het om 's nachts 
te 2.30 uur alle kaders leeg te hebben. De volgende morgen 
om 6.00 uur begon de verhuizing naar Den Haag en om 
7.00 uur de afbraak van alle stands in de Europahal en de 
Entreehal. De volgende dag was in de RAI van AMPHILEX 
niets meer over. 

Wie nu denkt, dat daarmede ook het werk vrijwel was af
gelopen, die heeft het glad mis. In de daarop volgende 
^veken en binnen een termijn van een maand moesten alle 
resterende collecties aan de eigenaars worden teruggezonden. 
Dat waren dan altijd nog 340 verzamelingen, waarvan een 
gedeelte collectief kon worden verzonden, maar waarvoor 
toch nog altijd 217 zendingen met aangegeven waarde moes
ten worden gereedgemaakt, nadat alle collecties eerst nog 
waren gecontroleerd. 

Natuurlijk moest er ook nog rekening worden gehouden 
met de geformuleerde wensen van de eigenaren met betrek
king tot de terugzending. 

Als we dit neerschrijven loopt de maand juli ten einde en 
nog altijd is er veel, heel veel t e dcen. Zo moeten er ruim 
900 medailles worden verzonden en is een kalligraaf be
reids bezig ruim 750 diploma's in 28 verschillende teksten 
met de persoonlijke gegevens in te vullen; als de tekenaar 
gereed is, moeten deze diploma's ook nog over de gehele 
wereld worden verzonden. 

Het secretariaat van AMPHILEX 67 draait nog op volle 
toeren en het dagelijks bestuur zal blij zijn als het einde 
in zicht komt. j . j . JONKER 
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een pamflet van Philatelia Ltd., Tel 
Aviv met de titel „Philatelie Documen
tation of the Israel-Arab Campaign 
1967" waarin onder andere veldpost-
kaarten, gebruikt en ongebruikt, echt-
gelopen veldpost en openingsenveloppen 
van postkantoren worden aangeboden. 

Uit het pamflet valt op te maken dat 
de postkantoren in de bezette gebieden 
door de Israëlische posterijen worden 
heropend. Als openingsdata worden ver
meld: Jeruzalem 5 juli, Hebron 9 juli, 
Bethlehem 10 juli, Ramallah 11 juli. 

Uit de hierbij afgebeelde envelop 
blijkt dat bovendien het postkantoor te 
Gaza is heropend; ook kan men hieruit 
afleiden dat in de bezette gebieden de 
Israëlische zegels zonder opdruk worden 
gebruikt, en dat de kantoren in deze 
gebieden al voorzien zijn van Israëlische 
stempels en aantekenstrookjes. 

De heer Havinga te Hoogeveen was 
zo vriendelijk deze stukken ter beschik
king te stellen. 

Spezial-Katalog Deutschland 1967/1968. 
Nettokatalog mit sämtlichen Nebenge
bieten, bewerkt door Heinz Dietzel, uit
gegeven door Buchdruckerei Erich Próh, 
1 Berlin 26. Formaat 11 Va x 16V2 centi
meter, 296 bladzijden. Een gecompri
meerde zakcatalogus, waarin ondanks 
het klein bestek nog tamelijk veel ge
gevens zijn bijeengebfacht, onder andere 
de laatste dag van geldigheid. 

de aankondiging van een lijvig boek
werk, dat binnenkort onder de titel 
„Rhodesia — a Postal History — Its 
stamps, posts & telegraphs" gaat ver
schijnen. Het is geschreven door R. C. 
Smith, F.C.I.S., A.C.W.A.M. Inst. P.S., 
Deputy Postmaster-General en behan
delt de bijna tachtigjarige postgeschie-
denis van Rhodesia in 470 bladzijden. 

De intekenprijs bedraagt in Britse va
luta £2.15.—; de schrijver neemt de 
bestellingen in ontvangst: R. C. Smith, 
P.O. Box 8061, Causeway, Salisbury, 
Rhodesia. 

The Cinderella Philatelist, January, 
April, July 1967, Journal of the Cinde
rella Stamp Club, edited by L. N. and 
M. Williams, 30 Dunstan Road, London, 
N.W. 11. De club legt een band tussen 
verzamelaars van plaatselijke zegels, 
treinzegels, telegraafzegels, vervalsin
gen, fantasiezegels, tentoonstellingsvig
netten, kerstsluitzegels en alle andere 
,,assepoesters" van de filatelie. Rattle
snake Island, Talyllyn Railway, Jethou, 
Zuid-Molukken, Vrij Roemenië en hotel
zegels doen opgeld. 

H. R. Harmer Ltd. geeft de lezers in 
ieder nummer een vervalste zegel ten 
geschenke: Argentinië 1862 en Perzië 
1875. 

De Beeldfilatelist, orgaan van de ge
lijknamige vereniging, juni 1967. Op
nieuw een lijvig boekwerk van meer 
dan 200 bladzijden, die voornamelijk 
worden ingenomen door bijdragen van 
de studiegroepen Verkeer, Onderwijs en 
Wetenschappen, Charitas, Sport en Spel, 
Religie en Mythologie, Architectuur en 
Biologie. Acht fotopagina's steunen 
deze tekst. 

In de inleiding een discussie tussen 
I. van Eueren, L. P. en J. A. B. over 
problemen bij de beeldfilatelie, dit naar 
aanleiding van het nieuwe FlP-regle-
ment. Het overlijden van dr. J. G. Wes
ter, een der actiefste leden van de ver
eniging, wordt herdacht. J. van Oort 
en J. S. Jansen schrijven een nabeschou
wing over de Amphilex en geven blijk 
tevreden te zijn met de behaalde resul
taten en de stand van de beeldfilatelie 
in ons land, vergeleken met die in het 
buitenland. In zijn commentaar op dit 
artikel spreekt B. er zijn vertrouwen in 
uit dat bij de eerstvolgende nationale 
tentoonstelling ten aanzien van het toe
laten van inzendingen het FlP-regle-
ment stringenter zal worden toegepast. 

Il Collezionista — Italia Filatelica — 13 
en 20 mei 1967, itwee Amphilexnummers 
van dit bekende Italiaanse weekblad 
(oplage 60.000), voor een groot deel aan 
de Nederlandse filatelie en aan de ten
toonstelling gewijd. Het resultaat van 
een bezoek van een week aan ons land 
van dr. Gianni Castellano onder auspi
ciën van de heer J. J. M. Kiggen, PTT, 
waarbij allen die in Nederland iets over 
postzegels te vertellen hebben, werden 
bezocht. 

Redacteur Castellano heeft zich gron
dig van zijn taak gekweten: PTT, de 
ontwerpers, het postmuseum, het ver
enigingsleven, de drukkerij, de handel, 
alles wordt minitieus beschreven en 
overvloedig geïllustreerd. Zelfs bleef des 
heren Kiggens tweede hobby, „una 
fiammante 124 Fiat", niet verborgen. 

Ook de tijdschriften kregen een beurt, 
waarbij uiteraard het „Nederlands 
Maanblad voor Philatelie" werd be
sproken. Als we Castellano mogen ge
loven hebben wij tijdens het interview 
— evenals de redactie van „Mijn Stok
paardje" — over de filatelistische be
richtgeving uit Italië verklaard: die van 
Italië te summier, van San Marino on
voldoende en, zoals met verontwaardi
ging zou zijn vastgesteld, van het Vati-
caan geheel afwezig. Waarvan acte. 

* 7 y fi'OUmt^-K Nederlandsen Maa
ndbladvoor Philatelie (^ —y K 7*7 -y b \t 

*^ 1960!¥t l ip i l i f^ i ,Ct>tz '0 G. J. 
Scheepmaker :^^ — 7'-7y^jU-i)i^B?W^ 

Ü^Il© niEPtäM«]1i©H*a#EP Neder
lands-Indische zegels met Japanse datum-
stempelj tit^WtML T <?». i; 9 o 1961#̂ CD 7 
M^tSn^ia^ttz^X'èZo zegel -fe--. 
MtWJ-(DM^ datum ^'b " ^ - A f i n - f t , 
stempel Xry'-«.'l/ii/i^EP®,"t-?afe5„ 

The All Japan Philately, no. 32 (1965-j 
11-1). Een boeiend tijdschrift voor wia 
vlot Japans kan lezen. Geen reden ove-j 
rigens om er in deze rubriek meldinJ 
van te maken ware het niet dat er uii 
blijkt dat het Maandblad ook in Japar 
wordt gelezen. Op pagina 188 word! 
kennelijk gesproken over de artikelen-f 
serie van G. J. Scheepmaker „Bij dragJ 
tot de kennis der zegels van Nederlands! 
Indië" in de jaargangen 1960 en 1961, en 
in het bijzonder over aflevering X I I | 
in juli 1961. 

De heer W. van de Ruit, secretaris vaJ 
de Stokvis Filatelisiten Club te Rotter | 
dam, die indertijd de Japanse scriberi 
geholpen heeft bij het bronnenondeij 
zoek, was zo vriendelijk ons dit tijc 
schrift ter beschikking te stellen. 

Die Sammler-Lupe, Zeitschrift für Posll 
Wertzeichenkunde und Postgeschichti 
1/13; veertiendaags tijdschrift van r^ 
dacteur Emil Mewes in Düsseldor 
waarin, behalve zeer veel ander lezend 
waardigs, sinds mei een serieverhaal val 
Frederic J. Patka uit Wenen over N ^ 
derlands Nieuw-Guinea 1960-1963 ve^ 
schijnt. 

In nummer 12 (20 juni) lazen wij ov^ 
het FlP-congres in Amsterdam, waar 
uitgiften van de Arabische „roof"-statd 
in de ban zijn gedaan. Tot de FIP wej 
den toegelaten: Canada, de Sovjet-Un^ 
Costa Rica, Guatemala, Columbia 
IJsland, zodat er nu 40 leden zijn. Bi 
halve in Praag en Mexico in 1968, korf 
er een internationale tentoonstelling 
Sofia in 1969, in Londen in 1970, en 
Basel in 1971. In 1969 komt er 
Luxemburg een internationale jeug | 
tentoonstelling. 

een postzegelkalendarium, uitgave v | 
Koopmans Meelfabrieken N.V., Lee 
warden. Een veelkleurige wandpl^ 
van 75 x 55 centimeter waarop, ing 
deeld naar maanden en dagen, 365 zd 
eenvoudige postzegels uit tientallen va 
schillende landen op ware grootte z | 
afgebeeld. 
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Kinderen, die voor 15 januari 1968 de 
prent bij de meelfabriek inleveren met 
alle of zoveel mogelijk van de gevraag
de zegels op de juiste plaats opgeplakt, 
dingen mee naar da honderd prijzen (Van 
Davo-albums tot insteekboekjes). Fila-
telistisch gezien een bijzonder educa
tieve wedstrijd en een loffelijk initiatief 
van de meelfabrikante. 

rhe Postal Taxes in Greece from the 
Foundation of tlie Greek Posts (1829) 
until 1900, by Moses C. Constantinis, 
S'Uis Street 175, Athene 821. $2,-. 28 
Dladzijden, 17 x 24 cm. Des schrijvers 
laam is een waarborg voor een gedegen 
itudie op het terrein van de Griekse 
wsthistorie. Helaas alleen in Nieuw-
Jrieks zonder „summary". 

)e Postzak, orgaan van de Nederlandse 
/^ereniging van Poststukken- en Post-
tempelverzamelaars, mei 1967, nr. 76, 
nder redactie van J. Giphart. Een 
^mphilexnummer met een terugblik 
an Ewart Gerrish, een publikatie van 
et Bondsdocumentatiecentrum over ge
lengde frankering op brieven uit Han
over naar Nederland, Internationale 
'osttarieven van mr. W. S. da Costa, 

l lets over de Postwaardestukken van 
Kawaii" van J. H. Broekman, en een 
Kudie over „Expeditie Moerdijk". Een 
lijzonder waardevol nummer. 

tostal Bulletin no 20586, instructions 
Ind information for postal employees, 
l o s t Office Department, United States 

oor uw boekenplank 

pSTZEGELS VERZAMELEN, de ko-
^klqke hobby, door J. H. Scharff; Uit-
tvery J. F. Duwaer & Zonen, Amster-

thnaat 19'/: x 13 centimeter, 32 blad-
iden, geïllustreerd, met veelkleurig 
Inslag, gebrocheerd. Prqs ƒ 1,93. 
Iln de serie „Ken uw sport" liet uit-
Iver Duwaer, in de rubriek „ontspan-
fig", na boekjes over dansen, volks-
[nsen en Zuidamerikaanse dansen, nu 
Ik een brochure verschijnen gewijd 
In het verzamelen van postzegels. Het 
Idoor de schrijver bedoeld om de be-
linende verzamelaar op weg te helpen, 
lie illustraties werden opgenomen; een 
Intal goede adviezen kan de beginner 
I het werkje vinden, adviezen die de 
Irzamelaar ook in groter getale en veel 
Idetailleerder in „Het ABC van het 
Istzegels Verzamelen" vindt. 

KT ABC VAN HET POSTZEGELS 
K R Z A M E L E N ; Handleiding voor be-
ftnende verzamelaars, uitgegeven door 
I Stichting voor het Philatelistisch 
■gdwerk in Nederland. Formaat 15'/: x 
Ut centimeter, 78 bladzijden, geïllus
lerd omslag, verlucht met tekeningen. 
K s / 3,75, inclusief porto. 
woorbereid door de werkgroep „Les
I " in de zogenaamde Contactcommis
l (voor jeugdleiders) en — na haar op
■iting op 19 februari 1954 — door de 
Hïhting voor het Philatelistisch Jeugd

of America, waaruit blijkt dat met in
gang van 1 mei 1967 enkelvoudige brie
ven per zeepost naar Europa 13 dollar
cents kosten, briefkaarten 8 c en druk
werk 6 c; luchtpostbrieven kosten 20 c, 
briefkaarten en aërogrammen 13 c. 

Mededelingenblad van „Postzegelvereni
ging Heemskerk", januari (Ie jaargang 
no 1), maart, mei 1967. Redacteur H. 
F. A. Maas. Eenvoudig gestencild ver
enigingsorgaan, plezierig aandoend, met 
tussen de „dienst"mededelingen inte
ressante berichten, een bijdrage van J. 
H. Muntinga over de „Camer'zegels van 
de Soedan en een artikelenreeks over 
de Posthistorie van Heemskerk van de 
hand van de voorzitter. 

Les Cahiers d'Ëtudes Postales et Nu
mismatiques, JanvierDécembre 1966, 
Bulletin publié par Ie Cercle d'Études 
Postales, 6, rue A.Comte, 19, Brive, 
Frankrijk. Artikelen van P. Nougaret 
(Postkaart van Frankrijk 1676), D. de 
Vries (Les bureaux de Quartier de Pa
ris, depuis 1849), M. Charve (Les Mar
ques Postales), M. Pouzet (Philatelie et 
Archéologie), M. Huot (opdruk FFI 
Franchise Postale) en tal van kleinere 
bijdragen. Een waardevolle uitgave. 

Spoorwegen en Filatelie, mededelingen 
van de sectie Spoorwegmotieven van de 
NVSP, februari; redactie: Lindenlaan 5, 
Wamsveld. Vervolgartikel over spoor
wegmotieven op zegels van de Midden
Amerikaanse staten. 

werk in Nederland, verscheen in de vijf
tiger jaren achtereenvolgens een dertig
tal losbladige gestencilde lessen onder 
de verzameltitel „Het ABC van het Post
zegels Verzamelen". 

Deze lessen zijn door de Stichting in 
de loop van de laatste jaren geheel op
nieuw bewerkt en herzien en — ver
meerderd met twee — als hoofdstukken 
opgenomen in een keurig in kleinoffset 
uitgevoerd boekwerkje dat de Stichting 
tijdens de Amphilex aan de openbaar
heid prijs gaf. 

Alles waarmee de verzamelaar te ma
ken krijgt wordt in zakelijke, puntige 
stijl systematisch behandeld. De beste 
indruk van de omvattendheid en de 
doorwrochtheid van deze „handleiding 
voor de filatelist" — want dat is het —• 
geeft de Inhoud, waarvan wij de titels 
hieronder onverkort laten volgen: 

Let op gebreken / Afweken / Bewaren 
van postzegels / Opplakken / Wat te 
verzamelen / Het album / De rangschik
king van de zegels / Het albumblad / 
De zegels op het blad / Hoe kom ik aan 
zegels / Letters schrijven / — / Catalogi 
/ Hoe een catalogus is ingericht / De Mi
chelcatalogus / De Yvertcatalogus / 
Wat is er op een zegel te zien / Soorten 
zegels. Talen en schrifttekens op post
zegels / Muntsoorten / Kleuren op post
zegels / Opdrukken / Stempels / — / Pa
pier / Watermerken / Druktechnieken / 
Achterzijde en gom / Tanding en door
steek / Zegels in bijzondere samenhang / 
Ontwerpen, proeven en drukuitschot / 
Herdrukken en nadrukken / Vervalsin
gen en de strijd ertegen / Vervalsingen 
ten nadelen van de verzamelaars. 

Der Eisenbahnmotivsammler, Mittei
lungsblatt der F.I.P. Motivgruppe III B 
Eisenbahnwesen, Januari, Juli. Leiter: 
A. van Woudenberg, Lindenlaan 5, 
Wamsveld. Adviezen voor de opzet van 
een spoorwegmotiefverzameling (ver
volgartikel). H. K. en H. Redwitz schrij
ven over spoorwegmotiefzegels. Er be
staan plannen ook in Nederland een 
vereniging op te richten. Dit en het 
voorgaande tijdschrift eenvoudig ge
stencild maar prettig leesbaar. 

De Aerophilatelist, verenigingsorgaan 
van „De Vliegende Hollander", mei. R. 
Tocila geeft verslag van de Amphilex. 
Drs. J. Boesman beschrijft de bewogen 
Amphilextocht met de eerste Neder
landse ballonpost die in een bietenveld 
bij Velsen eindigde; resultaat: 2000 brie
ven met stempel nr. 1, 2000 van nr. 2 
en 3000 van nr. 3. De Dag van de Aero
philatelie is op 4 november vastgesteld. 

De Loep, maandblad van de vereniging 
van Postzegelverzamelaars „Zwijn
drecht" en omstreken, juni  juli. „Mau
ritius" als nabeschouwing van de Am
philex. „Postzegels van Engeland", een 
lezing van dokter Donker, voorzitter 
van de Rotterdamsche PhilatelistenVer
eeniging, die tezamen met secretaris Tops 
„Zwijndrecht" een bezoek bracht. Ac
tueel: Israël, met het motief „concen
tratiekampen" op zegel Benco 274. In 
juli: de Noordatlantische Verdragsor
ganisatie. 

In de inleiding worden behartigens
waardige opmerkingen gemaakt. Wij ci
teren: „Als men (postzegels verzamelt) 
om later de postzegels met winst te ver
kopen, dan kan men beter onmiddellijk 
met het verzamelen ophouden . . . . Men 
verlaagt dan zichzelf tot s jacheraar . . . . 
Als men trouwens de cataloguswaarde 
van postzegels, die regelmatig in prijs 
stijgen, vergelijkt van nu met die van 
een aantal jaren geleden en men ver
rekent dan de waardedaling van de 
gulden èn het renteverlies, dan blijkt, 
dat het winst maken zeer betrekkelijk 
is. Kortom: verzamel postzegels nooit 
om hun waarde, maar alléén om het 
plezier een collectie op te bouwen!" 

Op één punt moeten wij een kleine 
correctie toepassen: Het ABC van het 
Postzegels Verzamelen, uitgegeven door 
de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland, is niet alleen 
van grote waarde voor de jeugdige fila
telist en voor de oudere, maar begin
nende verzamelaar, maar evenzeer voor 
de wat verder gevorderde verzamelaar! 
Ook hij zal nog heel wat kunnen op
steken uit dit boekje, dat in geen enkele 
filatelistische boekenkast mag ontbre
ken. 

Het werkje is verkrijgbaar bij de 
Werkgroep Materiaal van de Stichting, 
per adres de heer G. J. Busman, Mac
laine Pontstraat 8, Alkmaar; postreke
ning 40 51 87 ten name van de Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland te Alkmaar. De prijs voor 
particulieren bedraagt ƒ 3,75 (inclusief 
porto), maar bij afname van grotere 
quanta (voor verenigingen enzovoort) 
kan een aanmerkelijke reductie worden 
verleend. 
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BOEKENNIEUWS 
PERFINS OF NEDERLAND, NEDERLANDSCHE ANTIL
LEN, CURACAO, NEDERLANDSen INDIË, by E. J. Ensche
dé. 2nd Edition, 1967. Uitgave van de auteur: E. J. Enschedé, 
Hofdyklaan 36, Post IJmuiden, Postrekening 19 23 98. For
maat 207 X 265 millimeter, 11 + 102 bladzqden tekst en 30 
bladzyden illustraties. Prqs ƒ 7,50. 

Deze tweede, verbeterde en zeer uitgebreide, uitgave ver
scheen met een inleiding in het Engels tijdens de AMPHILEX 
op 13 mei. De uitgave bevat alle tot op heden bekende firma
perforaties en Poko-rolperforaties van Nederland en Over
zeese Rijksdelen en een opgave van alle zegels, waarin de 
perforaties gezien zijn. Behalve de collectie van de auteur 
zelf, konden ook de verzamelingen van de heren Krajenbrink, 
Smit en De Veer worden geraadpleegd. 

In een speciaal register zijn alle roltandingzegels met fir
maperforaties nog eens bij elkaar opgenomen; een ander re
gister somt de postwaardestukken en de plakzegels met ge
drukte naam of handstempel op. Dit aanhangsel, voor het 
eerst opgenomen, is nog wel voor uitbreiding vatbaar. 

U weet dat vele filatelisten de slechte gewoonte hebben 
deze geperforeerde zegels als tweederangs met de nek aan 
te zien. Ten onrechte, zoals uit twee inzendingen op de 
AMPHILEX duidelijk bleek. Voor verzamelaars van dit ge
bied is dit werk daarom HET handboek. De auiteur moge dank 
worden gebracht voor het nauwgezette en jarenlange werk 
aan deze uitgave besteed. Misschien gaat men geperforeerde 
zegels van alle landen nu op geheel stuk bewaren. 

De auteur houdt zich aanbevolen voor vondsten. Als bij
zonderheid moge nog worden opgemer^kt dat van de illustraties 
eventueel losse pagina's tegen kostprijs kunnen worden be
steld. J. H. BROEKMAN 

VATIKANISCHE BRIEFMARKEN - KUNST UND GE
SCHICHTE, door dr. Nicolaus C. Heutger, uitgave van 
Philapress-Verlag, Göttinger Druckerei- und Verlagsgesell
schaft, Maschmühlenweg 8-10, Göttingen, Duitse Bonds
republiek. Oktober 1966. Formaat 14V2 x 21 centimeter, 
66 bladzijden, offset, geïllustreerde paperback. 

In zijn voorwoord verklaart dr. theol. Heutger na een 
inleiding over de staatkundige verhoudingen van de Ker
kelijke Staat en het Vaticaan slechts de postzegels te heb
ben willen beschrijven met afbeeldingen die voor de kerk
geschiedenis en de kunsthistorie van belang zijn. Het werk
je heeft geen wetenschappelijke pretenties, wil geen cata
logus zijn, vermeldt nauwelijks afwijkingen en treedt niet in 
de Vaticaanse postgeschiedenis. 

Wel beschrijft de auteur kort en zakelijk de organisatie 
van de posterijen van de Kerkelijke Staat en van de huidige 
Vaticaanse staat. Hij wijst daarbij op het wijdverbreide mis
verstand, dat het Vaticaan meer postzegels zou uitgeven 
dan voor de postale behoeften nodig zijn en zegt dat in de 
gehele wereld geen postadministratie zo weinig belangstel
ling voor de verkoop aan verzamelaars heeft als die van 
het Vaticaan. 

De hoofdtekst van 53 bladzijden is gewijd aan een be
schrijving van de voorstelling en een min of meer diepgaan
de verklaring van de achtergronden van de afbeelding van 
de daarvoor in aanmerking komende Vaticaanse zegels, te 
beginnen met de gebruiksserie van 1 augustus 1929 en be
sluitend met de gelegenheidsuitgifte van 3 mei 1966. 

De tekst wordt geïllustreerd met de reproduktie van 
265 postzegels op ware grootte, die door het gebruikte pa
pier en het offsetprocédé niet altijd even goed tot hun recht 
komen. 

Voor de thematic! en de gespecialiseerde verzamelaars 
een belangwekkend boekje. 

HANDBUCH DER PHILATELIE, Mit Antworten auf 1500 
Fragen, Frank Arnau, uitgegeven door het Philapress-
Verlag der Göttinger Druckerei- und Verlagsgesellschaft 
mbH, Göttingen, Duitse Bondsrepubliek, 1967. Formaat 
11 /̂2 X 18 centimeter, 272 bladzijden, geïllustreerd. Pocket 
in kartonpapieren omslag. Prys DM 7,80. 

Het filatelistisch handboek, waarmee de journalist, schrij
ver, tekenaar, graveur, drukker en verzamelaar Frank Ar-
neau de literatuur verrijkt, is niets anders dan een geheel 
herziene, aangevulde en verbeterde versie van de „Lexi
con der Philatelie" van de uitgeverij Ullstein, waarvan 
meer dan 100.000 exemplaren in het Duits en bijna 100.000 in 
het Nederlands werden verkocht. 
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Door een vergroting van de omvang en een uitbreiding 
van het aantal illustraties treedt het handboek veel meer 
in detail dan het vroegere filatelistische zakwoordenboek. 

Felle kritiek oefent Arnau in zijn voorwoord op de gewe
tenloze profiteurs en op de uitwassen van de pseudohandel, 
die door hun de verzamelaar toegebrachte aderlatingen hem 
het plezier in het verzamelen bederven. Hij hoopt met zijn 
werk ertoe bij te dragen dat de filatelie in plaats van de 
speelbal van kwalijke speculanten weer een eerlijke 
vrijetijdsbesteding wordt. 

In de negen hoofdstukken die aan de woordenlijst voor
afgaan geeft de schrijver niet alleen een helder overzicht 
en een duidelijke beschrijving van tal van filatelistische 
zaken, zoals de postgeschiedenis, de drukprocédés, de tan
dingen en van beroemde verzamelingen, maar pakt hij op
nieuw de zelfkant van de filatelie krachtig aan. 

De vervalsingen, de prijzenhandel en de prijsvaststelling 
de verzorging en de reparatie bespreekt hij achtereenvol
gens, waarbij hij niet nalaat misstanden en oneerlijke prak
tijken in het daglicht te stellen en de uitgiftepolitiek van bij
voorbeeld de Afrikaanse babystaten te bestrijden. Teger 
de beruchte „zegels" van de Zuid-Molukken waarschuw 
Arnau, maar ook de postadministratie van de Duitse Bonds
republiek komt er niet al te best af. Enkele ontsporingeri 
heeft de schrijver niet kunnen voorkomen; hier en daail 
geeft hij blijk de juiste gang van zaken niet geheel te hebberi 
kunnen achterhalen. I 

De 125 bladzijden tellende woordenlijst bevat 1500 filate-1 
listische begrippen en uitdrukkingen, persoonsnamen, af 1 
kortingen, bekende opdrukken en merknamen. De overigen* 
zeer instructieve lijst maakt de indruk lukraak te zijn sa-l 
mengesteld. Ook hier derailleerde de schrijver een enkel« 
maal: Bij de wereldtentoonstellingen worden 13 belangrijkJ 
exposities vermeld; daarbij blijkt dat in 1952 in Utrecht dfl 
CENTILUX werd gehouden en in 1953 in Lissabon de ITEPl 

Over het geheel genomen is het „Handbuch der PhilaB 
telie" een goed bruikbaar werkje, met vele — ook anecB 
dotische — gegevens- en met een benadering van de filateB 
listische problematiek, die vele verzamelaars zal bekoH 
ren èn wijzer maken. I 

FILATELISTISCHE QUIZ - NEDERLAND, samenstellin 
en uitgave van Jan J. de Goede, Wageningen, Quiz-seril 
van 12 stuks, ieder van 10 vragen; vraag en antwoord 
Klein offset. Din A 4 formaat, geïllustreerd. Met byieverini 
van antwoorden. Prijs / 0,25 per formulier, bq 50 stuM 
10"/o korting, bü 100 stuks 15«/o. I 

„Op bijeenkomsten van filatelistenverenigingen wordt vaal 
de behoefte gevoeld iets te organiseren, waardoor de fila 
telistische kennis van de aanwezigen kan worden getoetJ 
en eventueel vergroot". Zo luidt de aanhef van de circulaiJ 
waarmee een quiz voor postzegelverzamelaars wordt inga 
luid. I 

Een quiz die niet alleen de filatelistische kennis kan toe! 
sen en vergroten, maar ook de sfeer van een bijeenkomi 
kan bepalen. Ziedaar een bondige definitie van de punt iJ 
vragenlijst die het Wageningse Globe-lid, de heer J. J. d 
Goede, heeft weten samen te stellen ter bevordering v a 
de filatelie en van de saamhorigheid van de verzamelaaJ 
Iets wat echt wel nodig is. • I 

De vragenlijsten bestaan uit twee gedeelten: ter l inkel 
zijde de vragen — tien in het geheel per vragenlijst — m 
ter rechterzijde een invulformulier met de mogelijkhel 
voor iedere vraag punten te geven en deze te totaliser« 
en te klasseren. De geadviseerde tijd voor iedere quiz I 
tien minuten. Per serie kunnen maximaal 100 punten wo l 
den behaald. I 

Vier van de twaalf series van tien vragen zijn geënt M 
het bekende systeem van de drie mogelijkheden: a a n k r J 
sen wat goed is - Welke postzegel tentoonstelling werd in 19l 
in Utrecht gehouden? - Amphilex, Itep, Uphilex? I 

Een bijzondere en intelligente gelegenheid voor verei« 
gingsbesturen het peil van hun ledenbijeenkomsten op h l 
ger niveau te brengen. Bestellen van de quiz is mogeliB 
door overschrijving van het verschuldigde bedrag op r e « 
ning nummer 192 23 bij de Nutsspaarbank te W a ^ 
ningen (postrekening 8186 86) ten name van Jan J. I 
Goede. _m 

A. G. C. B A E B B 



Wat is filatelie en wat niet? 

Dr. Bert L. Werner 
Voorzitter van de AIJP-commissie voor afbakening van de 
filatelie. 

Telkens weer na het bezoek aan een grote filatelisitische 
tentoonstelling zoals WIPA, SIPEX en AMPHILEX be
kruipt mij het gevoel dat de filatelie uit zijn kleren barst. 
De omvang van datgene, dat zich onder de vlag van de 
filatelie aandient of graag zou willen aandienen, wordt van 
dag tot dag groter en onoverzichtelijker. 

Dat nu nog geen grens is af te bakenen kan een gevolg 
zijn van het feit, dat tc»t voor kort internationale filate-
listische organisaties, zoals de Federation Internationale de 
Philatélie-FIP en de Association Internationale des Jour
nalistes Philatéliques-AIJP de moed niet konden opbrengen 
van zuiver beschrijvende reglementering tot ondubbelzinnige 
definities over te gaan en dus in ziekere zin het tijdperk van 
de filatelistische filosofie als aangebroken te beschouwen. 

Nu is op de filatelie, zoals op alles wat verzameld wordt 
onbetwistbaar de bijbelse uitspraak „Ge zult een dorsende 
os niet muilbanden" (Deuteronium 25 vers 4) van toepas
sing, maar ook aan dit ongebonden verzamelen zal eens paal 
ïn perk moeten worden gesteld. 

En dit moet juist daarom geschieden omdat er steeds 
neer gespecialiseerde verzamelaars komen die van het ont
reken van zulk een afbakening profijt trekken ten na-
ele van de beginnende en nog te Weinig ervaren verza
melaars. En ook degene die nog geen verzamelaar is, maar 
et wel wil worden, dient niet oningewijd in de kring der 
llatelisten te worden opgenomen. 
I Laten we het eens heel eerlijk en oprecht stellen: er be
tond geen filatelie zo lang er geen postzegels waren, of — 
leter en ruimer uitgedrukt — zolang er geen postwaarden 
laren. Vóór die tijd was er postgeschiedenis en die zal 
r ook altijd zijn. Filatelie en postgeschiedenis hebben vele 
l/ereenkomsiten; de grenzen zijn moeilijk vast te stellen, 
laar het zijn twee verschillende dingen! 
iMaar zelfs bij de ruimste interpretatie van het nog 
Itijd niet duidelijk gedefinieerde begrip ,,filatelie" zal men 
Ich moeten toegeven dat autobuskaartjes, ook al zijn 
Ie afkomstig van de bussen van de posterijen, formulieren 
l o r gelukstelegrammen of — bijzonder buitenissig — de 
legevoegde smaakstoffen aan de zegelgom, ongetwijfeld 
I maken hebben met de posterijen maar niet met de fila-
llie. 
ËAanvaardt men echter het beginsel, dat „filatelie" en 
lostwaarden" historisch gezien twee welhaast onverbre-
llijk verweven begrippen zijn, dan zal men open staan voor 
Bt standpunt, dat „postwaarden" in de ruimste zin het 
Mgin en het einde, de essentie en het uitgangspunt be-
Bren te zijn niet alleen van iedere filatelistische verzame-
I g maar ook van elk filatelistisch onderzoek. 

Hoe minder daarbij de „postwaarde" op de voorgrond 
treedt, des te duidelijker ligt de verzameling of de studie 
op het iterrein van de postgeschiedenis en met des te minder 
recht kan zij als „filatelistisch" betiteld worden. 

Zelfs bij de speciale verzamelgebieden zoals de thema
tische filatelie en de maximafilie — gebieden waarvan ook 
tegenwoordig nog de filatelistische waarde door velen eniger
mate in twijfel wordt getrokken — gaat het ten slotte om 
de ,,postwaarde" zelf en niet om de verzending daarvan. 

Dat geldt ook nog voor de eerstedagafstempeling en haar 
pasgeboren tegenhanger, de laatstedagafstempeling, omdat 
ook hier de postwaarde nog altijd de kern van het verzamel
object vormt. 

Dat geldt Verder voor stempels van frankeermachines en 
misschien zelfs nog voor strookjes met postale aanduidingen, 
zoals ,,spoedbestelling", „luchtpost" en „aantekenen", die men 
„postwaarde-aanvullingen" zou kunnen noemen. 

Als echter bij het verzamelobject de postzegel op de ach
tergrond raakt, zoals bij de stempels, waarbij immers iedere 
postzegel drager van een stempel ikan zijn, en het voorkomt 
dat er in het geheel geen sprake is van een postwaarde, 
zoals bij baarfrankeringen, dan is dat geen „filatelie", geen 
„postzegelkunde" meer, maar „postgeschiedenis". 

Men mag daarbij niet over het hoofd zien, dat de pos
terijen — in het bijzonder in die landen waar zij onder het 
staatsmonopolie vallen — door de regering voor overheids
taken worden gebruikt die met de eigenlijke taakstelling 
van de postdienst — het vervoer van de meest uiteenlopende 
zendingen — in het geheel niets meer te maken hebben. 

Dat, zoals in de Verenigde Staten, jachtzegels alleen bij 
de postkantoren verkrijgbaar zijn, wil nog niet zeggen dat 
deze zegels onder de filatelistische verzamelobjecten kunnen 
worden gerangschikt. 

Het is bovendien de vraag of „het rondgaan met het collec
tezakje" — de zegels met toeslag voor niet-postale doel
einden — nog wiel als filatelistisch te beschouwen is. De 
Verenigde Staten zijn deze moeilijkheid heel diplomatiek 
uit de weg gegaan door alle toeslagzegels als „semi-postals" 
te bestempelen. 

Wanneer men echter de post belast met de invordering 
van belastingen, legesgelden, rechten enzovoort en haar er
toe dwingt postzendingen te weigeren, als er niet naast de 
postzegels nog een of andere belastingzegel of verplichte 
toeslagzegel geplakt is (men denke bijvoorbeeld aan „Not-
opfer Berlin"), dan is toch werkelijk de grens van de „fila
telie" overschreden en in haar plaats de „geschiedenis van 
de overheidsfinanciering" gekomen. 

Eindelijk moet men eens de moed hebben ten behoeve 
van de arme filatelie — het wonderkind met het water
hoofd — bepaalde zij het dan ook zeer ruime grenzen te 
trekken. Dat is dan niet gericht tegen het verzamelen in 
het algemeen en ook niet tegen de handelaren, die in alles 
handelen waarvoor kopers te vinden zijn, maar in het bij
zonder gericht tegen al diegenen, die onder het beschuttende 
dak van de filatelie een ontelbaar aantal dingen willen 
huisvesten, waarbij juist de historische kern van de „post
zegelkunde", gevormd door de postwaarden en hun voor-
lopeis, in het geheel niet of van ondergeschikt belang is. 

Dat een brief van een bijzonder stempel, een heel zeld
zame postale aanduiding, een censuursitempel of van een 
rampopdruk is voorzien, maakt het stuk tot een waarde
vol en belangrijk object voor de postgeschiedenis. 

Dat de brief wellicht door middel van een pijl-en-boog-
estafette naar zijn bestemming werd gebracht of dat men 
hem op een mol bond en als „ondergrondsepost" verzond, 
maakt het stuk ongetwijfeld tot een verzamel waardige curio
siteit. 

Als echter in de toekomst internationale filatelistische ten
toonstellingen alleen nog maar kunnen worden gehouden 
door alle 102 verdiepingen van het Empire State Building 
in New York daarvoor te reserveren, omdat alles en alles 
wat ook maar heel in de verte met de posterijen en met de 
verzending van poststukken te maken heeft, daar beslist 
moet worden getoond, dan maakt men het te langen leste 
„filatelistisch" toch wel al te bont. 
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Personalia 

J. J. JONKER ERELID PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" 

In haar algemene vergadering van 7 juni 1967 heeft de 
Philatelistenclub „Eindhoven" haar oud-voorzitter, de heer 
J. J. Jonker, tot erelid van de vereniging benoemd. Hij ont
ving deze eervolle onderscheiding op grond van zijn ver
diensten voor de Nederlandse filatelie in het algemeen en 
voor zijn aandeel in de organisatie van de Internationale 
Postzegeltentoonstelling AMPHILEX 67 in het bijzonder. 

De heer Jonker is sinds 1939 lid van de Philatelistenclub 
„Eindhoven" en heeft in deze vereniging verschillende be
stuursfuncties, waaronder het voorzitterschap, bekleed. 

Gaarne wensen wij de heer Jonker met deze zeer ver
diende benoeming van harte geluk. 

H. G. VAN DE WESTERINGH GERIDDERD 
De secretaris van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, 

de heer H. G. van de Westeringh, heeft op 29 juni 1967 na 
een 49-jarig dienstverband zijn leidinggevende functie bij de 
landelijke centrale te Utrecht van de Coöperatieve Raiffei-
senbank neergelegd. 

Bij deze gelegenheid heeft het de Koningin behaagd hem 
te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Bij 
een ontvangst ten stadhuize heeft de burgemeester van 
Utrecht, jhr. mr C. J. A. de Ranitz, hem de versierselen van 
deze orde uitgereikt. 

Behalve erelid en bestuurslid van de U.Ph.V. is de heer 
Van de Westeringh Lid van Verdienste van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen en afgevaardigde van 
de U.Ph.V. in de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

Een hartelijke gelukwens bij het ontvangen van deze hoge 
onderscheiding is hier zeker op zijn plaats. 

J. JAARSVELD, ERELID ROTTERDAMSCHE PHILATE
LISTEN-VEREENIGING 

Het gebeurt niet dikwijls, dat buiten de kring van ver
dienstelijke bestuursleden of vooraanstaande filatelisten 
ereleden benoemd worden. Men moet al heel wat gepres
teerd hebben om een dergelijke onderscheiding te krijgen. 

Wat de heer J. Jaarsveld, bij vele Rotterdammers wel van 
naam doch niet van uiterlijk bekend — vandaar zijn foto 
hierbij — gedaan heeft is het vermelden dan ook waard 

In mei van dit jaar was hij vijfentwintig jaar verbonden 
aan de afdeling Rondzendingen Postzegels van de Rotter-
damsche Philatelisten-Vereeniging, thans als hoofdadmini
strateur. Toen hij als administrateur begon trof hij een na 
genoeg verwaarloosde administratie aan die hij op pijnlijk 
nauwkeurige wijze heeft gereorganiseerd en sindsdien be-j 
heerd. Het feit dat zijn beheer ieder jaar weer tot op de laat 
ste cent klopt, dat de meer dan veertig secties met de| 
regelmaat van de klok de rondzendingen krijgen en di 
inzenders de afrekening niet behoeven na ite zien — fouten| 
komen vrijwel nooit voor — bewijst wel met welk plezie 
de heer Jaarsveld zijn werk verricht. 

Als postambtenaar was hij gewend met grote geldbedrag 
gen om te gaan en met nog grotere aantallen postzegels; hil 
was vele jaren de eerste ambtenaar van de zegelloketten| 
Ook in zijn'hobby is hij de nauwgezetheid in persoon. 

Het voorstel van het Bestuur om hem tot erelid ite be-l 
noemen werd dan ook met groot applaus begroet en aange-f 
nomen. 

Wij wensen de heer Jaarsveld — en met hem zijn zoon ei| 
schoondochter die hem vrijwel dagelijks terzijde staan 
van harte geluk met deze benoeming. 

TENTOONSTELLINGEN, RUILDAGEN EN JUBILEA 

AMERSFOORT 
Nationale ruildag van Philatelica 

De afdeling Amersfoort van de I.V. 
„Philatelica" organiseert op 16 septem
ber een nationale ruildag in de vergader
zaal van de Johanneskerk, Westsingel 
30, in de onmiddellijke nabijheid van 
het stadhuis, van 10.00 tot 17.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt ƒ 0,50 per per
soon, kinderen beneden 14 jaar ƒ 0,25. 
Aan handelaren wordt tafelhuur bere
kend. 

Inlichtingen en tafelreserveringen: 
Warande 3, Amersfoort; telefoon (03490) 
15 4 81. 

BREDA 
Tentoonstelling „Vrede van Breda" 

In de laatste dagen van september 
en de eerste van oktober 1967 organi
seert het Comité Herdenking van Breda 
in het Cultureel Centrum „De Beyerd", 
Boschstraat 22, een tentoonstelling be

trekking hebbende op dit historisch ge
beuren. 

De Postzegelvereniging „Breda" ver
leent aan deze tentoonstelling haar 
medewerking door het uitgeven van een 
speciale envelop. In een tijdelijk post
kantoor op de tentoonstelling zal op 
30 september en op 2 en 3 oktober op 
deze envelop een bijzonder poststempel 
worden geplaatst. 

De enveloppe kan worden besteld 
door overschrijving van ƒ 0,55 per stuk 
op postrekening 1.11.72.31 ten name van 
J. A. Mosheuvel te Breda. De envelop 
zal worden gefrankeerd met de zegels 
1, 6, 6 en 7 cent om het jaartal 1667 een 
bijzonder cachet te geven. 

J. A. MOSHEUVEL 

DEDEMSVAART 
Tweede regionale ruilbeurs 

Aangemoedigd door het grote succes 
van het vorige jaar houdt de Dedems-

vaartse Postzegelclub op zaterdag 7 ok 
tober 1967 in de grote zaal van „Or 
Centrum", Julianastraat te Dedemvaarl 
zijn tweede regionale ruilbeurs. Tever 
wordt een tentoonstelling gehouden dil 
door de vele leden van de club worq 
opgezet. 

Aan de ruilbeurs, waarvoor de filatd 
listen uit het noorden en oosten dq 
lands worden uitgenodigd, is ook ee 
interessante veiling en een verlotiri 
verbonden. Er zijn handelarenstancj 
aanwezig. 

De opkomst zal ongetwijfeld nog grd 
ter zijn dan vorig jaar, want de vej 
zamelaars en verzamelaarsters van to^ 
komen zeker met vrienden terug. Oq 
uit andere delen van het land bestal 
belangstelling voor deze filatelistisc][ 
bijeenkomst. 

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbal 
bij de voorzitter van de Dedemsvaart| 
Postzegelclub, de heer H. G. Asche 
man, Marijkestraat 29, Dedemsvaart. 
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LEEUWARDEN 
FRIPHILEX 67 

Ter gelegenheid van haar vijftigjarig 
bestaan organiseert de Vereniging van 
Postzegelverzamelaars „Friesland" van 

13 tot en met 15 oktober 1967 in het 
Beursgebouw aan de Wirdumerdijk te 
Leeuwarden een jubileum-postzegelten
toonstelling onder de naam „FRIPHI
LEX 67". De tentoonstelling staat open 
voor individuele verzamelaars in Neder
land. 

Als secretaris van de tentoonstellings
commissie fungeert de heer J. v. d. Veen, 
Antillenweg 68, Leeuwarden; penning
meester is de heer C. Tamminga, 
Adriaen Brouwerstraat 45, Leeuwarden. 

De openingstijden zijn: vrijdag 13 ok
tober van 14.00 tot 22.00 uur, zaterdag 
14 oktober van 10.00 tot 22.00 uur en 
zondag 15 oktober van 10.00 tot 18.00 
uur. 

Er zijn twee klassen, een ereklasse (op 
uitnodiging) en een concurrentieklasse. 

leze laatste is onderverdeeld in de vol-
ende afdelingen: A Nederland en Over-
eese Rijksdelen (Nederlands-Indië tot 
an de soevereiniteitsoverdracht); B 
'uropa; C Buiten Europa; D Eofilatelie; 

Luchtpost; F Bijzondere onderwer-
en; G Thematische en motiefverzame-
ingen; H Jeugdverzamelingen. 

Voor de bekroningen heeft de jury de 
eschikking over de volgende prijzen: 
ilveren bekers groot formaat voor 
erste prijzen; zilveren bekers midden 
ormaat voor tweede prijzen; zilveren 
ekers klein formaat voor derde prijzen; 
reprijzen; diploma's. 

OEST 
hilatelica-ruilmiddag 
De afdeling Soest en omstreken van 

e I.V. „Philatelica" houdt op 28 oktober 
aar traditionele rullmiddag in „De 
ank", Soesterbergsestraat 18, Soest, 
an 12.00 tot 18.00 uur. De entree be-
raagt ƒ 0,50 per persoon, kinderen be-
eden 14 jaar ƒ 0,25. Tafels moeten 
part worden betaald. 
Tijdens de ruilmiddag wordt tevens 

voor de eerste maal in de afdeling 
oest — een kleine tentoonstelling in
richt van jeugdige afdelingsleden. Het 
stuur verwacht weer een grote op-
mst uit de gehele provincie Utrecht. 

OLLE 
ildag 

Op zaterdag 21 oktober 1967 houdt de 
deling Zwolle van de I.V. Philatelica 
n 10.00 - 18.00 uur een ruildag voor 
atelisten in de Stadsschouwburg, Blij-
rkt 25 te Zwolle. Deze Stadsschouw

burg, die zich hiervoor blijkens de er
varing van het vorig jaar bijzonder 
leent, is gelegen in het centrum van de 
stad met parkeergelegenheid in de on
middellijke omgeving. 

Toegangsprijs, zowel voor leden als 
voor niet leden, ƒ 0,40. 

Handelaren die voor het inrichten van 
stands en dergelijke over gereserveerde 
en/of grotere ruimte wensen te beschik
ken dan voor andere bezoekers beschik
baar is kunnen zich voor inlichtingen 
dienaangaande wenden tot H. Takken, 
Klimopstraat 18 te Zwolle. 

MERAN 
Internationale Meraner Postzegelten-
toonstelling 

Voor de twintigste maal wordt — van 
28 september tot 1 oktober 1967 — in 
het Kurhaus te Meran een internatio
nale filatelistische tentoonstelling ge
houden. Ondanks het feit dat ik in Zwit
serland woon, heeft men mij gevraagd 
ook dit jaar weer commissaris voor Ne
derland te zijn. 

Verzamelaars, die willen exposeren, 
kunnen mij hun collectie overhandigen 
of toezenden tijdens mijn aanstaand ver
blijf in Nederland tussen 21 en 25 augus
tus. Indien een aangemelde collectie in 
augustus nog niet gereed is, kan men 
deze tot uiterlijk 18 september per post 
toezenden aan mijn adres in Zwitser
land. Invoer van postzegels is vrij in 
Zwitserland. Ik zal ervoor zorgen dat 
alle Nederlandse collecties uiterlijk in 
november weer in het bezit van de 
eigenaars zijn. 

Het tentoonstellingsreglement wordt 
op verzoek gaarne door mij toegezon
den. Aanmeldingsformulieren bestaan 
niet. Belangstellenden kunnen mij me
dedeling doen van verzamelgebied en 
verlangd aantal kaders. De kaderhuur 
bedraagt ƒ 6,— per kader van 60 centi
meter hoog en 100 centimeter breed. 
Aanmeldingen moeten door mij uiterlijk 
begin september naar Italië kunnen 
worden doorgegeven. 

Juryleden zijn deskundigen uit Duits
land, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. 

De prijzen voor de concurrentieklasse 
zijn: groot goud, klein goud, verguld 
zilver, zilver en brons alsmede een aantal 
ereprijzen. De laatste negen jaren was 
de Grand Prix een gouden medaille van 
de president van Italië. Hopelijk ook dit 
jaar. Verzamelingen, die gedurende de 
laatste drie jaren met succes in Meran 
zijn geëxposeerd, moeten mededingen 
naar de Grand Prix van de stad Meran. 

De klasse-indeling is: klasssiek; mo
dern; luchtpost; motief; bijzondere on
derwerpen, alsmede inzendingen van de 
jeugd. 

Tijdehs de tentoonstelling is er in het 
Kurhaus tevens een beurs, die voor 
iedereen toegankelijk is. Tafelhuur voor 
handelaren: 6000,— Lires per tafel van 
circa 100 bij 100 centimeter. 

Voor verzamelaars, die niet konden 
of mochten deelnemen aan de Amphi-
lex, bestaat in Meran de mogelijkheid 
het toch eens op een internationale ten
toonstelling te proberen. Aanmeldingen 
worden zo spoedig mogelijk verwacht 
door: 

J. POULIE, 
„Les Vignobles" 

Aux Glos Dessus 
1170 / AUBONNE (Vaud) 

Zwitserland. 

Europamelsterschaftan 
ÖK Strandtagler 
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ST.PETEII-ORDING 

SANKT PETER-ORDING 
Stempel strandzeilen 

Van 26 augustus tot 2 september wor
den in Sankt Peter-Ording aan de 
Noordzee de Vijfde Europese Kampioen
schappen Strandzeilen gehouden. De 
Nederlandse club „Simon Stevin" neemt 
hieraan deel. Van medio juli af maakt 
het hierbij afgebeelde machinestempel 
voor dit evenement propaganda. 

Tijdens de wedstrijden is op een tijde
lijk postkantoor een bijzonder stempel 
verkrijgbaar. De Jachtclub Sankt Peter-
Ording heeft een thematische postwaar-
destuk en een gelegenheidsenvelop laten 
drukken. Deze kunnen besteld worden 
door overmaking van respectievelijk 
DM 1,20 en DM 1,— aan Heinz Erwin 
Jung Johann, Pestalozzistrasse 46b, 2252 
Sant Peter-Ording 1, Duitse Bondsrepu
bliek. 

MEXICO 
EFIMEX '68 

Op 30 oktober 1968, drie dagen na de 
slotmanifestatie van de Olympische Spe
len, opent in Mexico City de interna
tionale filatelistische tentoonstelling 
EFIMEX '68 haar poorten. Het organi
satiecomité draait al op volle toeren. 
Verschillende commissies staan gereed 
deelnemers, bezoekers en handelaren 
van alle inlichtingen te voorzien. 

Het zijn de volgende: 1. Reserverin
gen en programma (dr. Carlos Casali); 2. 
Pers en propaganda (Emilio Obregon); 
3. Tentoonstelling (Pedro Maldonado); 
4. Handelaren (Ernesto Fink); 5. Jury, 
commissarissen en prijzen (Agustin Co-
ronado); 6. Formele contacten en douane 
(Pedro Maldonado); 7. Algemeen (me
vrouw Jean Mahon). 

Men schrijve (in het Engels, Frans, 
Spaans of Duits) aan: 

Comité Organizador de EFIMEX '68, 
(naam van de commissievoorzitter), 

Apartado Postal 12, 
México 1, D.F., 

Mexico. 

WENEN 
Wereldkinderdag 

Ter gelegenheid van de Wereldkinder
dag is op 10 september 1967 in het ge
bouwvan de „Zentralsparkasse der Stadt 
Wien" een bijzonder postkantoor geves
tigd waar op een door de vereniging 
„Die Wiener Kinderfreunde" uitgegeven 
feestenvelop een speciaal stempel kan 
worden verkregen. De opbrengst komt 
ten goede van de bouw van een kinder
tehuis in Israël. 

Gefrankeerde en van het bijzonder 
stempel voorziene enveloppen kunnen 
worden besteld door overschrijving van 
S. 7.40 per stuk op postrekening 183.251 
van „Die Wiener Kinderfreunde" te We
nen onder vermelding van „Zuadressier-
tes Festkuvert". 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
opgaven voor deze rubriek in het septembernummer 
dienen utterlijk op 26 augustus in het bezit te zijn 
van de redactie. 

r ^ 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 
telefoon (070) 63 09 49 

EXPOSITIES-

- Zomertentoonstel l ing tot 31 augus
tus de eerste drie postzegeluitgif
ten van Nederland 

- Keur en kleur Schatten van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 

- De kunst van de ontwferper 

- De totstandkoming van postzegels 
m plaatdruk 

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

- Overzicht frankering en stempeling 

- Luchtpost Nederland - Nederlands-
Indie 

- De schri j fcultuur schrijfmaterialen, 
de schri j fkunst en de brief. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

^ 

19 augustus 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Het Rode Kruis". 

26 augustus 
Dordrecht 47e Dordtse Postzegeiveiling 

23 augustus-24 september 
's-Gravenhage Tentoonstell ing van werken 
van Chris de Moor in het Haags Gemeente
museum, Stadhouderslaan 41 

29 augustus-9 september 
's-Gravenhage Rode Kruistentoonstell ing in 
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, ter ge
legenheid van het honderdjarig bestaan van 
het Nederlandsche Roode Kruis, met een 
afdeling, waarin met medewerking van de 
Stichting Werkgemeenschap Filatelie Neder
land een gedeelte van de collectie Ricardo 
wordt geëxposeerd Zie bladzijde 434 

2 september 
Rotterdam Zeventiende ,,Europoort"-ruildag 
van de R Ph V m de Blauwe Zaal van het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, van 9 00 
tot 18 00 uur Tafelreserveringen en inlich
tingen C de Wit, Crooswijksesingel 29-B, 
Rotterdam 11 

2-4 september 
Deurne (provincie Antwerpen) Propaganda 
tentoonstel l ing van de Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars in het vroegere ge
meentehuis, Cogelsplein Voorverkoop Eras-
muszegels, eerstedagenveloppen. 

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 np de aan haar opgegeven tijdstippen. 

3-10 september 
Boedapest Internationale Luchtposttentoon
stell ing Aerof i la 67 en postzegeltentoonstel-
Img ,,Toerisme op postzegels" 

7, 8 september 
Boedapest Zevende FISA-congres 

10 september 
Essen ASSINDIA 67, zevende internatio
nale ruildag in de grote zaal van de ,,Städ
t ische Saalbau aan de Huyssenallee, ge
organiseerd door de ,,Arbeitsgemeinschaft 
,,Ruhr" der Br iefmarkenfreunde" en het 
,,Verband der Philatelisten von Nordrhein-
Westfalen e V " Tevens postzegeltentoon
stell ing Duitse rang III Inlichtingen Rolf 
Schneider, Leopoldstrasse 8, 43 Essen 

16 september 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Driehonderd jaar Suriname" 

16 september 
Amersfoort Nationale ruildag van de af
deling Amersfoort van de I V ,,Philatelica", 
Westsingel 30, van 10 00 tot 17 00 uur, zie 
bladzijde 444 

18, 19 september 
's-Gravenhage 422e veil ing J L van Dieten, 
Tournooiveld 2 

20 september 
Verzending van het septembernummer van 
het Maandblad 

23 september 
Epe Grote najaarsruildag, georganiseerd 
door de afdeling ,,Epe en Omstreken" van 
de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars m cafe-rest , ,Stern", 
Hoofdstraat 108 Aanvang 9 30 uur 

23, 24 september 
Kiel Postzegeltentoonstell ing ,,Kiel '67". in 
de Ostseehalle Tevens rui ldagen, bijzon
dere stempels Inlichtingen Kiel '67, post
bus 707, 23 Kiel 

26-30 september 
Frankfurt am Mam Veil ing H C Schwenn 

28 september-1 oktober 
Meran Twintigste internationale Meraner 
postzegeltentoonstelhng Zie bladzijde 445 

29, 30 september 
Assen Grote postzegeltentoonstell ing met 
ruildagen en vei l ing ,,Assen 1967", georgani
seerd ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan van de Vereniging van Postzegel
verzamelaars , ,Assen", in restaurant Belle-
vue Inzendingen voor de veil ing vóór 1 sep
tember aan D B Dooyes, Beilerstraat 33, 
Assen 

29 september-1 oktober 
Dortmund-Eving Postzegeltentoonstell ing 

30 september-1 oktober 
Bremervörde Postzegeltentoonstell ing ,,Vor-
posta 67" in de Landwirtschaftsschule 

30 september, 1 en 2 oktober 
Breda Tentoonstel l ing ,,Vrede van Breda" 
met medewerking van de Postzegelvereni
ging , ,Breda" (bijzondere envelop, ti jdelijk 
postkantoor) in het Cultureel Centrum , De 
Beyerd" , Boschstraat 22 Zie bladzijde 444 

6-8 oktober 
Saarbrücken Tweede Duitse postzegelten
toonstell ing van de Eisenbahner-Philatelisten 
7 oktober 
Dedemsvaart Tweede regionale ruilbeurs 
met tentoonstell ing en veil ing, georgani
seerd door de Dedemsvaartse Postzegel 
club in ,,Ons Centrum", Julianastraat In
lichtingen en reservering handelarenstands 
H G Ascherman, Marijkestraat 29, Dedems
vaart Zie ook bladzijde 444 

7 oktober 
Dordrecht 48e Dordtse Postzegeiveiling 
9, 10 oktober 
's-Gravenhage 15e veiling W H de Mun 
nik 
13-15 oktober 
Leeuwarden FRIPHILEX 67, grote jub i leum- l 
postzegeltentoonstell ing ter gelegenheid van l 
het vi j f t igjarig bestaan van de Verenig ing l 
van Postzegelverzamelaars ,,Friesland" i n | 
het Beursgebouw Zie ook bladzijde 444 
14 oktober 
Meppel Ruildag georganiseerd door de af-l 
deling Meppel van de I V ,,Philatelica" i n | 
Hotel Ogterop, Zuideinde, van 9 30 tot 17 3 o | 
uur Toegangsbewijs ad ƒ 0,50 is tevens lot f 
14 oktober. 
Keulen 56e veiling Dr W Derichs-
14 oktober 
Joop Kiggen in zijn TV-rubnek „Onder dq 
loep" over ,,Sparen en postzegels" 
15 oktober 
Sittard Interphil-ruildag m de Schouwburg l 
georganiseerd door de Filatelisten Ve ren i l 
ging ,,Sittard en Omstreken" Inl icht ingenl 
J J Hage, H Consciencestraat 2, Sittard 
18 oktober 
Verzending van het oktobernummer van h e | 
Maandblad 
21 oktober 
Utrecht Najaarsvergadering Raad van B e l 
heer Nederlandsch Maandblad voor Phi latel 
he in Hotel , Noord-Brabant" te 14 30 uurf 
21 oktober 
Leiden Propagandaruildag van de afdel in j 
Leiden van de I V ,,Philatelica" in de Boven 
zaal van de Stadsgehoorzaal, Breestraa^ 
van 10 00 tot 18 00 uur 
21 oktober 
Zwol le Nationale ruildag van de a fde l in l 
Zwol le van de I V , Philatelica" in de S t a d / 
schouwburg Odeon, Blijmarkt 25, van l O O l 
tot 18 00 uur Toegangsprijs ƒ0,40 Zie blaq 
zijde 445 
28 oktober 
Soest Ruilmiddag van de afdeling Soest 
Omstreken van de I V ,,Philatelica" in 
Rank", Soesterbergsestraat 18, Soest, va 
12 00 tot 18 00 uur Met jeugdtentoonstel l in j 
Zie bladzijde 445 
29 oktober 
Berg en Dal Internationale Ruildag v^ 
de Gelderse Filatelisten Vereniging ,,r 
Globe" , afdeling Nijmegen, in hotel , ,Erica| 
van 10 00 tot 17 00 uur 
25 november 
Kerkrade ,,Limburgse Philatelistendag", g l 
organiseerd door de Eerste Kerkraadse PIT 
latelisten Vereniging Kerkrade, in de Rod l 
hal 

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

RODE-KRUISPOSTZEGELS 1967 
(Dienstorder H.314 v a n 8 j u n i 1967) 
1. Algemeen. 

Ter gelegenheid van he t 100-jarig bes taan van he t N e d e r -
landsche Roode Kruis zal g e d u r e n d e he t t i jdvak van 8 a u g u s -
itus tot en m e t 30 s e p t e m b e r 1967 op de pos t in r ich t ingen 
een serie van 5 b i jzondere postzegels ve rk r i jgbaa r w o r d e n 
gesteld, we lke met een bijslag boven de f r a n k e e r w a a r d e 
zullen worden verkocht . 

|2. Waarden, bijslagen, doel. 
De zegels worden in de f r a n k e e r w a a r d e n 12, 15, 20, 25 en 

|45 cent ui tgegeven. De bi js lagen bed ragen respectieveli jk 8, 
llO, 10, 10 en 20 cent. De prijs v a n de serie is ƒ 1,75. 
JDe ne t to -opbrengs t boven de f r a n k e e r w a a r d e k o m t t en b a t e 
Ivan he t Neder l andsche Roode Kru i s . 

Ontwerpen, voorstellingen, kleuren. 
De Rode-Kruispos tzegels zijn on tworpen door d e k u n s t e -

l a a r W. van Stek te Enschede . 

i^aarden en 
bijslagen Voorste l l ingen K l e u r e n 

[2 c + 8 c De j aa r t a l l en 1867-1967 in k r u i s - b l a u w en 
v o r m a l smede een rood k ru i s in rood 
de l inkerbovenhoek . 

| 5 c + 10 c Drie in he t rode fond u i t ge spaa r - rood 
de kruisen, a l smede een rood 
kru is in de r ech te rbovenhoek . 

| 0 c + 10 c Vier m a a l de l e t t e r s NRK in 
k ru i svorm, a l smede een rood 
kru is in de l i nke rbovenhoek . 

| 5 c + 10 c Twee in he t d o n k e r g r o e n e fond 
u i tgespaarde k ru i sen , een Ma l -
thezer Kru is , a l smede een rood 
kru is in de r ech te rbovenhoek . 

I c -|- 20 c Vier maa l de cijfers 100 in k r u i s 
v o r m a l s m e d e een rood k ru i s in 
de l inkerbovenhoek . 

olijf groen en 
rood 

donkergroen 
en rood 

grijs en 
rood 

Overige bijzonderheden. 
I De zegels zijn ged ruk t bij Joh . Enschedé en Zonen Gra f i -
bhe Inr ich t ing N.V. te H a a r l e m . 
I ruk techn iek : offset. 
Bgelgrootte: 36 x 25 m m . 

leeldgrootte : 33 x 22 m m . 
] De zegels zijn voor f r anke r ing geldig to t en m e t 31 d e c e m -
pr 1968. 

Een beroep wordt gedaan op de medewerking van de ambte-
^ren, in het bijzonder van hen, die met de zegelverkoop zijn be-
^t, om de verkoop van de Rode-Kruispostzegels zoveel mogelijk 

bevorderen. Ter vergroting van het debiet zal onder meerdere 
innen worden bijgedragen door te gelegenertijd met een enkel 
\)ord de aandacht van de zegelkopers op deze bijzondere post-
gels te vestigen. 
I Met de verkoop mag niet eerder dan op 8 augustus 1967 
brden begonnen. Voorschotten van Rode-Kruispostzegels 
| n personen en comité's (waarvoor een machtiging van PTT 

vereist) mogen eerst op 8 augustus aanstaande worden 
Irstrekt. 

Overigens zijn de voorschr i f ten betreffende de zomer -
Istzegels en d e k inderpos tzegels (zoals opgenomen in de 
TT-voorschr i f ten - redact ie) op overeenkomst ige wijze v a n 
Ipass ing op de Rode-Kruispos tzege ls . 

8. Een belangr i jk a a n t a l afdel ingen v a n he t Nede r l andsche 
Roode Kru i s zal door he t v o r m e n v a n een postzegelcomité 
m e d e w e r k e n a a n de verkoop van Rode-Kru i spos tzege l s . O m 
t r e n t deze verkoopac t ie zullen nog n a d e r e medede l ingen 
volgen. 

9. Door d e Di rec teur Zegel w a a r d e n H a a r l e m zal tijdig een 
eers te voo r raad v a n de bi jzondere postzegels w o r d e n t o e 
gezonden. Mocht d e ve r s t r ek t e v o o r r a a d nie t vo ldoende zijn, 
d a n behoor t aanvu l l ing te worden gevraagd . De R o d e - K r u i s 
postzegels zul len m e d e voo rhanden zijn bij de b i j - en h u l p -
kan to ren , pos ts ta t ions en pos tagen tschappen , a l s m e d e bij de 
beste l lers , be las t m e t de behande l ing v a n pos t zaken a a n huis 
t i jdens de bestel l ing. 
10, 11, 12 en 13 - voorschrif ten voor i n t e r n e P T T - d i e n s t . 

Diens to rder H.355 regel t vervolgens d e b i jzondere voor 
w a a r d e n , w a a r o n d e r de afdel ingen v a n he t Nede r l andsche 
Roode Kru i s zullen m e d e w e r k e n a a n de v e r k o o p v a n deze 
bi jzondere postzegels. De d iens to rde r is te u i tgebre id om 
h ie r in zijn geheel te worden vermeld . Voor d e f i la tel is ten is 
a l leen v a n be lang da t : 
1. in verschi l lende p laa t sen een be langr i jk a a n t a l afdel ingen 
v a n he t Neder l andsche Roode K r u i s door he t v o r m e n van 
een postzegelcomité zal m e d e w e r k e n a a n d e ve rkoop van de 
Rode-Kruispos tzege ls . 
2. da t uitsluitend t en behoeve v a n a fde l ingsbes tu ren zakjes 
postzegels zijn samengeste ld , i n h o u d e n d e vijf zegels van 
12 4- 8 cent en vijf zegels van 20 + 10 cen t ( v e r k o o p w a a r d e 
d e r h a l v e f 2,50 pe r zakje); deze zakjes zijn v e r p a k t in p a k 
ke t t en v a n honde rd zalkjes, voorzien v a n d e aandu id ing 
inzake de inhoud en he t gebru ik v a n d e p a k k e t t e n . 
3. Door de afdel ingen (van he t N e d e r l a n d s c h e Roode K r u i s -
redact ie) , die gebru ik wensen te m a k e n v a n vorenbedoe lde 
zakjes, w e r d e n a a n he t Hoofdbes tuur v a n he t Nede r l andsche 
Rcode Kru i s de pos t inr icht ingen opgegeven a l w a a r zij deze 
p a k k e t t e n in on tvangs t wensen te nemen , zoda t niet alle 
postinrichtingen m e t deze pakke t t en zul len w o r d e n bevoor 
r a a d ; nabes te l l ingen van p a k k e t t e n v a n h o n d e r d zakjes door 
d e afdel ingen is mogelijk. Hiervoor k a n d e b e t r o k k e n d i rec 
t e u r zich rech t s t r eeks wenden tot de D i r ec t eu r Zege lwaarden , 
H a a r l e m . 

FILATELISTENLOKETTEN 
Barneveld is t hans definitief openges te ld en wel op de 

t w e e d e vr i jdag v a n de m a a n d v a n 17.00 to t 18.00 uur . E v e n 
eens zijn definitief gevest igd: Amstelveen (bi jpostkantoor) 
op e lke d insdag v a n 16.00 tot 18.00 u u r en Wageningen op de 
tweede woensdag v a n d e m a a n d v a n 17.00 to t 18.00 uur . 

Voorlopig bij wijze v a n proef g e d u r e n d e zes m a a n d e n zijn 
gevest igd: Naaldwqk op de tweede w o e n s d a g v a n de m a a n d 
v a n 16.00 tot 17.00 uur , Oosterbeek op d e t w e e d e vr i jdag v a n 
de m a a n d v a n 16.00 tot 17.00 u u r en Veghel op de v i e rde 
woensdag v a n de m a a n d van 16.00 to t 18.00 uur . 

In he t a p r i l n u m m e r v a n di t j a a r gaven wij op bladzijde 
189 een opgave van gewijzigde openste l l ings t i jden in he t 
postdis t r ic t Utrecht . P T T ber ich t ons, da t d e t i jden v a n en 
kele k a n t o r e n nie t geheel ju is t w a r e n opgegeven, zodait wij 
de vo lgende v e r b e t e r d e lijst geven: 
Amers foor t 
B a a m 
Barneve ld 
Bi l thoven 
Cu lemborg 
Dr i ebe rgen 
E rme lo 
Gor inchem 
H a r d e r w i j k 
P u t t e n 
Tiel 
U t rech t 
Veenendaa l 
Woerden 
Zeist 

de rde woensdag 
itweede woensdag 
t w e e d e vr i jdag 
tweede d insdag 
de rde vr i jdag 
2e en 4e woensdag 
d e r d e d insdag 
tweede donderdag 
eers te woensdag 
eers te donde rdag 
2e en 4e d insdag 
I e en 3e woensdag 
t w e e d e d insdag 
' tweede donderdag 
2e en 4e woensdag 

16.00 tot 17.00 u u r 
14.00 tot 15.00 u u r 
17.00 to t 18.00 u u r 
17.00 tot 18.00 uu r 
17.00 tot 18.00 u u r 
16.30 tot 17.30 uu r 
17.00 toit 18.00 u u r 
17.30 tot 18.30 u u r 
18.00 tot 19.00 u u r 
17.00 to t 18.00 u u r 
18.00 tot 19.00 u u r 
16.00 tot 18.00 u u r 
17.30 to t 18.30 u u r 
17.00 tot 18.00 u u r 
17.30 tot 18.30 u u r 

I n Arnhem zijn d e openstel l ingst i jden gewijzigd; he t loket 
is t h a n s geopend op d e eers te v r i jdag v a n 17.00 to t 19.00 u u r 
en op iedere woensdag van 12.30 tot 13.30 uu r . 

Tens lo t te is he t loket te Schagen nu definit ief gevest igd en 
we l op de t w e e d e woensdag v a n d e m a a n d v a n 16.00 tot 
17.00 uur . 
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TREINZEGELS 
Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling nog in de loop 

van dit jaar over te gaan tot verhoging van de vergoeding, 
die de Nederlandse Spoorwegen vragen voor het verzenden 
van brieven per eerstvolgende trein naar- het station in of 
dichtbij de plaats van bestemming. Een definitieve datum 
is bij het ter perse van dit nummer nog niet bekend. 

Ook na de invoering van het nieuwe tarief zullen de oude 
treinzegels van 5 en 35 cent voorlopig nog hun geldigheid 
behouden. 

De vorige verhoging had ruim een jaar geleden plaats; op 
1 juli 1966 werd het tarief van 25 op 35 cent gebracht. 

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

SURINAME 
Zegel Internationaal Toeristisch Jaar 

Zoals al in het vorige nummer kon worden gemeld, heeft 
de Surinaamse postadministratie het voornemen te r gelegen
heid van het Internationaal Toerisitisch Jaar een tweetal bij
zondere frankeerzegels uit te geven. De verschijningsdatum 
van deze zegels is bepaald op 25 oktober 1967. 

De zegels, die in de waarden van 20 cent en 25 cent zullen 
verschijnen, werden ontworpen door de thans in Utrecht 
woonachtige Surinaamse architect ir. J. L. Volders. 

De prijs van de zegels in Nederlands geld zal ƒ 0,90 be
dragen. 

LUCHTPOST 
Rubrjekredacteur. R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
In vervolg op het gepubliceerde in het meinummer kan nu 

worden meegedeeld dat de stukken verzonden per eerste 
DC-9-vlucht naar Warschau een aankomststempel dragen 
van dezelfde dag, namelijk 4 april. Op 3 april werd de dienst 
per DC-9 op Athene begonnen waar de stukken een aan-
komiststempel kregen van 4 april. De stukken verzonden per 
retourvlucht werden voorzien van een speciaal stempel 
(zie afbeelding, stempel is echter slecht afgedrukt). Zoals 
gebruikelijk bij de Griekse PTT, werd aan aanvrager de 
gepeperde rekening aangeboden, die volgens de Aërophila-
telist een kleine ƒ 200,— bedroeg. 

In het februarinummer maakte ik melding van een in juni 
te houden zweefvlucht van Eindhoven naar Venlo, ter 
gelegenheid van het zevende lusitrum van de Eindhovense 
Aëro Club. De stukken zijn nu binnengekomen en zien er 
keurig uit. De enveloppen zijn voorzien van een privé-
stempel en een stempel van de luchtmacht in rood (zie 
afbeelding). Volgens opgaaf van de organisatoren zijn er 
2270 stuks verzonden. 

Wat betreft de ballonvaart met postvervoer tijdens del 
Amphilex heeft u het één en ander al kunnen lezen in hef 
juninummer, bladzijde 328. Enkele nadere gegevens mogeil 
nog genoteerd worden. Piloot was notaris J. M. DemenintT 
terwijl balloncommandant drs. J. Boesman de instrumenteil 
aflas. Volgens de mededelingen van de heer BoesmaiT 
bestaan er stukken met een bruin stempel. Aangezien mij il 
eigen stuk voorzien is van een grijszwart stempel, zou meiT 
kunnen veronderstellen dat er ook rode afdrukken dienen 
te bestaan; de bruine stukken zijn dan ontstaan wanneer dl 
stempels eerst beïnkt zijn met rood en daarna met zwart ol 
omgekeerd zodat men in de tussenfase een bruinachtig! 
afdruk krijgt. Verder dient nog vermeld te worden dat el 
drie stempels waren namelijk de nummers 1, 2 en 3, di l 
respectievelijk voorkomen in een aantal van 2000, 2000 e | 
3000. 

t a s t FUGHT TO GUADELOUPE 
MARCH 30<h 1067 

LM 943 
* * 

ALM 
THE 6 STAR AIRLINE 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Als correctie op het gepubliceerde in het meinummer died 

te worden medegedeeld dat de ALM in het Caraïbisclf 
gebied de volgende vluchten heeft uitgevoerd: 30 maal 
Curagao-Guadeloupe, geen aankomststempel; 3 april Curaga/ 
Antigua met aankomstätempel van dezelfde dag. De vervoel 
de post op deze eerste vluchten werd voorzien van een roef 
speciaal stempel (zie afbeeldingen). 

De Libanese luchtvaartmaatschappij LIA (Lebanese Inter
national Airways) vliegt sinds 18 april op Schiphol en op 
de eerste vlucht werd post naar Nederland vervoerd, 
afgestempeld in Libanon op 18 april, aankomststempel 19 
april. Een speciale envelop (langwerpig model) is hiervoor 
uitgegeven, echter geen bijzonder stempel. 

OOST-DUITSLAND 
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de lucl 

I>ostverbinding Berlijn-Praag-Wenen zijn zowel te Berlf 
als in Praag speciale stempels gebruikt voor de post verve 
op deze jubileumvlucht (zie afbeeldingen). Op 6 april operj 
de Oostduitse luchtvaartmaatschappij Interflug haar dire 
dienst van Berlijn naar Belgrado waarbij de post w^ 
voorzien van een rood rond stempel met als tekst: Er^ 
Direktflug Berlin-Belgrad-Interflug/afbeelding vliegtuig. 
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Op 2 mei werd Leipzig in het buitenlands Interflugvliegnet 
opgenomen en bij de eerste vlucht naar Boedapest (aankomst
stempel 3 mei) werd een speciaal stempel in gebruik genomen 
(zie afbeelding). Op 3 mei werd Dresden op het vliegnet 
aangesloten (zie afbeelding). 

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

^7005 ^ 
 j = i _ t 

tniremtuLÊMB 
ERST?LUG«N24 

^LEIPZIGBUDAPEST, 
25.1967 

Met het reisseizoen opende Interflug een dienst van Berlijn 
naar Dubrovnik, waarbij op de eerste vlucht op 4 mei even
eens een speciaal stempel gebruikt werd met als tekst Berlin 
7/107/INTERFLUG/ERSTFLUG/BERLIN/DUBROVNIK/af
beelding staartstuk vliegtuig met embleem Interflug/4.5.1967. 
Aankomststempel 4 mei. 

'f^(Sl\^ 

HONGARIJE 
Begin september wordt te Boedapest een internationale 

luchtpoättentoonstelling gehouden, waarbij op zijn minst vier 
ipeciale stempels zullen woren gebruikt. Eén hiervan, voor 
de luchtposttentoonstelling, wordt hierbij al afgebeeld. 

# rAiivmiii ^ 

'^4t>^ 
..UXEMBURG 

De Luxair opende haar eerste dienst op Split op 4 juni 
967, waarbij de stukken vervoerd op de eerste vlucht werden 
voorzien van een speciaal stempel (zie afbeelding). 

ALGEMEEN 
Herhaaldelijk krijg ik nog aanvragen voor inlichtingen 

■ver verschillende lucbtpostonderwerpen, waarbij men 
^eestal retourport vergeet bij te sluiten. Tot mijn spijt kan 

niet ingaan op dergelijke verzoeken; ik verzoek ieder, dit 
en antwoord wenst te ontvangen, dringend retourport in te 
luiten. 

Egypte 
De uitgifte van briefkaarten begon in 1879, die van enve

loppen in 1887. Met postzegels kwam Egypte in 1866. Over 
de uitvoering van deze eerste emissie verzorgd door de 
firma Pellas te Genua was men niet zo erg tevreden, noch 
wat de esthetische verzorging (onder andere ook Turkse 
lettertekens), noch wat de kosten beitrof. Dat laatste was 
misschien wel de voornaamste reden dat men naar een 
inheemse drukker omzag. De opdracht luidde dat voorge
steld moesten worden de sfinx en de piramide van Cheops 
bij Gizeh. 

Voor deze tweede emissie werd het ontwerp gemaakt 
door F. Hoff, oorspronkelijk uit Hirschberg in Silezië maar 
werkzaam op de drukkerij van Vincenzo Penasson te 
Alexandrië. De druk, in steendruk uitgevoerd, heeft alleen 
Arabische tekens, geen Turkse meer. De derde emissie van 
1872 heeft Arabische en Italiaanse, de vierde van 1879 Ara
bische en Franse opschriften. 

Mij was het onbekend dat behalve de firma Penasson 
ook de National Bank Note Company te New York een 
drietal nietaanvaarde proeven, zegelbeelden rechtsboven 
op een envelop aangebracht, maakte. Wel bezit ik een proef 
van Penasson, donkerkarmijn, eveneens op een envelop. 
Proeven voor postzegels, die op „postwaardestukken" voor
komen derhalve. Afbeeldingen van deze proeven vonden 
we in het vervolgartikel van J. Boulad d'Humières in het 
julinummer van de Schweizer BriefmarkenZeitung. 

De emissiePenasson verscheen 1 augustus 1867, dus een 
eeuw geleden, zodat de eerste emissie slechts een jaar heeft 
gelopen. Een korte tijd voor deze klassieke en zeldzaam 
geworden zegels. Specialisten zij verwezen naar de cata
logus over de zegels van Egypte door Zéhéri, die in 1967 
met een Engelse editie verscheen. Een Franse editie ver
scheen al in 1960. 

Nieuws uit Nieuw Zeeland 
Er bestaat in Nieuw Zeeland een „Postal History Society 

of New Zealand Inc." (P.O.Box 1605, Auckland). De publi
katie van deze vereniging over „The Postal Stationery of 
New Zealand" is intussen uitverkocht en alleen nog anti
quarisch verkrijgbaar. Een nieuwe druk zal nog wel een of 
twee jaar duren. Eveneens uitverkocht zijn de publikaties 
„The Illustrated Book of New Zealand Registration Labels 
19081965" en „The Squared Circle Cancellations of New 
Zealand". 

Binnenkort gaan verschijnen een complete lijst van 
Nieuwzeelandse postkantoren en een catalogus van boeken, 
tijdschriften enzovoort over de postgeschiedenis van de 
Grote Oceaan. 

De vereniging geeft een maandblad uit, „The Mail Coach", 
dat zich bezig houdt met postgeschiedenis, postkantoren en 
afstempelingen van Nieuw Zeeland en het gehele gebied van 
de Grote Oceaan. De kosten van het lidmaatschap bedra
gen £ 1,— of $ 2,— (Nieuwzeelands geld) per jaar. 

Catalogus 
De Berliner Ganzsachen Sammler Verein heeft een tweede 

supplement op het deel Duitsland van de Neuer Ganzsachen 
Katalog uitgegeven. Het omvat de jaren 19631967. Deze af
levering beslaat vier eenzijdig bedrukte bladzijden en is voor 
DM 1,— verkrijgbaar. Besteladres: Max Schaller, Weissen
stadter Ring 39h, 1 Berlin 20 (Staaken). 

Internationale Antwoordcoupons 
In principe gebruiken thans de 129 bij de UPU*) aangeslo

ten landen de in 1906 op het UPUcongres te Rome inge
voerde internationale antwoordcoupons. De bedoeling was 
dat men een brief van enkelvoudig gewicht als antwoord van 
de geadresseerde in het buitenland vooruit betalen kon. 

In de laatste tijd blijkt dat deze coupon geen gelijke tred 
gehouden heeft met de ontwikkeling op postaal gebied. 
Met sommige landen. ZuidAmerika en Australië bijvoor
beeld, worden luchtpostbrieven en aërogrammen gewisseld. 
Daarvoor is het bedrag van de coupon onvoldoende. 
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Anderzijds heffen sommige landen, bijvoorbeeld landen 
van de EEG in hun onderling verkeer, binnenlands porto 
voor een enkelvoudige brief. Dan is het bedrag te hoog en 
zou men met een goedkopere coupon kunnen volstaan. Mis
schien is dit probleem wel in studie, een oplossing is althans 
nog niet gevonden. 

Argentinië 
In „Die Ganzsache" 1/2 van 1967 wordt de opgave van 

„Gebührenkarten" voortgezet. 
België 

Van de Publibels verschenen de nummers 22032225. Het 
nummer 2203 is voor twee verschillende kaarten gebruikt. 
Duitsland 

In „Die Ganzsachen" 1/2 van 1967 komt een artikel voor 
van E. Dohmen over de enveloppen van de Berliner Wasser
werke. — In het „Neuheitenbericht" nummer 7 (juli) wordt 
ditmaal een grote hoeveelheid op privebestelling gedrukte 
enveloppen en briefkaarten gemeld. Liefhebbers daarvan 
moeten we naar dit bericht of naar „Die Ganzsache" ver
verwijzen. 
Oostenrqk 

Geïllustreerde briefkaarten 2 s, kerk in Christkindl, don
kerblauw. Serie 49 met 59 verschillende afbeeldingen. 
Polen 

In „Die Ganzsache" 1/2 van 1967 een artikel van F. A. 
Beyer over „Die Gebührenstempel der Warschauer Stadpost 
19161918" met dertien illustraties en literatuuropgave. 
Turliüe 

In „Die Ganzsache" 1/2 van 1967 een artikel van W. Ahrens 
over „Ganzsachen für Zensurbefreite Sendungen von Offi
zieren". 
Verenigde Staten van Amerika 

Op 4 augustus verscheen een 6 cluchtpostbriefkaart ter 
gelegenheid van de twaalfde Boy Scout World Jamboree. 
Eerstedagstempel: Farragur State Park, Idaho. 

In „Postal Stationery" nummer 124 verscheen een artikel 
van G. W. Kingston over „Penalty Covers", dat zijn de offi
ciële enveloppen in gebruik bij overheidsinstellingen en be
drukt met een waarschuwing als „Penalty for Private Use to 
Avoid Payment of Postage $300,—". Schrijver vraagt inlich
tingen om tot opheldering van vele nog bestaande vragen te 
komen. 
Zweden 

Het postblad van 45 öre, blauw, bestaat in twee uitvoe
ringen: a. cijfertype op grijs karton en b. wapentype op wit 
karton. 

AËROGRAMMEN 
Er schijnen toch nog steeds mensen te zijn die niet weten 

wat een aerogram precies is. Het is geen luchtpostenvelop, 
maar een luchtpostblad. Het is een ineengevouwen briefvel, 
met postwaardeaanduiding. Nederland kent ze sinds 1947. 
In grote hoeveelheden wordt dit moderne en lichte corres
pondentiemiddel gebruikt. 

In 1968 zullen ze — wat in Nederland bij de invoering 
al het geval was — alzijdig gesloten moeten zijn. Op dit 
ogenblik bestaan ze in Duitsland niet meer als postwaarde
stuk. Men kan bij de kantoorboekhandel formulieren kopen. 
Vreemd genoeg niet alleen in lichte tinten, maar ook op 
donker papier. Voor speciale afstempelingen bij eerste vluch
ten en dergelijke zijn die laatste natuurlijk niet bruikbaar. 

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat niet veel meer mensen 
aërogrammen (postwaardestukken) verzamelen. Er zijn zelfs 
twee goede wereldcatalogi van (Kessler en Godinas). Tegen
over misschien een 150.000 (of meer) verschillende postzegels, 
staan sinds Irak in 1933 met dit nieuwtje begon een 2700 
aërogrammen en — wat voor luchtpostverzamelaars van 
belang is — ongeveer 1300 luchtpostenveloppen en brief
kaarten. Een gebied dat thans zo'n 4000 verschillende stuk
ken kent. 

Soms zijn de oplagen zeer groot, soms bijzonder klein 
(UNTEA bijvoorbeeld). Er zit dus muziek in de prijzen wan
neer men een nieuwtje niet dadelijk te pakken heeft kunnen 
krijgen. Dat is in Nederland, waar geen handelaren — voor
zover mij bekend — voorraad houden een moeilijke zaak, 
maar in de Verenigde Staten zijn er tenminste twee met een 
enorme voorraad en geregelde prijslijsten. Het verzamelge
bied staat daar volop in de belangstelling. 

Nederland 
De gebroken T van „geschiedt" komt ook voor bij het aero

gram van 45 c met luminescerende balk, meldt dr. Schouten 
mij. 
Macao 

26 Avos, Apostel Paulus. Aan de achterzijde is heit schild 
met Chinese lettertekens met bruine druk thans onleesbaar 
gemaakt. 
Paldstan 

15 P, zandloper, blauw, met „Forces Mail". 
•) UPU = Union Postale Universelle, de Wereldpostvereniging. 

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

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

C"^2iJ(i[:■LA^ 

QU 
9, 

ROTTERDAM 
ENFRG!L:FAL. 
TJIJUTOT:; ' : 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Van de al in vorige nummers gemelde bijzondere stempelsI 

55e Nederlandse Filatelistendag, Jeugdland '67 Rotterdam e n | 
Wonderland Eindhoven kunnen wij nog afbeeldingen geven. 
Ook het „eerstedagvanuitgifte"stempel van de Rode
Kruiszegels wordt hierbij afgebeeld. 

Ter gelegenheid van het 8e • Doopsgezinde Wereldcongres,| 
gehouden van 24 tot en met 29 juli 1967 werd het postkantoor 
AmsterdamCongrescentrum opengesteld, terwijl de aldaar 
geposte stukken werden voorzien van een afdruk van eer 
bijzonder stempel, alsmede, ter datering, van een normaal] 
poststempel Amsterdam Congrescentrum (zie afbeelding). 

Poststukken uitsluitend gefrankeerd met één of meer Rode 
Kruispostzegels1967 werden of worden voorzien van eer 
speciaal poststempel, indien gepost in het Autopostkantood 
met als standplaats 'sGravenhage (811 augustus), Amster| 
dam (1418 augustus), Haarlem (2125 augustus), Rotterdar 
(28 augustus tot en met 1 september), Utrecht (48 september)! 

EINO/. 
. : ^ ^ M 3 / i , 

/ tef»^ ■Si: VIV' 

MACHINESTEMPELS 
De al door andere kantoren gebruikte stempel vlag 1961 

INTERNATIONAAL TOERISTISCH JAAR wordt van 10 juf 
tot en met 28 september gebruikt in de stempelmachine t | 
ArnhemStation, Eindhoven, GroningenStation, Haarlen 
Station, Nijmegen en UtrechtStation. 

TYPENRADERSTEMPELS 
16.5.1967 Naamswijziging: Positagentschap HeemstedeGlip 

perweg heet voortaan HeemstedeGlipperdreef. 
13.7.1967 Gevestigd: postagentschap HuizenPhohistraat 
17.7.1967 Gevestigd; postagentschap HoogeveenNijenering. 
1.8.1967 Gevestigd plattelandsjwstagentschap NieuwB^ 

linge. 
Het poststation Nieuw Heeten werd op 1.8.1967 en dat 
Welsum op 1.9.1967 omgezet in een plattelandsi)ostagentscha| 
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BELGIË 

NIEUWE UITGIFTEN 
De „ingenieur te paard" is naar mijn mening de beste 

identificatie die men kan toekennen aan de zegel dewelke 
de Federatie van ingenieurs der telecommunicaties van de 
Europese gemeenschap in het daglicht dient te stellen. Tot 
die conclusie ben ik gekomen omdat om de bewerkers van 
de televerbindingen te illustreren onze postadministratie 
haar keuze deed vallen op een ingenieur tfe paard, die van 
zijn activiteit getuigt door op een blaashoorn te toeteren. 
Dit is trouwens de basis van de telecommunicaties. 

Het blijkt dus weer dat de postzegels uitgegeven ter ge
legenheid van de „dag van de postzegel" tot het huldigen 
van eender wat kunnen worden benut. Men dient slechts 
de democratische 3 Fr. te vervangen door een meer aris
tocratische 10 Fr. Verder een groen minuscuul embleem in 
de linkerbenedenhoek een plaatsje toedelen. Nu nog even 
met kleuren spelen en een blauwe omlijsting rond de bruine 
„ingenieur te paard" aanbrengen en de zaalk is weder rond. 
Dit is het subliem staaltje van initiatief door de uitgifte
instantie onzer postadministratie ten beste gegeven. 

De zegels kenden een voorverkoop op 24 juni te Gilly, 
Melsbroeck en Vise. Oplage 1.770.000. 

Insgelijks op 24 juni werden wij bedacht met een reeks 
iefdadigheidvignetten gewijd aan verschillende onderwer
pen. 

Robert Schuman, de vooraansitaande vechter voor het 
luropa van morgen, werd gehuldigd op de 2 Fr. + 1 Fr.-
raarde. Wij achten de man meer waard dan het vlak 
bscuur geval waarmede hij bedacht werd. Dit zowel voor 
rat de kleur betreft als ten aanzien van de opvatting van 
et frankeermiddel. Dit is het tweede papiertje vol met 
oofd waarmede we dit jaar het genoegen hebben onze 
riefwisseling ite frankeren. In het voorjaar werd ons Paul 
anson zo voorgeschoteld. 

[Als we ter vergelijking de postzegel ter nagedachtenis 
ki Stevenson door de Verenigde Staten van Amerika 
hde 1965 uitgegeven bekijken dan is het verschil wel spre-
nd. De Stevensonzegel brengt ons buiten levendigheid 
g een omlijsting die sprekend is voor de persoon die op 
I postzegel werd vereeuwigd. Waar blijft België's kunstzin 
I inspiratie? Zeg niet dat die niet bestaan. Dat de toe-
tnst kentering brengt is ons aller hoop. 

De zegel ikreeg een groenachtig grijze toon en werd uitge
voerd in het diepdrukprocédé met gravure door Verheyden 
verzorgd. 

De tweede waarde in deze reeks was gewijd aan het ge
denkteken van Gentinnes en uitgevoerd in het gecombineerde 
diepdruk-heliogravureprocédé, het laatste overwegend. De 
gravure van het gedenkteken en een deel der lettering was 
van de hand van Leclercqz. Als waarde werd 5 Fr. + 2 Fr. 
bepaald. 

Ter herinnering aan 209 roomskatholieke en protestantse 
zendelingen, die in de jaren 1961, 1964 en 1965 in Kongo 
tijdens de onlusten afgeslacht werden, werd te Gentinnes 
een kapel naar een ontwerp van architect Jeandrain opge
richt. Het drie meter hoge monument op de voorgrond van 
het ontwerp afgebeeld is het werk van beeldhouwer Raf 
Mailleux. 

De reeks werd besloten met een ontwerp van het em
bleem van de Koloniale verbroedering dat ons sterk doet 
denken aan de zegel van de St. Michelsgilde, in 1963 uitge
geven, en die wij hierbij afbeelden ter vergelijking. De gra
vure der lettering is van Spinoy, het embleem is naar een 
samenstelling van de firma Malvaux in heliogravure gedrukt. 

Het verschijnen van deze zegel zou zijn reden vinden in het 
oprichten van een gedenkteken te Brussel ter nagedachtenis 
van onze koloniale oudstrijders. Dit op initiatief van de 
„Fratemelle Coloniale". 

Als waarde werd dit vignet met 10 Fr. + 5 Fr. bedeeld. 

Postzegeltentoonstelling 
De Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars — afdeling 

Deurne houdt een propagandatentoonstelling op 2, 3 en 4 
september aanstaande. De gemeente Deurne stelt daartoe 
het vroegere gemeentehuis ter beschikking, gelegen aan het 
Cogelsplein. De vereniging werd ter dier gelegenheid de voor
verkoop van de Culturele reeks 1967 — „Erasmus" toegezegd. 
Twee stel eigenhandig ontworpen eerstedagenveloppen zul
len op deze tentoonstelling verkrijgbaar zijn alsook twee 
verschillende luxebladen. 

Gelegenheidsafstempelingen 
Tot besluit hierbij enkele reprodukties van de talrijke 

gelegenheidsafstempelingen in de maand juni. 

POST UIT PARIJS ^ 
Rubriekredacteur: 

D. de Vries, Waalstraat 53', Amsterdam-Z. 

GEEN VAKANTIE VOOR PTT 

Augustus, de grote vakantiemaand voor alle Fransen, is 
voor PTT altijd weer de maand van de grote beproevingen. 
Miljoenen vakantiegangers die van adres veranderen en 
evenzovele prentbriefkaarten en andere correspondentie 
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versturen; reken daarbij de honderdduizenden buitenlan
ders die de Franse kusten en de Alpen bezoeken en de daar 
gevestigde PTT-kantoren voor haast onoplosbare proble
men stellen. Vandaar dan ook de dringende oproep van de 
Franse postdienst toch vooral de adviezen op te volgen die 
PTT elk jaar weer de toeristen verstrekt. Laat, als u kam
peert, uw post ter plaatse Poste Restante sturen; u be
spaart de brievenbestellers soms enorme afstanden naar 
verafgelegen campings. Een goed advies is ook het verstrek
ken van de kaart- en briefporttarieven die in een aantal 
Europese landen gelden voor correspondentie naar Frank
rijk; het bespaart de ontvanger heel dikwijls strafport en 
het voorkomt blijkbaar enorm veel extra werk voor (}e Post 
in de plaats van bestemming. In de meeste vakantie
oorden aan de Franse kusten en in het Alpengebied heeft 
men een groot aantal „bureaux muets" geplaatst,, dit zijn 
hulpkantoortjes, een soort kiosken, die dag en nacht ten 
dienste van het publiek staan en waar men telefoonauto
maten, zegelautomaten enzovoort vindt, waardoor de 
plaatselijke postkantoortjes in deze maanden van extra 
drukte minder belast worden. 

D A N S C H A O U L FOYER 
" S A V O I R POUR V I V R E " . 
LEHAHUEL DE Ift PROTECTION CIVILE 

Arabische cijfers in Parijs 
Sinds mei 1967 worden de Parij se centrale postkantoren, 

de zogenaamde Arrondissementshoofdkantoren, niet meer 
aangeduid met Romeinse cijfers, zoals dit sinds 1902 het 
geval is geweest. De machinevlagstempels van deze kan
toren worden geleidelijk voorzien van nummers in Arabi
sche cijfers, zoals het hierbij afgebeelde stempel van het 
voormalige kantoor PARIS XIX, dat nu PARIS 19 is ge
worden. De Franse-stempelverzamelaars hebben er dus weer 
nieuwe mogelijkheden bij. 

Ï L f S T R t S RJCHFS HH.HI-S m Dl C lil- BHUO : 

Wat de postzegel verliaalt 
Steeds meer vragen de lezers van deze rubriek om verde

re bijzonderheden over de door Frankrijk uitgegeven zegels. 
En het zijn niet alleen de thematische verzamelaars die 
wat meer willen weten van de afbeeldingen op de moderne 
Franse postzegels. Het is misschien wel nuttig om zo nu 
en dan in kort bestek iets te vertellen over de zegels die 
hier in de laatste tijd verschenen zijn. 

De op 27 september 1965 uitgegeven zegel Les tres riclies 
heures du Duo de Berry werd gegraveerd door Cottet. 

Het is een der afbeeldingen uit een serie miniaturen die 
werd geschilderd in opdracht van de hertog van Berry door 
een drietal Vlaamse schilders, de gebroeders Limbourg, 
omstreeks 1411. 

Het detail, dat de zegel laat zien, is geïnspireerd op de 
kalendermaand augustus; op de voorgrond, voorafgegaan 
door een valkenier, ridders en hun vrouwen die vertrekken 
voor de jacht. Op de achtergrond een der boeren die hun 
arbeid hebben gestaakt om zich in de rivier te verfrissen. 

Het manuscript, dat thans wordt bewaard in het Condé-
Museum te Chantilly, bevat 206 bladzijden en vormt teza
men met de 64 miniaturen, een kunstwerk, dat door velen 
als de voorloper van de renaissance in Frankrijk wordt be
schouwd. 

In mei 1967 was het veertig jaar geleden dat Lindbergh 
zijn eerste transatlantische vlucht volbracht. Op 8 mei 
van dit jaar gaf Frankrijk een zegel uit ter nagedachtenis 
van Nungesser en Coli; het ontwerp van deze zegel is van 
Clément Serveau, de gravure van Durrens. Charles Nun 
gesser (geboren 1892) en Frangois Coli (1881) behaalden bei
den al roem als oorlogsvliegers tijdens de oorlog 1914-1918 
Zij werden ook buiten hun eigen land bekend toen zij oy 
7 mei 1927 in hun „Oiseau bleu" (blauwe vogel) van he 
vliegveld Le Bourget te Parijs af trachtten een non-stoi 
vlucht in westelijke richting te maken met als einddoel Nev. 
York. Een vlucht van dertig uur bracht hen tot op de kus 
van Labrador. Hoewel aanvankelijke berichten spraken var 
een geslaagde overtocht, bleek helaas het enthousiasm( 
voorbarig. De machine werd een prooi van storm en mis 
en verdween in het zicht van de haven van Halifax. D« 
beide piloten werden nimmer teruggevonden. 

Twee weken later slaagde Charles Lindbergh erin om d 
Atlantische Oceaan in omgekeerde richting in een non-stoi 
vlucht over te steken. 

E5NAU1.T P£LTES1£ IQSI 

Op 29 mei verscheen de zegel met de afbeelding va 
Esnault-Pelterie. Deze zoon van een Franse textielfabr: 
kant werd in 1881 te Parijs geboren en wijdde zich al hei 
jong aan de studie van wat toen nog heette: de aviatiel| 
Hij construeerde een motor die de voor die tijd enorn 
snelheid van 90 kilometer per uur kon ontwikkelen en bouv 
de zijn eerste eendekker „REP 1" omstreeks 1905. Voor 
Franse Maatschappij voor Fysica ontwikkelae hij in 1912 
een eerste theorie voor de ontwikkeling van rakejiten mJ 
kernenergieaandrijving. In 1936 werd Esnault-Pelterie toegd 
laten tot de Academie van Wetenschappen, de hoogste ondei 
scheiding die een Franse geleerde kan te beurt vallen. Tijdei[ 
de tweede wereldoorlog verbleef hij in Zwitserland waar 
zich verder kon wijden aan de ontwikkeling van de kerrl 
wetenschap. In 1957 overleed hij plotseling, doch beleefd 
nog juist de lancering van de eerste ruimtesatelliet (Spoe| 
nik) enkele maanden tevoren. 

De contactgroep Frankrijk-verzamelaars 
De Contactgroep Frankrijk-verzamelaars, de vormiil 

waarvan enige tijd geleden via deze rubriek werd beken 
gemaakt, heeft nu de beschikking over een zeventigtf 
adressen. Het merendeel van de belangstellenden wil gaa | 
ne ruilcontacten en voorlichting, al of niet via bijeenkori 
sten of door middel van rechtstreekse publikatie onder 
leden. Het lijkt ons voorbarig om nu al over te gaan tot 
vormen van een vaste groep. Uw rubriekredacteur heeft il 
middels een lijst verzonden van alle namen en adressen va 
hen die zich in principe bereid hebben verklaard mee te doe 
U kunt dan in eerste instantie contact zoeken met die ded 
nem.ers, die het dichtst bij u in de buurt wonen (het aal 
tal aanmeldingen is namelijk over het gehele land v ^ 
spreid). Een bijeenkomst, ergens in Nederland, zou e e | 
dan te verwezenlijken zijn, als voldoende bereidheid 
staat om de kosten van zulk een contact te bestrijden. 

Wilt u de strook, die aan de lijsten zit, per omgaan 
ingevuld terugsturen. 
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VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur 

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

Bovensteweg 6, Mook 

wyzigingen uitgifteprogramma 1967 
Als gevolg van de tariefverhoging in de Verenigde Staten 

waaraan de postadministratie der Verenigde Naties zich dient 
aan te passen, zijn de waarden van de ontwapeningsserie, 
die op 24 oktober verschijnt, thans vastgesteld op 5 en 13 
;ent; dit in afwijking van hetgeen op bladzijde 29 van het 
januarinummer werd gepubliceerd. 

De verschijningsdatum van de zegel „gebrandschilderd 
raam van Chagall" is nader bepaald op 17 november 1967. 
Sr verschijnt dan een zegel van 5 c en een miniatuurvel-
etje met zes zegels van 5 c. 

)e reizende postzegpeltentoonstelling 
De reizende postzegeltentoonstelling van de Verenigde 

Ia ties in Europa gaat dit jaar naar het zuiden. Na een 
tondreis van drie weken door Zwitserland, tussen 15 augus
tus en 3 september, vertrekt de expositieauto naar Zuid-
''rankrijk, Spanje en Portugal. 

In tegenstelling tot vorig jaar (toen de tentoonstelling ook 
l)ns land bezocht), zullen er geen bijzondere stempels worden 
gebruikt en zal er geen gelegenheid meer bestaan post
stukken ter verzending af te geven. De VN-postadminisitratie 
jieeft hiertoe besloten om te voorkomen dat officieel fila-
lelistische zeldzaamheden van de Verenigde Naties worden 
recreëerd, die niet in de gehele wereld gemakkelijk ver
krijgbaar zijn voor de kleine verzamelaar. 

perstedagenveloppen EXPO 1967 
Het aantal eerstedagenveloppen, voorzien van de Canadese 

fN-postzegels, die op de openingsdag van de EXPO 1967 
Montreal op 28 april werden uitgegeven, afgestempeld 

het een eerstedagstempel, bedroeg 901.625. 

Die geld wat die toeriste inbring help weer om die be
staande parke in stand te hou en om nuwe reserwes aan te 
lê. In die groter kampe is daar badkamers en allerlei 
ander geriewe, en selfs soms 'n biblioteek met boeke oor 
die wildtuine en die diere wat daar aangetref kan word. 

Ook in Suidwes-Afrika neem die aantal reserwes toe. 
Die gebied bestaan hoofsaaklik uit woestyn en halfwoes-
tynstreke en selfs die kusgebied is, as gevolg van die koue 
antarktiese seestroom, 'n gebied waar dit maar min reen. 
Gevolglik bied die land vir die bioloog en die plantkundige 
'n geweldige rykdom aan onbekende verskynsels. 

Belangstelling van toeriste neem itoe, namate die hoof-
paaie geteer word. Op 16 Junie is 'n nuwe ruskamp in die 
groot Etosha-wildtuin geopen. Dit het die naam: Halali rus
kamp. Daar is 'n spesiale pos-, telefoon - en telegraaf kan-
toortjie, waar 'n eie besondere datumstempel gebruik word. 
Die stempel het die afbeelding van 'n ou Duitse jagtrompet. 

Vroeëre seëls beskikbaar 
Die gewone lopende vaste reeks posseëls van Suidwes-

Afrika bestaan uit vyftien seëls: V2, 1, IV2, 2, 2V2, 3, 3V2 en 5, 
7V2, 10, 12V2, 15, 20 en 50 c, en 'n R 1 waarde. Van verskil
lende vroeëre spesiale posseëls is nog 'n klein voorraad 
beskikbaar: Kurt von Frangois 15 c, Posdraer 3 c. Dr. Ved-
der 3 e en 15 c. Dr. Verwoerd 2V2 c, 3 c en 15 c. Mens skryf 
aan posbus 287, Windhoek. 

SUID-AFRIKA 
Lbriekredacteur: Dr. F. G. E. Nilant, 
piversiteif van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

I Belangstelling vir die dier in sy natuurlike omgewing en 
Ir die plante en bome in hul oorspronklike gebied het in die 
laste kwart-eeu ontsaglik toegeneem in Suid-Afrika. Dit 
| yk onder andere uit die instelling van steeds meer wild-

plantetuine in alle streke van die land. 
Iln hierdie reserwes, waar dier en plant voortaan onge-
loeid sy eie lewensgewoontes kan volg, word dan ruskampe 
Ibou waar die toeriste, wat oordag in hul karre rondry, 
lags 'n onderdak kan vind. Die regulasies is streng: eik-
In moet voor sluitingstyd, gewoonlik 'n half uur na sons-
|dergang, in die kamp wees en boetes is groot by oortre-
ig. In die kampe is daar geleentheid om te kook terwyl 

groter kampe 'n eie restourant het. 
3is aangenaam om hier wat te kan rondloop, want ty-

Ins die rondry buitekant mag nie van die aangeduide 
laie afgewyk word nie en niemand mag buitekant sy kar 
lm nie. Veral in die reserwes waar die groot katte woon, 
T)rd hieraan streng die hand gehou. 

Toeloop van besoekers is dwarsdeur die jaar groot. Veral 
J die skoolvakansies is dit onmoontlik om 'n onderdak te 
| y wanneer jy nie vooraf bespreek het nie. Dis ook ver-
Tndig om snags alle besittings binnekant die hut te 
\e; hoewel die kampe goed omhein is, is dit onmoontlik 

die hiënas uit te hou. Hierdie diere gooi die vuilgoed-
Jmers om en skarrel oral rond om te kyk of huUe nie 

vir hul gading kan vind nie. 

mmmmm «M lOHm* 
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Gougheiland 
Hierdie eiland behoor tot die Britse Gemenebes. Dit is 

'n klein eiland in die suidelike uithoek van die Atlantiese 
Oseaan. Die klimaat is koud, diere- en plantelewe is beperk. 
Maar vir die geoloog is daar baie om te doen. 

Vir 'n hele aantal jare is as gevolg van 'n onderlinge 
ooreenkoms tussen Groot-Brittanje en Suid-Afrika 'n Suid-
Afrikaanse weerstasie op Gougheiland opgerig. Jaarliks is 
daar 'n aflosreis met die R.S.A. Daar is daaglikse radiover
binding om die weerberigte deur te gee en vir die be
manning op die eiland word wel geleentheid geskep om 
boodskappe deur te stuur na hul familie. 

As gevolg van die feit dat dit 'n Briitse eiland is kan geen 
Suid-Afrikaanse posseëls gebruik word vir pos van die eiland 
na Kaapstad nie. Tot nou toe is pos voorzien van die gewo
ne stempel van die R.S.A., in 'n kassie, waarby dan meestal 
ook die Kaapse hawestempel toegevoeg word. 

Hierdie jaar het egter 'n aangename verrassing opgelewer. 
Die pos wat vanaf die eiland teruggekom het, is op 25 April 
in Kaapstad afgestempel. Die stempel het die gewone re-
klame-vlaestempel: Kom veilig tuis/Get Home Safely. 
Links onder is egter 'n reghoekige stempel aangebring, 
in pers ink, 3.8 x 5.1. centimeter: Departement van ver
voer / Weerkantoor / Gough eiland / Weather Office / Depart
ment of Transport. 
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Die koeverte is van SuidAfrikaanse seels voorsien en 
hoogswaarskynlik is hierdie stempel saam met die datum
stempel in Kaapstad op die koeverte aangebring. Ons vra 
ons af of dit vir die toekoms ook die amptelike stempel op 
die pos van Gougheiland gaan word. 

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

Wat is filatelie en wat niet? 
„Abgrenzung der Philatelie" heet het artikel in Die Samm

ler Lupe, geschreven door dr. Bert L. Werner, dat in een 
Nederlandse vertaling ook in dit nummer van het Maand
blad verschijnt! 

Hij stelt vast dait wat onder filatelie wordt begrepen, steeds 
groter en onoverzichtelijker wordt zonder dat ergens ge
schreven staat: tot hier toe en niet verder. De schrijver wil 
het begrip filatelie beperken tot datgene waarbij de post
zegel als zodanig voorop staat. Hij rekent hierbij eerstedag
afstempelingen en maximumkaarten nog wel als bij de fila
telie behorend, maar bijvoorbeeld eofilatelistische brieven 
(waar helemaal geen zegel op zit) en gewone afsitempelingen 
(stempel is hoofdzaak, zegel bijzaak) niet. 
Hij vraagt zich ook af of het „rondgaan met de collectezak" 
door de posterijen, in de vorm van zegels met toeslag voor 
nietpostale doeleinden, wel tot de filatelie hoort. Als nieuw 
begrip voor dat wat wel met de post, maar niet met de 
postzegel te maken heeft, voert hij het begrip „postaliek" 
(postgeschiedenis) in, in tegenstelling met de filatelie of post
zegelkunde. 

Dit is natuurlijk echt een onderwerp, waarover we het 
nooit eens zullen worden en waarschijnlijk zal het artikel de 
tongen — en de pennen — wel in beweging brengen en zullen 
we er nog wel meer van horen. 

Schilderijen op postzegels 
De nieuwe mode van het uitgeven van postzegels met 

afbeeldingen van schilderijen werkt aanstekelijk. Op enkele 
voorpagina's vinden we de nieuwe Britse zegels met schilde
rijen, jammer genoeg ontsierd door het hoofd van de Britse 
koningin (al is het dan van goud). Een vraag aan de oudere 
lezers: Roept de 4 d bij u ook herinneringen op aan „De 
kleine Lord"? 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 

Bij het secretariaat is het verzoek van de Vlijmense Post
zegelverzamelaarsvereniging „De Philatelist" te Vlijmen 
binnengekomen om lid te worden van de Nederlandse Bond. 
De statuten van deze vereniging zijn koninklijk goedgekeurd. 
De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen 
bepalingen die in strijd zijn met de statuten en reglemen
ten van de Bond. Het aantal leden bedraagt 53. 

Secretaris van deze kandidaat is: W. de Graaf, Melie
straat 50 te Vlijmen. 

Wij herinneren aan artikel 5 van onze statuten waarin 
is vastgelegd, dat mochten binnen drie maanden geen be
zwaren tegen de aanneming bij het secretariaat binnen
komen, het Bondsbestuur deze kandidaat kan aannemen. 

VERTEGENWOORDIGERS IN RAAD VAN BEHEER 
De vertegenwoordigers van de verenigingenniet eigena

ressen in de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie zijn thans de heren: 

J. de Graaf, H. W. Mesdaglaan 19, Heemstede; 
A. de Best, Willinklaan 3, Oegstgeest. 

De Eerste Secretaris 
C. MUYS. 

In de nieuwe Afrikaanse staten doen schilderijenzegels 
eveneens opgeld. De uitgebreide advertentierubriek van de 
Deutsche Briefmarken Zeitung leert ons veel. De republiek 
Opper Volta geeft vier schilderijenzegels uit met religieuze 
motieven. Maar de kroon spant wel de republiek Dahomey 
die een luchtpostzegel het licht heeft doen zien waarop is 
afgebeeld het door Oskar Kokoschka geschilderde portret 
van dr. Konrad Adenauer, dat in het Deutsche Bundeshaus 
hangt. En omdat Adenauer een medeoprichter van de Euro
pese Economische Gemeenschap is geweest, wordt het CEPT
embleem van dit jaar er meteen maar bij opgedrukt. 

Dat zijn op zijn minst acht vliegen in één klap denkt men 
in Dahomey (maar de eigenlijke „uitvinder" zal wel niet in 
Dahomey wonen). Men treft hiermede verzamelaars van 
1. Europa, 2. Luchtpostzegels, 3. Dahomey c.q. voormalige 
Franse koloniën, 4. schilderijenzegels, 5. portretten van 
beroemde personen, 6. Duitsers op buitenlandse postzegels 
7. Duitse kanseliers op postzegels, en mogelijk nog we' 
enige thema's. Bovendien zal iedere Duitse verzamelaai 
graag een zegel met „Der Alte" in zijn bezit willen hebben 
Als u dan nog weet, dat deze zegel ook in een herdenkings
blok is uitgegeven, dat er in Duitsland een speciale kaan 
voor deze zegel is verschenen, en dat de betrokken handelaar 
nu al opdrachten voor verdere Adenauerzegels in ontvangs* 
neemt (ook de Arabische roofstaten zijn hiermede actief), dar 
laat ik het aan de lezer over zijn eigen conclusie te treliken 

De schrijver van het hiervoor besproken stukje moet dezt 
zegel wel tot de filatelie rekenen, maar het heeft er mindei 
mee te maken, dan vele andere zaken, die dr. Werner uit dt 
filatelie wil verbannen. 

AMPHILEX 
Vele bladen hebben al min of meer uitgebreide versla

gen van onze Nederlandse expositie gegeven, het meest ir 
hun juninummers. Uit de tijdschriften, die ons pas in jul 
iets over de AMPHILEX lieten lezen, noemen we onde 
andere Balasse Magazine, met een enthousiaste beschrijvinj 
van AMPHILEX 67 door Pierre Seguy, aangevuld met enkel« 
waarderende woorden van Willy Balasse en verlucht me 
vele foto's. In The London Philatelist geeft G. S. zijn visi 
op de expositie gezien door een Britse bril. Al is er we 
enige kritiek, hij vond het toch een „very succesful exhibi 
tion". 

In Der Sammler Dienst komt men op de AMPHILEX 
zegels terug. Michel waardeert de serie op 14 Mark, maa 
geeft geen prijs voor de velletjes van tien. Of voor de dri 
velletjes nu 140 Mark gerekend moet worden, wordt doo 
de schrijver betwijfeld. Hij denkt, dat het meer zal moete: 
zijn omdat er minder velletjes dan enkele zegels zullen zij 
(maar hij vergeet, dat er ook wel minder om gevraagd ZE 
worden. W.). 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algem« 

ne aard te adresseren aan de eerste secretaris. 
Het telefoonnummer van het secretariaat is gewi; 

zigd en is thans: 
(070) 68 27 28. 

Het adres is echter ongewijzigd: C. Muys, Pioenweg 9 
te 'sGravenhage7. H 
BONDSKEURINGSDIENST I 

Zegels welke men wil laten keuren moeten worden i n g f l 
zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: mr. G. W. JU 
de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage1. H 
BONDSINFORMATIEBUREAU I 

Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij cH 
Bond aangesloten verenigingen, alsmede voor de b e h a n d B 
ling van klachten omtrent verzamelaars of handelaren w e ™ 
de men zich tot de beheerder: mr. T. J. B. van der MeydeH 
Chopinlaan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. ■ 
BONDSBIBLIOTHEEK H 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhe^B 
Telefoon (08300) 2 59 06. ■ 

De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van H 
Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Telefo^B 
(08300) 2 60 29. ■ 
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Aanvragen voor het lenen van boeken te richten tot de 
Gelderse Bibliotheek, alle overige correspondentie aan de 
beheerder 

De catalogus van de aanwezige werken wordt met het in 
1965 uitgegeven supplement toegezonden na overmaking van 
ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek te 
Arnhem 

Voor by de beheerder (postrekening 85 34 66) verkrijgbare 
uitgaven wordt verwezen naar het julinummer van dit blad, 
pagina 408 

Veertiende aanwinsteniyst sinds het verschijnen van de 
catalogus in 1962, de aanwinstenlijsten 1 tot en met 9 zijn 
samengevat in een supplement, dat gratis beschikbaar is en 
bij bestelling van een catalogus wordt meegeleverd. De 
vorige aanwinstenlijst (nummer 13) is opgenomten in het 
nummer van februari 1967, pagina 80. 

De nummers verwijzen naar het hoofdstuk van de cata
logus. 

1 1 

14 
32 

32 

Stadtbibliothek München. Katalog Philatelistische 
Bibliothek, Erster Teil, Deutschland und Deutsche 
Gebiete 1966. 
Frank Arnau, Filatelie in klein bestek. 2e druk 1966 
P M Brabant, Literature et Philatelie. Marc Panier, 
Literature et Marcophilie Beige 1967 
Dooteur Jean Daubresse, Les Sports et les Jeux dans 
la Philatelie. Marc Panier, Les Obliterations Spor-
tives Beiges 1967 

3.6 Postzegels-Plakplaatjes-Kunst AO-boekje. 1967. 
3.6 IFSDA-Handbuch-Manuel-Handbook. 1967. 
5.2 H. Koopman, Catalogus der Puntstempels van Neder

land. 2e druk. 1958. 
5.2 Dr. Fred L Reed, De halfrondstempels op de Emissie 

1852 Nederland 
5.4 J. L. van Dieten, Catalogus van de proeven van Neder

land, Ned Indiè, Curagao en Suriname. 1966 
8.3 Hans H. Stocker, Stehende Helvetia. 
11.5 J. Cooper, A Specialized Priced Catalogue of Indian 

Stamps 1967. 
11.6 Birger Nordenvall, Die Briefmarken von Kelantan. 

1967. 
11.10 Hans von Rudolphi und Karl K. Wolter. Die Brief

marken der Leeward Inseln. 1967 
13.5 Carlos George, Die Briefmarken von Mosambique 

Gesellschaft. 1967 (Heft 30, 31 und 32, Neue Schriften
reihe, Neues Handbuch der Briefmarkenkunde). 

17.4 Albert F. Kunze, The Story of Panama reflected in 
the Postage Stamp Issue of 1942. 

17 4 Who 's Who on the Postage Stamps of Cuba. 1943. 
Idem of Dominican Republic 1945 
Idem of Guatamala. 1955. 
Idem of Haiti. 1949. 

17.5 Idem of Argentina. 1955. 
Idem of Chill. 1944. 

17.6 Idem of Ecuador. 1953. 
17.5/6 Albert F. Kunze, The Amazon has it been fully dis

covered ? 1944. 

VERENIGINGSNIEUWS 

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

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, te
zamen met de mutatie-strookies en de Staat van 
Mutaties voor de komende maand , i n h e t b«z i t 
t e zijn van de administrateur u i t e r l q k op de 
volgende data 
septembernummer 24 augustus 
oktobernummer 21 september 
novembernummer 19 oktober 
decembernummer 23 november 
H H Secretarissen en leden-administrateurs 
wordt verzocht zich s t r i k t aan de genoemde 
data te houden 

N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G V A N POST-
t ; E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D Hui tmg, Parkflat 
L't Veldhuys" , flat 202, Bosweg, Ha t t em Tel (05206) 

| 3 39 Ledenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardin-
| e n Tel (OIO) 34 34 26 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden 
§an onze leden 1783 G W van Schaick Zillesen, Hilver-
um en 2918 W Zweeris, Wormerveer 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " Secr se 
J l e v r A Cramerus-van den Wildenberg, Wcth Rom-
loutss t raat 62, Breda Tel 3 23 07 

Op 30 sept en 2 en Z okl as zal de P V , ,Breda" in sa-
Jienwerking met het Comité „Herdenking Vrede van 
I r e d a " dit historische feit herdenken Er zal een speciale 
j iveloppe met bijzonder stempel verkrijgbaar zijn Zie ook 
■adz IJ de 444 
1 Ledenvergadering maandag 28 aug te 20 uur, Graanbeurs 
■eiling en dialezing 
f Jeugdbijeenkomst zondag 3 sept te 10 uur Graanbeurs 

I 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 
\ A R S „ H O L L A N D Ï A " , A M S T E R D A M Secr A D 

Jeijelts Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel 
■2957) 489 
^Ledenvergadering vrijdag 29 sept 1967, 20 15 u Hotel 

Crasnapolsky", Warmoesstraat Amsterdam I n augus
! geen vergadering 

lOverleden 28 Me) E G Draaijer 387 A Hoek, 466 
1 T J Willemsen 

■ U l R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N  V E R E E N I 
| N G Secr H G van de WestermghTolsteegsmgel 
1 bis, Utrecht 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 
lisdag 26 september a s n m 8 uur m , Tivoli" De Fila
■stische Dienst P T T zal enige korte films vertonen 
'Landenwedstr , Max 8 bladen vrije inzending 
{faarverslag secretariaat O p dinsdag 29 augustus vindt 
i bijeenkomst plaats van bestuur en sectiehoofden n m 

Lur in hotel , NoordBrabant" 
En de ledenvergadering van juni jl werden de volgende 
Icn geroyeerd wegens contnbutieschuld 
. Berns, Willich b Krefeld (Did ) , A de BIij, Utrecht , 

Droppers, Emmeloord, W Korvezee, Driebergen, 

H Luthi, Einigen (Zw l and ) , J M van Nierop, Utrecht , 
C Sanders J r , Utrech t , P A v d Vlies, Limmen N H , 
H ZadelhoflT, Utrecht 

j V ß In de junivergademg werd het bestuursvoorstel tot 
contributieverhoging met ingang van het verenigingsiaar 
1967/8 (1 September 196731 augustus 1968) aangenomen 
Deze bedraagt thans stadsleden (post Utrecht) ƒ 12,50, 
buitenleden ƒ 10,— Men wordt verzocht de verschuldigde 
contributie over te maken op postrekening 36991 t/n 
Pennmgm U Ph V te Utrecht 
6 

I N T E R N A T I O N A L E - V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A " Seci Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage-8 Tel (070) 39 08 57 

Mededelingen 
Ledenaantal O p 15 juli 1967 waren 10 470 personen als 

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

vermelden van de volgende leden der vereniging Gv 4174, 
M Koppenberg , Leidschendam, Am 6647, J J Ebbink, 
Diemen, Gv 7764 P C A [anszen Spitman, Voorburg , 
R m 6601, A Steehouwer, Rot te rdam, Ze 711, G T h 
Ruberg, Zwolle, Gv 1677 J J Al, ' s-Gravenhage, R m 
3589, C J M van der Spek, Ro t t e rdam, At 4208, P J 
Visser, Amersfoort en En 6319, D Burger, Andijk 

Afdelingen 
De in het juni -nummer opgenomen volledige lijst van de 

afdelingssecretariaten en de afdelingsbijeenkomsten is sinds
dien als volgt gewijzigd 

A M S T E R D A M (Am) Mej M H Roest is als secre
taresse afgetreden en opgevolgd door de heer H J Nij-
meijer, Bilderdijkpark 16-11, Amsterdam-I4 

M E P P E L (MI) In het vervolg iedere maandagavond 
ruil-bijeenkomst in Hotel Kwint, Kerkplein te Meppel 

M I D D E L B U R G (Mg) Vergadering 4e donderdag 
19 30 uur in het gebouw ,,De Schakel" aan de Bachten 
Steene te Middelburg 

O I S T E R W I J K (Ok) De secretaris, de heer J P M 
van der Linden is verhuisd naar Wildemanstraat I te 
Oisterwijk 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G Secretariaat G C Tops, Schiebroeksesingel 
19, Rotterdam-12 Tel (010)22 86 78 Ledenadministra
tie W H Erwich, van der Meydestraat 37a, Rot terdam-
4 Tel (010) 24 43 00 

Ledenvergadering maandag 28 augustus 20 uur Grote 
Zaal Groothandelsgebouw, Gewone agenda Bezichtiging 
van kavels der veiling op zaterdag 26 augustus van 15 tot 
16 uur in het clublokaal De Heuvel" , St Laurensplaats 5 

Ledenvergaderingen in 1967 25/9, 30/10, 27/11, 18/12 
CUbbijeenkomsten elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur m 

een der zalen van Stichting Gebouw de Heuvel, St Lau
rensplaats 5 Elke donderdag van 19 30 uur tot 22 30 uur 
in ,,De Guns t" , Brielselaan 192 

Overleden 569 P in 't Hout 950 A van Rijn, 1074 I r 
G F M Loep, 1229 J H de Kruis, allen te Rot terdam, 
681 H P Beens, Rijswijk, 1332 W Lagerwaard, Kr impen 
a/d IJssel 

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

F O O R T " Secr B J van den Berg, Kelvinstraat I l - B , 
Amersfoort 

Bijeenkomsten elke 4e donderdag van de maand Eerst
volgende bijeenkomst 24 aug '67 in hotel Monopole 

Rondzendboekjes kunnen gestuurd worden naar de 
rondzendleider, de heer M Kerseboom, Beukstraat 7, 
Groningen 
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 P H I 
L A T E L I S T " Secr esse Mej C T h Remders, Veerstraat 
56 bel , Amsterdam-7 

Ledenadm A Iliohan, Pruimenstraat 16, Amsterdam-
19 

Bijeenkomsten dinsdagavond 5 september ledenverga
der ing, dinsdagavond 19 september ruilavond 

De bijeenkomsten worden gehouden in Krasnapolsky, 
Kleine Zaal, mgang Warmoesstraat Aanvang 20 uur 
10 

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

Bijeenkomsten 22 augustus, 12 en 26 september, socie-
teitsavonden 
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 Feijst, Klein Amerika-
weg8a , Renkum Telefoon (08373)32 10 Ledenadminis
tratie Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10 te Zutphen 
Afdelingssecretariaten en data der bijeenkomsten 

Afd Apeldoorn D Hulskamp, Langeweg 54 te Apel
doorn 2e maandag 

Afd Arnhem A Mulder , Schavenmolenstraat 59, Arn
hem Ie dinsdag 

Afd Barneveld H E Denis, Grut toweg 5, Stroe 2e vrij
dag 

Afd Brummen B Koens, Kampweg 31 te Brummen 
Laatste maandag 

Afd Dieren H J Bloemendal, Patrijslaan 68 te Dieren 
Afd Doetmchem H Menting, Wilhelminastraat 106, 

Doetmchem Ie donderdag 
Afd Ede A Erkelens, van Voorthuizenlaan 39 te Ede 

Ie donderdag 
Afd Eist M J Bachrach, Dorpsstraat 7 te Eist 2e dins

dag 
Afd Epe D W Karsdorp, Wachtelenbergweg 34 te Epe 

3e donderdag 
Afd Lichtenvoorde J G Jacobs, van Reedestraat 24 te 

Lichtenvoorde Laatste dinsdag 
Afd Lobtth R Aerts, Bloemenstraat 1 te Lobith 
Afd Nijmegen H T h E Cousm, Middachtenstraat 46 

te Nijmegen Ie vrijdag 
Afd Oosterbeek G P B van IJ^endoorn, Benedendorps-

weg 47, Oosterbeek 2e maandag 
Afd Renkum-Heelsum I r T h van der Feijst, Klem Ameri-

kaweg 8A te Renkum 3e maandag 
Afd Rheden-De Steeg S M Velds, Beatrixlaan 18 te 

Rheden maandag om de 4 weken 
Afd Velp-Rozendaal W Vuisting, Burg van Pallandt-

laan 3, Rozendaal Oneven maanden 2e donderdag om 
20 00 u u r Even maanden 2e zaterdag om 10 00 u u r des 
morgens 

Afd Wageningen L M Wassenaar, Crocusstraat I te Wa-
geningen 3e vrijdag 

Afd Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 
62, Winterswijk 2e dinsdag om 19 45 uur 

Afd Wijchen P J M Kuiper , M r van Goothlaan 28, 
Wijchen 4e vrijdag 

Ajd ^evenaar A W Hoogveld, Vincent van Gogh-
straat 19 te Zevenaar 3e donderdag 

\ugustus 1967 4 5 5 

file:///ugustus


Afd. ^utphen. Mej . M . J. Renssen, Leeuweriklaan 10, 
Zutphen. Ie maandag . 

Afd. Buitenleden. Hoofd Rondzenddienst : P. Veenhuysen, 
Kuyper laan 18 te Doetinchem. 
19. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R L I N G C O N 
T A C T " , B E R G E N O P Z O O M . Secr.: M . C. Kuipers, 
Scheldelaan 67, Bergen op Zoom. Tel . : 63 17. 

Kontakt- en Ruilavond: iedere 2e dinsdag van de maand . 
Royementen: Met contributieschuld hebben wij moeten 

royeren: lid nr . 262 L. van Amerongen, Den Haag . 
20. 

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

Bijeenkomsten: 18 sept. + kienen; 2 okt. + veiling; 
16 okt. + kienen; 30 okt. -f veiling. Onze bijeenkomsten 
worden gehouden in ,,De O p g a n g " , Florastraat 2, Bever
wijk. Aanvang steeds 19.30 uur . 

Wilt u eraan denken bij eventueel bedanken voor het 
l idmaatschap rekening te houden met een speling van 
ongeveer één maand . Voorbeeld: U stuurt ons b.v. een 
kaartje op 1 augustus om per deze da tum te bedanken. 
Onze opgave voor het maandblad is dan reeds 2 ä 3 we
ken weg en uw bedankje kan dan ook pas per 1 september 
worden geaccepteerd! 

De contributie over 1967 dient te zijn voldaan vóór 
1 oktober a.s. Betaalt u de contributie geheel of gedeeltelijk 
op of nä 1 oktober a.s., dan wordt het nog te betalen be
drag verhoogd met ƒ 2 ,—. (Besl. Alg. Jaarverg. dd. 23-1-
1967). 
27. 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " . Secr.: 
J. J. H . A, Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Eindhoven. 
Telefoon: 10615. 

Bijeenkomsten: vergadering elke Ie woensdag van de 
maand , waarvoor convocatie wordt toegezonden. 
28. 

P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N . Secr.: Mej . T h . J . A. Meurs , Meester 
Rijkenstraat 36, Veldhoven. 

Eerstvolgende bijeenkomsten: 4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec. 
1967. aan de Schouwbroekseweg, kant ine USFA. Aan
vang: 20.00 uur . 
29. 

E N S C H E D E S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I 
G I N G . Secr . /Penn.m.: W. E. J. Aeyelts Averink, Min . 
Dr. Kuyperplein 25, Enschedé. 

Mededeling: De samenstelling van het Bestuur is thans : 
Voorzit ter: G. Kalkman, Min. Loudonlaan 81 , Enschedé; 
Secr. /Penningm. W. E. J. Aeyelts Averink, Min . Dr. Kuy
perplein 25, Enschedé; Directeur Rondzenddienst : D. 
Hamerslag, Willem Rijbbertstraat 48, Enschedé. 

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, Koeriersterweg 34, Groningen. Tel . 
(05900) 5 25 45. Ledenadm. J. M . Offringa, De Savornin 
Lohmanplein 2b, Groningen. Tel. (05900) 3 31 40. 

Bijeenkomsten: elke vierde maandag van de maand (be
halve juli en augustus) in Huize Maas , Vismarkt Zuidzijde 
52 te Groningen. Aanvang 20 uur . Zaal open voor ruilen 
19 uur . 

Overleden: 341 P. Spaanderman, Harlingen. 
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 V A N Z E G E L S " te Haar lem. 
Secr. M. W. v.d. Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Najaar 1967. O m te noteren: 
Algemene vergaderingen: 28 september, 26 oktober, 30 

november, 21 december. 
Ruilavonden: 10 oktober, 7 november en 12 december. 

37. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E R L E N . Secr.: C. 

van Dishoeck, Lintjensstraat 21 , Heerlen. 
Bijeenkomsten: eerstvolgende bijeenkomst donderdag 14 

september. Tijdens deze bijeenkomst zal een verloting 
worden gehouden. Plaats : Pancratiushuis, Nobelstraat te 
Heerlen. Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur . 
43. 

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

Bijeenkomsten . ' 21 augustus en 4 september, beide malen 
Beursavond. 18 september, ledenvergadering. Telkens om 
20.00 uur in „ D e Groote Sociëteit", Vrijthof, ingang 
Julianaplein, Maastricht . 
44. 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N . Secr.: 
G. J. Ruts, Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven. 

Ruilavond: iedere 2e m a a n d a g v.d. maand waarvan con
vocatie wordt toegezonden. 
48. 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M " . Secr. 
esse: Mevr. T . B. Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, 
Rot terdam-3. 

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

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " . 
Secr. G. J . H . Bos, Char l . de Bourbonlaan 22, Santpoort. 
Te l . : (02560) 87 99. Penningmeesteresse: Mevr. P . A. 
Schut-v.d. Berg, Kerkweg 135, Santpoort . Tel . : (02560) 
89 27. Contr ibut ie : ƒ 9,— per jaar . Giro No. 19103. Di
recteur rondzendverkeer: H r . P. Vis, Bloemendaalse-
straatwcg 56, Santpoort Zd. Tel . (02560) 60 33. Giro 
Rondz . Verk. P.V.S. 276084. 

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 VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " te Tilburg. Secr. W . van Erve, 
InsuHndeplein 5, Tilburg. Tel . : (04250) 2 64 64. 

Ledenvergadering: 6 september in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers , Heuvelring, Tilburg. 
56. 

N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G VAN P O S T S T U K 
K E N - EN P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S . Secr.: 
J. H . Broekman, Hoflaan 25, Bergen N . H . Adm. F. A. de 
Klerck, Lekstraat 68, Amsterdam. 

Bijeenkomst: op zaterdag 16 september in Café-restau-
rant , ,Vredenburg", Utrecht. Zaal open 10 uur , waarna 
gelegenheid tot ruilen, veiling enz. 
64. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R A C H T E N " . Secr.: 
A. Otter , Handwerkerszijde 127, Drachten. 

Bijeenkomsten: 5 sept., 3 okt., 7 nov., 5 d e c , 2 jan. , 
6 febr., 5 mrt. , 2 apr. en 7 mei. Plaats: Henk Oosterhuis-
zaal aan de Torenstraat. Aanvang 20.00 uur . 
65. 

P H I L A T E L I S T E N V E R . „ G O E V O R D E N EN O M 
S T R E K E N " . Secr.: A Berends, Kymmelskampen 18, 
Dalen (Dr.) . 

Ruilavond: 2e maandag van iedere maand in Café 
Arends a/d Markt , Coevorden. 
69. 

F I L A T E L I S T E N V E R . V E E N D A M EN O M S T R E 
K E N . Secr.: J. D. Neuteboom, E. E. Stolperlaan 24, 
Veendam. In augustus geen bijeenkomst. Septemberbij-
eenkomst op woensdag 27 september in de Kandelaar . 
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. Paulusstr. 1, Vaals. 

Wegens de vakantietijd vind in augustus geen bijeen
komst plaats. Volgende bijeenkomst op 8 sept. in lokaal 
P. Scheffers, Maastrichterlaan 102 te Vaals. 
77. 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ H O O G E Z A N D -
S A P P E M E E R " . Secr.: G. J. M . Vlek. Erasmusweg 129, 
Hoogezand. Tel . : (05980) 37 17. 

Ledenvergaderingen: op maandag 4 sept., 2 okt., en 6 nov. 
in Hotel Struvé te Sappemeer. Aanvang 's avonds B uur. 

Mieuwe leden: nummerstempels en reglementen kunnen 
tijdens de ledenvergaderingen bij de secretaris betrokken 
worden. 
95. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " . Secr. 
Lindenlaan 78, Castricum, tel.: (02518) 35 78. 

Ledenvergaderingen, ruildagen, e.d. na convocatie. 

47e POSTZEGELVEILING 

op zaterdag 26 augustus a.s. in gebouw „Patrimonium", Lange 
Breestraat te Dordrecht. Veilingcatalogus gratis. 

Voor volgende veilingen kan materiaal van goede kwaliteit 
steeds ingezonden worden. 

Belangrijke posten halen wij zonder extra kosten bij u af. 

Laagste veilingkosten, zeer vlotte afrekening 

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

DORDTSE POSTZEGELVEILiNG 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht - Telefoon (01850) 4 07 33 

SPECIALE VAKANTIE AANBIEDINGEN 
Groenland 

1-9 15,— 
10-18 80,— 

18a-k 165,— 165,— 
19-27 15,— 12,— 
28-29 5,25 5,25 
30 0,75 0,75 
31 1,20 1,20 
32 0,35 0,35 

Zwitserland 

33 
34 
35 
36-50 
51-52 
S3 

1,20 
0.35 
0,35 

19,50 
1.10 
0,30 

1,20 
0,35 
0,35 

16,50 
0,75 
0,30 

hiervan grote voorraad o.a. alle pro juventute en pro patria ge-
stempeld-ongestempeld. Voorts zeer vele blokken-luchtposten 
en servicenummers aanwezig, zend uw mankolijst voor behande
ling. 
Nederland en O.G. Skandinavia. Ook FDC. uitgebreide voorraad, 
gaarne mankolijsten, gestempeld-postfris. 

POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenstraat 55, Almelo. Tel.: (05490) 64 17. 

* ~ ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Vaticaian 
26/38* 
39» 
85A/85G« 
140/U9» 
Exp. 1/2» 
Belg ië 
«10* 

160,-
60,-

175,-
1 « , -
110,-

85,— 

504/511* 
513/518 
Duitsland 
398/400* 
416/420* 
421/425* 
513/521* 
629A/C* 

57,50 Vip. 36* 
42,50 

65,— 
67,50 
72,50 
76,— 
35,— 

Vip. 37* 
Vip. 42A 
Vip. 43/53* 

Frankrijk 
253/255* 
266/268* 

59,50 280/289* 
24,50 

135,— 
80,— 

35,— 
42,— 

398 
47,50 
34,— 

Postzegelhandel j . C. Renzen 
Bergselaan 225b — Rotterdam — Tel. 24 88 86 — Giro 48.17.79 

Luxemburg 
68* 39,— 
226/230* 15,— 
234/238* 32.-
239/243* 51,50 

Zomeraanbieding Geïllustr. Ruimtevaartenv. U.S.A. Ie kwa l . 
Porto extra ónder f 35 ,— = 5%. Korting vanaf f 50,—. Allen slechts f2,50 per stuk. 
Apollo Tragedie Gemini 11 Gemini GT-5 
Landing Gem. 8 O.S.0.3 ESSA 2 
Biosatellite I ESSA 3 Dr. R. Goddard 
Saturn C-1 Atlas Agena AIMP Platform 
Gemini -9 Atlas Centaur Appollo 3-Man 
Explorer 22 Gemini 12 Titan 3-C 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE 
Blondeelstraat 36 - Rotterdam-14 - Tel.: 20 40 70 - Giro: 50.74.07 

Nimbus 2 
Gemini-8(Lancering) 1 
Gemini 10 
Titan Rocket 
OGO Orbit 
Surveyor Moon 

VERKOOP 
POSTZEGELS 
De inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, Van Speykstraat 17, postbus 
1565, telefoon (070) 32 44 99, zal op DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1967, 
des voormiddags 10 uur, in het openbaar bij inschrijving, in 143 kavels, 
verkopen: 

Een grote partij gebruikte binnen- en buitenlandse postzegels, 
alsmede een partij gebruikte strafportzegels. 
Bezichtiging: Uitsluitend woensdag 6 en donderdag 7 september 1967 van 
9 tot 16 uur In de verkopingszaal van de Gemeentelijke Credietbank, Korte 
Lombardstraat 5 te 's-Gravenhage. 
Kavell i jst en voorwaarden gratis verkrijgbaar bIJ voornoemde inspecteur en 
tijdens de kijkdagen biJ de Gem. Volkscredletbank. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 
Teletoon (05470) 21 35 

IERLAND 

\ CANADA 
AONTAS 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, behalve de 
verschillende postadministratles, New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerlkaanse en van sommige Aziatische landen — die ertoe kunnen 
bijdragen de actualiteit van onze rubriek te vergroten — houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

NTAS 

EUROPA 

ALBANIË 
207'67. Hertenserie. 

15 q. Reekalf. 
ÏO q. Jong hert. 
5 q. Kop hinde. 

ÏO q. Hinde en kalf. 
i5 q. Kalf speelt met hinde. 
10 q. Jong hert. 
>5 q. Hert en reekalf. 

BULGARIJE 
106'67. Tweede zegel cultureel congres. 

3 St. oker, goud en groen. Brandende toorts en lauwertak. 
196'67. Tweede kattenserie. 

1 St. Angorakat. 
2 st. Kop van Siamese kat. 
3 St. Kop van Abessijnse kat. 
5 St. Kop van Europese kat. 
3 St. Kop van Perzische kat. 
O St. Europese kat. 

196'67. Festival jonge operazangers. 
5 St. Scène uit „De meester van Boyana" van K. Iliev. 
3 St. Zingende vogel op notenbalk. 

126'67. Internationaal jaar van het toerisme. 
2 St. Gebied van het Gouden zand. 
O St. Gezicht op Pamporovo. 
0 St. Kerk van Kristos Pantokrator, Nessebar. 

246'67. Honderdste geboortedag Georgi Kirkov. 
St. Portret. 
286*67. Elconomische vooruitgang. 

1 st. Destillatie rozenolie. 
1 st. Kuikenfokkerij. 

st. Komkommerkwekerij, 
st. Schapenfokkerij. 
st. Fruitteelt. 
st. Imker. 

247'67. Tweede gedeelte economische vooruitgang. 
st. Zonnebloem en olie. 
st. Varkensfokkerij 
st. Landbouwgewassen, 
st. Graan en irrigatiekanalen, 
st. Vruchten en tractor, 
st. Bijen en honing. 

CYPRUS 
49'67. Sportwedstrijden tussen Cyprus, Kre ta en 
loniki. 
5 m. Speerwerper. 
5 m. Hardloper. 
O m. Hoogspringer. 
O p alle zegels op achtergrond kaart oostelijke Middel
idse Zeegebied met deelnemende landen en over
nnings beeld. 
Ook blokje van 250 m. met kaart, beeld en Griekse 
ifora, waarop vier hardlopers. 

D E N E M A R K E N 
Nieuwe zegel voor postveren. 
Opdruk „Postfaerge" op zegel van 80 o van gebruiks
el met afbeelding van koning Frederik I X . 

DUITSLAND (BERLIJN) 
t8'67. Ook hier nieuwe gebruikszegels, gelijk aan 
van WestDuitsland; met Inschrift „Berlin" extra. 

ie jul inummer bladzijde 409) 

288'67. Honderd jaar Canadese confederatie. 
5 d. en 1 sh. 5 d. Canada ' s symbool: ahomblad . 

259'67. Internat ionaal toeristisch jaar . 
7 en 10 d. Gezicht op rots van Cashel, uit boek „ Ie r l and" 
door Michael Macl . iammoir . 

ITALIË 

M i 

O 
0 . 

IP^ 

1; 
jim 

51 
f,M 

■ 
E; 4^'' 

1̂  
1 
m 

Afbeelding van enkele der in juli (bladzijde 409) ge
melde zegels. IteTll^ll^l^C^ 

69'67. Driehonderd jaar papierindustrie. 
0,40 mk. Watermerk van eerste papierfabriek in Thomas

bole. 

FRANKRIJK 

l7 '67. Gebruik postcodegetallen voor plaatsnamen. 
20 I. blauw, lichtgrijs, zwart en geel; 40 1. rood, parelgrijs, 
zwart en geel. Brief, waarop gebruik van getallen staat 
aangegeven. 

l87'67. Vijftigste verjaardag eerste Italiaanse lucht
postzegel. 
40 1. l ichtblauw en zwart. Dubbeldeks vliegtuig Pomilio 

P C 1 en stempel voor de eerste vlucht. 
28'67. Derde eeuwfeest geboorte Francesco Borro

mini. 
40 1. St. Ivokerk te Rome van deze architect. 

288'67. Eeuwfeest geboorte Umber to Giordano. 
40 1. Portret van deze componist. 

JOEGOSLAVIË 

255'67. President Tito 75 jaar . 
0 . 0 5 , 0 . 1 0 , 0 . 1 5 , 0 . 2 0 , 0 . 3 0 , 0 . 4 0 , 0 . 5 0 , 0 . 6 0 , 0 . 8 5 , 1 din. 
Portret Jocip Broz Tito . 

177'67. Internationaal toeristisch j aa r . 
30, 50 en 85 p. , 1.20, 3 . — en 5,— d. 

OOSTENRIJK 

R R P U n i lOUF^ I H^'VlNC^'XiSE 

pFLA^.'E^lS^HLiT7K0Nb^^E^s mm !9U 

REPUBLIK ÖSTERREICH REPUBLIK OSTERREICH 

Afbeelding van zegel gemeld in juli (bladzijde 409). 

HONGARIJE 

288'67. Oostenrijkse landbouwtentoonstelling en 
honderd jaar volksfeest in Ried. 
2,— sch. donkerviolet. Fokstier. 

298'67. Zesde Internat ionaal congres plantenbe
schcrming te Wenen. 
3 , — sch. Coloradokever op aardappelplant . 

P O L E N 
DUITSLAND (OOST) 

i " " " ™ ^ ^ mroFiiÄfff ^s^ Ml 1 

mmxMx:fm$i^ 

September '67, Tweede gedeelte Aerofila 67 serie 
(eerste gedeelte verscheen 6 mei '67) ter gelegenheid van 
internationale luchtposttentoonstelling, zevende congres 
FISA^) en veertigste Hongaarse dag van de postzegel. 
2 + 1 F. Landende parachutist . 
2 + I F. Helikopter Mi1 . 
2 + I F. Vliegtuig TU154. 
2 + 1 F. Ruimtecabine Luna 12. 

Ook blokje met deze vier zegels samen; alle getand en 
ongetand. 

18'67. Honderdste verjaardag Marie Sklodowska
Curte. 
60 gr. Portret van deze Poolse geleerde. 
60 gr. Diploma van haar Nobelprijs. 
60 gr. Standbeeld in Warschau. 
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SPECIALE AANBIEDING MOTIEVEN! 
ongebruikt zonder plakker, prima kwaliteit 

In abonnement leveren wi j tegen de meest gunstige prijzen alle motieven. Verzekert u van de diensten 
van onze speciaal-branche in motiefzegels zodat u thans geen zegels meer mist o f t e duur ontvangt 
door latere bijkopen. Ook zeer moeili jke zegels leveren wij in abonnement. 
Betalingen na ontvangst met recht van teruggave voor niet gewenste uitgiften. Lijsten van voorradige 
zegels worden van t j jd t o t t i jd uitgegeven. Toezending gratis op aanvrage. 

PRES. K E N N E D Y 

Aden 
3 w. opdruk 
9 w opdruk 
Argentinië 
(1 w.) 665 
Burundi 
42 getand 
2 blokken get. + onget 
Costa Rica 
« . 1966 
Dom. Rep. 
12 
dito velletje (10) 
Dubay 
21-23 get. 
62 opdruk getand 

opdruk ongetand 
Congo ex B. 
567-72 
Blokje 15 
Congo ex Fr. 
serie 31-35(4) 
dito Blok 
Fujera 
28-37 getand 
BI. 1 Blok getand 
BI. 1 Blok ongetand 
Ghana 
225-28 serie getand 
225-28 serie ongetand 
dito Blok 
Guinea 
Av-l-187-89 serie get. 
AV-H87-89 serie onget. 
Guatemala 
303-6 4 waarden 
Honduras 
296-301 serie 
Bloc 6 
Liberia 
392-l-Av 146 getand 
Blok 29 getand 
Kennedy-I-Lincoln get 
Kennedy-HLmcoln Bloc 
get. 
Kennedy-f-Lincoln serie 
onget. 
Kennedy-f Lincoln Bloc 
onget. 
Malediven 
159-63 serie getand 
159-63 serie ongetand 
Mali 
24 ongetand'! 
Monaco 
658 getand 
658 ongetand!! 
Nicaragua 
506-13 
543-46 
Nigeria 
155-57 getande serie 
Panama 
347-77-t-Av 

16,75 
19,50 

0,30 

5,90 
18,— 

3,60 

0,90 
9,— 

é,75 
22,50 
16,— 

7,20 
7,20 

6,30 
6,75 

22,50 
24,75 
20,— 

5,75 
23,50 

5,75 

6,30 
25,— 

3,50 

2 0 , -
160,— 

3,90 
3,90 
3,60 

3,60 

25,— 

25,— 

4,35 
52,50 

115,— 

2,90 
125,— 

3,— 
12,50 

8,— 

13,50 

409-12-l-Av. 
409-12-f Av ongetand 
Blokpaar dito 
Kennedy-Churchill get 

1 5 — 
36,— 
58,— 
9,20 

Kennedy-Churchill onget.25,— 
Kennedy-Churchill 
blokpaar 

O L Y M P I A D E 1964 
Albanië 
626-30 getand 
dito per 10 X 
626-30 ongetand 
667-70 getand 
667-70 ongetand 
Blokte ongetand 
685-88 getand 
685-88 ongetand 
dito Blokies (2) 
698 opdruk 
707-16 getand 
Ajman 
27-36 getand 
27-36 ongetand 
dito blokpaar 
Bhutan 
28-30 serie 
31-37 getand 
31-37 ongetand 
dito blokpaar 
Bulgarije 
1227-32 serie 
Blok 12 
1279-84 serie 
Blok 14 
Burundi 
102-11 getand 
102-11 ongetand 
dito Blokpaar 
Guinee 
195-97-l-Av. getand 
195-97-l-Av. ongetand 
217-20-l-Av. getand 
171-76 opdruk 
Ghana 
171-77 getand 
171-77 ongetand 
Dito Blok 10 
Guatemala 
299-302 opdruk 
Honduras 
307-11 opdruk 
Blok 8 get -l-onget. 
Japan 
689-91 Ie serie 
713-15 2e serie 
723-25 3e serie 
746-48 4e serie 
757 
760-63 5e serie 
778-81 6e serie 
787-90 7e serie 
Bloks 53-58 
Blok 59 
Jugoslavië 
973-78 

57,50 

2,25 
21 ,— 
12,50 

2,50 
27,— 
15,50 

2,50 
11 ,— 
12,50 
2,— 
5,50 

25,— 
29,50 
52,50 

25,— 
15,— 
80,— 
31,50 

1,80 
3,— 
2,75 
3,25 

9,50 
59,— 
31,50 

7,— 
112,50 

7,— 
45,— 

6,30 
8 1 , — 
8,10 

12,50 

25,— 
145,— 

3,60 
2,75 
2,50 
3,25 
0,30 
1,85 
1,50 
4,— 

21 ,— 
6,85 

5,85 

Hongarije 
1606-13 getand 
1606-13 ongetand 
Blok 46 getand 
Blok 46 ongetand 

K U N S T 
Algerije 
411-13 miniaturen 
414-17 Grotten schild. 
nieuw miniaturen 
nieuw grotten schild. 
Aden 
nieuw schilderijen 

schild, onget. 
„ Blok get. 
„ Mona Lisa 

Mona Lisa Blok 
België 
1076-81 Schild. 
1198-1203 „ 
1272-77 
1307-12 
1322-26 
Blokpaar 36-37 
Bulgarije 
875-82 portretten 
1216-21 fresco's 
Nieuw oude munten 
nieuw Gouden kunst 
Dahomey 
Av. 28 Nub. monum. 
218-21 Tapijten 
Bloc 3 Tapijten 
Nieuw Schilderijen 1 
Nieuw Schilderijen II 
Engeland 

6,— 
27,50 
15,50 
29,50 

9,— 
9,— 
5,75 
9,90 

4,60 
18,— 
20,— 

2,25 
22,50 

15,— 
7,— 
4,75 
4,75 
3,50 
7,— 

5,40 
2,50 
3,— 
3,50 

1,60 
5,40 
5,40 
8,— 
4,75 

Hastings, Tapijten gewoon 
-f- phosphor 
Frankrijk 
1319-22 Ie serie 
1363-65 lie serie 
1376-77 lile serie 
1413 
1419 
1424 
1457-58 
1478-79 
Nieuw tapijt Lur^at 

Daumter 
Rousseau 

„ Clouet 
Guinee 
Nub. monum. 
208-12-HAv. 
Gabon 
19-21 Nub. monum. 
Italië 
826-44 Michel Angelo 
879-80 miniaturen 
930-33 Dante 
Haute Volta 
Nieuw Schilder 
Spanje 
955-64 Murillo 
901-10 Goya 
927-36 Velasquez 

5,85 

26,50 
22,50 
22,50 
8,10 
2,25 
6,— 
3,50 
2,50 
1,10 
1,10 
1,10 
1 , — 

19,— 

3,50 

25,— 
5,90 

10,— 

9,55 
6,85 
8 , -

1038-41 oude kunst 
BI. 21-24 Velasquez 

R U I M T E V A A R T enz 
Ajman 
68-73 getand 
Av. 10-13 getand 
Dito kpt. ongetand 
Blokpaar get.-f onget. 
Dubay 
Av. 40-47 
Av. 40-47 ongec. 
dito blok 
53-55 getand 
53-55 get. tanding II 
53-55 ongetand 
België 
1391-94-1-blok 
Bhutan 
60-62 get. 
Blokpaar get.-{-onget. 
China 
1211 
Columbia 
399 
399a 
Congo ex Beige 
Blok 13 
573-79 
586-93 
Korea Noord 
424 
424 ongetand 
Frankrijk 
1026 
1360-61 
1422 
1422 Blok (8) 
Gabon 
Av. 7-10 
B l o k l 
Ghana 
156-58 
156-58 onget. 
Blok 9 
Nieuwe kleur serie get. 
Blokken V. 12 
Guatemala 
228 
231 
Guinee 
Av. 22-25 
168-70-l-Av. 
168-70-1-Av. onget. 
B lok l 
Blok 8-9 
Blok 8-9 onget. 
Blok 10-11 
Blok 10-11 onget 
Blok 14-15 get. 
Hait i 
493.96-l-Av. 
Blok 20 
Blok UIT 
Blok UIT met opdruk 
Iran 
861-63 

1 , — 
22,50 

1 , — 
16,50 
37,50 
16,50 

16,50 
36,— 
27,50 
26,— 
45,— 
59,— 

4,— 

7 — 
27,— 

8,75 

9,75 
7 — 

10,— 
4,25 
7,— 

1 , — 
22,50 

5,60 
1,40 

22,— 
200,— 

1 0 , -
7,90 

2,10 
38,50 

9,— 
28,— 

330,— 

14,— 
25,— 

20,— 
1,50 

75,— 
6,75 

28,50 
115,— 
35,— 

160,— 
27,50 

7,75 
11,50 
45,— 
45,— 

5,75 

Betaling binnen 3 weken. Al le bestellingen worden d i rekt uitgevoerd. Levering niet onder ƒ10,—. 
Porto extra. Vanaf f 1,50 por tovr i j . W i j nemen ook zegels ev. in rui l voor zover behoefte, graag eerst 
aanbod. Persoonlijk bezoek na afspraak, alleen voor substantiële aankopen. 

Phil. Bureau 

JOANNES NIES EERSEL N.B. 

Nieuwstr. 63 Tel 04970-2738 (tussen 9-19 u.) 



Afbeeldingen van enkele in juni (bladzijde 365) ge
melde zegels. 

27-4-'67. Aanvullende gegevens. Tiende verjaardag 
iterfdag beeldhouwer Gonstantin Brancusi. 
5 b . Hoofd van meisje. 

10 b . Slapende muze. 
O b. De oneindige zuil. 

10 b . Grafsteen „De kus" op kerkhof Montparnasse in 
Parijs. 

5 b. Wijsheid van de aarde. 
20 1. Portret mejuffrouw Pogany. 

,25 1. De poort van de kus. 
4-5-'67. Eeuwfeest invoering decimaal muntstelsel. 

55 b. Koperen munt 1 bani (1867) en zilveren munt I 
leu(1870) . 

,201. Beeld- en muntzijde van 1 leu-geldstuk (1966), 
waarop voor het eerst de inscriptie „Socialistische 
Republiek Roemenie." 

10-6-'67. Aanvullende gegevens. Serie flora van 
Carpaten. 
20 b. Centaurea pinnatifida. 
40 b . lürysimum transsilvanicum. 
55 b . Aquilegia transsilvanica. 
20 1. Viola alpina. 
75 1. Campanula carpatica. 
— 1. Dryas octopetala. 
27-6-'67. Aanvullende gegevens gebouwserie. 

20 b . Turnur i ale Breslelor-Sibiu. 
40 b. Castelul de la Gris. 
55 b . Biserica de Lemn din Plopis. 
,60 1. Ruinele Getatii Neamtului. 
75 1. Palatul Mogosoaia. 
,25 1. Biserica Voronet. 

SOVJET-UNIE 

l24-6-'67. Aankomst deelnemers motorrally in 
loskou. 
\ k. roodbruin en lila. Motorrenner onderweg. 
]24-6-'67. Blokje ter gelegenheid van tiende verjaardag 
rs te ruimtevlucht. 
I k. Zonnesysteem en eerste ruimtevaarder in baan om 

aarde. 
pO-6-'67. Militair en held uit burgeroorlog G. D. Gai. 
. Portret van Dai. 
t-7-'67. Sportwedstrijden voor scholieren in Le-

|igrad. 
rood, zwartgrijs en aluminium. Embleem en beker. 

SPANJE 4 
| 6 -5- '67 . Nationale caritasdag. 

) p. Symbolische weergave van caritashulp. 
11-.8-'67. Serie kastelen, 
garden 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 5,00, 6,00 en 10,00 p . 

')-8-'67. Twaalfde internationaal koudecongres. 
) p. 

[-9-'67. Negende zegel klederdrachtenserie. 
: Burgos. 
0-10-'67. Vierde Spaans-Amerikaans-Filippijns ge-

fcntencongres. 
) p . 

-10-'67. Tiende zegel klederdrachtenserie. 
l Cäceres. 

Meer nieuwe uitgiften op bladzijde 467. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
21-8-'^67. Verschillende herdenkingszegels. 

30 h. Vijfde sportfestival van PTT-beambten : colonnade 
van Tsjechisch-Russische vriendschap, bron en em
bleem. 

60 h. Reuze telescoop Ondrejov 1967: observatorium van 
Ondrejov. 

30 h. Gezicht op Skalica. 
30 h. Gezicht op Presov. 
30 h. Gezicht op Pr ibram. 

TURKIJE ^ 

Nieuwe gebruiksserie, beroemde persoonlijkheden. 
1 k. Portret journalist-schrijver Ahmet Mithat Efendi, 

1844-1912. 
5 k. Portret admiraal Turgu t Reis, 1485-1565. 

50 k. Portret politicus SokuUu Mehmet Pasha, 1506-1579. 
100 k. Portret dichter Nedim, 1681-1730. 
150 k. Portret schilder Osman Hamdi Bey, 1842-1910. 

30-6-'67. Toeslagserie propaganda snelweg E 5. 
60 + 5 k. Kaa r t Turkije en klaverbladkruising. 

130 -•- 5 k. Kaa r t Turkije en straatlijnen. 
l-7- '67. Zevenhonderdvijftig jaar ziekenhuis van 

Sivas. 
50 k. Luchtfoto van ziekenhuis. 

20-7-'67. Eerste nationale tentoonstelling Olympische-
en sportzegels. 
50 k. Olympische ringen en portret Selim Sirri Tarcan, 

1874-1957. 
60 k. Portret baron Pierre de Coubertin, 1863-1937. 

4-9-'67. Negende congres Internationale commissie 
voor grote s tuwdammen ( C I G B - I C O L D ' t 
130 k. Silhouet Istanbul en embleem commissie. 

Z W E D E N 

3-9 HOGERTRAFIK 1967 

4 5 SVE R I G E 45 

2-9-'67. Wijziging links verkeer in rechts verkeer op 
3 september 1967 
35 ó. geel, zwart en b lauw; 45 ö. geel, zwart en groen. 
Wegmarkeringen en autostuur. Zegels horizontaal en 
verticaal getand. 

ZWITSERLAND 
18-9-'67. Tweede gedeelte propagandazegels. 

10 c. Vijftigste verjaardag Zwitserse week. 
20 c. Vijftig j aa r vereniging ouden van dagen. 
30 e. Inwijding autotunnel St. Bernardino. 
50 c. Vijfenzeventig jaar Gentraal internationaal spoor

wegbureau. 
18-9-'67. Nieuwe gebruikszegels. 

70 c. Lussy-huis in Wolfenschiessen. 
2,— fr. Kasteel in Uri . 
2,50 fr. Kerk van St. Oswald in Zug. 
3,50 fr. Klooster van Benedictijnen in Engelberg. 

BUITEN EUROPA 

35 f. Schoonrijden. 
50 f. Skieen. 
75 f. Slalom. 

100 f. Bobslee voor twee man . 
250 1. Skispringen. 
Alle zegels met portret heerser. 

A D E N QU'AITI ^ 

WM 
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A D E N KATHIRI ^ 
Olympische winterspelen in Grenoble, Frankrijk. 

10 f. Schaatsen, embleem. 
25 f. IJshockey. 

Serie beroemde schilderijen uit West-Europa. 
5 f. Reynolds: Master Hare . 

10 f. Durer. Zelfportret. 
15 f. Holbein de jongere: Portret Anna van Cleef. 
20 f. Glouet: Portret Frans I. 
25 f. F. Ha l s : La Bohémienne. 
50 f. Géricaul t : Officier keizerlijk leger. 
65 f. Velasquez: Principe Baltasar Carlos. 

ALGERIJE 
4-7-'67. Nationaal jeugdfestival. 

0,50 dh. Groep dansers. 

A U S T R A L I Ë 

21-8-'67. Bijeenkomst Y.W.C.A."). 
4 c. Herhal ing embleem Y.W.C.A. op vlag. 

B H O E T A N 

]-8-'67. Wereldjamboree in Idaho . U.S.A. 
O p d r u k op zegels van Bhutan met padvinders; „World 

Jamboree Idaho , U.S.A. Aug. 1-9/67" op de waarden 5, 
10, 15 en 50 eh., 1,25 en 4 ,— nu. en op het blokje met de 
twee hoogste waarden. 

CAMBODJA 
Jun i '67. Koninklijk ballet. 

1, 3, 5, 7 en 10 r. Verschillende dansers in balletkostuum. 

C A M E R O E N 

14-8-'67. Internat ionaal toeristisch jaar . 
30 f. Waterval van Sanaga en embleem. 

A u g u s t u s 1 9 6 7 4 5 9 



Onze belangrijke internationale 

POSTZEGELVEILINGEN 
brengen Uw ingezonden verzameling gedetailleerd onder de aan

dacht van de voornaamste binnen- en buitenlandse koopkrachtige 

filatelisten. 

De veilingcatalogi worden immers naar alle delen der aarde (per 

luchtpost) verzonden. 

Ook U kunt derhalve profiteren van de hoogste internationale 

marktwaarde Uwer zegels. 

Vraagt onze brochure „Iets over postzegelveilingen" 

ONZE 265e POSTZEGELVEILING 
zal plaats vinden op 26, 27 en 28 september a.s. in 

HOTEL RESTAURANT "AMBASSADOR". Sophialaan 2 

hoek Zeestraat (vis-a-vis Het Postmuseum). DEN HAAG 

Deze wederom zeer belangrijke veiling bevat: 

Ie zitting: 131 kavels ENGROS NEDERLAND EN O.R. 

alsmede 200 waardevolle en zeer belangrijke 

V E R Z A M E L I N G E N 

2e en 3e zitting: 770 kavels Europa, waarbij Frankrijk en 

Koloniën van wijlen de Heer W.B. Brocx 

4e en 5e zitting: 700 kavels Nederland en O.R. 

Vraagt per omgaande de veilingcatalogus! 

ONZE 266e POSTZEGELVEILING 
die van 11-13 december a.s. zal plaatsvinden, is in bewerking. 

INZENDINGEN kunnen nu nog geschieden tot 1 oktober a.s. 

Ingevolge testamentaire beschikking kregen wij de opdracht 

tot verkoop van de grote wereldverzameling van 

wijlen de Heer Ir. A.G. Ferf 

Vraagt nu reeds toezending van de veilingcatalogi, deze worden U dan direkt na verschijnen toegezonden. 

JX. RIETDipCn.v.-DEN HAAG 
Telefoon 070-11.70.20 Plaats 31A 



CEYLON 

LlHi\ * 

l9-9-'67. Vijitig jaar padvindsters. 
I en 25 c. Embleem, padvindster groet en vlag. 

emu 
Juni '67. Herbebossing. 

O en 75 c. Drie bomen in berglandschap. 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
l-5-'67. Mao Tse Toeng en zijn leerstellingen, 

f. Uittreksel communiqué elfde zitting achtste congres 
Chinese communistische par t i j ; poort van de hemelse 
vrede, 

f. Portret leider boven vlaggen met opschriften. 
Portret Mao boven volksmassa. 
Mao temidden van revolutionairen. 
Mao groet Rode garde. 

l-7-'67. Zesenveertigste verjaardag Chinese commu-
istische partij . 

8, 35, 43 en 52 f. Portret van M a o Tse Toeng. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 

5-7-'67. Zesde zegel in serie beroemde persoonlijk-
den. 
,—. Portret martelares Chiu Ching (1875-1907). 
2-ö-'67. Chinees handwerk. 
.—. Houtsnijwerk: Chinese god van het geluk. 
.50. Keramisch beeld. 
.—. Poppen. 
.—. Paleislantaarns. 

C O N G O (BRAZZAVILLE) 

;9-9-'67. Wereldjamboree 1967. 
f. Verkenners trekken langs verschillende kanten naar 
tent. 

f. Tentenkamp in bosrijk berggebied, hand in padvin-
dersgroet en embleem van jamboree. 

COOK EILANDEN 

l-7-'67. Vijienzcventig jaar postzegels op deze eilan-
1; waarde-aanduiding zowel in decimaal als in Engels 
lel. 

. (1 c ) . Postzegel van 1 p. uit 1892, gezicht op eiland 
en portret koningin Victoria. 

. (3 c ) . Modem postkantoor op Rarotonga, portret 
koningin Elizabeth I I . 

. (8 c ) . Zegel van 10 p. uit 1892 en gezicht op Avarua 
op Rarotonga. 

. 9 d . (18 c ) . Kaar t gebied Cook eilanden, D.C.-3 
vliegtuig, stoomschip „Moana R o a " en portret 
kapitein James Cook, naar wie eilanden ge
noemd zijn. 

COSTA RICA 
Mei '67. Serie voor universiteitsbibliotheek, orchi

deeën. 
5 c. Chondrorhyncha aromatica. 

10 c. Miltonia Endresii. 
15 c. Stanhopea cirrhata. 
25 c. Trichopclia suavis. 
35 c. Odontoglossum schlieperianum. 
50 c. Cattleya skinneri. 
1,— c. Cattleya downiana. 
2,— c. Odontoglossum chiriquense. 

D A H O M E Y 4 

REPUfiïJQt^ in a\HOMEY >"^'» '"'' 
RFPliBllQlTBi KAilOMfVEÄ* 

FOEJEIRA 

19-7-'67. Zegel ter ere van Konrad Adenauer. 
70 f. Schilderij door Kokoschka van Adenauer en gedeelte 

embleem Europazegels. 
Ook blokje met vier van deze zegels. 
20-7-'67. Economische samenwerking Europa-Afrika. 

30 en 45 f. Bloedsomloop, waarin kaart Afrika; emblemen 
voor landbouw en industrie. 

2-9-'67. Grenoble, stad van Olympische winterspelen 
1968. 
45 f. Gezicht op stad. Olympische ringen en embleem. 
30 f. Gezicht op rivier, stad en bergen. 

100 f. Gezicht op brug en portret Pierre de Coubert in. 

DOMINICA 

Afbeelding van een der in juli (bladzijde 415) gemelde 
zegels. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
23-6-'67. Vi|fde Centraalamerikaanse schaakkam-

pioenschappen. 
25 c. Koning en toren, lauwertak. 
10 c. luchtpost. Koningin en pion. 
Blokje met beide waarden. 

7-10-'67. Vijfentwintig jaar Interamerikaans weten
schappelijk landbouwinstituut. 
3, 6 en 12 c. Embleem instituut, landbouwprodukten. 

E C U A D O R 
Mei '67. Vierde nationaal eucharistisch congres, be

roemde schilderijen. 
10 c. Maagd met kind. Onbekende meester 
10 c. Kroning van de maagd. Le Guide. 
40 c. Maagd en kind. J. Sanders van Hemesen. 
50 c. Maagd van de appel. H. Memlinc. 
60 c. Heilige familie in de stal. Bernardo de Rodriguez. 
80 c. Maagd , kind en engelen. Manuel Samaniego. 

1,— s. Christus als kind met lam. Samaniego. 
1,30 s. Maagd Maria en kind. Albrecht Durer. 
1,50 s. Maagd glorierend. Pater Vergas. 
2,— s. St. Jozef. Miguel de Santiago. 

Mei '67. Voorolympische spelen, sportzegels. 
10 c. Voetballen, keeper. 
10 c. Hordenlopen. 
80 c. Lange-afstandlopen voor vrouwen. 

1,50 s. Worstelen. 
3 ,— s. Hoogspringen. 
4,— s. Zwemmen, duiken. 
Twee blokjes met respectievelijk 10, 80 c. en 3 , — s., en 
10 c , 1,50 en 3 ,—s . 
Alles getand en ongetand. 

I6-6-'67. Voorolympische spelen. Mexicaanse schilde
rijen. 

10 c. Rivera. De mens bouwt zijn wereld. 
1,— s. Orozco. O p weg naar het werk. 
1,30 s. Orozco. Allegorie van de revolutie. 
2,— s. Siqueiros. Moeder en kind. 
2,50 s. Rivera. Twee vrouwen. 
3,50 s. Siqueiros. De kettingbreker. 

EGYPTE 
Arabische solidariteit voor verdediging 22-7-'67 

Palestina. 
10 m. President Nasser en volksmassa; kaart van Israel. 

ETHIOPIË 
Verkoopprijs blokje gemeld in juli (bladzijde 415) is 

E. $ 1.50 hetgeen neerkomt op een toeslag van E. $ 0.25. 

; j c fltRßlßit -^ 
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17-7-'67. Verhaal van AH Baba uit Duizend-en-een-
nacht . 
10, 15, 30 en 75 d., 1,— en 1,50 r. Verschillende scènes uit 
het verhaal, 

24-7-'67. Verhaal van vliegend tapijt uit Duizend-en-
een-nacht. 
25, 50 en 75 d., 1,—, 1,25 en 2 ,— r. Verschillende scènes 
uit dit verhaal. 

GABON 

SconnisstoN o£ u coNonroN m LA nnm 

18-7-'67. Economische samenwerking Europa-Afrika. 
50 f. Kaa r t Afrika en emblemen, landbouw en industrie. 

10-8-'67. Commissie voor conditie van de vrouw. 
75 f. Vrouw en kind steken hand uit naar andere vrouw; 

embleem Verenigde Naties. 

GHANA 
Augustus '67. Vreedzaam gebruik van de ruimte. 

4 np . Russische Luna 10 boven maanoppervlak. 
10 np . Amerikaanse Explorer boven maan . 

12 Va nP' Ruimtevaarder in ruimte. 
Blokje met deze drie zegels. 

GUATEMALA 
2-5-'67. Belize deel van Guatemala . 

4, 5 en 6 c. Kaar t van Guatemala, waarop geannexeerd 
gedeelte van Belizae uit Brits Honduras . 

Jun i '67. Aanvullende waarden serie Mar io Mendez 
Montenegro. 
2, 3, 4, 5, 5 en 5 c. Portret van Mendez. 

GUINEE 

20-6-'67. Tweede deel landschappen van Guinee. 
5 f. Eilanden van Loos. 

30 f. Waterval van Tinkisso. 
70 f. Hotel „De slurf van de olifant" bij berg Kakoulima. 
80 f. Strand bij Ratoma. 

100 f. Huis van ontdekkingsreiziger Olivier de Sanderval. 
200 f. Luchtopname van Conakry. 

HAITI 

'%i 
4-7-'67. Aanvullende gegevens zegels gemeld in juli 

(bladzijde 415). 
0,05 en 0,50 g. Meloen en portret . 
0,10 en 1,00 g. Kool en portret. 
0,20 en 1,50 g. Mandari jn en portret . 
0,50 g. Mirliton (soort kalebas) en portret . 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Augustus 1967 4 6 1 



Onze eerste veiling in het nieuwe seizoen vindt plaats op 

4 en 5 september a.s. 

Kijkdagen: 
ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag). 

Kijkavonden: 
Woensdag 23 en woensdag 30 augustus. 

Geveild wordt onder meer: 

-k Nederland en O.R., zeer uitgebreid 
-k Europa, voornamelijk West Europese 

landen waarbij België zeer goed 
vertegenwoordigd 

-k Een enorm aantal collecties, restanten, 
stockboeken etc. 

Vraagt regelmatig toezending van onze mooi uitgevoerde veilingcatalogi. (Een briefkaartje is voldoende.) 

Onze agenda: 

9 en 10 oktober de 15e veiling 
10 en 11 november de 16e veiling 
8 en 9 december de 17e veiling 

Dagelijks kan voor deze veilingen goed materiaal bijgevoegd worden. (Bij toezending per post uitsluitend aangetekend.) 

Vraagt om onze zeer gunstige inzendvoorwaarden! 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds van harte welkom. 

W.H.de Munnik Korte Houtstraat 20 b, Den Haag 
Telefoon 070 180500 



I N D I A K O R E A (ZUID) N I E U W C A L E D O N I Ë 

116'67. Herdenking Indiasche vorst M a h a r a n a 
' ratrap (15401597). 
5 p . Portret van deze vorst in krijgsuitrusting. 

I N D O N E S I Ë 
Juni '66. Internationaal toeristisch jaar . 

2 p . Balinees meisje voor tempel. 

I R A K 
206'67. Herdenking geboortedag Mohammed , 

en 15 f. Versiering gebaseerd op n a a m Mohammed . 
Augustus '67. Internationaal j aa r van het toerisme. 

, 5, 10, 15, 25, 50, 80, 100, 200 en 500 f. Tekeningen uit 
De tien wonderen". 

I S R A Ë L 

!8'67. Tweeënvijftigste esperantocongres. 
| a . groen. Embleem congres. 

.8'67. Serie gewijd aan overwinning van „Zaha l" , 
Kaelisch verdedigingsleger. 
l 5 I£. Davidster, bajonet en palmtak. 
lO l£. Israelisch schip ander schip in Staat van Tiran 
■O ÏJC. Klaagmuur , Jeruzalem. 

I V O O R K U S T 

i9 
REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE 

| l  7  ' 67 . Vijfendertigste congres internationale PEN

. Mythologische Afrikaanse figuur in Afrikaans land
schap. 

l9'67. Vijftig jaar Lion's international. 
, Embleem van Lion's en olifantskop. 

J A P A N 

' '67. Nieuwe gebruikszegels, op luminescerende 

j Bloemen, chrysanthen. 
I Beeld van Boeddha uit tempel van Chuguji. 
l7'67. Dertiende serie in zegels nationale parken. 
I Gebergte in Japanse alpen. 
I Gezicht op verschillende toppen. 
l7  ' 67 . Nieuwe gebruikszegel, op luminescerende 

IHaniwa , beeld van paard. 
l7  ' 67 . Twaalfde zegel in serie vissen. 
i T u r b o comutus. 

l7'67. Installatie zesde president van Korea. 
7 w. Portret president Park, fenix en lauwertak. 
Ook ongetand blokje met deze zegel. 

L E S O T H O 
Oktober '67. Eerste verjaardag onafhankelijkheid. 

2^2, 1 2 ' / 2 e n 2 5 c . 

L I B I Ë 
157'67. Volksdansen van Libié. 

0,25, 0,50, 1,30 en 2,— so sh. Verachillende volksdansen 

M A L I 

89'67. Internat ionale dag voor bestrijding analfa
betisme, 
50 f. Onderwijzer geeft les a a n volwassenen. 

189'67. Economische samenwerking EuropaAfrika. 
45 f. Kaar t van de landen en emblemen voor samenwer

king. 

M A R O K K O 

97'67. Ontwikkeling van de gemeenschap. 
0,25 d. Drie handen houden houweel vast. 

177'67. Internat ionaal toeristisch jaar . 
1,— d. Embleem met versieringen. 

M E X I C O 

fSClifU MimCO MIIIUH : 
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I96'67. Honderdjarig bestaan republiek. 
20 c. Herrijzende fenix boven keizerskroon. 

67'67. Vijftigste verjaardag eerste luchtpostvlucht 
Mexico. 
80 c. Portret kapitein P. A. Horacio Ruiz Gavino. 
S 2,—. Dubbeldeks militair vliegtuig. 

107'67. Vijftig jaar militaire medische dienst. 
80 c. Kruis waarop embleem. 

108'67. Vlinderserie. 
7 f. Papilio Montrouzieri . 

13 f. Hypolimnas Bolina, mannelijk. 
15 f. Hypolimnas Bolina, vrouwelijk. 
85 f. DeHas Elipsis. 

N I E U W E H E B R I D E N 

1342 S O U T H P A C I F I C f R O NT 4 ! lQ 

269'67. Herdenking geallieerd front in zuidelijke 
Stille Oceaan in 1942. 
15 ge. Kustwachten in actie. 
25 ge. Kaar t van oorlogsgebied en portret van Amerikaan

se marinier en Australische soldaat. 
60 ge. Oorlogsschip „ C a n b e r r a " leidt konvooi. 
1,— gfr. Vliegend fort stijgt op boven Vila. 

Er worden twee series uitgegeven, een met Engelse en 
een met Franse tekst. 

N I E U W Z E E L A N D 

298'67. Honderd jaar introductie bruine forel. 
7^2 c. Forel springt uit water. 

3I0'67. Kerstzegel. 
2 Vz c. Fragment schilderij: „De aanbidding van de her

ders" door Poussin, uit National Gallery, Londen. 

N I G E R 

KtPUULIÜUfcDUNlfatR 

s 100" 
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118*67. Herdenking bondskanselier Konrad Ade
nauer . 
100 f. luchtpost. Portret Adenauer. 

N I U E 
310'67. Eerste kcrstzegel. 

2 */2 c. Zegel gelijk aan die van Nieuw Zeeland, met ge
wijzigde naam. 

A u g u s t u s 1 9 6 7 4 6 3 



postzegel-
veiling 

r. postema 

o# 

singel 276, amsterdam. tel. 2497 49 
1 

218e veiling 

Deze vindt plaats van 
7-9 september 1967. 
Deze veiling bevat wederom vele 
waardevolle series, zegels 
en collecties 
o.a. Nederland Ie emissie 
Nederland en Overz. Rijksdelen 
Europa en Engelse Koloniën 
en een uitermate waardevolle 
afdeling Collecties, restanten etc. 

Catalogus gratis op aanvraag 
verkrijgbaar. 



O E G A N D A 
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R A S AL K H A I M A 
206 '67. Viiftigste verjaardag president Kennedy. 

2, 3 en 4 r. O p d r u k in Engels en Arabisch „29 May 1967/ 
50th Anniversary". 

R I O E K I O E E I L A N D E N 
308'67. Herziene uitgiftedatum tweede zegel in serie 

zeeschelpen. 

R O E W A N D A 

2610'67. Dertiende parlementaire conferentie van 
het Gemenebest. 
30 c. Symbolische weergave van de landen. 
50 c. Wapen van Oeganda. 

sh. 30 c. Monument en gebouwen. 
2 sh. 50 c. Inwendige van veiyaderzaal. 

P A R A G U A Y 

r..̂  
iPARAGUAYe/mSl 

29'67. Wereldtentoonstelling in Montreal . 
90 f. Emblemen van de landen en inlandse kunst. 

150 f. Vlaggen van deelnemende landen, embleem Canada 
en van de tentoonstelling. 

S E Y C H E L L E N 
15, 45 en 75 c. en 3,50 r. zegels uit koersende serie krijgen 
opdruk „Universal Adult Suffrage 1967". 

S I N G A P O R E 

mm: 

'fwm^^. 

98'67. Nationale dag. 
6, 15 en 50 c. Groep mensen met vlaggenzee. 
O p de 6 c. zegel met Chinees, op de 15 c. zegel met Maleis 
en op 50 c. zegel met Tamil opschrift. 

S O M A L I A 

166'67. Serie beroemde schilderyen. 
1,10 gs. j a n Steen. 
1,15 gs. Frans Hals. 
,20 gs. J. Jordaens. 
,25 gs. Rembrandt . 

1,30 gs. G. de Marées. 
1,50 gs. M . Quentin. 
| 2 ,45 gs. Nicolaes Maes. Luchtpost. 
| 8 ,15 gs. E. Vigée  Lebrun. Luchtpost. 
l 6 , — gs. Rubens. Luchtpost. 
lO,— gs. Blokje met schilderij van Tiepolo. 

Ongetand blokje met waarden 12,45, 18,15, en 36.— gs. 

P E R U 
J Oktober '67. Vijfde internationale jaarbeurs. 
Is . Opening van de tentoonstelling. 

P I T C A I R N E I L A N D E N 

I Nieuwe gebiuikssei ie bi| invoeiuuj decimaal munt
lelsel. Opdrukken in goud: vierkantje met anker op de 
Lde muntwaarden en opdruk van nieuwe decimale 
laaide. Het betreft de zegels Yvertcatalogus 38 tot en 
| e t 49A. 

j c. op V2 d Ï5 c. op 10 d. 
II c. op 1 d. 20 c. op 1 sh. 
| 2 c. op 2 d. 25 c. op 1 sh. 6 d. 

, c. op 3 d. 30 c. op 2 sh. 6 d. 
| 3 c. op 4 d. 40 c. op 4 sh. 
l 5 c. op 6 d. 45 c. op 8 sh. 
| 0 c. op 8 d. 

P O L Y N E S I Ë (FRANS. ) 

ktbeelding van een dei in juni (bladzltde 373) gemelde 
Vis. 

31 7*67. Internat ional Round Tables Association; 
ronde tafel no. 9 van Kigali biedt hulp aan het land. 
20, 40. 60 en 80 c , 18 en 100 f. Embleem van de Round 
table en verschillende dierekoppen (vier) of landbouw
produkten (twce'r. 

108'67. Internat ionale wereldtentoonstelling in 
Montreal . 
20, 30 en 50 c , 1, 3, 15, 34 en 40 f. Afrikaans plein op de 
tentoonstelling, verschillende Afrikaanse kunstuitingen en 
embleem tentoonstelling. 

S A I N T  P I E R R E E T M I Q U E L O N 

SAtNTPJERRE eJ MIQUEIONJ 

Juli '67. Volksdansen. 
0,25, 0,50, 1,30 en 2,00 So.sh. Verschillende inheemse 
dansen. 

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

207'67. Reis van president De Gaulle. 
25 f. Kaar t van het gebied en verschillende soorten 

schepen. 
100 f. Kaar t van vertrek en eindpunt en oorlogsschip. 

S A M O A ( W E S T ) 

m^m^^ 

pij 
iS^S 
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f 1 
W' 25 1 
SAMOA ISISiFO 

Afbeelding van in juni (blz. 373) gemelde zegel. 

SYRIË 

107'67. Nieuwe gebruikssene; vogels. 
1 8. Fonlehaio camuncula ta . 
2 s. Ducula pacifica. 
3 s. Alpornis atrifuscus. 
5 s. Myiagra albiventris. 
7 s. Erythrura cyanovirens. 

10 s. Porphyrio porphyrio samoensis. 
20 s. Tyto alba. 
25 s. Didunculus strigirostris. 
50 s. T u r d u s poliocephalus samoensis. 
S 1,—. Rhipidura nebulosa. 

S E N E G A L 

ï y W ' — M 
» WA^^^^MtAm 
' 

> 
\ 
* i 

» \ 
i 

WT^'^^Êi 
w^f^^ 
EaHk. ̂ da i fJK^ 
"v^^K. b...^7i^Ht>i 
'IB^B.JSBHI^^BW 
'w%w^^^" ^>^vGl 
3W^kvt' .H 
"" '—^"^ 

196'67. Legende van Core. 
2,5 en 12,5 np . Geëmailleerde terracottavaas als portret
buste van Core. 

107'67. Legende van Core. 
5 en 10 np . Idem« 

ST. H E L E N A 
49'67. Driehonderdste verjaardag aankomst slacht

otfcrs van grote brand in Londen. 
1 d. Gezicht op brandend Londen in 1666. 
3 d. Zeilschip „Char les" waarmee de vluchtelingen op 

St. Helena kwamen. 
6 d. Emigranten landen in baai van Jamestown. 
1 sh. 6 d. Bodem wordt klaar geniaakt voor huizenbouw. 
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koopt 
netto a contant tot elk bedrag en in elke valuta: 

Grote Europaverzameling 
met een cataloguswaarde naar Michel van minstens Mi.Mk. 

1.000.000 
O U D - D U I T S L A N D verzorgde en uitgebreide verzameling. 

Duitse l(Oloniën in het bijzonder grote stempelverzameling. 

D u i t s e S t a d s p O S t u i t g a v e n van na 1945, zeer uitgebreide verzameling. 

T o p z e l d z a a m h e d e n ^n klassieke zegels van de gehele wereld. 

Deze verzamelingen kunt u ook 
ongelimiteerd ter veiling geven, 

inlevering tot 15 augustus 

RIJDOLF STELTZER 
6 Ff lANKFURT/MAIN 

Mainzer Landstrasse 114a 
Tel. 253671 



TOGO 

Juli *67. Ontwapeningsdebat in de Verenigde Naties. 
15 en 30 F. Luchtpost. Muurschi lder ing van Spanjaard 

ianetti in VN-hoofdkwartier te New York. 
ouveniervelletje met deze drie waarden. 

TONGA 
4-7-'67. Kroning van koning Taufa-Ahau T u p o u IV 
uitgifte van eerste Palladium munten . Ronde zegel van 

letaalfolie. 
2 , 4 , 15, 28 en 50 s., 1,—t.; luchtpost: 7 ,9 , 11, 21 , 23 en 

3s . , 2 , — t . 

TRINIDAD 
l-8-'67. Vijf jaar onafhankelijkheid. 
O, 15 en 60 c. zegels van koerserende serie wordt voor-
1 van opdruk : „Fifth Year of Independence 31.8.67". 

TRISTAN DA C U N H A 
'-7-'67 Definitieve uitgifledatum van de in november 
'66 gemelde serie herdenking honderdste verjaardag 
zoek hertog van Edinburgh. 

TSAAD 

-8-'67. Kerste verjaardag luchtvaartmaatschappij , 
f. Vliegtuig Bréguet 19. eerste verbinding Frankrijk-

Madagascar 1926. 
f. \Vaiervliegtuig Latécoère 631. 
f. Douglas D.C. 3. 
f. Piper-Cherokee 6. 

U M M AL QIWAIN 

5-7-'67. Serie zeliportretten grote kunstenaars. 
. LI Greco. 
. Rousseau, 
. Tit iaan. 
. Goya. 
. Rubens. 
r. Hogarth. 
r. Modigliani. 

U R U G U A Y 
mi '67. Wereldkampioenschappen basketbal. 
Twee spelers. 
ni '67. Hulpuitgiften door opdrukken, 
p. op zegel 45 c. luchtpost U P A E 1963. 

( p. op zegel 45 c. kardinaalvogel. 
'67. Derde postzegeltentoonsteliing van de Rio 

i Plata. 
I Blokje met vlaggen van Uruguay en Argentinië. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

elding van in juli gemelde zegel (bladzijde 419) 

16-9-'67. Nieuwe waarde in gebruiksserie „beroemde 
Amerikanen". 
3 c. Geschiedkundige Francis Parkman („The California 

and Oregon Tra i l " - 1848). 
2-10-'67. Stadsplanning, ter gelegenheid van top

conferentie deskundigen over stadsleven in jaar 2017. 
5 c. wit, zwart, licht- en donkerblauw. Luchtopname van 

geplande stad. 

V I E T N A M ( N O O R D . ) 

f ^ W ^ R i l I I , 
; VIETNAM 
' DANEHOCONCHOA 

iii^Äi'cß 
5-6-'67. Tweeduizendste Amerikaanse vliegtuig neer

geschoten. 
6 en 12 xu. Vietcongstrijdster brengt Amerikaanse piloot 

op, wiens toestel b randend op de achtergrond 
ligt. O p de waarde 12 xu. de d a t u m : 5-6-'67. 

Y E M E N ( K O N I N K R I J K ) 
29-5-'67. Herdenking vijftigste geboortedag pres. Kennedy. 
Opdruk „50th Ann . /29May" op vroeger verschenen serie 
voor herdenking Kennedy. 

15-6-'67. Beroemde schilderijen. 
8 b. Zigeunermeisje. Frans Hals. 

10 b. De zouave. Vincent van Gogh. 
12 b. Zelfportret Rubens . 
14 b. Meloenetende jongens. Murillo. 
16 b. Droom van de knecht. Raphael . 
20 b. St. George en de draak. Ucello. 
Alle zegels getand en ongetand. 

NAGEKOMEN 

NIEUWTJES 

EUROPA 

BELGIË 
4-9-'67. Culturele reeks ,,Erasmus en zijn tijd." 

1 F + 50 c. Uittreksel „Lof der zotheid". 
2 F + 1 F. idem. 
3 F + 1 , 5 0 F. Portret Erasmus naar Quinten Metsys. 
5 F + 2 F. Gezin Thomas Morus naar Hans Holbein. 
6 F h3 F. Pieter Gilles naa r Quinten Metsys. 

4-9-'67. Serie „Stichting Lodewijk de R a e t " en „Fon-
dation Charles Plisnier". 
1 F. ,,De jachten van Maximil iaan (1525-1540). Wand

tapijt in het Louvre, Parijs. 
1 F. ,,De geschiedenis van Cesar". (1465-1470). Wand

tapijt in Historisch Museum, Bern. 

P O L E N 
Juli '67. Onthull ing gedenkteken Silezische opstanden 

60 gr. Monument jn Kattowice. 

SAN M A R I N O 
21-9-'67. Gotische kathedralen. 

20 1. Amiens-Frankrijk. 
40 1. Siena-Italie. 
80 I. Toledo-Spanje. 
90 1. Salisbury-Engeland. 
70 I. Keulen-West-Duitsland. 

SPANJE 
Afbeeldingen van op bladzijde 457 gemelde zegels. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
30-8-'67. Bloemen uit botanische tuinen. 

20 h. Miltonia spectabilis Lindl. 
30 h. Cabaea scandens Cav. 
40 h. Lycaste deppei Lindl. 
60 h. Glottiphyllum davisii L. Bol. 
1,— Kcs. Anthur ium andreanum Lindl. 
1,20 Kcs. Rhodocactus bleo Knu th . 
1,40 Kcs. Dendrobium phalaenopsis Fitzg, 

T U R K I J E 
juli '67. Paus Paulus VI bezoekt Efeze. 

130 kr. Interieur sterfhuis Maagd Maria . Efeze. 
220 kr. St. Johanneskerk. Efeze. 

ZWITSERLAND 
Afbeeldingen van op bladzijde 459 gemelde zegels. 

BUITEN 

EUROPA 

ADEN KATHIRI 
Augustus '67. Wereldjamboree, Idaho , USA. 

150 F, Luchtpost Arabische padvinder met geweer op 
hertenjacht. Embleem jamboree en portret heerser. 

ADEN QU*AITI 
Augustus '67. Wereldjamboree, Idaho , tJSA. 

35 f. Embleem jamboree en portret heerser. ' Souvenir
velletje met portret Lord Baden-Powell, stichter van 
de padvindersbeweging. 

BOEROENDI 
9-8-'67. Padvinderij 60 jaar en wereldjamboree I d a h o . 

0,50, 1 F, 1,50, 2 F en 4 F. Gewone post met zilveren rand 
10, 14, 17, 24 en 26 F. Luchtpost met gouden rand . 

Embleem padvinderij , verschillende activiteiten van 
Afrikaanse padvinders en portret Lord Baden-Powell. 

CANADA 
15-9-'67. Overlijden gouverneur-generaal Georges 

Vanier (1888-1967). 
5 c. Portret en handtekening van de Britse gouverneur-

generaal. 

D A H O M E Y 
Augustus '67. Wereldjamboree, Idaho , USA. 

30 f. Padvinders op trektocht. 
70 f. Padvinders met kano. 

100 f. Luchtpost. Wereldkaart en embleem. 
Alle zegels met embleem van de jamboree . 

EGYPTE 
Juli '67. Vijftiende verjaardag revolutie 1952. 

50 m. Kaar t van Egypte met olievindplaatsen en boor-
torens. 

Souvenirvellctje 100 in. met afbeeldingen van vader
landse voortbrengelen. 

FILIPPIJNEN 
19-8'67. Tbc-bestrijding. Vogels. 

1 -1-5 s. Pelargopsis capensis. (soort ijsvogel). 
5 + 5 s. Buceros h. hydroxorax Linn. (soort neushoorn-

vogel). 
10 + 5 s. Pithecophaga Jefferyi. (sooict a rend) . 
30 + 5 s. Tanygnathus megalorhynchos Boddaert . (soort 

papagaai) . 

MAURETANIË 
7-8-'67. Internationaal bureau van kernenergie voor 

vreedzame doeleinden 
200 F. Symbolische voorstelling. 

PANAMA 
Afbeeldingen van in juni (bladzijde 371) en mei (blad

zijde 297) gemelde series). 
3-2-'67. Definitieve uitgit tedatum huisdieren. 
Souvenirvelletjes van de waarden : 10 c. (Pekinees) en 

30 c. (poesje). 
13-3-'67. Definitieve uitgiftedatum serie Kruisweg. 
Souvenirvelletjes met luchtpostwaarden 0,31 b. 
Drieluik van Rogier van der Weyden, Kruisiging en 
0,31 b. Maria met kind Jezus. 

TUNESIË 
25-7-'67. Tien jaar zelfstandige republiek. 

25 m. Gestileerde voorstelhng van vrouw die bos bloemen 
aanbiedt , wapen van het land. 

40 m. Mensenmenigte laat duiven los. 

U M M AL QIWAIN 
10-8-'67. Zelfportretten van Nederlandse en Franse 

schilders. Luchtpostserie. 
1,25 r. Cézanne. 
2,— r. Rembrandt . 
2,50 r. Renoir. 
3 , — r. Manet . 
5 ,— r. V a n Gogh. 

^) C I G B - I C O L D - Commission Internat ionale des Gran
des Barrages - International Commission for Large Dikes -
Internat ionale commissie voor grote s tuwdammen. 
2) FISA - Federation Internationale des Sociétés Aéro-
philatéloques - Internat ionaal verbond van aerofilatelis-
tische verenigingen. 
3) Y M C A - Young Womens ' Christian Association - Ver
eniging van jonge christen-vrouwen. 

A u g u s t u s 1 9 6 7 4 6 7 
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Introductie - aanbieding 
Als bijzondere introductie-aanbieding voor de Nederlandse 
markt bieden wij aan een kartonnen doos, tot de rand gevuld 
met postzegels van Europa (géén Overzee!) waarvan de totale 
cataloguswaarde meer dan 1000,— Michel-Mark bedraagt. Uit 
de zeer goede inhoud kunnen wij noemen: zegels van Groen
land met een cataloguswaarde van Mi.Mk. 40,—, waardevolle 
ruimtevaart-zegels, twee miniatuurvelletjes van Rusland, gele-
genheidszegels van Denemarken (ook hogere waarden en 
oudere uitgaven), Hongarije schilderijen, Hongarije Dag van de 
Postzegel in samenhang, Weldadigheidsuitgave van Denemar
ken in postfris blok van vier, hogere waarden van Noorwegen 
en Zweden alsmede een Eldorado van fraaie zegels van de vol
gende landen: Spanje, Roemenië, Italië, Polen, Engeland (met 
vogels en luchtslag om Engeland) San Marino, IJsland, Hon
garije (in het bijzonder hogere waarden, Bulgarije, Rusland (met 
vele topwaarden), vele complete series enz. 
Bovendien is er nog een handvol luxe-kilowaar bijgedaan. Let 
u op: elk pakje bevat meer dan 805 grote plaatjeszegels. Bestelt 
u EUROPA I tegen de reclameprijs van ƒ27,— franco onder 
rembours, maar maakt u er haast mee. Men zal om deze dozen 
vechten! Alleen al de waarde van de zegels van Groenland is 
hoger dan de prijs van het gehele pakket. 
Vraagt u nog vandaag uw pakket aan bij: 

Phila-Trade Ryvej i l Aarhus, Denemarken 
Uw nieuwe leverancier van kwaliteitszegels tegen 
voordelige prijzen. 
U hebt vanzelfsprekend het recht om het pakket te 
retourneren en ontvangt dan uw geld terug. 

i n 
ter 

phila 
het grootste internationale handboek van 
philatelistische adressen schept relaties 
over de gehele wereld. 

U vindt in de negende uitgave op circa 
350 pagina's ongeveer 10.000 nauv/keurige 
vermeldingen en adressen: 
0 Duizenden ruü-, koop- en verkoop-

v/ensen 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 Philatelistische diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

% Internationale keurmeesters 
0 Vakliteratuur 
0 Bonden en verenigingen 
De prijs bedraagt f7,70 plus f 1 , — ver
zendingskosten. 

. . . en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphila-handboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen. (Schweizer 
Briefmarken Zeitung). 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bi| de hand is. 
APHV-Nachrichtenblatt. 

Een philatelistisch-literaire prestatie die 
enig ter wereld is. 
Een wereldkampioenschap in de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absolu.ut 
in overtreffende trap wil schrijven. 
Inderdaad moec men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt. (DBZ) 

Celegenheldszegels 
Croof-Brltfannië 

1924 
1925 
1929 
1935 
1936 
1937 
1940 
1946 
1948 
1948 
1948 
1949 
1951 
1953 
1957 
1957 
1958 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 

Brit. Empire Exhibition 
Brit. Empire Exhibition 
Postal Union Congress 
Silver jubilee 
Edward VIII 
Coronation 
Penny Post Centenary 
Peace 
Silver Wedding 
Channel Islands Liberation 
Olympic Games 
U.P.U. 75th. Anniversary 
Festival of Britain 
Coronation 
jubilee jamboree 
Parliamentary Conference 
Brit. Empire Games 
General Lettei Office Terc. 
C.E.P.T. (Europa) 
Post Off. Savings Bank Cent. 
C.E.P.T. (Europa) 
Parliamentary Conference 
National Productivity Year 
Freedom from Hunger 
Paris Postal Conference 
National Nature Week 
International Lifeboat Conf. 
Red Cross Centenary 
Commonw. Pacific Cable 
Shakespeare Festival 
Geographical Congress 
Botanical Congiess 
Forth Road Bridge 
Winston Churchill 
Simon de Monfort 
Salvation Army 
Joseph Lister 
Commonw. Arts Festival 
Battle of Britain 
Post Office Tower 
U.N. 20th. Anniveisary 
I.T.U. Centerary 
Robert Burns 
Westminster Abbey 
Landscapes 
World Cup 
World Cup Winners 
Birds 
Technology 
Battle of Hastings 
Christmas 
E.F.T.A. 
Sir Francis Chichester 

serie ongebru ik t 
gewoon 
20,— 
52,50 

500,— 
6,25 
1,25 
0,50 
7.50 
0,75 

32.50 
2.50 
4.25 
4,— 
2,— 

25,— 
7,50 
4,25 
6.50 

15.— 
7.50 
6.25 
2.50 
6,25 
5,— 
5.— 
1.75 
2.— 
6.25 
6.25 
5.— 

11.25(5) 
6.25 
6.75 
1.50 
2.25 
4,— 
2,50 
1.50 
2.— 
4,25 
1,50 
2.25 
2.— 
1,25 
3,50 
3,— 
2,— 
1,50 
1.25 
2 . -
2,— 
1.25 
1.50 
— 

fosfor 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 15.— 
13.75 

4.— 
4.25 

13.75 
15.— 
1 0 , -
1 0 , - (4) 
15,— 
13,75 
2,25 
3,75 
1,75 
4.50 
2.— 
3.— 
5,— 
1.50 
2.— 
9,— 
2.— 
1 . — 
3.25 
2,25 

— 1,25 
2,— 
2,— 
1,25 
1,50 
— 

r.d.c. 
— — — — — — — — — — — — — 40,— 
15.— 

5.— 
7,50 (laatste dag) 

1 5 . -
— — 4.— 
— — — 3,— 

5,— 
10,— 
12,50 
8.75 
6,25 (4) 

12,50 
12,50 

2,50 
3,— 
5,— 
7,50 (fosfor) 
3,— (fosfor) 
3.75 (fosfor) 
7.75 (fosfor) 
3,— (fosfor) 
2.50 (fosfor) 

10,— (fosfor) 
3,— (fosfor) 
6,25 (fosfor) 
6,25 

— 5.— 
2.50 
3.— 
3.75 
2.— (fosfor) 
2.50 (fosfor) 
2.50 

London Stamp Exchange Ltd. 
5 Buckinghamstreet 

London ■ W.C.2 
Bestellingen aan: H. Dekker, Granidastraat 70", AmsterdamW., 

tel. (020) 8 25 09 

UW BRON VAN NIEUWTJES! 
Abonnementen op nieuwe uitgaven van de gehele wereld, in het bijzonder 
EuropaCEPT, Olympiade, Schilderi jen, nieuwe Afrikaanse staten, Britse 
Gemenebest. Vraagt ons prospectus. Correspondentie Duits, Engels of Frans. 

BRIEFMARKENTRAPP 
Postfach 632  D 663 Saarlouls  Duitse Bondsrepubliek  Postgirorekening 
Saarbrücken 823. 

237 Oostenrijkse postzegels gratis 
Vier weken lang ontvangt iedere lezer nu gratis 237 van de mooiste Oostenri jkse! 
postzegels, waaronder gelegenheidszegels en betere naoorlogse zegels, meegeleverdl 
bij aankoop van het grote luxepakket met 3150 verschillende prachtige zegels voori 
verzamelaars (catalog us waard e volgens Michel meer dan Mi.Mk. 450,—) tegen del 
spotprijs van f38,—. Verzending onder rembours. Geen enkel risico want als het u i 
niet bevalt mag u het ruilen. Iedereen is er enthousiast over. Schrijf snel een brief| 
kaart ter bestelling van „Luxuspaket nr. 218", alleen aan 

MARKENKÖNIG 
Bracndströmgasie 4  Mozar t i tadt Salzburg, Oostenrijk 

P H I L A P R E S S  V E R L A G  3 4 0 0 GÖTTINGEN 
Maschmühlenweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten: Hannover 3547, Wien 

46.765. Basel 405321 

DUITSLAND  ISRAEL  KENNEDY  SPANJE  VERENIGDE NATIES 
Koop, verkoop en nieuwtjesdienst. Gratis prijslijsten in duits op aanvraag. 
Israël speciaal catalogus f 24,00 
Postzegelhandel B. Meier, Postbus 1194, D51 Aken/Duitsland 



CANADA-U.S.A. RUILT 
55 versch nw ste CANADA 

gelegenh z. 3,65 
72 „ „ U S A „ 3,65 

156 ,, „ U S A . „ 5,50 
260 „ „ U S A . „ 10,~ 
Beste kwali tei t In ruil tegen postfr. 
Nederlandse postz. Ik verzend v. 
UNO postkantoor v. luchtpost + 1,— 
F. 8 . GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue, New York 40, N Y 

Te koop aangeboden: 
GELEGENHEIDSZEGELS 

van de buitse Bondsrepu
bliek en West-Berlijn. 50 
verschillende voor f 5,—, 
100 verschillende voor ƒ 10,—. 
Franko toezending na voor
uitbetaling in Nederlands 
bankpapier. 
Heinz W. Kessler, D.3559 
Haina, Mittelstr. 132. Duitse 
Bondsrepubliek. 

U.S.A 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: »»U ' I» 'Ä 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 

Ooi< uw manco-lijst Is welkom. 

STAMPS 
POSTBUS 124 - ' s - H E R T O G E N B O S C H 

FDC 
ALBUMS 
In fraaie, tweekleu
rige band met opdruk 
in twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3:11 X 21 cm voor 50 covers 
No. 4:13 X 18% cm voor 50 covers 
No. 5:11 X 21 cm voor 100 covers 
No. 6:13 X 18% cm voor 100 covers 

Het mooiste album in Nederland! 
ALBUM FABRIEK NEERUNDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 80834 - Giro 35.20.03 

f 6 , -
f 6 . -
f9,95 
f9,95 

Verzamelingen en parfijen 
ie koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDEN-
COLLECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, 
SERlfS ENGROS EN PARTIJEN. 

I Geen object Is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom Ik gaarne bij u thuis. 

De aanbiedingen van januari, maart, apri l , mei en juni blijven geldig zolang 
de zegels in voorraad zijn, gaarne reserve-order Oudere bestell ingen 

I worden nog steeds uitgevoerd 

HENDRIK VAN DER LOOS 
I Postzegelhandel - Philatelistisch Bureau - Juliana van Stolberglaan 192, hoek 
iLaan van N O-Ind ie ■ 'sGravenhage  Telefoon (070) 85 01 90  Giro 24392 
[Banken Mees en Hope en Algemene Bank Nederland, Herengracht Den Haag 
I l 0 % korting bij aankoop boven 10 gulden Bezoek aan huis l iefst na tele
I fonische afspraak 

Goede en goedkope rondxendingen 

Duiti land en Ceb. 2040% Michel. 
Rett van de wereld 30iO cent p. Yvert Fr>. 

van bijna elk land voor
radig. Pracht kwaliteit • 
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: 

Van navolgende landen grote zendingen voorradlgr 
Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter Ijzeren gordijn, Turkije, China, Manschourlje, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord en ZuidAmerika. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn. 
Minimumafname 25,—. Kortjng bi] afname boven 50,— 5% en boven 1 0 0 ,  1 0 % 
By bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

F O L K I N G E S T R A A T 35, 
G R O N I N G E N  T E L E F O O N 31577 TOLHUIZEN 

DER SAMMLERDIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen 
• gem omvang meer dan tOO pagina's 
• nieuwtjes met fotopagina's op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs f 11 80 per halfjaar (13 nummers), 
f 23 60 per jaar (26 nummers), proefnummer gratis' 
Abonnementen kunnen direct ingaan 
Woordadvertenties opschnftv^oorden 54 et, 
tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland: 
FILEKTURA (P. C. van Andel), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Giro 516928 Bank Amrobank Katwijk Telefoon 01718  4066 (ook'savonds) 

o o o o » 

Uw mancolijst naar 
Philadelphia 

KRUISWEG 43 HAARLEM 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR /NTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

AmsterdamC. 
Giro 425S49 

TEGEN TOP PRIJZEN TE KOOP 
GEZOCHT 

Series Nederland en Koloniën, postfris en/of gestempeld; idem 
losse waarden, ongeregelde partijen, bundelwaar en kilogoed. 

Aanbiedingen met specificatie insturen. 

Uw collectie(s) koop ik eveneens. 

Geen post te groot, altijd contante betaling. 

A.J.deWIT Postbus 7055  AmsterdamZ. 
Telefoon 713489 



EEN UNIVERSEEL APPARAAT 
VOOR DE FILATELIST 

PHfLATELL BL 
Compleet met 2 loupen tand ngmeter lamp met 
scherm en matte schijf verstelbare armen flexi 
bele kabel stekker en schakelaar gloe lamp 
meetschjf en glasplaat 

/ 112 50 
Vraag prospectus bij Uw handelaar 
of b i de importeur 

^ ^ ^ C WOUDENBERG IMPORT EXPORT 
[||^A|WJ F latei st sehe Handelsondernem ng 
K f l O O S T V O O R N E (Holland) 

. POSTMJS 34 

Briefmarken - Pinzetten 
SOLINGEN c WOU0£N8ötG IHPOCT EXPOW ^ „POW ^ ^ 

i t l i l p*>)h» 24-oosrvootm ^ ^ ^ B 

II n 
im aggiei ËMto*. 

Originele Sohngen postzegelpincetten tegen lage prijzen in verschillende 
uitvoeringen en modellen eerste kwaliteit staal lengtematen 9 lOVi en 
12 cm Prijzen v/a ƒ0 95 tot max ƒ2 75 Pincethoesjes ƒ0 30 en ƒ0 35 
Watermerkzoekers zwart ƒ O 75 
VERKRIJGBAAR BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 

HANDELAREN VRAAGT ONZE PRIJZEN EN CONDITIES 

GEZOCHT 
verzamelaars die onze goede en interessante 
zichtzendingen willen ontvangen Hierna enkele 
voorbeelden 

Nederland zending AV waarde ƒ16C 
Indie zending BB waarde 10G 
België zending D waarde 166 
Luxemburg zending B waarde 484 
Frankrijk zending Ie + 2e waarde 29C 
Duitsland zending H waarde 141 
Engeland éen boekje waarde 163 
Zweden zending A waarde 3146 

en nog honderden andere boekjes 

Vraag eerst de uitvoerige folder met alle 
gegevens deze wordt gratis toegezonden 

POSTZEGELHANDEL „ D E L O U P E " 
Filoteliitiiche Poitorder en Zichtiendonderneming 

Corespondentieadres Postbua 24 Coatvoomp 
Kantooradres Lijsterbeslaan IS Oostvoome 

Kantooruren maandag t e m 
vrijdag 9 12 en 13-17 30 u 

Telefoon 0188^3409 

verzeker bij ons 
uw kostbare 
postzegelbezit 
op basis van 
vervangingswaarde 

Ons bureau is gespecialiseerd in f i latelis-
tische risico s voor particulieren en verenigingen 
u i tgebre ide d e k k i n g _ g e e n t a x a t i e k o s t e n 
Jaariykse a a n p a s s i n g 

EIS bij uw verzekeringen een gewaarmerkte taxatie 

N a a r d e n - R i j k s w e g 8 a - TeL 0 2 9 5 9 - 1 2 7 3 6 ASSURANTIËN 
POSTZEGEL- SIGARENHANDEL 

de jon^ AMSTERDAM 

KINKERSTRAAT 2 7 - TEL. 8 59 33 

VRAAG ONZE GRATIS 
PRIJSLIJST" 

Het juiste adres voor 
m en verkoop 

collecties en partijen 

500 GROOTFORMAAT MOTIEFZEGELS, 
sport dieren bloemen ruimtevaart schepen enz enz franco voor f 20 op girc 
268761 van J Bats Postbus 25 Leerdam 
Vraagt gratis prijslijst van ande re goedkope samenstellingen ook van Nederland 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295,— en f 480,— 
Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pri|zen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht telefoon (01806) 25 37 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 
leuchtturm" en ^̂ Secura-Falzlos" 

met Hawid-stroken 

ALBUMS 
Supplementen 19"* (1967) zijn versche
nen, (zegels vanaf herfst 1965 tot einde 
1966) 
Verkri jgbaar bij uw handelaar 
Al leenvertegenwoordiger voor Nederland 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis - Amsterdam 9 - Telefoon 79 26 40 

W I J BLIJVEN TOPPRIJZEN BETALEN V O O R : 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, v/elke wi j u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs , enz. 

STEEDS TE K O O P G E V R A A G D 

Grootformaatzegels van Nederland op papier ä f 15,— per ki lo 
Uitgezochte kilo's Nederland k f 3,— per ki lo leder kv^antum 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08600) 2 06 38 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAEL 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apa r t geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij 

H. FIGGEJr. - Eindhovenl 
K I . Be rg 34b - T e l . 2 2120 

Wie ruilt mijn betere postzegels en 1ste dagbneven tegen l 
Nederlandse munten Te koop Blokken Vaticaan 60 cent p e r l 
Philexmark A. H. van Elk, Wilhelminalaan 6 Beuningen (GId ) f 



KLEINE ANNONCES 

De redac t ie kan geen v e r a n t w o o r 
del i jkheid n e m e n voor de bonaf id i -
te i t de r onde r s t aande ad res sen . 

Prijs der annonces J 0,70 p . m m . 

A A N G E B O D E N 

NIEUWTJESABONNEMENTEN 
UROPESE LANDEN: KOERS-

ÄfAARDE + lOVi. C. van d e r Z a n -
ien- te Veele, K w a r t e l s t r a a t 50, 
Vijchen. 

'e koop aangeboden d iv . l a n d e n 
Suropa, o.a. België p lm. t r . fr. 
3 000,—, Scandinav ische l a n d e n 
>lm. fr.fr. 21.000, —en a n d e r e l a n -
len. Veel Eng. kol. , A m e r i k a enz. 
irieven onder nr . P h . 353 a a n 
oom-Ruygrok te Haar l em. 

lEDERLAND EN O.G. 
LASSIEK EUROPA 

PEST-EUROPA 
raaie z ichtboekjes b e s c h i k b a a r 
i e t b e t e r e n u m m e r s , kwal i t e i t , 
pzet m e e r filatelistisch dan com-
lercieel . Lage prijzen! Drs . A. H. 

Willems, Wi lhe lmina laan 17, 
uls t (Z.). Tel. (01140) 24 96. 

l E U W T J E S . Wij verzorgen voor 
a r t . en hande l d e nwe. u i tg i f ten 
an zegels en/of fdc's. Desbetref-
ïnde koersli jst gra t is op a a n v r a a g 
2rkr i ]gbaar . F i rma , , Impol lex" , 

Wi t senkade 16, A m s t e r d a m , 
elefoon (020) 6 58 05. 

e r z a m e l a a r ve rkoop t g r o t e r e v e r -
imelingen Neder land , België en 
jp l ika t en . Pri jzen ca 20-55"/o v a n 

ca t a loguswaa rde Afspr. t e r b e -
ch t ig ing : telefoon (04100) 3 00 64. 

k o o p : Nr . E 2 Neder l and , l u x e 
val i te i t , fris couver t , n i e t open -
!sneden, net jes ge typ t ad res . Uw 
d a a n : F L. v. d. H a m m e n , 
irg. van Haa ren laan 1165, Sch ie -
m. 

i ngeboden : Verzamel ing „Bloe -
in op pos tzege ls" (postf r . /ongebr . 
zonder p lakkers ) . Cat. w a a r d e 
im Fr . frs. 1000,—. Vraagpr i j s 
iOO,—. Verzamel ing F in l and (v.a. 
8 vrijwel compl.) . C a t . w a a r d e 
im Fr . frs. 600,—. Vraagpr i j s 
!00,—. Br. onder nr . P h . 358 a a n 
lOm-Ruygrok N.V. te H a a r l e m . 

Ï N G A R I J E - te koop: p r i m a ze
i s , geb ru ik t en o n g e b r u i k t , 
l a a g t gra t i s prijslijst. B e h a n d e -
I g mancol i js ten. I n t e r n a t i o n a l 
I i la te l ic Service - Sassenhe ims t r . 
I t e A m s t e r d a m . 

koop aangeboden : FDC Sur i -
üe El 75,— , E2 80,—; E3 100,— 
27,50«, E5 125 , - ; E6 125,—•; E7 
- • ; E8 27,50; E9 27,50, ElO 20,—. 

b lanco . FDC Ned. mees t e n r s . 
cat . Br ieven onder n u m m e r 

I 360 aan Boom-Ruygrok N.V. t e 
ar lem. 

| k o o p : vijf enveloppen B o e s m a n 
; Amphi l exse r i e . / 25,— per s t u k 

P v. Weel, V. Leeuwens t r . 11, 
brburg . Tel . (070) 868415, na 19 u . 

I n t e n te koop. Prijslijst ve rk r i jg -
I r door s to r t ing van f 1,— op 
V e k e n i n g 67 40 54 A. J . v. d. 
| g , Mah le r s t r aa t 3, V laa rd ingen . 

• g e b o d e n : Congo, vogelser ie , 
I r t 481/494 cpl. gest. frcs. 14,—, 
I r ƒ 4,75. C. V. Katwijk, P o p t a -
" N 159, Delft. Giro 43 55. 

M m e l i n g Ned. en O.G. Catw. 
|50,—. Telefoon (05207) 692. 

koop: FDC van F rank r i j k v a n 
| t / m h e d e n en ook a a n t a l I s rae l 

J . Huizenga, Mad. Cur ies t r . 
I Gron ingen . Tel . (05900) 5 14 97. 

na zeven uur . 

P a r t . b ied t te koop a a n : Coli. Enge 
land incl. Ie r land 3000 frs. fr. 900,—. 
Coli. F rankr i jk w.o. 6B 5500 frs. 
voor ƒ 1700,—. Coll. G ib ra l t a r incl. 
Malta 1000 frs. voor f 250,—. Coli. 
Aus t ra l i ë 1000 frs. voor ƒ 250,— 
Alsmede van deze l anden veel 
p a s t f n s 1965-'66-'67 f 200,—. Alles 
op Yver t 1967. H. Kraayenhof , Bos
r a n d 58, Pu t t en . Tel. (03418) 20 62 

Aangeboden : G e r e c o n s t r u e e r d e 
p l a t enve rzame l ing de r ee r s t e emis 
sie Neder land . B e s t a a n d e u i t : 1230 
ex. Inze t , ƒ 30.000,—. Briefwisse
l ing onde r nr . Ph . 367 aan Boom-
Ruygrok N.V. te H a a r l e m . 

Te koop : Br ieven v a n de Snip, 
Gas thee r en veer t ig j a a r Schiphol . 
15 cent p e r stuk, f 12,— p e r 100 
s tuks . Br ieven en k a a r t e n m e t 
specia le s tempels , 100 s t u k s f 8,50. 
W. L. Zwalve , Groenes te ins t r . 94, 
Den Haag. 

G E V R A A G D 

Te koop gevraagd postfr'isse zegels 
van Neder land en Overzee . Ook 
collect ies . C. Wil lemsen, J a n s e n 
plein 43-III, Ams te rdam-W. Telef. 
(020) 11 05 26. 

Te koop gevr . Vl iegbr leven (spec, 
v luch ten) , ook Zeppel in en Bal lon-
post. Br ieven aan W. J . Lent ing , 
Loosduinsekade 55, Den Haag . 

Gr i eken land . Steeds te koop gevr . 
oude b r i even en ve rzame l ingen to t 
1920. Aanbied ingen aan H. C. van 
Ginhoven , Kanaa l s t r aa t 151, Lisse. 
Tel . (02530) 36 76. 

Ned. Nw.-Guinea Gevr . F . D . C s en 
env . verzonden v a n en n a a r de 
Ste r r engebe rg t e - exped i t i e in 1959. 
A a n b . F. Hugenhol tz , Olympiap le in 
166, Ams te rdam. 

IWzoek ha l f ronds tempels op de ee r 
ste emissie Neder l . en p u n t s t e m -
pels op n u m m e r 19. Ui t s lu i tend du i 
del i jke en volledige s t empels op 
P r a c h t e x e m p l a r e n . G e e n s t n p s , p a 
ren , b lokken of b r i even ! Zichtzen-
d ingen worden b innen 10 dagen ge
r e t o u r n e e r d en/of a fgerekend , incl . 
po r tokos t en . D. J . de Wit, Ben-
t i n c k s t r a a t 17, Den Haag. Tel . (070) 
55 48 26. 

G e v r a a g d : s t empelv lag „ A m p h i i e x 
67" m e t d a t u m s t e m p e l v a n , ,Am
s t e r d a m - C . S . " en van u i t s lu i t end 
, ,Ams te rdam" , even tuee l voorzien 
v a n Eu ropa - of TH.-zegel, in rui l 
voor postfrisse ser ie S u r i n a m e . 
V Jansen , Van Assende l f t s t raa t 46, 
Waalwijk . 

Nede r l and Postfris . Aanb ied ingen 
g a a r n e schriftelijk m e t specif icat ie 
en prijs a an Filatel ia A r k e m a , J o n 
k e r F ranss t r aa t 195, Ro t t e rdam-1 

Z e n d t u mij Ned. Cat. n r . 336 f* 
of o en ik s tuu r u mins t ens zes 
versch i l l ende •• ser ies Ned. m e t 
dezelfde cat .w. plus ve r rass ing r e 
tour . J . Rotmans , Oldegaa rde 352, 
Rot terdam-23. 

Verzamel t u V.N. en/of V.E.7? 
Ja? Wordt d a n lid v a n de gespec 
Veren ig ing op di t gebied . Sec re ta 
r i aa t : L. Molkenboer , B i sons t r aa t 
20 te Breda . Tel : (01600) 3 35 89 

D I V E R S E N 

j . g. mi l laard , beëdigd f i latel is t isch 
m a k e l a a r - e x p e r t : k e u r i n g e n en 
taxa t i e s , inl . gr. ve rkr i jgb . hove 
n ie r sweg 18, tiel, tel . (03440) 38 79. 

N ieuw. Uniek in Nede r l and . J agg i -
Cata logus Zwi t se r l and-L iech ten -
s te in 1968. Meer dan 60 blz. (20 x 
29 cm!), k l e u r e n d r u k . Vijf i n t e rn , 
n u m m e r i n g e n . Ca. 1000 zegels op 
w a r e g roo t te en in k leur . Pr i j sno-
t e r ing ook voor FDC en b lokken 
van vier . Na verschi jnen (begin 
sept . '67) on tvang t u deze l u x e ca
ta logus thu is bezorgd, door nu 
f 20,— over te m a k e n op onze 
g i ro r eken ing 77 37 40. Fi la te l ia Ar
kema , J o n k e r F r a n s s t r a a t 195, Rot
t e r d a m - 1 . 

BUITENLAND 

Verzame laa r u i t Ts j echos lowakye 
zoekt r u i l p a r t n e r s in de gehele 
were ld . J a r k a Reznicek , typograaf . 
U r adn ice 22. Novy Bydzov. 
Ts jechos lowaki je . 

Rui l . Ik zend 8 ve r sch i l l ende , ,Zep
p e l i n " s o u v e n i r - e n v e l o p p e n . Gevr . 
400 ve r sch i l l ende g e b r u i k t e gele-
genhe idszege l s v a n F r a n k r i j k , Oos
tenr i jk , België , Span je . N. Angel ino , 
Box 264, Jo invi l le , S, C a t a n n a , 
Brazi l ië . 

Llechtensitein - Ph i l a t e l i e . N i e u w -
t jesdienst . V e r z e n d i n g op de d a g 
v a n ui tg i f te . Z i c h t z e n d m g e n 
n a a r mancol i js t bij v e r m e l d i n g 
van r e fe ren t i e s U i tvoe r ing v a n 
mancol i js ten P h i l t r a d i n g E t a 
bl issement . FL . 9494 Schaan , 
L iech tens te in . 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

De sluit ingsdatum van het septembernummer is gesteld op 28 augus
tus a.s. 
Het septembernummer wordt ter pos t bezorgd op 20-21 sept. 1967. 

Aan onze relaties 
Door bijzondere omstandigheden zijn wij 
genoodzaakt onze winkel voorlopig te slui
ten. Alle abonnementen en bestellingen v*(or-
den vanuit huis van tijd tot tijd verzonden 
Speciale opdrachten willen wij gaarne van
uit huis uitvoeren 

Postzegelhandel Tine de Buhr 
Prive-adres. Ie HELMERSSTRAAT 234 huis 
(OUD-WEST). Tel. 18 69 55 

AMSTERDAM 

HERDENKING VREDE VAN BREDA 1 6 6 7 
Speciale enveloppe gefrankeerd met de postzegels 1, 6, 6 en 
7 cents met speciaal stempel (tijdens herdenkingstentoonstel
ling op 30 september, 2 en 3 oktober as m de Beyerd te Breda) 
wordt toegezonden na overschrijving of storting van ƒ 0,55 per 
stuk op postgiro 1117231 t n v. J A. Mosheuvel te Breda 

NEDERLAND postfris zonder plakker* 

30b 
33a 
82/83 
ld bl. 
87/89 
141/43 in bl 
166/68 
199/02 
212/19 
220/23 
225/28 m bl. 
232/35 
ld. bl. 
257/60 
289/92 
ld. bl 
332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
3S6a/d 
428/42 
474/89 
487/89 
513/17 

2,25 
5,— 
9,50 

42,50 
12,— 
50,— 
9,25 

18,50 
80,— 
22,50 

125,— 
29,50 

125,— 
62,50 
22,50 

100,— 
8,50 

150,— 
22 50 
52,50 
15,— 
5,— 

32,50 
17,50 
6,50 

534/37 250,— 
550/55 17,50 
556/60 32,50 
563/67 10,— 
568/72 11 ,— 
578/81 12.50 
583/87 12,50 
592/95 40,— 
596/600 7,75 
602/06 12,50 
607/11 8.25 
612/16 1 1 , — 
638/42 12,— 
646/50 6,— 
652/56 6,50 
658/62 6,75 
663/67 7,— 
668/72 15,— 
673/77 6,— 
685/89 5,50 
692/96 6 , -
699/703 6,75 
704/08 5,75 
719/23 8,25 
735/39 6.— 

744/48 
749/53 
763/67 
771/73 
783/87 
848/52 
8S3 
858/62 
867/71 
823 & 25d 
825 & 22d 
822 & 25g 
825 & 23g 
820 & 24h 
822 & 2Sh 
822 & 25ha 
824 & 21 h 
825 & 23h 
ook alle andere 
kombinaties 
verkrijsbaar 
boekie 56 

57 
58 
59 m/t 

6.— 
5,50 
3,50 
3,25 
4,50 
2,50 
8,75 
2,75 
2,50 
1,25 
0,60 
0,40 
1,25 
5,50 
1 , — 
1 , — 
2.25 
1,75 

6,75 
3,— 
1,75 
2,75 

GEEN PRIJSLIJSTEN meer voorradig 
VAKANTIE van 17 t/m 31 aug. 

voor 1940 ca. 20 i 30% en na 1945 tot 1963 c« 10% voordeliger 

Postzegelhandel J. G. J. v. d. Kind-Gouda 
Telefoon (01820) Si 6S - Giro 14300 - Bank: Alg. B. Ned. 

lilillillf i ■ ■lilif 

4 VAKANTIE v; 
^Ê ' (met plakker > 

4 Postzegel! 
^ Gouwe 35-37-1 

http://fr.fr
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De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C - TELEFOON: 23 02 61 - 24 23 80 

HOOGST BELANGRIJKE VEILING, 
waarvoor internationaal veel belangstelling zal bestaan. 

IN OKTOBER a.s. 
Met het oog op tijdige verzending van de catalogus (in nederiands, 
frans, duits en engels), sluit de inlevering op 31 augustus a.s. 

Op belangrijke objecten wordt gaarne 
voorschot verleend. 

HOBBY HOUSE 
eig. Drs. C. Quirijns 
N.Z. Voorburgw/al 322^ I I 
Amsterdam 
Tel. 66875, b.g.g. (020) 429764 

Tijdens de vakantie zijn we naar de eerste ver
dieping verhuisd; onder het motto: steeds hoger. 
Dit geldt ook voor onze inkoopprijzen. 

Wij betalen nu topprijzen 
Voor belangrijke objecten zijn we gratis binnen drie 
uur bij u. 

Tevens maken wij u attent op ons tweede kantoor 
in Amsterdam (Buitenveldert); geen parkeerpro
bleem. Hier kunt u ook na telefonische afspraak 
contant geld voor uw kleine of grote collectie 
krijgen. 

Het nieuwe adres luidt: Cannenburg 15 
Amsterdam 
Tel.(020)429764 

ZICHTZENDINGEN 
N E D E R L A N D en O.R. zowßl gebruikt als ongebr. nagenoeg compleet opgenomen 
in Zichtzendmgen, variërend van de duurste naar de goedkopere zegels en series, 
met veel gespecialiseerde emissies en variëteiten, roltanding. luchtpost, port, 
brandkast enz-, en uitgepnjsd tegen zeer aantrekkelijke en reële prijzen, 
buiten een tien tot vi)ftiental zegels/series uitgeprijsd tegen 65/85% van catalogus 
N.V.P.H. 

BELGIË, geheet als bovenstaand, gebr. en ongebr., luchtpost, bloks, port, spoor-
zegels etc. volgens Yverc catalogus uitgeprijsd tegen 40/50%. 

L U X E M B U R G , hierin vmdt u buiten vele zeldzame series en losse waarden (op j 
één serie na geheel compleet verwerkt) vele variaties, tevens uitgebreid dienst, 
port, bloks, luchtpost e tc , uitgeprijsd 30/55% Yvert. 1 

FRANKRIJK, buitengewoon r i jk sortiment zegels, vanaf No. 1 zowel gebr. als 
ongebr. opgenomen, wisselend van de duurste tête-bSche naar de goedkopere zegels, | 
met port, luchtpost bloks e tc , 40/50% Yvert. 

Z W I T S E R L A N D , voor beginners en uiterst vergevorderden, zowel gebr. als | 
ongebr. opgenomen, mede luchtpost, tête-bêche, bloks, dienst etc. 40/55%. 

S C A N D I N A V I Ë , Noorwegen, Denemarken. Finland en Zweden, vooral klassiek 1 
belangrijk vertegenwoordigd, hoofdzakelijk gebruikt, latere uitgiften hoofdzakelijk | 
ongebr.. uitgeprijsd 40/50% Yvert. 

E N G E L A N D vanaf No. 1 gebr. en ongebr. opgenomen, buiten de normale, vele j 
zeldzame zegels, uitgeprijsd 35/50% Yvert. 

DUITSL . EN GEBIEDEN, zeer uitgebreid opgenomen, w.o. belangrijk O U D - I 
DUITSE STATEN, KOLONIËN. SAARLAND. BEZETTINGSGEB., BONDSREP.. 
BERLIJN etc. zowel gebr. als ongebruikt tegen 30/50% Yveit. 

OOSTENRIJK, nagenoeg compleet, klassiek hoofdzakelijk gebr.. 35/50% Yvert. l 
Bovenstaande landen zijn dermate samengevoegd, dat een beginnend en een ver t o t | 
zeer ver gevorderd verzamelaar een ruime keuze ontvangt. 

Uw aanvrage of mancolijst wordt per omgaand behandeld, levering per week/maand 1 
vooreen door u te bepalen bedrag, minimum per zending f 30,—, betaling naakkoord-| 
bevinding binnen 5 dagen na ontvangst. 

Bij het zenden van een mancolijst, gelieve u reserve no. op te geven. 
Uw aanvrage of mancolijst naar 

POSTZEGELHANOEL „OLYMPIADE" 
G. L. van Toor - Binnenweg 13 - Loencriloot - Telf. (02949) 377 

^OfFSCTDRUK BOOM-RUYGROK N V - H A J 


