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TE KOOP 
GEVRAAGD 

VERZAMELINGEN 
• Nederland en O.R. 
• Landencollectles West-Europa 
• Wereldverzamelingen 

PARTIJEN 
• gebruikt en ongebruikt materiaal gehele wereld 

KOMPL. SERIES en TOPSTUKKEN 
• Nederland en O.R. 
• West-Europa 
• gebruikt en ongebruikt 

FIRST DAY COVERS 
• Nederland en O.R. 

UW VOORDELEN 
• contante betaling • geen aftrek van kosten • geen onzekerheid 
over opbrengst • DISCRETIE VERZEKERD 

W. VAN SPLUNTER 
Ouadenoord 5, Rotterdam-26, telefoon (010) 32 05 85 (bij voor
keur na 18.00 uur), b.g.g. (010) 23 07 92. 

VOOR ONZE 

REGELMATIG 
PLAATSVINDENDE 

VEILINGEN 
KUNNEN INZENDINGEN DAGELIJKS 
GESCHIEDEN 

• lage veilingkosten 
• zeer snelle afwikkeling 
• vraagt onze inzendvoorwaarden aan! 

É 

EIND 
OKTOBER 8e VEILING 

KATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG 

POSTZEGELVEILING 

'f OOSTEN 
POSTBUS 287 - ENSCHEDE - TELEFOON (05420) 18824 

BELGIË, FRANKRIJK en LUXEMBURG 
ZICHTZENDINGEN Vraagt onze uitgebreide 

aan! 
Vier grote voordelen: 

• Geen koopverplichting! 

• U kunt de boekjes een volle 
week doorkijken! 

• Aantrekkelijke prijzen! 

• Duidelijke omschrijving der 
kwaliteit!. 

Even 'n briefkaart (s.v.p. met opgave van referenties) en wellicht 
voegt u zich bij de velen, die regelmatig zichtzendingen van ons 
ontvangen. 

VAN FRANKRIJK ZliN VEEL VARIËTEITEN OPGENOMEN 

Vraagt onze nieuwe PRIJSCOURANT aan, 
die eind september zal verschijnen. Veel uitgebreider dan ooitj 

aanbiedingen. tevoren, met ca. 3500 
ledere zegel is duidelijk omschreven en voorzien van de cat.-l 
waarde in Yvert-francs. 

Voor 't eerst ook LUXEMBURG met o.a 

— alle goede caritasseries zonder plakker 
— intellectuelen zonder plakker én gestempelc 
— de schaarse 10,— Fr. groen, zonder plakkeij 

— het zeldzame groene bloc 

DE PRUSCOURANT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN 

Postzegelhandel G. BROERS 
BIESLANDSEKADE 144 - DELFT 



H.C. Schwenn presenteert 

ZIJN GROOTSTE VEILING TOT NU TOE 
met een getaxeerde waarde van 

D M 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , - <OM.es.n„oe„, 
van 25 tot 30 september in 
Hotel Frankfurter Hof 
in Frankfort aan de Main 

Tien internationaal bekroonde speciaalverzameiingen met een waarde 
tussen DM 100.000,— en DM 750.000,— waaronder Zeppelin, Oud-Duits-
land, Noorwegen, Vorstendom Moldavië, Oostenrijk en Afghanistan worden 
geliquideerd. 
Aangeboden worden meer dan 10.000 kavels met een geschatte waarde 
tussen DM 50,— en DM 350.000,— waaronder stukken afkomstig uit de 
beroemdste verzamelingen ter wereld, zoals van Baron Ferrari, Baron 
Rothschild, Koning Carol, Hind, Caspary en Burrus. 
Bijna alle inzendingen werden door de inzenders ongelimiteerd aan
geboden. 
De mogelijkheden iets te kopen zijn dus ongemeen gunstig, komt ook u 
persoonlijk! 
De grote luxe-catalogus met meer dan 600 pagina's, waaronder 40 kleuren-
fotobladen is voor kopers op de veiling gratis, anders moeten we een 
bedrag van f 10,— vragen om de kosten te dekken. 

* 

H. C. SCHWENN- 6 Frankfurt/M. Neckarstr. 9 Postf .16707 • Tel. 252010 
H. C. SCHWENN AG • CH-8000-Zürich* Bahnhof str. 73 « Tel. 275772 



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 231/2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis ff 4 , 5 0 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,15 

1 ^ . 9 . I formaat 16 X 2572 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 5 p Q 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,25 

f ' . O . I I formaat 30y2 X 25V2 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis ff 9 9 Q 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,50 

P C I I I formaat'35 x 25V'2 cm, 15 etuis voor 90 covers 
. w . I l l Prijs,'inclusief etuis ff 1 2 , 9 0 

Losse etuis, per stuk ƒ 0,65 

IMPORTA n.v. UITGAVE: 

POSTBUS 150 
DEN HAAG 

I I V H O U D 
van dit nummer 

Hoofdartikel 477 
Eerste Emissie Nederlands-Indië (17) 478 
De grenzen der filatelie / Voor uw boekenplank . . 481 
Wetenschappelijke expeditie naar het Sterrenge
bergte 482 
Nederland, valse portzegels 1881 / B.D.C. / De 
Spoorwegmotief filatelist 485 
Enige nctities over tentoonstellingen 486 
Huis der filatelie in Boedapesit 489 
In memoriam 490 
Panama Canal Zone 491 
De 25 centimes „Coq Gaulois" in „Fluorescence 
X" / De „aanteeken-automaat" 493 
Wij ontvingen / Voor uw boekenplank 494 
Agenda 498 
Tentoonstellingen en jubilea 499 
Rubriek Nederland 502 
Rubriek Overzee / Postwaardestukken 503 
Rubriek Stempels / België 504 
Rubriek Post uiit Parijs 505 
Rubriek Brief uit Londen 506 
Rubriek Verenigde Naties / Suid-Afrika 507 
Rubriek Wij lazen voor u 508 
Nederlandse Bond van filatelisten verenigingen / 
Verenigingsnieuws 509 
Nieuwe Uitgiften 513 

HOLLAND ALBUMS 
Voor de „up to date" verzamelaar 

HOLLÜLW! 

,(OElU«H»OVE«"i 

NEDERLANDEN -
OVERZEESE RIJKSDELEN f 10^ 

totaal 176 bladen 

NEDERLAND f6 ,50 

OVERZEESE RIJKSDELEN f7 ,50 

INDONESIË-WEST-IRIAN f5 ,75 

DEZE DRIE DELEN IN ÉÉN BAND 
totaal 211 bladen f 12,50 

ó p verzoek zenden wi j U gaarne onze uitgebreide prijs
courant van albums en stocl<boei<en etc. 

IMPORTA N.V. POSTZEGELGROOTHANDEI 
DEN HAAG - POSTBUS 154 

Meer dan 1000 verkoopadressen in Nederlan 



Nederlandsen 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 
Cura^aostraat 35, Amsterdam-W 17 

HOOFDREDACTEUR A. G. O. 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 leden van aangesloten 

verenigingen is het abonnementsgeld 
in de verenigmgscontributle begrepen 

Voor met-aangeslotenen (bij vooruit
betaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar f 15,— 

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

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

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

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

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

Telefoon (02500) 1 74 50 (5 lijnen) 
Postgiro 3 77 58 

Ie j'aargang - september 1967 (516) 

Kinderpostzegels 1967 

Nederïaül Ne^erltffl 
Vy 

Op 7 november verschijnt de jaarlijkse serie Kinderpostzegels — de 
eenenveertigste — die ditmaal gewijd is aan de bekendste kinderversjes 
van mevrouw Annie M. G. Schmidt. Ontwerper Wim Bijmoer uit Egmond 
aan Zee liet zich door Dikkertje Dap, Beertje Pippeloentje en de andere 
liedjes inspireren; P. C. Cossee uit 's-Gravenhage verzorgde de tekst en 
de waardecijfers. Uitsluitend fosforescerend gedrukt. 

De omschrijving is als volgt: 
Waarden: 
1 2 - 1 - 8 cent 

15 -I- 10 cent 

20 -I- 10 cent 

25 -I- 10 cent 
45 -I- 20 cent 

Kleuren: 
lila, groen, zwart 
op rood fond 
lila, rood, 
zwart op groen 
fond 
rood, groen, 
zwart op lila 
fond 
groen, lila, zwart 
op rood fond 
groen, rood, zwart 
op lila fond 

Titels: 
Stekelvar kentj es 
wiegelied 
Het fluitketeltje 

Dikkertje Dap 

De mooiste bloemen 

Beertje Pippeloentje 

Op verzoek van de Stichting Nederlands Comité voor Kinderpostzegels 
wordt evenals in vorige jaren voor de verkoop door schoolkinderen een 
speciaal velletje vervaardigd, dat f 2,50 kost. Dit velletje bevat als ge
volg van de tariefverhoging ditmaal slechts tien zegels, namelijk drie 
zegels van 12-1-8 cent, vier zegels van 15 -1- 10 cenit en drie zegels van 
20 -I- 10 cent. In totaal 156 -f 94 cent, zodat de toeslag meer dan 50% 
bedraagt en het velletje jammer genoeg weer op de zwarte lijst van de 
FIP zal belanden. 

Op 20 september presenteerde de hoofddirecteur der posterijen, de 
heer A. G. de Vries de nieuwe serie, die tot en met 6 januari 1968 ver
krijgbaar is en die voor franikering geldig blijft tot en met 31 decem
ber 1968. 

September 1967 4 7 7 



EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIE (17) J.F.CLEIJ 

AFSTEMPELINGEN 
Het schrijven van een hoofdstuk over de afstempelingen 

in Nederlands-Indiè gedurende de looptijd van de eerste 
Indische postzegels is een moeilijke en tegelijk interessante 
bezigheid gebleken. Interessant, juist omdat alles geen gesne
den koek was! Moeilijk was de materie, omdat de officiële 
gegevens onvoldoende waren en de verspreide literatuurge
gevens elkaar niet altijd dekten. 

Als belangrijkste bronnen zijn gebruikt: 
Positwezen, Algemeene bepalingen tot verdere uitvoerin
gen van 's Konings besluit van 22 Junij 1862, no. 81 
(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1864, no 5); 
Brievenposterij, Ambtelijke voorschriften (Bijblad op het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1864, no 1520); 
De ontwikkeling van het Postwezen in Ned. Oost-Indië 
door J. H. Beer van Dingstee; 
De poststempels van Nederlandsch-Indië 1864-1933 door 
A. C. Forbes-Wels (manuscript in het Positmuseum); 
De stempels in gebruik bij den Postdienst in Nedrindië 
van 1789-1910 door Mr. M. J. Mijer (manuscript in het 
Postmuseum). 

ZOUDEN TEN BEHOEVE VAN DE NEDERLANDSE FILA
TELISTEN DE TWEE MANUSCRIPTEN OVER AFSTEMPE
LINGEN IN NEDERLANDS-INDIË VAN FORBES-WELS 
EN MIJER NIET VERMENIGDVULDIGD KUNNEN WOR
DEN ? 

Verder zijn het filatelistisch materiaal zelf, de gegevens van 
verschillende verzamelaars verkregen na een oproep in het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie en de afbeeldingen 
in veilingcatalogi van groot belang geweest. 

Uit de verzamelde gegevens is getracht een systematisch 
geheel te maken. 

Achtereenvolgens worden behandeld: 
I Postkantoren; 

II Hulpkantoren; 
III Administratieve postmerken en stempels. 

Aanvullende gegevens over de afstempelingen zijn nog steeds 
welkom. 

00 o 

Bnet van Benkoelen naar Batavia. De ongetande zegel ;s ver 
nietigd met de zwarte stempel FRANCO met omlijsting. Op di 
brief de rode ronde vertrekstempel van Benkoelen (31.3.1865). 

I POSTKANTOREN 

1 FRANCO met omiysting 
De eerste vernietigingsstempel na de invoering der posti 

zegels op 1 april 1864 was de stempel FRANCO met omlijsl 
ting, dezelfde als die welke in april 1861 in Nederland wal 
ingevoerd. Deze stempel komt voor in verschillende afme| 
tingen, zowel wat betreft de omlijsting als de lettergrootte. 

In de ambtelijke voorschriften, in acht te nemen bij dl 
toepassing van het reglement op de brievenposterij in NederT 
landsch-Indié (Staatsblad 1862 No 103 a) goedgekeurd b | 
besluit van den Gouverneur Generaal van Ned. Indië v a | 
16 Jan 1864 no 9, lezen we hierover: 

Art. 31. Na elke busligting worden de ongefrankeerde el 
de met post-zegels gefrankeerde brieven, zorgvuldig val 
elkander afgezonderd, alvorens daarop de franko-sitemp^ 
wordt afgedrukt. 

Brief van Soerakarta (29 1.1865) naar Samarang De twee ongetanq 
zegels zijn elk met een zwarte stempel FRANCO met omlijstii 
vernietigd 

^,r7/(yfar<^ 

4 7 8 September 1967 



'ongetande zegel abusievelijk vernietigd met de stempel FRANCO 
net omlijsting in rood, gecorrigeerd met dezelfde stempel in zwart 
eigendom van de heer W. J. A. Arratoon). 

Dezelfde schifting vindt plaaits met brieven, die niet uit 
Ie bussen geligt, maar van hulpkantoren of op eene andere 
vijze op de postkantoren ontvangen zijn. 

Art. 36. De overstempeling geschiedt met den gewonen 
ranko-stempel van het postkantoor, doch afgedrukt met 
warten boekdrukkers-inkt van eene goede hoedanigheid. 

Het is verboden daarvoor schrijf-inkt of eenige andere be-
eiding dan de gewone boekdrukkers-inkt te bezigen. 

Art. 37. Ten gevolge van de bepaling van het voorgaande 
rtikel, worden alle vroegere wijzen van stempelen op ge-
rankeerde brieven ingetrokken. 
^rt. 38. De franko-stempel wordt op het post-zegel geplaatst 
n met zorg afgedrukt. 
Indien de brief van meer dan een zegel voorzien is, wordt 

e stempel op elk zegel afgedrukt. 
Twee naasit 'elkander geplaatste zegels kunnen echter in 

ens worden gestempeld, mits ten minste de helft van elk 
egel duidelijk met den afdruk van den stempel bedekt is. 
Art. 39 Niet minder is het van belang dat de over-

tempeling met zorg en duidelijkheid geschiedt. 
De stempels FRANCO met omlijsting afgedrukt in blauw 

H n rood zijn niet regulair. Door drukte of anderszins was men 
Bl inder attent en werd een verkeerd stempelkussen gebruikt. 

ief van Grissee naar Rembang. De ongetande zegel is vernietigd 
3t de zwarte halfrondstempel met groteske letters van Grissee. 
o de brief een tweede afdruk van deze stempel, eveneens in zwart, 
s vertrekstempel (27.1 1868). 

Soms corrigeerde de overtreder nog zijn fout en plaatste 
hij naast, boven, onder of door het FRANCO met omlijsting 
in niet toegestane kleur een tweede stempel in zwart over 
de zegel. 

Op de adreszij de moest naast de postzegel, vernietigd met 
FRANCO met omlijsting, tevens een dagtekeningstempel af
gedrukt worden. Staatsblad 1862 No 103a zegt in art. 32: 

De met post-zegels gefrankeerde brieven worden evenals 
de ongefrankeerde brieven, op het postkantoor van vertrek 
met den gewonen dagteekening-stempel in rooden inkt op 
het adres gestempeld. 

Deze ronde dagtekeningstempel, die al in 1861 in gebruik 
was gesteld, bevatte de kanitoornaam in groteske letters, dag
en uurcijfers en een recht jaartal. Er komen verschillen in 
letters en cijfers voor. Deze stempel is identiek aan de Neder
landse stempel met groteske letters (Vellinga nummer 40, 
Korteweg nummer 45). 

Met dezelfde stempel moesten ook alle van een ander 
kantoor ontvangen brieven op de achterzijde worden afge
stempeld. De ronde dagtekeningsitempel werd dus zowel als 
vertrek- alsook als aankomststempel gebruikt. 

2 Franco-dagrtekeningstempel in groteske letters met jaar-
c^fer 

Deze halfrondstempel was sinds 1861, — dus voor de in
voering der postzegels — al in gebruik voor gefrankeerde 
brieven. De uitvoering van de stempel is gelijk aan de over
eenkomstige Nederlandse (Vellinga no. 39, Korteweg no. 
57). De stempel komt voor in verschillende afmetingen, 
zowel wat het halfrond als het woord FRANCO betreft. 

Enkele jaren nadat de postzegels in gebruik waren gekomen, 
werd op de postkantoren deze stempel ingevoerd als ver
nietigingstempel ter vervanging van de stempel FRANCO 
met omlijsting. In officiële stukken is niet gevonden, wan
neer deze verandering heeft plaatsgevonden. Beer van Ding
stee ') zegt: Deze stempel kwam het eerst in 1866 als vernie-
tigingsstempel voor. Arratoon^) vermeldt: In 1867 werd over
gegaan naar een halfrond franco dagtekening stempel. 

Bestudering van de data afkomstig van brieven en zegels 
levert de volgende gegevens op. 

Algemeen in gebruik was de stempel FRANCO met om
lijsting in de jaren 1864 en 1865 en in de eerste maanden van 
1866, met als laatst bekende datum 29.4.1866 van Riouw. 
Als uitschieter een melding van 7.12.1866 van Batavia. 

Algemeen gebruik van de halfrondstempel van juni 1866 
af, met als oudste datum 2.6.1866 van Bandong. Als uitschie
ters zijn gemeld 1.7.1865 van Pamakassan, 5.1.1866 van Djok-
jokarta en 7.3.1866 van Salatiga. 

Uit bovenstaande meen ik te kunnen concluderen, dat de 
overgang van FRANCO met omlijsting naar halfrondstem
pel heeft plaatsgehad ongeveer mei 1866. 

Hoe dan de uitschieters te verklaren? De stempelafdrukken 
zijn niet altijd even duidelijk, waardoor bijvoorbeeld een 
maandkarakter 11 als 1 gelezen kan worden en het cijfer 6 
van het jaarkarakter op een 5 lijkt. Ook kan het kantoor 
abusievelijk een verkeerd karakter in zijn stempel hebben. 
Of — wat te allen tijde en overal voorkomt — dait tegen de 
voorschriften een verkeerde stempel wordt gebruikt of dat 
de zegels op een brief van een hulpkantoor (dat de zegels 
moest gaan vernietigen met de stempel FRANCO met om
lijsting — zie bij Hulpkantoren) niet door het postkantoor 
werden overstempeld, zoals was voorgeschreven. 

Blauwe halfrondstempels als vernietigingstempel — en 
als vertrekstempel komen voor. Bekend zijn: 

Kediri, 25.6.1866, 13.8.1866, 12.10.18??; 
Ternate, 25.7.1867; 
Tjilatjap, 2.3.1867, 26.3.186?. 

Uit het voorkomen van gebruik van blauwe stempelinkt 
op verschillende data bij enkele kantoren, kan men conclu
deren dat het op die kantoren niet om een incidentele ver
gissing ging, maar dat — weliswaar tegen de voorschriften — 
gedurende een langere tijd in blauw is gestempeld. 

September 1967 4 7 9 



Vervolg Eerste Emissie NederlandsIndië 

Brief van Tagal naar Batavia. De getande zegel is vernietigd met 
de zwarte halfrondstemfjel met groteske letters van Tagal. Op de 
brief een tweede afdruk van deze stempel, eveneens in zwart, als 
vertrekstempel (28.4.1870). 

Interessant is ook een brief van Boyolalie naar Semarang. 
Het hulpkantoor Boyolalie vernietigde volgens de voorschrif
ten — zie bij Hulpkantoren — de zegel met de zwarte stempel 
FRANCO met omlijsting. Het postkantoor Salatiga, waar
onder het hulpkantoor ressorteerde plaatste — eveneens vol
gens de voorschriften — zijn halfrondstempel op de zegel 
(21.4.1869), echter eerst abusievelijk in rood, daarna corrige
rend in zwart. 

In artikel 3 van het Extract uit het verbaal van den Direc
teur der burgerlijke openbare werken, no 142 P van 18.2.1874 
werd bepaald dat de Francodagtekeningstempels met de 
daarbij behorende doosjes met karakters, bestaande uit dag, 
maand en jaarcijfers per 1 april 1874 moesten worden opge
zonden aan het algemeen beheer des Posterijen. De Franco
dagtekeningstempels werden dus tot 1 april 1874 gebruikt, 
waarna de puntstempel zijn intrede deed. 

Hoewel het door foutief gebruik of door het verzuimen 
van het postkantoor om zijn halfrondstempel te plaatsen over 
de stempel FRANCO met omlijsting van hulpkantoren, mo
gelijk is dat de getande zegel van de eerste emissie Neder
landsIndië is vernietigd enkel met de stempel FRANCO met 
omlijsting, kan men toch in het algemeen stellen dat de 
getande zegel niet voorkomt met de stempel FRANCO met 
omlijsting. Deze/Zegel kwam, zoals we gezien hebben'), waar
schijnlijk pas in 1868 in omloop. Getande zegels met de 
stempel FRANCO met omlijsting, die ik tot dusver gezien 
heb, waren oorspronkelijk alle ongetande zegels, valselijk van 
een tanding voorzien. *) 

Men zou zich kunnen voorstellen, dat na de invoering van 
de halfrondstempel als vernietigingstempel een aparte ver
trekstempel op de brief niet meer nodig was, omdat de half
rondvernietigingstempel kantoomaam en datum bevatte. 
Kennelijk is het gezien het algemeen gebruik toch voorschrift 
geweest, dat een tweede zwarte afdruk van de halfrond
stempel op de brief moesit worden geplaatst. Het feit, dat de 
stempel afgedrukt op de brief doorgaans duidelijker is dan 
die over de postzegel, was waarschijnlijk een reden voor dit 
voorschrift. 

Resumerend kan men zeggen dat van 1 april 1864 tot on
geveer mei 1866 de stempel FRANCO met omlijsting de ver
nietiginggtempel en de rode ronde dagtekeningstempel met 
groteske letters de veritrekstempel was. Daarna werd de 
halfrondstempel met groteske letters zowel vernietiging
als vertrekstempel, beide afdrulkken in zwart. 

Verschillende afwijkingen van deze combinaties komen 
voor, maar zij zijn waarschijnlijk niet conform de voor
schriften geweest: 

a Zegel vernietigd met halfrondstempel mat groteske letters, 
geen vertrekstempel (Rembang, 26.12.1868); 

b Zegel vernietigd met FRANCO met omlijsting, zwarte half
rondstempel met groteske letters als vertrekstempel (Rem
bang, 2.12.1869  Soerabaya, ????  Tagal, 16.5.1867); 

c Zegel vernietigd möt halfrondstempel met groteske letters 
rode ronde dagtekeningstempel met groteske letters als ver
trekstempel (Bandjermasin, 18.5.1869  Bandong, 19.10.1868 
Riouw, 4.2.1869); 

d Zegel vernietigd met (blauw) FRANCO met omlijsting 
(blauwe) halfrondstempel met Egyptische letters zondei 
jaartal als vertrekstempel (Batavia). 

De postkantoren, die er in 1864 op Java en Madoera en 
de buitenbezittingen waren, zijn vermeld in een bijlage var 
het Staatsblad 1864 no 5. In de geraadpleegde Indischi 
Staatsbladen was deze bijlage echter niet aanwezig. Zowe 
Beer van Dingstee )̂ als Mijer") vermeldt ze echter. D( 
spelling der kantoornamen is bij beiden niet geheel identiek 
De spelling in onderstaande opgave is die van de halfrond 
stempels. 

Java en Madoera 
Ambarawa 
Anjer 
Bandong 
Banjoemas 
Banjoewangi 
Batavia 
Besoeki 
Buitenzorg 
Cheribon 
Djokjokarta 
Grissee 
Kedirie 

Buitenbezittingen 
Amboina 
Banda 
Bandjermasin 
Benkoelen 
Billton') 
Makassar 
Menado 
Munltok 
Padang 

Madioen 
Magelang 
Ngawie 
Pamakassan 
Passoeroean 
Patjitan 
Pattie 
Pekalongan 
Poerwakarta 
Poerworedjo 
Probolingo 
Rembang 

Salatiga 
Samarang 
Serang 
Soerabaija 
Soerakarta 
Sumedang 
Tagal 
Tjiandjoer 
Tjilatjap 
Toeban 
Weltevreden 

Palembang 
Pontianak 
Riouw 
Sambas 
Singkawang 
Telok Betong 
Ternate 
Timor 
Tjoeroetjoep *) 

Tussen 1864 en 1874 zijn er de volgenie postkantoren bijg« 
komen: 
Bodjonegoro Modjokerto 
Fort de Koek Siboga 
Indramajoe Sitoebondo 
Kendal Soemenep 
Klatten Tandjong Pandan 
Malang Tjiamis 

(wordt vervolgd) 

1) J. H. Beer van Dingstee. De Ontwikkeling van het Postwezen 
Ned. OostIndië, bladzijde 135; 

2) W. J. A. Arra toon . De eers te Neder l andsch  Ind i sche pos t zeg i 
p laa t r econs t ruc t i e en afs tempel ingen, een n ieuwe vonds t , d e e l f 
bladzijde 8; 

3) Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1967, bladzijde 57; 
■1) Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1967, bladzijde 431; 
5) J. H. Beer van Dingstee. De Ontwikkeling van het Postwezen | 

Ned. OostIndië, bladzijde 154; 
8) Mr. M. J. Mijer. De stempels in gebruik bij den Postdienst 

Ned.Indië van 17891910, manuscript aanwezig in het Postmuseu| 
^) Niet genoemd bij Mijer, wel bij Beer van Dingstee; 
8) Niet genoemd bij Beer van Dingstee, wel bij Mijer. 
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De grenzen der filatelie 

Mr. W. S. Wolff de Beer 

Het artikel van dr. Bert L. Werner „Wat is filatelie en wat 
niet", opgenomen in het Maandblad van augustus 1967, is 
behoorlijk gemotiveerd en bewijst dat de schrijver ernstig 
over het onderwerp heeft nagedacht. Hij geeft niet, zoals 
veelal geschiedt, een apodictische verklaring van wat wel 
of niet filatelie is, maar geeft duidelijk aan hoe hij tot zijn 
conclusies komt. Toch wil het mij voorkomen, dat hij nog 
niet diep genoeg heeft doorgedacht en daardoor onjuiste 
conclusies trekt. 

Immers dr. Werner betoogt: „Filatelie en postgeschiede-
nis hebben vele overeenkomsten; de grenzen zijn moeilijk 
vast te stellen." Deze conclusie is juist, maar dan conclu
deert hij: „Het zijn twee verschillende dingen" en verzuimt 
te vermelden, dat wetenschappelijk opgevatte filatelie als 
onderdeel van de postgeschiedenis kan worden beschouwd. 
Er was destijds in Baltimore aan de Universiteit een leer
stoel in de filatelie. Ik weet niet of zij nog bestaat maar 
ik weet wel, dait men er bij de insitelling van uitging dat de 
postgeschiedenis een onderdeel is van de algemene ge
schiedenis en de filatelie, wetenschappelijk beoefend, een on
derdeel van de postgeschiedenis. 

Filatelie en postgeschiedenis zijn derhalve wel twee ver
schillende dingen, maar zo nauw aan elkander verwant dat 
de een als onderdeel van de ander kan worden beschouwd. 
Ziet men het zo dan houdt het argument van dr. Werner, 
dat er vóór de postzegels geen filatelie bestond, geen steek. 

Dr. Werner geeft toe dat het begrip filatelie „nog altijd 
iet duidelijk is gedefinieerd." Deze wetenschap had hem 

moeten leren, dat een niet duidelijk gedefinieerd begrip niet 
te begrenzen valt. Want niet duidelijk gedefinieerd ligt dicht 
ij niet duidelijk begrensd. Hetzelfde geldt voor het door 
r. Werner gehanteerde begrip „postwaarde". Is een drie-
tuiverstempel van Nederland, dat behalve de frankeer-
ivaarde ook de plaats van herkomst van de brief aanduidt, 
een postwaarde? Om maar bij Nederland te blijven: Is 
en landmailetiket wel een „postwaarde" en een landmail-
tempel geen „postwaarde"? Ook het begrip postwaarde, 
vaaraan dr. Werner de filatelie wil ophangen, staat geens-
ins vast. 
Evenzo wanneer men het Griekse woord philateleia taal-

undig gaat ontleden komt men tot een opvatting tegenover-
lesteld aan die van dr. Werner. Teleia betekent belasting 
n de „a" wijst op vrijdom van belasting. Dit gaat in de 
ichting van onze frankeerzegel maar kan evengoed gelden 
oor een francostempel, derhalve ook voor een eofllatelis-
ische francostempel. Is dr. Werner niet inconsequent wan
eer hij stempels en zelfs eerstedagstempels tot de filatelie 
ekent, maar eofilatelistische stempels niet omdat er geen 
ostzegel op de brief zit? Met evenveel goed recht kan 
len beweren, dat eofilatelie als zeer belangrijk onderdeel 
er postgeschiedenis en der frankering filatelie bij uitstek 

Wat nu is het nut om naar een begrenzing van de filate-
e te zoeken? Men zou kunnen zeggen, dat de filatelie als 
leale vrijetijdsbesteding nog lang niet genoeg gewaardeerd 
3, want filatelie kan alle vrije tijd en meer vullen. In deze 
sdenering kan men betogen, dat de filatelie steeds belang
ijker wordt naarmate zij zich uitbreidt tot nieuwe terrei-
en. Hierin zie ik ook het grote belang van het thematisch 

lerzamelen. 
llijkbaar is dr. Werner tot zijn poging tot begrenzing ge-
Tispireerd door de grote omvang die internationale ten-
konstellingen hebben aangenomen. Dit blijkt wel duidelijk 
|it zijn verzuchting aan het slot van zijn betoog. Het ware 
an praktisch geweest, wanneer dr. Werner zijn pijlen zou 
ebben gericht tegen het thematisch verzamelen. Ieder die 

| e WIP A in Wenen heeft bezocht kon duidelijk constateren 
at de thematische afdeling een uitzonderlijk grote ruimte 

^rgt. De eofilatelie daarentegen kan weinig meer groeien 
lant het materiaal wordt steeds schaarser. 

Waarmede ik geenszins wil zeggen, dat aan de themati
sche filatelie minder plaatsruimte dient te worden besteed. 
Integendeel, het belang van de thematische collecties heb 
ik hiervoor in het licht gesteld. Doch wanneer deze wijze 
van verzamelen zich in de toekomst verder uitbreidt zal 
steeds meer moeten worden overwogen deze soort collec
ties in een afzonderlijke tentoonstelling onder te brengen. 

Veel kan al worden bereikt, wanneer in de toekomst voor 
internationale tentoonstellingen een scherpere selectie wordt 
toegepast als tot dusverre het geval was. Daarbij dient te 
worden geconstateerd, dat de Amphilex op dit punt al een 
goed voorbeeld heeft gegeven. 

Het wil mij voorkomen, dat wat op een internationale 
tentoonstelling wordt getoond van internationaal belang 
moet zijn met uitzondering wellicht wat betreft de nationale 
afdeling van het land waarin de tentoonstelling wordt ge
houden. Daarnaast moeten er meer nationale tentoonstel
lingen komen om ook die verzamelaars een kans te ge
ven die geen collectie op internationaal niveau kunnen to
nen doch wel een soms minstens zo interessante verza
meling op een ander niveau, waarvoor gewoonlijk veel meer 
belangstelling bestaat. 

Voor uw boekenplank 

MÜLLER BRIEFMARKEN-KATALOG 1968, ZWITSER-
LAND-LIECHTENSTEIN; 37e uitgave, 308 bladzijden. Uit
gever: Urs P. Kaufmann, Basler-Taube Verlag AG, Basel 
und Hamburg, Prqs 8,— Zw.frs. 

Punktueel op de eerste sepitember verscheen de nieuwe 
uitgave van deze handige catalogus. 

Al bladerende ervaart men, dat er serieus naar wordt ge
streefd ieder jaar wat beter tevoorschijn te komen. 

Oók hier vanzelfsprekend het algemene beeld van de dalen
de prijzen — hier en daar zelfs een forse teruggang naar een, 
laten we hopen, basis voor een minder geëmotioneerde han
del. De spectaculaire stukken als het Naba- en Lunabablok 
zijn van hun voetstuk gehaald en zelfs nog meer dan bij 
Yvert & Tellier. Alleen de betere en echt gezochte zegels ble
ven prijshcudend. Over het algemeen zal dit een gezonde 
uitwerking hebben die uiteindelijk de verzamelaars ten goede 
komt. 

Nieuw is dat ook voor de zegels van Liechtenstein de 
prijzen voor blokken van vier zijn opgenomen. 

De Müller-Katalog kan beslist worden aanbevolen voor 
iedere serieuze Zwitserland-Liechtensteinverzamelaar. 

POM VAN HASSELT 
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De wetenschappelijke expeditie naar het 

Nieuw-Guinea en haar vers 

Een vervolgd 

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van ok
tober 1966 stond een artikel van de heer C. B. Nicolas over 
de wetenschappelijke expeditie naar het Sterrengebergte in 
het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en haar verschij
ning in de filatelie. 

Naar aanleiding van dit artikel verstrekten enkele fila
telisten mij verschillende stukken ter inzage of stelden deze 
voor mijn studieverzameling ter beschikking. De stukken 
maken verbetering en aanvulling van het artikel van de 
heer Nicolas gewenst. Dit is dan ook de reden dat de schrij
ver mij heeft verzocht zijn artikel te completeren en waar 
nodig te bekritiseren. Ik zal hierbij zoveel mogelijk de door 
Nicolas gebruikte indeling volgen, waarvoor ik naar het ok
tobernummer 1966 moge verwijzen. 
a. Nicolas noemt twee gouvernementsambtenaren. Er zijn 

tijdens de expeditie drie gouvernementsambtenaren ge
weest, die tevens bestelhuishouders of plaatsvervangend 
bestelhuishouders waren te weten: 
1. J. Sneep (het gehele expeditietijdvak te Sibil); 
2. W. Herberts (tot 19 mei in Sibil); 
3. G. H. Dasselaar (van 19 mei 1959 in Sibil). 

b. In punt A 1 wordt bij de officiële eerstedagenveloppen 
vermeld dat de navolgende stempels zijn gebruikt: 
Biak-Luchtpost; Hollandia-Luchtpost; Manokwari-Lucht-
post. 

Dit berust op een vergissing, alleen het stempel Biak-
Luchtpost komt voor. De navolgende stempels komen naast 
het ovale stempel „Eerste-dag-van-uitgifte" voor (voor 
zover mij bekend): 
Biak-Luchtpost; Hollandia; Hollandia-Binnen; Hollandia-
Noordwijk; Sorong; Seroei; Merauke; Manokwari; Fak-Fak; 
Kaimana. 

c. Bij punt A2 (officiële eerstedagenveloppen) worden als 
aankomststempels vermeld 18.4.59 en 9.5.59. 

Er zijn echter ook enveloppen bekend met het aankomst
stempel Hollandia 27.4.59, voorzien van het noodstempel 
Sibil 10.4.59 en de ovale eerstedagafstempeling, echter zon
der expeditiestempel. 
d. Bij punt A3 (de onofficiële eerstedagenvelop, waarvan 

er maar tachtig zijn aangemaakt) werd geen datum ver
meld bij sub d. 

Het aankomststempel is Hollandia 18.4.59. 
e. Op enkele eerstedagenveloppen, namelijk die welke in 

Hollandia werden afgestempeld, komt ook het ronde 
expeditiestempel in ZWART voor (zie afbeelding 1). 

EXPEDÜiE ^ ï ( e i . f N .(GfRCTE 

F.W.N. Hugenholtz 

Op de achterzijde van een honderd twintigtal eerstedag
enveloppen van Sibil komt het stempel voor: „Twin-
Pioneer" en het KLM-stempel „Royal Dutch Airlines 
9451 Hollandia". Alle dragen het aankomststempel 
18.4.59 (zie afbeeldingen 2 en 3). 

Op alle andere enveloppen, die te Sibil op 10.4.59 werden 
afgestempeld, komt het expeditiestempel in paars voor. 

Er bestaan van de eerstedagstempels welke te Hollandid 
zijn gebruikt twee soorten. De één werd gebruikt op da 
enveloppen die te Hollandia werden afgestempeld. De an-| 
dere stempel werd uitsluitend gebruikt op die envelopper 
welke van Sibil uit waren gezonden. 

Het verschil in de beide stempels ligt hierin dat in he^ 
stempel van de „Sibil-enveloppen" de „p" van april var] 
onderen naar rechts omgebogen is. 

Voor zover mij bekend komt dit stempel niet voor op d^ 
andere eerstedagenveloppen. 

In punt A van het artikel komt ook iter sprake dat „ver | 
moedelijk" omstreeks 14 april 1959 het rondstempel vaiT 
Sibil aldaar werd verstrekt. Uit een gesprek met de bestell 
huishouder W. Herbert is mij gebleken dat de stempel p a | 
eind april of begin mei 1959 te Sibil moet zijn aangekomen 
De juiste datum wist hij zich niet meer te herinneren. 

Het zal in ieder geval moeten zijn tussen 29 april 1951 
(laatst bekende nood-langstempel) en 3 mei 1959 (het vroegl 
ste tot nu bekende rondstempel van Sibil). Stukken met d | 
tussenliggende data zijn tot op heden nog niet ge vonder 

Waarschijnlijk zullen verscheidene filatelisten zich afvra| 
gen of er vóór 10 april 1959 geen stempel „Sibil" heeft be 
staan. 

Hierop zal het antwoord omtkennend moeten luiden, zoa( 
blijkt uit het afgebeelde „Uittreksel uit het Register van Be 
sluiten van Zuid Nieuw Guinea". (Zie afbeelding 4). 
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ibil werd met ingang van 1 april 1959 verheven tot be-
ïlhuis, dat wil zeggen dat voor deze datum geen stempel 
n bestaan Alle stempels voor 1 april en van 1 tot en met 
april 1959 zijn niet door PTT uitgegeven De postdirec-
r te Hollandia diende voor een grootrondstempel voor 

bil te zorgen Deze stempel werd pas eind april of begin mei 
9 per vliegtuig in de Sibilvallei afgeleverd 
ehalve de beschreven eerstedagenveloppen en nooden-

oppen uit de Sibilvallei zijn ook gewone brieven met de 
rrengebergtezegel bekend, welke van het ovale eerste-
stempel werden voorzien, en wel uit de plaatsen Kaï-
na, Manokwari Enarotali en Merauke 

EXPED T E STESRENGE&ESGTE NEDERLANDS NEDERLANDS 

^\i' 

ff8=:rE DAG ^AN U T(5 RS 

lussen de PTT-ambtenaren te Hollandia en de te Sibil 
|wezige bestuursambtenaren was de mondelinge af-
aak gemaakt voor te laag gefrankeerde stukken geen 
|ifporto te heffen bij de geadresseerde of — bij weigering 
/an de afzender in te vorderen Wel zou echter het be

lde „T"-stempelt]e worden geplaatst (Afbeelding 5) 
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Behalve de eerstedagenveloppen werd te Sibil op 10 april 
1959 ook andere post verzonden zonder Sterrengebergteze-
gels, heitgeen moge blijken uit de afgebeelde brief gericht 
aan het hoofd van plaaitselijk bestuur te Mindiptana. Het 
expeditiestempel komt dan ook op deze enveloppen niet 
voor (afbeelding 6). 

Dat er niet alleen brieven werden verzonden, blijkt uit 
het adresbandje van een aan Kodak Den Haag gezonden 
filmpje, gedateerd Sibil 21 maart 1959 (afbeelding 7). 

Op pagina 462 van het Maandblad onder punt BI lezen 
wij over de „Eerste helikoptervlucht Sibil-Tanah Merah 
29 april 1959". 

De helikopter, een Augusta Bell 47 j-Ranger, werd be
stuurd door chef-vlieger D. Zijlstra. Op de heenvlucht was 
kapitein-luitenant-ter-zee vlieger G. F. Venema, technisch 
expeditieleider, aan boord als passagier en op de terugweg 
dr. A. G. de Wilde. Tevens werd er op de terugweg een 
postzak meegegeven met ongeveer honderd brieven en di
verse postpakketten, zoals op de afgebeelde foto (8) te zien 
is. 

Op 2 juli 1959 werd de speciale vlucht Hollandia-Lae-
Hollandia gemaakt. Door de algemeen expeditieleider dr. 
L. D. Brongersma werden er te Merauke op 24 juni 1959 
ongeveer honderd enveloppen voor verzending gereed ge
maakt. Deze waren bestemd voor de expeditieleden. Daar 
zij niet te Sibil zijn geposit komt er — voor zo ver mij be
kend — geen expeditiestempel op de enveloppen voor (af
beelding 9). 

PER LUCHTPOST 
PAB AVION 

De laatste dag waarop de expeditiezegel op de postkante 1 
ren kon worden verkocht was 30 september 1959. Hierbil 
de afbeelding (11) van een envelop met het stempel Sibil 
30.9.59 en tevens het rondstempel van de expeditie en eeif 
stempel „Laatste Dag uitgifte 30 september 1959". 

Door het „Detachement Mariniers Sterrengebergte'l 
een detachement van twintig man, dat ter beveiliging aai 
de expeditie was toegevoegd, werden ook dienstenveloppej 
verzonden, uiteraard zonder zegels, maar wel met datur 
stempel en expeditiestempel Datum 1 september 1959. Zi| 
afbeelding 12. 

Alles bij elkaar genomen staan achter de navolgende pur 
ten nog vraagtekens. 
a. Zijn er nog „officiële" eerstedagenveloppen met anderj 

plaatsnamen dan die welke hiervoor zijn genoemd? 
b. Zijn er nog „officiële" eerstedagenveloppen met anded 

plaatsnaamafstempelingen dan Kaimana, ManokwaiJ 
Enarotali en Merauke? 

c. Wat is de „laatste dag" van het noodstempel Sibil en 
„eerste dag" van het grootrondstempel Sibil? 

d. Werden er nog andere stempels tijdens de expeditie gd 
bruikt die in dit artikel en het vorige artikel niet ziJ 
genoemd of omschreven? 
Mochten er in uw collectie of in die van uw vrienden nd 

stukken zijn welke betrekking hebben op de Sterrengl 
bergte-expeditie, dan zou ik u willen verzoeken hiervan b l 
richt te zenden aan: F. W. N. Hugenholtz, Olympiaplej 
166, Amsterdam-Zuid. 

DIENST 

KONINKI IKÊ 
MARINE 

Onder B2 wordt de envelop beschreven „Antares beklom
men". Hierbij de afbeelding (10) van het ogenblik dat de 
beklimmers de Nederlandse vlag op de top plaatsen. 

') Een vorig artikel over de filatelistische gevolgen van de exped 
naar het Sterrengebergte verscheen op bladzuden 461, 462 e n | 
van het oktobernummer 1966. 
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NEDERLAND, VALSE PORTZEGELS 1881 AANVULLINGEN LIJST 
KLEIN-RONDSTEMPELS 

f—-^CENT 
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Van de tijdens de Amphilex verschenen lijst laatstbekende 
data Klein Rond zijn ongeveer 150 exemplaren verspreid. 
Van tien verzamelaars ontvingen wij inmiddels belangrijke 
aanvullingen, waarvoor onze hartelijke dank! 

Voor wij nu overgaan tot publikatie hiervan zouden wij 
gaarne van de overige bezitters van deze lijst eveneens 
aanvullingen ontvangen om het supplement zo volledig mo
gelijk te kunnen doen verschijnen. 

Het adres van het Bondsdocumentatiecentrum luidt: 
Wéesperzijde 91-1, Amsterdam-5. 

Uit Duitsland zijn aan de Bondskeuringsdienst ter keuring 
oegezonden een vijftal portzegels van de emissie 1881, die 
1 bij een vluchtige beschouwing vals bleken te zijn. Het 
varen de 1, IV2, 2V2, I2V2 en 25 cent, waarvan de eerste 
Irie hier worden afgebeeld. Er behoeft niet aan te worden 
etwijfeld dat ook de overige waarden van de serie bestaan; 
eer wel denkbaar is verder het voorkomen van de over-
enkomstige series van Curagao, Suriname en Nederlands-
ndië, die de vervalser met gebruikmaking van hetzelfde 
rukmateriaal kan vervaardigen, maar dan met drukinkt 
an een andere kleur. 
Het duidelijkste verschil met de echte zegels waaraan 

len deze vervalsingen terstond kan herkennen, ook wanneer 
len geen vergelijkingsmateriaal bij de hand heeft, is de 
ijntanding IIV2. De echte zegels hebben altijd kamtanding 
n dan nooit IIV2 (maar 13'/2 :13%, I2V2 :12, ll'/2 :12 of 
2V2). De kleur van de falsificaten is opvallend lichtblauw, 
naar nuances die daar dicht in de buurt komen zijn ook bij 
e echte zegels bekend. 
De vijf door de Bondskeuringsdienst onderzochte exem-

|laren waren alle afgestempeld met een kleinrondstempel 
natuurlijk ook vals — dat volledig kon worden gerecon-

rueerd. De tekst ervan luidt: 'SGRAVENHAGE 26 JUN 93 
i-lN. Opvallend is de foutieve schrijfwijze van het begin 
n de plaatsnaam: de S en de G zijn van gelijke grootte 

niet gescheiden door een streepje. De buitenlandse her-
mst van deze valse zegels komt hierin naar mijn mening 
t uiting. 
Vermelding verdient nog het volgende. De zegels zijn alle in 
I>e I, dus met de T van BETALEN rechts boven de bovenste 
hakel; de ketting heeft 34 schakels. De hier niet afgebeelde 
/2 en 25 cent hebben een samenhangend paar gevormd 
het is dus aannemelijk dat de vervalsingen zijn gedrukt in 

Hen (van onbekende grootte) die verscheidene waarden 
gelijk bevatten. — Ik vestig nog de aandacht op de abnor-
aal grote afstand tussen 2 en V2 bij de 2V2 cent. 
Al met al: falsificaten die gemakkelijk kunnen worden 
ïdentificeerd, maar die voor een minder ervaren ver-
melaar toch niet ongevaarlijk zijn. 

Mr. G. W. A. DE VEER 

ZELDZAME GROENACHTIGE 
AFSTEMPELINGEN EN 
OPDRUKKEN 

Al lang zijn behalve de zwarte ook groene opdrukken 
bekend op de oudste briefkaarten van Curagao en Suriname. 
Zij werden met enige achterdocht bekeken omdat ze in 
vroeger jaren nooit zijn gemeld. De vermelding van groene 
afstempelingen op oude Finse zegels in het boek van Gum-
meson (zie de bespreking in het Maandblad 1965, pagina 20). 
vestigde wederom onze aandacht op deze kwestie. 

Toen de aangelegenheid onlangs op een vergadering ter 
sprake kwam, merkte een der aanwezigen op dat bij het 
stempelen van eieren gelijke moeilijkheden waren onder
vonden. 

Navraag bij het Instituut voor de Grafische Techniek 
TNO bracht de oplossing, die belangrijk genoeg is om hier 
te worden weergegeven. 

,,Stempelinkten kunnen worden gemaakt met behulp van 
pigmenten of kleurstoffen. Daar meestal zwarte stempel-
inkten worden gebruikt kan worden voorspeld dat inkten 
met zwarte PIGMENTEN NOOIT verkleuren. 

Inkten met zwarte KLEURSTOFFEN kunnen in bepaalde 
omstandigheden inderdaad een indicatorreactie geven en 
GROEN kleuren, maar dan ook alleen wanneer deze kleur
stoffen onder invloed van alkaliën komen (vaak bij zo
genaamde gestreken papieren). 

Invloed van lijmsoort achten wij buitengesloten omdat, 
voor zover wij weten, altijd zogenaamde zure lijmen (ara
bische gom) worden gebruikt." 

Opletten is dus de boodschap: kalkhoudend papier en 
vochtige bewaring (in archieven) kunnen de oorzaak zijn 
van dergelijke (zeldzame) verkleuringen. 

IE SPOORWEGMOTIEF FILATELIST 
In 1964 gaven de spoorwegmotiefverzamelaars onder de 
ten van de Nederlandse Vereniging van Spoorweg-Phila-
lisiten N.V.S.P. (een personeelsvereniging van de N.V. 
Jderlandse Spoorwegen en haar dochterondernemingen) aan 

al langer bestaande onderlinge contacten een organisa-
hsche basis door de vorming van een sectie Spoor-
Igmotieven in de N.V.S.P. Sindsdien zochten steeds meer 
I t NS-ers, die spoorwegmotiefverzamelaars waren, con-
| t met deze sectie. 
3e kennelijk bestaande behoefte tot samenspel met mede-
lorwegmotiefverzamelaars heeft uiteindelijk tot gevolg 
]iad dat op 17 juni 1967 in het Spoorwegmuseum te Utrecht 
rd opgericht een vereniging van filatelisten, die speciaal 
Jorwegmotieven op postzegels en in poststempels ver-
nelen. 

De vereniging heeft voorlopig als naam gekregen „DE 
SPOORWEGMOTIEF FILATELIST". De constructie van deze 
vereniging is zodanig gedacht dat zo veel mogelijk ver
schillende belangen gediend kunnen worden tegen een zo 
laag mogelijke contributie. „De Spoorwegmotief Filatelist" 
zal nauw samenwerken met de sectie Spoorwegmotieven van 
de N.V.S.P. Zo zal het mededelingenblad „Spoorwegen en 
Filatelie" gezamenlijk worden uitgegeven en zullen de twee
maandelijkse bijeenkomsten gezamenlijk worden gehouden. 

De vereniging zal zich zo spoedig mogelijk aansluiten bij 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen en on
derhoudt nu al nauwe contacten met de internationale FIP-
Motiefgroep „Eisenbahnwesen". Voorzitter van de vereniging 
is de heer F. M. J. Sieverts te Amsterdam. Secretaris
penningmeester is de heer H. W. Wareman, Elpermeer 64, 
Nieuwendam, die belangstellenden gaarne nadere inlich
tingen zal verstrekken. 
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ENIGE NOTITIES 
OVER TENTOONSTELLEN 

Nu AMPHILEX 67 achter de rug is en een nationale 
tentoonstelling EINDHOVEN 68 en — internationaal — 
PRAGA 68 in zicht komen, zou ik, los gegroepeerd, enkele 
meer algemene opmerkingen willen maken. 

De opzet 
Inzenders dienen niet uit het oog te verliezen dat een 

albumblad in een album niet hetzelfde is als een blad in 
een kader wanneer zij kaders met albumbladen gaan vullen. 
Een albumblad dient een eenheid op zich zelf te zijn, een 
kaderblad „werkt" in een team van twaalf of zestien bladen. 
Met andere woorden: de kaderopzet stelt binnen de vier
kante meter ook nog andere eisen. De moderne „show", het 
„laten zien", vraagt om een acceptabele presentatie. 

Een albumblad mag voor huiselijk gebruik in zijn bij
schriften wel zaken vermelden die onmiddellijk waarneem
baar zijn, zoals — om een enkel voorbeeld te noemen ■ — 
horizontale, verticale, diagonale of kopstaande opdruk. Dat 
is daarbij niet overbodig; het kan een gemakkelijk geheu
gensteuntje zijn, een hulpmiddel bij het snel bepalen van 
de goede volgorde tijdens het werken aan uitbreiding, bij 
nieuwe opzet of bij studie. Voor een tentoonstelling is in de 
eerste plaats een verduidelijkende, lerende, een didactische 
beschrijving vereist op de manier zoals dat in modern
ingerichte museumcollecties gebeurt. Die collecties zijn altijd 
„bloemlezingen". 

Wanneer men zich goed bewust blijft van de eisen die een 
tentoonstelling zowel aan inzender als aan bezoeker stelt, 
dan is dit niet zo'n moeilijk punt. Men kan dan voor zich
zelf een werkschema opstellen waaraan elk kader en elk 
blad daarvan moeten beantwoorden. Het eerste blad van 
elk kader noeme of herhale steeds de naam van het ge
exposeerde land zoals dat in de beschrijving van de ten
toonstellingscatalogus voorkomt. Elk kader vormt een een
heid in een groter geheel. 

Men ziet vaak grote verzamelingen zonder deze „rust
punten", wat doodvermoeiend werkt. Van de bezoeker wordt 
dan immers dezelfde lange adem verondersteld als van de 
bewerker die — tijdens vele avonden werk  in ieder geval 
itelkens heeft kunnen onderbreken. Elk blad bevatte bij
voorbeeld jaar van uitgifte, doel van de uitgifte (herdenking, 
weldadigheid enzovoort), nummer van de gebezigde catalo
gus, soort druk (bijvoorbeeld boekdruk, diepdruk, steendruk, 
offset), beeldformaat van de waardeaanduiding, totale for
maat in millimeters, papiersoort, watermerk, maten van de 
perforatie (eventueel soort doorsteek) enzovoort. En verder 
bijzonderheden van de nietzichtbare achterzijde als gomme
ring, klepstempels bij enveloppen, aanwezige postmerken en 
dergelijke meer. Het geven van de essentie is belangrijker 
dan een pijnlijke volledigheid van gegevens. 

Het is altijd goed de collectie te beginnen met een kort 
en duidelijk overzicht (vooral niet te lang!) van hetgeen 
geëxposeerd wordt. Een resumé derhalve, dat zo mogelijk 
ook in één der wereldtalen als „summary" of „apergu" 
mede wordt opgenomen. Uiteraard dient de collectie voor 
zichzelf te spreken, maar voor hem die zich snel in de 
veelal onbekende materie wil oriënteren is dit een prettig 
soort entree. In een album thuis kan men deze inhouds
opgave — zoals bij boeken doorgaans geschiedt — achter
aan plaatsen. Voor een kijker op een tentoonstelling moet 
het vóóraan komen. 

Vaak ziet men bij collecties — met een kettinkje aan een 
der kaders — een of meer gepubliceerde artikelen los erbij 
hangen. Het is wel aardig om niet te vergeten dat zoiets 
bestaat, maar — laat ik nu even mogen generaliseren — 
geen mens die de artikelen daar ter plaatse zal gaan staan 
lezen. Men is gekomen om iets te zien en alleen een ge
interesseerde zal een aantekening maken welk artikel hij 
later, thuis, lezen wil. 

J. H. BROEKMAN 

Het hoogstnoodzakelijke moet dus op blad 1 van kader 
kunnen worden gevonden, de rest van het verhaal blijke u 
de volgende kaderbladen. Dan is het volstrekt overbodi 
om een bijschrift te laten vertellen dat men een horizontal 
of een verticale opdruk voor zich ziet. Dat ziet men we 
Waaróm die dingen daar hangen dient verklaard, de nood 
zaak van juist deze en geen andere tentoongestelde volgord 

Duidelijker is al de vermelding van horizontale opdru 
van drukker A te X, verticale opdruk van drukker B 1 
Y, diagonale opdruk van drukker C te Z. Verschilt het lel 
tertype onderling, dan dient men dit aan te geven met ant 
qua, grotesk, cursief, schreefloos enzovoort. Is de opdru 
boekdruk of handstempel? Dait is weer noodzakelijker om 
verklaren dan te zeggen zwart, rood of violet — duidelijl« 
kleuren ziet men wel. 

Geen standaardregels 
Algemeen geldende standaardregels zijn hierbij moeili. 

te geven. Elke collectie kent voor de bijschriften eigen pr 
blemen. Als men maar begrip heeft voor waar het om ga 
een tentoonstellingstekst voor een (soms wel wat al te vluc! 
tige) kijker. Maar ook die moet toch gepakt worden en 
essentie kunnen oppikken. 

De thematische verzamelaars zijn meer gewend aan 
soort bijschriften. Zij geven uitleg van het waarom van o | 
neming van een stuk (zegel, couvert, stempel, afbeelding) 
de verzameling. Neiging tot breedsprakigheid dient ond^ 
drukt. Maar de „klassieke" verzamelaars nemen doorgaa 
als zo vanzelfsprekend aan dat ieder de cataloges (of het har 
boek!) uit zijn hoofd kent dat zij meestal weer té beknc 
zijn. 

Heeflt men nu vooraf voor zichzelf een werkschema 
maakt, dan hoeft men alleen maar na te gaan of dit in 
gehele collectie consequent is gevolgd. Omdat het om 
essentie gaat, kan veel vanzelfsprekends wegvallen, 
richtlijn als in het bovenstaande vervat is wel het maximij 
aan gedragslijn dat te geven valt. 

Wanneer de jury niet alleen zou letten op de vraag | 
onnodige of schadelijke uitgiften zijn opgenomen dan 
of vervalsingen zonder aanduiding als zodanig — 
weg naar de inzending vonden, maar ook op de ju is th | 
en de kwaliteit van de bijschriften, dan zou wel eens 
enkele beoordeling anders uitval len. . . . want al zijn de j u | 
leden niet alwetend, zij worden soms toch wel pijnlijk 
troffen door omissies of fouten. 

De AIJPjournalist Hanz Hunziker schrijft er in 
Schweizer Briefmarken Zeitung (juni 1967) het volge^ 
over: „Ganz abgesehen, dass Aufmachungen Geschmac 
Sache sind, und, soweit philatelistisch richtig, äussert 
einer JuryBeurteilung liegen sollen". Nou breekt 
klomp. Wat heeft de Uphilexjury bijvoorbeeld anders 
daan dan een aantal volgens haar oordeel minder juiste | 
stellingen wel in waardering terug te zetten en heeft zij 
een aantal onjuiste bijschriften corrigerend terecht gel 
zen? Over smaken en kleuren kan niet worden geredet'\r 
zeiden de Romeinen al. Maar zeker in een concurren 
klasse behoort de presentatie toch wel degelijk tot de beJ 
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delingsbevoegdheid van de jury. En al hoeft men niet tot 
een eensgezinde overeenstemming te komen, argumenten voor 
het „lelijk", „ouderwets", „druk" mogen in haar beraad wel 
degelijk uitgesproken en toegelicht worden en in het slot-
oordeel verdisconteerd. 

Het ging bij Hunziker over de Grand Prix van de Am-
philex 67 van Ch. Robertson voor Oostenrijk en Lombar-
dije. Hunziker nam waar: „eine ungewöhnliche Reichhaltig
keit", maar de opmaak was niet naar zijn smaak: te vol, 
bijna overvol. Als ik het had moeten doen dan had ik twee
maal de hoeveelheid plaasruimte nodig gehad, schrijft hij. Dus 
zélf wel een oordeel mogen uitspreken (Quod licet Jovi) en 
de jury tezelfdertijd dit recht ontzeggen (non licet bovi). 
Een geval van „sancta simplicitas"? 

Geen eentonigheid 
Plaatreconstructeurs zijn tot dusver wel aan hun trekken 

gekomen. Een enkele denkt misschien bij zich zelf: wél wat 
de plaatsruimte betreft., maar ook voor de medailles staan 
ze toch echt niet slecht genoteerd. Brunswijkse postwissel-
formulieren en Engelse Mulready-couverten zijn ook „ge-
plaat", maar vanwege hun grotere omvang kunnen ze toch 
eigenlijk alleen maar tentoongesteld worden als afzonder
lijke eenheid, stuk voor stuk en met een schetsje van de 
plaatsaanduiding op de plaat ernaast. Dit levert, naar mijn 
smaak, onherroepelijk al een verveling-opwekkend beeld van 
een zekere monotonie. 

De postwaardestukken-verzamelaars, die deze problemen 
al lang kennen, zijn daardoor wel wat in een hoekje weg
gedrukt geraakt, want terecht willen zij deze eentonigheid 
niet. Albums mogen niet meer geëxposeerd worden of wor
den alleen door de jury beoordeeld (de laatste tijd zijn er 
een albums naast de inzending meer toegelaten, gelukkig). 
Als men nu van eenzelfde beoordelingswijze uit de plaat-

econstructeurs te lijf zou gaan — jaloers mag men vooral 
liet zijn, vandaar ook maar alleen deze veronderstelling — 
an zou men met respect voor alle research en het vele 
tudiewerk eraan besteed, bij het bekijken van hun inzen-
ing óók een zucht van verveling kunnen slaken. Want het 

s per slot van rekening veel, heel veel van hetzelfde — 
oals op een grote veemarkt — en voor het naproeven van 
et fijne van de zaak is meer rust en tijd nodig dan een 
entoonstelling kan bieden. Bovendien wordt de kenner al-
;en door studie en ervaring opgekweekt. 

Postwaardestukkenverzamelaars, die weten hoe vervelend 
londerd variëteiten van eenzelfde briefkaart kunnen zijn we
en zich op enkele vierkante meters beperkingen op te leg
en. Overdaad is schadelijk voor de belangstelling. 

Even een zijsprongetje. Een herinnering voor de ouderen: 
1 Pulchri Studio in Den Haag stonden in 1924 de post-
raardestukken buitenland in een niet erg hoge kelderruimte 

|an vier bij vier meter onder spaarzaam licht en met een 
jissenruimte van veertig centimeter in de „wandelgangen". 
k r r . . . . En toch kreeg de prachtige collectie enveloppen Oud-
[uitse staten van dr. Zirker er toen verdiend goud. Kom er 
Jaar eens om, het een, de ruimte, zowel als het ander, 
et goud! 

Ivan het standpunt van de bezoeker dus zouden over het 
|gemeen kortere, juistere en doelmatigere bijschriften het 

zich opnemen van collecties bevorderen. Duidelijk dient 
worden: hoe verzamelde de inzender, waarom heeft hij 

fcpaalde stukken in de collectie opgenomen, wat heeft hij 
Jtracht te bereiken, hoe is hij te werk gegaan en wat heeft 

voor resultaat verkregen? Naar mijn smaak is een goede 
er-opzet te verkiezen boven een uitstalling die alles bevat. 

bssen wal en schip 
(sommigen zeggen: „klassiek" bevindt zich op een twee
rong. Voortgaan betekent dat in feite een steeds grotere 
icentratie van zeldzaamheden in één hand te zien komt. 

Zeldzame strips, blokken, brieven en afstempelingen op
nemen betekent een verhoogde kans op een betere medaille. 
Maar het wordt in wezen steeds meer een medaille voor 
het etaleren van de portemonnaie. Heeft men eenmaal 
„goud" en bereikt men de ereklasse, dan krijgt men een 
volgend maal automatisch weer goud. 

Het postzegelverzamelen gaat zo ongemerkt over in het 
medailleverzamelen, wat alleen bevorderlijk is met het oog 
op een verhoogde verkoopwaarde van het object. Voor een 
organiserend comité zijn trekpleisters nodig om een be
hoorlijk aantal entreekaartjes te kunnen verkopen. 

Voor pers en propaganda zijn „Mauritius" en „een in
zending van H.M. de Koningin van Engeland" heel wat 
profijtelijker dan de nog niet voltooide poging tot recon
structie van een plaat van Nederland nummer 7 en num
mer 8, een niet zo geliefde en in deze waarde van 5 en 10 
cent nog goedkope emissie. Toch zal de kenner aan de 
daarbij bedreven filatelie een voorbeeld kunnen nemen. 
Want waarom alleen 1852 en 1864? Dat wordt toch ook eens 
afgezaagd. Er zijn zoveel emissies in deze periode van meer 
dan honderd jaar verschenen. 

Anderen verbinden „klassiek" met „eofilatelie" en „hele 
stukken" en komen langs die weg tot postgeschiedenis. Ge
suggereerd is ergens een splitsing in klasse: klassiek óf 
postgeschiedenis. Postgeschiedenis zonder de klassieke zegels 
zou eerder „thema" dan „klassiek" zijn. En een aldus be
dreven postgeschiedenis raakt dan tussen wal en schip. 

In het juninummer van het Maandblad heb ik er al ten 
aanzien van postwaardestukken op gewezen dat dit ver-
zamelgebied als zodanig, dus klassiek (met ongebruikt en 
gebruikt) opgezet itussen wal en schip dreigt te raken, om
dat de gebruikte stukken vanwege bijfrankeringen en af
stempelingen in inzendingen postgeschiedenis kunnen wor
den ondergebracht. 

Een Juryrapport 
Wat ik hierboven tenslotte nog slechts schematisch aan

duidde: de bedoeling van de verzamelaar en de mate waar
in hij zijn doel bereikt komen op de tegenwoordige ten
toonstellingen onvoldoende tot hun recht. En daardoor wer
den velen afgeschrikt aan een wedstrijd mee te doen. 

September 1967 4 8 7 



vervolg Enige notities over tentoonstellingen 

Het zou bijvoorbeeld — na jaren van een zekere dis
criminatie — toch nog wel eens een poging waard zijn om te 
trachten op een nationale tentoonstelling een aantal be
hoorlijk op peil staande inzendingen postwaardestukken bij
een te brengen. Op de Uphilex waren er behalve Neder
land en Overzeese Rijksdelen heel goede inzendingen van 
Finland en Zweden. Met maar een klein beetje propaganda 
zouden er zeker tien tot vijftien inzendingen in die klasse 
bijeen te krijgen zijn. En om dat te bereiken behoeven de in
zenders niet eens met een neerbuigende vriendelijkheid be
jegend te worden. 

In de jury's zit meestal een meerderheid van leden uit de 
klassieke gebieden, tegenwoordig aangevuld met specialisten 
voor „luchtpost", „thema", „jeugd" en „postwaardestukken". 
Maar dikwijls blijft de stem van de eenling die van een 
roepende in de woestijn. Ik ben er voor dat een uitgebreid 
en met redenen omkleed juryrapport openbaar gemaakt 
wordt. Dat werkt verhelderend ten aanzien van de ver
zamelaars en hun verzamelgebieden. Dat werkt bevrijdend 
voor de jury, die alsdan op grond van een oordeelvelling 
in het heden ook een richtlijn voor de toekomst kan geven. 
Want als er dan ontmoedigend gewerkt zou zijn, dan zou 
tenminste een gesprek over de principes mogelijk blijken. 
Op puntenwaardering én verzameltechnische factoren komt 
het bij het jureren aan. 

Zo acht ik de vraagstelling of een land als Tsjechoslo-
wakije ,,goud" zou kunnen krijgen een theoretische vraag 
van ouderwetse verzamelaars. Ik weet het wel: Oranje 
Vrijstaat heeft geen enkele bijzonder zeldzame zegel en 
daarom blijft het daar bij zilver. Toch komt het er naar 
mijn mening op aan wat en hoe de collectie het naar voren 
brengt. Het „lastige" in het bijeenbrengen speelt ook een 
vooiname rol. Geld is niet de hoofdzaak. Tsjechoslowakije 
(zeker als men met eofilatelie en stukken uit de Oosten-
rijks-Hongaarse monarchie begint) is langzamerhand wel 
omvangrijk en lastig genoeg aan materiaal om goud te 
moeten kunnen krijgen. De Engelse school moet ook eens 
continentaal leren denken. 

Klasse-indeling 
Het komt me voor dat, vóórdat het reglement van een 

belangrijke nationale 'tentoonstelling wordt rondgezonden, er 
een meer eensgezinde mening gaat heersen. Het bestaande 
reglement zal hier en daar verjongd moeten worden, waar
door verzamelaars zich zelf beter weten in te delen. Nu ziet 
men soms van mededinging af omdat men op grond van 
ervaring weet bij voorbaat kansloos te zijn. 

4 8 8 September 1967 

Een verbetering in het nationale vlak zou een splitsing 
kunnen zijn als volgt: 

I. inzendingen die voor het eerst in het strijdperk treden; 
II. inzendingen van personen, die al eerder aan een ten

toonstelling deelnamen, maar nu met iets nieuws komen; 
III. inzendingen, die een staat van vroegere bekroningen en 

een opgave van veranderingen sedert de laatste expo
sitie bijsluiten. Met vermelding van gevolgd(e) hand-
boek(en). Wie zich onder\verpt aan de zwaarste beoor
deling moet zelf in de stukken ook een hand toesteken. 

Hoofdzaak is dat in de beoordeling tot uitdrukking kan 
komen welke verzamelaars filatelistisch op de goede weg 
zijn. Dat zou ik de menselijke factor bij de jurering willen 
noemen. En nationaal kan men zich veroorloven aanmoe
digend te werk te gaan en vooral in de categorie III inter
nationale maatstaven laten mee spreken, opdat een ver
zameling, die het internationaal nog niet tot brons zou kun
nen brengen, nationaal niet sterk overgewaardeerd wordt.i 
en omgekeerd. 

Allround-filatelisten 
Een tweede verbetering zou kunnen zijn dat de juryieder 

zodra de inzendtermijn van een tentoonstelling definitie) 
gesloten is al inzage kunnen krijgen van de binnengekomer 
aanmeldingsformulieren en zich op de terreinen, waar dil 
voer ieder jurylid afzonderlijk nodig mocht zijn, nader dooi 
lectuur kunnen oriënteren. 

Dit houdt verband met een opleiding tot jurylid, die d« 
Bond nadrukkelijker ter hand zou kunnen nemen. Hierbr 
moet dan niet voor elk huidig en toekomstig onderdeel eer 
„specialist" worden aangetrokken — met alle voor- en naJ 
delen van dien — maar dient een niet te groot aantal volJ 
ledig bevoegde allround-filatelisten (gekozen uit een rijkeJ 
arsenaal dan tot heden mogelijk schijnt) onder de volle eigen 
verantwoordelijkheid zijn oordeel over het geheel in zijn 
rijke filatelistische verscheidenheid uit te spreken. Zoals hel 
nu gaat zijn we niet op de goede weg. 1 

Ik blijf maar bij me zelf: „jurylid voor postwaardestukl 
ken". Dus in een vakje geduwd, een „zuil". Zoals vele andel 
ren tot „specialist" werden verklaard alsof dat een eretita 
zou zijn. Maar een specialist is als arts begonnen. Demeestel 
van die filatelistisciie „specialisten" bezitten meer dan dil 
specialistische ervaring alleen, want ze zijn als postzegel 
verzamelaar filatelist geworden. Daartegenover zijn er m i J 
schien wel enkele verzamelaars die als „klassieke postzegel! 
meesters' te boek staan, maar die te weinig met hun tijl 
zijn meegegaan. Het heeft bijvoorbeeld toch wel wat te lanl 
geduurd voordat „thema" de erkenning kreeg waarop h J 
recht had. En er zijn er nog die als ze de kans kregen m 
klok wel zouden willen terugdraaien op grond van zoga 
naamde niet-filatelistische activiteit. I 

Ik heb daarom wel meer dan eens het gevoel gehad d^ 
zo'n „specialist", als een versiersel aan de kroon, er wat b i j 
hangt. Laat de jury van stuk voor stuk bevoegden inte™ 
de taken verdelen zonder dat naar buiten de indruk worÄ 
gewekt dat er op een bepaald specialistisch gebied een a l l e i 
weter bij is. Want zo liggen de kaarten nu ook weer niM 

Onderverdeling 
Een derde verbetering zou kunnen zijn dat de klass 

indeling geschiedt naar de bovenstaande groepen I, II i 
III, telkens in een onderverdeling naar: 

1 Eofilatelie I 
AA Nederland en Overzeese Rijksdelen en AB BuitenlanI 

2 Klassiek, postzegels J 
BA Nederland en Overzeese Rijksdelen, BB Europa en a 
Buiten-Europa; I 

3 Klassiek, postwaardestukken I 
CA Nederland en Overzeese Rijksdelen, CB Europa I 
CC Buiten-Europa; 1 
Bij 2 en 3 verdere onderverdeling naar optredende behoe» 



4 Postgeschiedenis of verzamelingen op posthistorische 
grondslag 
DA Luchtpost, DB Scheepspost, DC Post per spoor, DD 
Veldpost en DE Censuur (Verdere onderverdeling naar 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, Buitenland of soort, 
naar optredende behoefte); 

5 Thema en motief; 
6 Jeugd naar leeftijdgroepen; 
7 Literatuur. 

Proeven en ontwerpen behoren evenals falsificaten als 
regel niet afzonderlijk maar bij de betrokken landen of uit
giften te worden geëxposeerd. Afstempelingen dienen bij 
groep 4 een plaats te vinden. Bijvoorbeeld postgeschiedenis 
van één gemeente of tijdvak. 

-lUIS DER FILATELIE IN BOEDAPEST 

VIABEOSZ — afkorting van Magyar Bélyeggyiitjök Orszdgos 
Izövetsége — Nationale federatie van Hongaarse postzegelverza-
nelaars — staat met grote letters op het ontwerp voor het nieuwe 
>ondsgebouw: Budapest VI, Szondy-utca 65. (Hel tegenwoordige 
\dres is: Budapest VI, Népköztdrsasóg utja 3.) 

De Hongaarse Bond van Filatelisten-Verenigingen krijgt 
ver enkele jaren een nieuw dak boven zijn hoofd. Deze bond 
eeft in Boedapest al vijftien jaar een eigen huis. Toen de 
pnd in 1952 tot stand kwam door samenvoeging van een 
antal verenigingen van postzegelverzamelaars krieeg hij de 
eschikking over een gebouw waarin het hoofdbestuur, di-
erse bestuursorganen en de hoofdstedelijke vereniging wer-
len ondergebracht. De bond had voor zijn omtrent vijfdui-
pnd leden ongeveer 500 vierkante meter oppervlakte, ver-
leeld over negen zalen met bijbehorende vertrekken. 

londerdduizend leden 
I In de afgelopen jaren is het aantal leden sterk gegroeid; 
p t heeft in 1965 de honderdduizend overschreden. Het oude 
febouw bleek al in 1958, toen het ledental de twintigduizend 
fereikte, te klein te zijn voor de toegenomen bestuurs-, ad-
linistraitie- en verenigingsactiviteiten. En aangezien het on-
laarschijnlijk leek dat er in Boedapest — gezien de heer-

De vraag kan gesteld worden of het nodig is een afdeling 
8 toe te voegen waarin bijzondere onderwerpen zouden kun
nen ondergebracht. Bijvoorbeeld lokaalpost, precancels, per
fins en andere zaken. 

Creatief verzamelen 
Ik meen dat dit artikel, waarin een aantal losse opmer

kingen een plaats vond, tenslotte voldoende uitmondt in een 
aantal constructieve gedachten tot verbetering en verleven
diging van het tentoonstellingswezen. Willen tentoonstel
lingen ook in de toekomst goed bezocht blijven worden dan 
moet de gemiddelde verzamelaar er iets méér in kunnen 
terugvinden van de dingen waarmede hq zelf bezig is. Hij 
moet er kunnen leren hoe gevorderde verzamelaars proble
men, waarmee hij zelf worstelt, hebben opgelost. Van hun 
resultaat, zowel positief als negatief, moet hij iets kunnen 
meenemen. Hij moet er ideeën kunnen opdoen. Van een 
tentoonstelling moet een stimulans uitgaan en er moet niet 
een keeldichtknijpende schrik overblijven van „maar dat 
bereik ik nooit". 

Deze opmerkingen werden uiteraard gemaakt naar aan
leiding van recente ervaringen. Getracht werd bouwstenen 
voor een constructief gesprek aan te dragen want stilstand 
zou achteruitgang betekenen. 

Filatelistisch verzamelen moet worden beoefend als 
creatief verzamelen. De filatelie is springlevend, maar dat 
spreekt helaas niet altijd zo uit de tentoonstellingen en er 
kan gerust hier en daar iets ten goede veranderen. 

sende woningschaarste — ruimere behuizing gevonden zou 
kunnen worden, werd besloten een eigen gebouw te laten 
neerzetten en het benodigde kapitaal uit eigen middelen bij
een te brengen. 

Financiering 
Om een begin te maken met een bouwfonds werd de 

bondscontributie verhoogd met 1 forint (ongeveer drie dub
beltjes) per maand per lid. Voorts verleende de staat zijn 
medewerking aan twee acties om geld bijeen te brengen 
voor het goede doel. Op 2 april 1960 werd een postzegel van 
2 forinit uitgegeven met een groene toeslagcoupon van 4 
forint, die in zijn geheel aan het bouwfonds ten goede is 
gelkomen (zegel Yvertnummer 1362). 

In hetzelfde jaar werd toestemming verleend voor een 
loterij waarvan de netto-opbrengst in het bouwfonds werd 
gesitort. Het benodigde bouwkapiitaal was al in 1965 bij el
kaar, dank zij de snelle aanwas van het ledental. In 1965 
werd besloten de heffing uit de contributie achterwege te 
laten. Niettemin is de stroom bijdragen van verenigingen en 
individuele verzamelaars, die verscheidene malen tienduizend 
forint heeft opgeleverd, nog steeds niet opgedroogd. 

Het fonds heeft ook profijt gehad van de besparing op 
de administratiekosten van de bond. De staf heeft door 
harder aanpakken kunnen voorkomen dat het toenemende 
ledental een overeenkomstige uitbreiding van het admini
stratieve personeel met zich meebracht. 

De bouwgrond, ongeveer 40 x 40 meter groot, gelegen aan 
een hoek, is een schenking van het gemeentebestuur van 
Boedapest. Het gebouw krijgt zes verdiepingen boven een 
begane grond. Op de eerste verdieping komt een zaal van 
30 X 30 meter, die bestemd is voor tentoonstellingen, lezin
gen, bijeenkomsten enzovoort. 

Er zal voorts plaats zijn voor het hoofdbestuur met zijn 
secretariaat, het centrale bondsbureau met zijn afdelingen 
voor administratie, organisatie en propaganda, de centrale 
filatelistische boekerij en leeszaal, alsmede voor activiteiten 
van de hoofdstedelijke vereniging. 

A.B. 

September 1967 4 8 9 

file:///dres


In memoriam dokter Leendert Antonie Donker 
Op 27 augustus is onverwacht overleden onze voor

zitter en erelid, dokter L. A. Donker. Hoewel hij de 
leeftijd der sterken al had bereikt, was hij tot 
de laatste dag in de kracht van zijn leven. 

De Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging ver
liest in hem een eminente voorzitter, die bijna zeven
tien jaar leiding aan de vergaderingen heeft gegeven 
en mede het beleid der vereniging heeft bepaald. 
Door zijn rustige beschouwing der zaken kon hij een 
gedegen oordeel uitspreken; hij beschouwde ieder lid 
als mens los van rang en stand, hij stond voor ieder 
open wanneer er vragen of moeilijkheden waren. 

Als filatelist waren zijn Verdiensten tot ver buiten 
zijn eigen vereniging bekend en gewaardeerd. Zijn 
kennis was fenomenaal; er was vrijwel geen land of 
hij wist er meer van dan menig ander van zijn eigen 
verzamelgebied. Zijn verzamelingen zijn te veel om te 
vermelden. Van de nationale en internationale ten
toonstellingen zijn bekend van Nederland de eerste 
emissie, de puntstempels, de Kinderpostzegels, toe
slagzegels. 
Zijn collectie Roemenië kreeg op de Amphilex een ver
guld zilveren bekroning. Maar ook oud-Engeland, Bel
gië en Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Zwe
den hadden zijn belangstelling; zijn collecties waren 
alle op zodanig niveau dat ze op iedere nationale 
tentoonstelling gaarne toegelaten zouden worden. 

Buiten Europa waren zijn verzamelingen niet min
der interessant. Van Siam, een weinig bekend en ver
zameld gebied, had hij een interessante collectie; 
Indochina, Algerije, Marokko, de Verenigde Staten 
waren hem evenmin vreemd. Hij bezat een complete 
— nog niet opgezette — verzameling Rusland met ge
specialiseerde oude emissies, bovendien landenverza-
melingen, een prachtcollectie Bulgarije, Belgisch Kon
go, Brazilië, kortom belangstelling voor alle wereld
delen. 

Hermann Deninger overleden 

Als keurmeester had hij strenge opvattingen; een 
zegel was goed of een „scherf". Dunne, verroeste, 
korte of op andere manier beschadigde zegels duld
de hij niet in zijn verzamelingen. Valse zegels onder
kende hij bijna op de eerste oogopslag. 

Op de dag voor zijn heengaan toonde hij de verval
singen van Roemenië, met alle kenmerken van echt
en valsheid duidelijk getekend en met echte en valse 
zegels naast elkaar. Hij keurde voor zijn afdelingen 
rondzendingen en veiling met een nauwgezetheid die 
de arts eigen is. 

Als geneesheer had hij een eervolle loopbaan 
achter de rug. Na zijn studie te Utrecht was hij eerst 
huisarts in Ameide, kort voor 1940 kwam hij in diensit 
van de gemeente Rotterdam. Eerst als schoolarts; 
tijdens de oorlogsjaren bij de Gemeentelijke Genees
kundige Dienst als arts voor controles en — dit was 
belangrijk en ook niet zonder gevaar — voor toewij
zing van extra voeding en voor afkeuringen voor uit
zendingen naar Duitsland. Zelf sprak hij hierover 
vrijwel nooit; slechts bij uitzondering kwam over dit 
werk in een vertrouwelijk gesprek wel eens iets naar 
buiten. 

Als bestuurder schreven wij al over zijn werk in 
Rotterdam. Naar buiten vertegenwoordigde hij zijn 
vereniging steeds op de Bondsvergaderingen terwijl 
hij zijn vereniging in de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie verte
genwoordigde. Sinds de oprichting was hij bestuurs
lid van de Stichting Werkgemeenschap Filatelie Ne
derland en daarin pas gekozen tot voorzitter. He
laas heeft hij slechts kort deze functie kunnen uit
oefenen. 

Zijn verdere werkzaamheden zijn te veel geweest 
om hier alle te memoreren. Wanneer er een tentoon
stelling was vond men dokter Donker bereid daaraan 
mede ite werken. In Rotterdam vanzelfsprekend, 
maar ook voor de internationale tentoonstelling Am
philex had hij zitting in het Filatelistisch Comité. Be
halve zijn deelhebben aan de zeer vele besprekingen 
werke hij vele dagen aan de controle op de per post 
binnengekomen verzamelingen. Hij was een man 
op wie men nimmer vergeefs een beroep deed. 

Aan dit veelzijdige, rijke en mooie leven is op de 
vooravond van de ledenvergadering van zijn vere
niging plotseling een einde gekomen. Na een her
denkingsrede van vice-voorzitter ir. A. van der Hey-
den gingen de vele leden stil en verslagen heen. 

Wij zullen hem met eerbied blijven gedenken. 
Het Bestuur van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging. 

Op 25 augustus 1967 is op 72-jarige leeftijd in Frank
fort overleden Hermann Deninger, sinds 1959 voorzit
ter van de Westduitse Bond van Filatelisten. Hij was 
tevens voorzitter van het bestuur van de sitichting ter 
bevordering van filatelie en postgeschiedkunde, die 
in gemeenschappelijk beheer is bij posterijen en fila
telisten. Hij was lid van het bestuur van de Federa
tion Internationale de Philatelie en pas afgetreden als 
voorzitter van de Westduitse vereniging van verza
melaars van oude brieven en van de Werkgemeen
schap Nieuw handboek der postzegelkunde. Op 5 
augustus werd hij tijdens de Bondsdagen in Karlsruhe 
voor drie jaar als boadsvoorzitter herkozen. 
Hermann Deninger, steevast Konsul genoemd omdat 
hij jarenlang consul voor het vorstendom Monaco was, 
was drager van vele onderscheidingen en erelid van 
vele verenigingen, lid van de Franse Académie de Phi
latelie. Zijn voorliefde ging uit naar brieven uit de tijd 
voor de invoering van de postzegel. Hij stelde het 
„Handboek van afgekorte voorfilatelistische stem
pels" samen. Zijn verzamelingen kregen hoge be
kroningen op vele tentoonstellingen. 
De Westduitse filatelisten verliezen in hem een man 
die zich onvermoeid heeft ingezet om de Westduitse 
bond nationaal en internationaal het aanzien te geven 
dat hij thans heeft bereikt. 
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PANAMA CANAL ZONE, binnenkort afgesloten 
ferzamelgebied 
oor wijlen E. Posthuma, bewerkt door ir E. J. de Veer , Dordrecht 

Tussen de Verenigde Staten en de republiek Panama is 
vereenstemming bereikt over de inhoud van drie nieuwe 
erdragen die betrekking hebben op de itoekomst van het 
anamakanaal. In een van deze verdragen, die op feen nader 
e bepalen datum van kracht zullen worden, wordt de soe-
ereini'teit van Panama over de landstrook ter weerszijden 
an het kanaal en over het kanaal zelf erkend. Het verdrag 
an 1903 waarbij de „eeuwigdurende soevereiniteit" over de 
ane aan de Verenigde Staten kwam, vervalt met ingang van 
ezelfde datum. 
Vóór 1903 was Panama een deelstaat van Columbia, respec-
evelijk na 1887 een departement. Vóór 1903 stelde Columbia 
an Panama postzegels ter beschikking waarop de land-
igte van Panama is afgebeeld (afbeelding 1). De Franse 
laatschappij die onder leiding van Ferdinand de Lesseps de 
ndengte doorgroef moest de concessie voor het graven van 
et Panamakanaal dus van Columbia verwerven. In 1879 
erden de verdragen gesloten en de concessie verleend, 
aarop het werk in 1881 begon. Het gevaarlijke moeras-
imaat, de voortdurende bergafschuivingen en een tekort 
n kapitaal dwongen De Lesseps het werk op ite geven. 

personeel, knoeierij om veel geld uit deze uitgiften te slaan, 
waren er de oorzaak van dat die opdrukken „Panama" en
zovoort in vele variaties en met een groot aantal fouten en 
foutjes voorkomen. De postzegels van Columbia met opdruk 
„Panama" werden ook van de opdruk „Canal Zone" voor
zien en dienden sinds 1904 als frankeerwaarden in de zone. 

Maar van de presidentenserie van U.S.A. van 1902 kregen 
eveneens vijf waarden de opdruk „Canal Zone Panama" 
(afbeelding 3). 

In 1905 krijgt Panama zijn twee eerste eigen zegels (af
beelding 4) en deze worden ook voor de kanaalzone gebruikt 
na een opdruk van „Canal Zone" te hebben gekregen. Dat 
de zegels mat opdruk „Panama" en „Canal Zone" van 1904 
wemelen van foutjes en afwijkingen spreekt vanzelf. Boven
dien waren voor de opdruk „Panama" slechts opdrukclichés 
ter grootte van 50 zegels beschikbaar. De vellen bevatten 
echter 100 zegels en dus moest elk vel tweemaal worden be
drukt met het woord „Panama". Heel vaak keerde de druk-

OteJEs=i^^^"!i ' i3 

11893 werd de concessie aan een tweede Franse maatschap-
verleend, maar ook deze was niet tegen de moeilijkheden 

gewassen. 
1899 nam de U.S.A. toen de concessie over voor een 

irag van 40 miljoen dollar, met inbegrip van alle bezit
ten van deze tweede Franse maatschappij. In 1903 lokte 

.S.A. een opstand in Panama uit. Het departement ver-
larde zich met de steun van de Verenigde Staten onafhan-
^ijk en de jonge staat Panama gaf als beloning voor de 

een strook van 10 mijl breed over de gehele isthmus 
idengte) aan de U.S.A. in beheer, in ruil waarvoor dit 

op zich nam het kanaal te graven. Bovendien kreeg 
lama een bedrag van 10 miljoen dollar en een jaarlijkse 

l-goeding van $ 250.000, die later tot $ 430.000 werd ver-
kd. 
Koor het verzamelgebied Panama Canal Zone bestaat in 
1 Verenigde Staten een grote belangstelling. In Europa 

:̂dt het ook verzameld, maar het is toch wel kenmerkend 
wij op een internationale tentoonstelling zelden een in-

|ding van dit verzamelgebied — en trouwens evenmin 
Panama — hebben gezien. 

|ie Panama Canal Zone wordt tot dusverre door de Ver
fde Staten beheerd en dit land onderhoudt er derhalve 

een eigen postdienst. 
voor kort was er weinig literatuur te vinden, die de 

Itelist een overzicht verschafte van alles wat met de 
fgeschiedenis van de Canal Zone samenhangt, doch hier-

verandering gekomen door de officiële publikaties van 
?ouvernementspostdienst. 

1903 overdrukte Panama de tot toen gebruikte zegels 
Columbia met het woord „Panama", „Repüblica de 

lama" enzovoort, (afbeelding 2). De stad Panama zorg-
Ivoor vier verschillende opdrukken, de stad Colon 

drie en de stad Bocas del Toro voor twee. Gebrek-
inrichting van de drukkerijen, slecht ingewerkt 

) Panama, Yvert 9. 
2. Panama, Yvert 55. 
3. Panama Canal Zone, Yvert 6 
4. Panama Canal Zone, Yvert 10 
5. Panama Canal Zone, Yvert 2. 
6. Panama Canal Zone, Yvert 3. 
7. Panama Canal Zone, Yvert 78. 

ker het vel eenvoudig om, met h'et gevolg dat op de ene 
velhelft het woord „Panama" gelezen werd van onder naar 
boven en op de andere velhelft van boven naar beneden. 
Ook deze variatie komt bij de met ,.Canal Zone" overdrukte 
z'egels voor (afbeeldingen 5 en 6). 

Het zou nog tot 1928 duren alvorens de Canal Zone eigen 
zegels zou krijgen. 

Op de 2 centszegel komt helt portret voor van generaal 
Goethals (afbeelding 7), onder wiens leiding het kanaal in 
1914 werd voltooid zodat het eerste schip op 15 augustus 
1914 in tien uur tijd door het kanaal kon varen. En 25 jaar 
later kwam een grote herdenkingsserie uit met opnamen van 
verschillende delen van het kanaal (afbeelding 8). 
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vervolg Panama Canal Zone 

CANAL ZONE POSTAGE 
* 3 ^ 
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INTERNATIONALE JEUGDPRIJSVRAAG 
VOOR EEN POSTZEGELONTWERP 

Over anderhalf jaar wordt in Luxemburg, onder de naam 
JUVENTUS 1969, de eerste internationale jeugdpostzegel-
tentoonstelling gehouden. Ter gelegenheid hiervan verschijnt 
er een serie gelegenheidszegels. 

De Luxemburgse postadministratie organiseert nu in sa-
menw^erking met de Luxemburgse bond van filatelistenver
enigingen een prijsvraag onder de jeugd ter verkrijging van 
postzegelontwerpen die kunnen worden gebruikt voor de 
speciale JUVENTUS-serie. Het verplichte onderwerp luidt: 
Jeugd en vrijetijdsbesteding. 

Aan deze prijsvraag kunnen alle jonge mensen — meisjes 
en jongens, van welke nationaliteit ook — meedoen onder 
voorwaarde dat zij op 1 januari 1968 nieit ouder zijn dan 
21 jaar. 

Belangstellende jongeren kunnen het prijsvraagreglement 
aanvragen bij de „Direction des Postes et Telecommunica
tions", 8a, avenue Monterey, Luxemburg. 

VEILINGNIEUWS 
In de veilingcatalogus van Hammer (Frankfurt am Main) 

troffen wij enkele curieuze kavels aan, waaronder een ver
zameling „einmalig" van Nederlandse raketzegels van pro
fessor De Bruijn met grote zeldzaamheden, proeven enzo
voort. Inzet DM 4000,—! Een Amsterdams landelijk dagblad 
pleegt in gevallen als deze dan te vragen: „wie, o wie ' 

Er is ook een kavel met veertig verschillende Nederlandse 
raketvignetten. Inzetprijs DM 35,—. Voorts een grote „Ganz-
sachenspezialsammlung Berlin" in zeven Ka.Be.-albums, ge
reed voor tentoonstellingen. Wordt ingezet voor DM 4000,— 
Zonder de kijkdag bezocht te hebben kan men niet beoor
delen hoe hoog de opbrengst kan worden. Berlijn heeft een 
eigen buizenpost en particuliere post gehad, terwijl het nu 
eigen postwaardes'tukken kent. 

De climax wordt wel gevormd door twee Cavallini van 
Sardinië. De 50 centesimi blauw (nummer 3) en de droog-
stempel 50 centesimi (nummer 6), beide met keur van Diena, 
ongestempeld en op een fotopagina afgebeeld. Dat Michel 
geen waarde opgeeft, lijkt me onjuist. Bolaffi 1964 kent aan 
ieder stuk een waarde toe van 2 3/4 miljoen Lire. De veiling
houder kondigt het aan als kavels voor Italié-specialisten 
en zet ieder in voor DM 8000,—. Twee gebruikte van num
mer 1 (15 centesimi blauw) — waarvan het jaar van ge
bruik noch de route wordt aangegeven — worden ingezet 
voor 75 en 50 Mark. Het hangt echt wel van de stempels 
af of dit laatste redelijk is. , 

De lectuur van veilingcatalogi is op zichzelf wel een 
leerzame bezigheid 

J. H. BROEKMAN 

Heel moeilijk zijn brieven te vinden die via Panama zijn 
verzonden vóór het kanaal gereed was. Al in 1855 was een 
spoorverbinding tussen de Atlantische en de Grote Oceaar 
klaar gekomen. Er is tot 1914 een belangrijk postverkeer vis 
die spoorweg geweest. De brieven naar de westkust var 
Noord- en van Zuid-Amerika werden met schepen naa 
Colon vervoerd, dan met de 'trein naar Panama-stad en da 
weer per boot (en omgekeerd). Ideaal was die verbindin 
niet, maar het was vóór 1914 de kortste weg. 

De Canal Zone heeft eigen luchtpostzegels, eigen straf 
portzegels en heeft zelfs eigen dienstzegels gehad (afbeel 
dingen 9, 10 en 11). Gelukkig worden in de Canal Zone, ii 
tegenstelling tot Panama, weinig zegels uitgegeven: sind 
1904 ongeveer 200 en dit interessante gebied verdient dan oolj 
onze filatelistische belangstelling. 

Vanzelfsprekend is deze korte beschouwing in geen enk* 
opzicht een compleet overzicht van de postgeschiedenis va 
de Canal Zone. De bijdrage beoogt slechts het wekken va 
belangstelling voor dit aardige — binnenkort afgesloten 
verzamfelgebied. 

8 Panama Canal Zone, Yvert 97. 
9. Panama Canal Zone, Yvert LP 13. 
10. Panama Canal Zone, strafport, Yvert 25. 
11. Panama Canal Zone, dienst, Yvert 14. 

CONTACTGROEP GRIEKENLAND 
Bij het begin van het nieuwe seizoen wil ik alle deel 

nemers aan de Contactgroep Griekenland opwekken zove| 
mogelijk aan de activiteiten van de groep mee te doen. 
kan in het bijzonder geschieden door het inzenden vd 
boekjes met goed materiaal voor de rondzenddienst en voc| 
de aanbodlij sten. 

De derde ruildag zal eind oktober worden gehouden. Hl 
ligt in de bedoeling om na een causerie van drs. Van d l 
Vossen een kleine veiling te houden. Interessante numme| 
kunnen nog worden toegevoegd. 

Het classificeren van zegels geschiedt meestal gratis, mal 
denkt u dan wel even aan porto voor terugzending. NieT 
Griekenlandverzamelaars: graag zien wij uw materiaal teg | 
moet voor de rondzenddienst. 

Inzendingen en correspondentie kunnen worden gezond| 
aan 

H. C. van Ginhoven, 
Kanaalstraat 151, Lisse. 
Telefoon: (02530) 36 76. 

PERSONALIA 

H. L. J. WEIDEMA VEERTIG JAAR BIJ DE AKU 

Op 1 september 1967 herdacht rubriekredacteur H. L. 
Weidema het feit, dat hij veertig jaar geleden in dienst ti| 
van de Algemene Kunstzij de Unie-AKU te Arnhem. 

Op een zeer geanimeerde receptie in Motel Arnhem nl 
hij op deze dag de gelukwensen in ontvangst van vele le(] 
van de Gelderse Filatelisten Vereniging „De Globe" en 
het bijna voltallige bestuur van de Nederlandse Bond 
Filatelisten-Verenigingen onder aanvoering van zijn vol 
zitter P. Th. H. van der Heijden. Oofe oud-Bondsvoorzitf^ 
mr. G. W. A. de Veer en het van een ernstige ziekte hersll 
lende Bondsbestuurslid C. G. van Veenendaal waren a{ 
wezig. 

Namens de Raad van Beheer van heit Nederlandsch Maal 
blad voor Philatelie boden voorzitter L. H. Tholen en eeJ 
secretaris mr. A. van der Flier de heer Weidema — meti 
welgemeende geluk\vensen van Raad en redactie — het teg 
tableau van het Maandblad aan. 
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De 25 centimes 
,,Coq Gaulois" 
in „Fluorescence X 

Maar weinig verzamelaars in Nederland en ook in andere 
anden maken zich nu al druk over luminescerende zegels. 
Weestal ontbreekt de apparatuur om de luminescentie te 
runnen constateren; men is bovendien dikwijls niet op de 
loogte van het doel van deze zegels. 

Niettemin dient men zich er rekenschap van te geven dat 
)ver vijf a tien jaar alle postzegels luminescerend zullen 
ijn, dat wil zeggen fluorescerend (oplichtend bij ultravio-
ette bestraling) of fosforescerend (nalichtend bij ultravio-
ette bestraling) en dat men dan moet zoeken naar de voor-
opers of er zwaar voor moet betalen! 

Verschillende landen nemen in het laatste decennium tal 
an proeven op het terrein van de postmechanisatie en 
an de daarmee samenhangende luminescentie. Frankrijk 
cheen daarbij wat achter te blijven zodat onze nieuws-
ierigheid des te meer geprikkeld werd toen wij in een 
rtikel in „Postes et Telecommunications" van april 1966 
lagen dat er sprake was van „Fluorescence X" voor post-
jegels. 

Bij een recent bezoek aan Parijs vernamen wij van een 
|mbtenaar van PTT, dat er ongeveer vier jaren geleden 
roeven waren genomen met een oplaag van één cilinder 
n tirage) van de 25 centimes „Coq Gaulois" (Yvert 1331) op 

[apier met „Fluorescence X". Van dit eenvoudige zegeltje 
erd de uitgifte in 1965 wegens tariefwijziging gestaakt, 
erder mocht en wilde men er bij PTT niet over praten. 
Wat doet men in zo'n geval? Gauw naar een postzegel-
oothandel lopen, tienduizend gestempelde exemplaren 
n de betrokken zegel kopen en thuis onder de ultraviolette 

mp onderzoeken. En ziedaar, in elk pakje van honderd 
uks glansden enige zegels blauwachtig-wit op. Maar bo-
ndien bleek er bij nadere beschouwing in enkele pakjes 
n zegel te zitten, die een sterk geel licht afstraalde. Dat 
aren de zegels, die we zochten, de „Fluorescence X", vijf-
twintig stuks in totaal, dus 0,25"/o! Twee van de zegels 
aren gestempeld in november en december 1962, de rest 

1963. 

G. H. F. Meijer, ing. 

Wij zonden één zegel naar het Franse ministerie der 
posterijen in Parijs en ontvingen bericht, dat onze stelling 
inderdaad juist was. 

De blauw-wit oplichtende zegels bleken te zijn gedrukt op 
proefpapier met fluorescerende witmaker. Hiervan vonden 
wij er 350; een gedeelte droeg geen leesbaar stempel (on
geveer 200) maar de overige waren als volgt gestempeld: 
110 stuks in 1964 = 30 »/o (1 »/o) 
40 stuks in 1965 = 8,5»/o (0,4 «/o) 
5 stuks in 1966 = 2 »/o (0,05''/o) 
We kunnen dus aannemen dat de „Fluorescence X" in 1963 

in omloop was en de blauw-witte in 1964 — tussen de nor
male zegels door. 

Men heeft in Frankrijk nog geen verdere plannen zegels 
luminescerend uit te voeren. Wel heeft het Centre National 
d'Etudes des Telecommunications - CNET een opzet-stempel-
machine (type HR 1) gebouwd, die in 1964 te zien was op 
de Philatec te Parijs en in 1965 te München op de post-
mechanisatietentoonstelling. 

In laatstgenoemde stad werden echter fluorescerende 
proefzegels gebruikt met het opschrift „IVA Munich 1965". 
Op de Philatec waren het de bekende Bernard Palissy-zegels 
in fluorescentie met streepjes-codering op de envelop. 

Frankrijk-verzamelaars doen er dus goed aan hun voor
raad „25 centimes hanen" onder ultraviolet licht te contro
leren; wie weet vinden ze nog een ongebruikt exemplaar. 
De blauw-witte kregen wij ongebruikt bij één van de han
delaren in de rue Drouot. „Fluorescence? Ces timbres, ga 
n'existe pas!" Maar ze bestaan wél, zoals u ziet. 

Een bijdrage van dezelfde schrijver over dit onderwerp verschijnt 
ook In het septembernummer van „Mijn Stokpaardje". 

De heer A. M. Benders uit Maurik, jaren geleden redacteur 
„Nederland en Koloniën" van het Maandblad en schrijver 
van het rubriekje „Oud Nieuws", waarin interessante be
richten uit de filatelistische bladen van veertig jaar tevoren 
opnieuw onder de aandacht werden gebracht, verblijdde ons 
dezer dagen andermaal met een pennevrucht. Hij kwam 
daartoe bij het lezen van het artikeltje „Aangetekend" uit 
de automaat", vermeld op bladzijde 390 van het julinummer. 
Gaarne publiceren wij hier zijn bijdrage. 

| l n 1910 en 1911 heeft in het postkantoor te 's-Gravenhage 
automaat gewerkt voor aangetekende stukken, waarover 

Irder heel weinig bekend is. Na een eerste aankondiging in 
| t Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van de-

iber 1910, waarin geen bijzonderheden vermeld waren, 
^rd bijna dertig jaar later voor het eerst weer iets erover 
jubliceerd, namelijk in De Philatelist van november 1939. 

lar werd ook een afbeelding gegeven van de misschien 
\\ enig overgebleven afdruk van het in de automaat ge-
aikte stempel. 
Iet Nederlandsch Tijdschrift van Postzegelkunde van de-
iber 1910 schrijft: „Een proeve met die machine wordt 

^ert enkele weken te 's-Gravenhage genomen. Onvol-
end of niet-gefrankeerde aangeteekende stukken worden 

| t verzonden." Deze machine werd in 1908 te Berlijn en 
>1 vroeger al in Australië in dienst gesteld. Verder wordt 
Inlets over vermeld; afdrukken uit die periode schijnen 
It bewaard te zijn gebleven en het is dus ook niet zeker 
\ end of hetzelfde stempel gebruikt werd als in de vol
gde periode van proefneming, in maart 1911. Hierover is 

„ooggetuige-verslag" opgenomen in De Philatelist, 
r. Van Ruyven schrijft daar: „Op 18 Maart zag ik de 
chine ten hoofdpostkantore bij een van de loketten ge-
iteerd. De rugzij de kwam uit in de diensrtlokaliteit, de 

DE 
„AANTEEKEN-

AUTOIVIAAT" 

voorzijde natuurlijk in de hal van het publiek. De aanwezig
heid van twee beeren in de dienstruimte bij het itoestel deed 
mij vermoeden dat het een proefneming gold (anders was 
deze automaat met twee man bediening wel zéér onecono
misch). De somberheid van hun blik deed me veronderstel
len dat ze niet bijster waren ingenomen met de proef. Ik 
haasitte me dan ook twee brieven automaitisch te laten aan-
teekenen, w.o. één aan mezelf gericht. Bij het eerste draaien 
van den knop kreeg ik het regu in handen van een voor
ganger, bij verder draaien werd mijn brief in de gleuf mee
genomen, gestempeld en naar ik door het traliewerk zag op 
de werktafel gedeponeerd. Een nieuwe draai aan den knop 
gaf mij het regutje, een blanco papiertje van 50 x 85 mm in 
een bakje terug met juist denz)elfden afdruk als mijn brief 
bleek ite hebben gekregen." 

De maandaanduiding „APR." was een vergissing voor 
„MRT."; op sommige brieven werd dit met de pen verbeterd. 

De afdrulk werd in rode inkt in de linkerbovenhoek van 
de stukken gedrukt; deze kwamen daarna op de diensttafel 
terecht, waar de postzegels werden afgestempeld. 

Waarschijnlijk hebben de proefnemingen niet lang geduurd, 
er zou anders wel meer van de resultaten bewaard gebleven 
zijn. Deze zijn stellig niet bemoedigend geweest, want er is 
later nooit meer iets op dit gebied geprobeerd. 
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WIJ ONTVINGEN 

Het Noorderlicht, het mededelingen
blad van de Nederlandse Filatelisten 
Vereniging „Skandinavië", dat voort
aan onder redactie van de heer J. Dek
ker verschijnt. Hij heeft een zo groot 
deel van de inhoud voor eigen rekening 
moeten nemen dat hij zegt zich genood
zaakt te zien het aantal pagina's (meer 
dan twintig in het jongste nummer) in 
te krimpen als hij geen artikelen ont
vangt uit de kring van de nu meer dan 
tachtig leden. Het blad heeft een ge
varieerde inhoud op dit speciale gebied 
en het ziet er aantrekkelijk uit. 

De vereniging heeft de IJslandse fi
latelist S. H. Thorsteinsson AIJP, FIP-
afgevaardigde en Amphilex-commissa-
ris, als gast gehad met onder andere 
een dialezing: „De eerste emissie op 
brieven"; alle achttien tot dusver be
kende brieven met de eerste eigen ze
gels van IJsland uit 1873 op het witte 
doek! 

In dit nummer voorts bijdragen van 
R. E. Bles (Tweede emissie Holte 
Landpost), drs. J. P. Visser (Noorse 
treinstempels (I) en J. L. Jvangean. 

met de complimenten van „The Impe
rial Ethiopian Government Ministry of 
P.T.&T. een fraaie brochure met de 
titel „Post Office", Commemoration 
issue of His Imperial Majesty Haue 
Selassie I' 75th Birthday Anniversary" 

Dit overvloedig geïllustreerde werk
je in het Amharisch en Engels geeft 
een overzicht van de postzegelgeschie
denis van het Midden-Afrikaanse kei
zerrijk, met afbeeldingen van de sou
venirvelletjes van 1894 en 1967, van de 
inheemse postbodes, de postegna's, die 
met de brieven aan een stok door de 
rimboe trekken, maar ook van het 
ultramoderne hoofdpostkantoor dat in 
Addis Abeba wordt opgetrokken. Twee

endertig plaatsnaamstempels zijn eriJ 
afgebeeld; een rede van de zijne excel) 
lentie Ato Saleh Hinit, de postministeif 
is bovendien afgedrukit. 

Wij lezen dat keizer Menelik II dl 
Zwitserse ingenieur Alfred lig in 1891 
opdracht gaf de posterijen te organisel 
ren en dat de eerste Ethiopische postf 
zegels, gedrukt in Parijs, begin 1895 il 
Harar voor het eerst werden verkoch! 

Voorts dat een voorraad postzegel! 
besteld in Zwitserland, in 1936 in Djif 
bouti aankwam, enkele dagen nadat 
Italianen Addis Abeba hadden veil 
overd. Na de bevrijding in 1942, kwtf 
men deze zegels toch nog in de EthiJ 
pische hoofdstad en werden met opdru 
in gebruik gesteld. Yvert zwijgt ov^ 
deze emissie itenzij deze catalogus 
nummers 214/218 daarvoor verslijt. 

VOOR UW BOEKENPLANK 

MALTA, The story of Malta and her stamps, J. A. Mackay, 
Collecta-Handbook. 1966. Uitgave Philatelie Publishers Ltd., 
2 Henrietta Street, London W.C.2. 96 bladzqden, geïllustreerd 
met vgf voile pagina's illustraties en 159 afbeeldingen van 
postzegels. Präs 16/— + 1/— portokosten. 

De uitgeverij doet een serie landenalbums verschijnen. 
Begonnen werd met Groot-Brittannië en vervolgens Malta, 
Gibraltar, Ierland, Australië, Pacific-eilanden (twee delen), 
Nederland en Luxemburg. Verschillende andere landen zijn 
op het ogenblik in voorbereiding. Daarnaast werd begonnen 
met een serie handboeken. De auteur daarvan is J. A. Mac
kay, conservator van de postzegelverzamelingen in het 
British Museum. Het eerst kwam gereed: The Story of Great 
Britain and her Stamps 160 bladzijden 17/6 + 1/—). Voor 
mij ligt het tweede handboek: MALTA. In voorbereiding is 
Gibraltar en onder andere ook Nederland. 

Door hun beknopte vorm, degelijke inhoud, leesbare stijl 
en redelijke prijs zijn ze voorbestemd populair te worden. 

Aan het slot, bijlage 4, is een lijst van alle Maltezer post
en portzegels van 1860 af tot einde 1966 opgenomen. Elke 
catalogus zou u hierbij ook kunnen helpen, maar hier wordt 
bij elke zegel verwezen naar een der 159 afbeeldingen en 
wordt de geschiedenis van Malta aan de hand van de zegels 
verteld. 

Een literatuurlijst, een opgave van een Maltaverzamelaars-
specialistenclub en een rapport aan Sir Rowland Hill van 
de romanschrijver en inspecteur der Posterijen Anthony 
Trollope verzonden uit Malta in 1858 vormen de interessante 
bijlagen. 

Het boek — ik neem aan dat de opzet ervan als een 
model voor deze Collecta-serie is te beschouwen — be
handelt achtereenvolgens: Malta in de vroegste tijden, Paulus 
op Malta, de Maltezer ridders, modem Malta, Malta en de 
tweede wereldoorlog en de postgeschiedenis van Malta. Een 
index besluit het boek. Bij de postgeschiedenis worden zes 
postmerken en twee brieven „Purifié au Lazaret / Malte" 
afgebeeld. 

De tekst bevat een schat van gegevens die de Maltaverza
melaar hier in kort bestek bijeen vindt. De nadruk valt op 
de postzegels. Karakteristiek voor de bewerking van de stof 
is de laatste zin: „Ofschoon over het algemeen verzamelaars 
weinig aandacht schenken aan straf portzegels zijn gebruikte 
exemplaren, in het bijzonder op geheel stuk, beslist heel 

moeilijk te vinden en daarom zijn ze het wel waard er j a c | 
op te maken". 

Het goed uitgevoerde boek is een sieraad voor een boekel 
kast, al zal het de beste diensten bewijzen wanneer het vaf 
bij de verzameling wordt gebruikt. Aanbevolen! 

J. H. BROEKM.^ 

MICHEL-CATALOGUS DUITSLAND 1968; 372 pagina's teli 
formaat 14,8 x 21 centimeter, gebrocheerd in geplastificecj 
omslag. Uitgave Schwaneberger Album Eugen Berlin Gmb| 
8 München 12. Importeur: Auf der Heide's Postzegelhand 
Surinamelaan 31, Hilversum. Prqs in Duitsland D.Mk. 4 | 
en in Nederland ƒ 5,15. 

Als eerste deel van de Michel-Europa-catalogus komt 
als gebruikelijk einde juli al het deel „Duitsland", dat 
meer in de grote Europa-catalogus is opgenomen, uit. Vl 
pagina's meer en een ongewijzigde prijs duiden aan dat f 
geen principiële veranderingen in zijn aangebracht. 

Het belang van deze nieuwe uitgave ligt vooral in 
prijzen. De uitgever zegt hiervan dat men na de nogal stor 
achtige prijsschommelingen van de laatste jaren — zo^ 
bij de zegels van de Bondsrepubliek als bij die van We 
Berlijn — nu in een rustiger vaarwater is gekomen, hetg^ 
hier en daar geleid heeft tot aanmerkelijk lagere noteringf 
Zo vinden wij de serie „Hoofdsteden" van 1964/65, o n | 
bruikt, gedaald van 22,— op 12,30 Mi.Mk. 

Voor wie de Michel-catalogus al kent behoeven wij 
der niet veel te vermelden. Wie Duitsland met of zonder „d 
bieden" verzamelt en daarbij niet zover wil gaan specil 
seren als de grote gespecialiseerde „Michel-Duitsland-C£^ 
logus" die steeds met een tussenpoos van enkele jaren 
schijnt, is deze „gewone" Michel-Duitsland een handleid 
waar hij toch eigenlijk niet buiten kan. 

NOMENCLATURE DES TIMBRES-POSTE DE FRAP 
Tome III - l ie période (1876-1900); auteur: dr. R. Joany 
avenue de Suffren - Paris (7e) - C.C.P. 23 176 57 -
NF 6,-. 

De bekende Franse schrijver dr. R. Joany, lid van | 
„Académie de Philatelie", publiceerde wederom een 
van zijn Nomenclature van de Franse postzegels. 
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Het is het zesde deel van de te zijner tijd veertien delen 
omvattende Nomenclature en behandelt de zegels uit de zo
genoemde tweede periode (type Sage). 

De schrijver heeft achtereenvolgens het ontstaan, de fa
bricage, het gebruik en data van uitgifte van de emissies 
van 1876-1900 behandeld. Door de verschillende emissies in 
aparte hoofdstukken onder te brengen is het geheel zeer 
overzichtelijk geworden. Zo worden hierin onder andere bui
ten de al bekende typen I en II nog verscheidene ondertypen 
aangegeven, waardoor men de juiste data van uitgifte kan 
onderscheiden. 

In het bijzonder voor de gespecialiseerde verzamelaars 
van het type Sage is het een boekwerkje (47 bladzijden ge
drukt op goed papier) dat men beslist in zijn bezit moet 
hebben. 

H. W. VAN DER VLIST 

AIR MAILS OF BERMUDA, door N. C. Baldwin, uitgave van 
Francis J. Field Ltd., Sutton Coldfield, Warwickshire, Groot-
Brittannië, 1967. Formaat ISV: x 21V> centimeter, 16 blad-
zgden, geïllustreerd, kunstdrukpapier, gebroclieerd in kar
tonpapieren omslag. Prqs f 4,— porto inbegrepen. 

Dit boekje is een nadruk van een serie artikelen die in 
„The Aerofield" zijn verschenen. De luchtpost van Bermuda 
wordt hier door de auteur — zoals wij van hem gewend 
zijn — goed en gedegen behandeld en er wordt een opgaaf 
gedaan van alle luchtpost vanaf 1925 tot en met 1966. 

Hoewel dit verzamelgebied meer in trek is in de Verenigde 
Staten, zullen Nederlandse verzamelaars, die geïnteresseerd 
zijn in transatlantische vluchten, veel wetenswaardigheden 
uit het werkje kunnen putten. 

R. TOCILA 

ICHRISTIAAN DE MOOR, 40 X TOESLAG. Publikatie van 
het Staatsbedryf der PTT, 's-Gravenliage 1967. Zeventig blad-

I zijden, vele illustraties, waarvan een tiental in kleur. Prqs 
f 8 , - . 

H. H. Kamerlingh Onnes, voorstudie 1929 (niet uitgegeven) 

De titel van het boekje duidt op de veertigste verschijning 
|n 1966 van de kinderpostzegels in Nederland, waarover 

ir. J. Overwater in 1956 het werkje „30 x Kinderzegels" 
fechreef. Christiaan de Moor is als oud-esthetisch adviseur 
Van PTT de aangewezen persoon om de achtergronden te 
tchetsen van het officiële postzegelbeleid en tevens een wel
overwogen oordeel te geven over de ontwerpen van de kin
derpostzegels door de verschillende kunstenaars van 1924 
lot 1966. Hij betrekt in zijn beoordeling de interessante vraag 
|n hoeverre de verkoopcijfers worden beïnvloed door de 

late waarin de voorstelling op de postzegels minder of meer 
de smaak vallen bij het publiek. Een vrolijk beeld heeft 

leer aftrek dan een afbeelding van zorg en ellende (bij 
foorbeeld de ontwerpen G. Kiljan van 1931). 

Nederland neemt met zijn kinderzegels een unieke positie 
onder de postzegeluitgevende landen. Dat slaat zowel 

| p de omvang van de actie en de opbrengst, als op de wijze 
j/aarop de ontwerpen van de zegels tot stand komen. Met 
litzondering van de jaren 1925, 1926 en 1927 (provincie-
Vapens) en 1928 (grote vaderlanders) is het thema onver-
jnderlijk het kind zelf. Dat is een vast gegeven. Minder 
|as t staat of het experiment met de kindertekeningen van 
965 spoedig herhaald zal worden. De Moor verweert zich 
^gen de kritiek die destijds in het Maandblad op deze zegels 

uitgebracht, maar komt toch tot de uitspraak: „ontegen-
^ggelijk heeft men hier de grens bereikt, waar de betekenis 
ïn de postzegel als geldswaardig papier in gevaar komt." 

Ie Centrale Directie van PTT blijkt gevoelig te zijn voor 
Vitiek op het uiterlijk van de postzegel, al laat zij dit 
immer officieel weten. De Moor vertelt bijvoorbeeld dat 

op de ontwerpen van Theo Kurpershoek van 1953 reac-
Bs kwamen als „afgehakte misdadigerskoppen". 

A. BOERMA 

A GUIDE FOR COMPETITORS — Airmails in Exhibition; 
uitgave van Francis J. Field Ltd., Sutton Coldfield, War
wickshire, Groot-Brittannië, 1967. Formaat ISV« x 2lVs centi
meter, 11 bladzgden, met schetsen verlucht, kunstdrulcpapier, 
gebrocheerd in kartonpapieren omslag. PrQs ƒ 4,— porto in
begrepen. 

In dit boekwerkje wordt goede raad gegeven aan ver
zamelaars die voor het eerst aan een tentoonstelling deel
nemen of pas enkele keren aan een dergelijk evenement 
deelgenomen hebben. Deze raadgevingen gelden niet alleen 
voor luchtpostverzamelaars doch in het algemeen voor alle 
verzamelaars. 

Men heeft de prijzenswaardige moed te verklaren dat bij 
een normaal verzamelgebied of eenvoudige stukken, de ver
zamelaar niet de illusie moet koesteren een hoge waarde
ring te krijgen. Men propageert vaak de stelling dat opmaak 
en opzet van de collectie weliswaar zeer belangrijk is, maar 
dat uiteindelijk een jury een slecht opgezette collectie met 
goede stukken hoger zal waarderen dan een bijzonder goed 
opgezette collectie met eenvoudige stukken. 

Voor een iets gevorderde verzamelaar zal het boekwerkje 
wel nieits nieuws brengen en, gezien de inhoud, is de prijs 
rijkelijk hoog. 

R. TOCILA 

LES SPORTS ET LES JEUX DANS LA PHILATELIE, door 
Docteur Jehan Daubresse, en Les Obliterations Sportives 
Beiges, door Mare Panier. Uitgave nummer 31 van „Echo-
phil", Renkinstraat 14, Brussel 3. Formaat 21V2 x 14 centi~ 
meter, 163 bladzijden, in geringe mate geïllustreerd. Pr^s 
200 Belgische franken, porto inbegrepen. 

De Franse arts Daubresse, president van de „1'Association 
Frangaise de Philatelie Thématique", heeft een zeer uitge
breide opgave samengesteld van de postzegels, waar ter 
wereld ook uitgegeven, die betrekking hebben op de sport. 
Het begrip sport wordt daarbij door de schrijver bijzonder 
ruim opgevat. Zo zijn ook zegels betreffende onderwater-
visserij, dansvormen, parachutespringen en stuntvliegen op
genomen. Hij heeft zijn opsitelling ten behoeve van de the
matische verzamelaars ingedeeld volgens de afzonderlijke 
sporten, spelen en andere sportonderwerpen waarop de zegels 
betrekking hebben. 

De vijftien hoofdgroepen van zijn indeling zijn: beknopte 
beschrijving van de sportsoorten, de Olympische beweging, 
bekende figuren uit de sportwereld, voorbereiding van de 
jeugd voor de sportbeoefening, sportaccommodaties, individuele 
sporten, teamsporten, samengestelde sportwedsitrijden (bij
voorbeeld tienkamp), diverse sport-spelen, niet-Olympische 
internationale sportwedstrijden, de propaganda, sporttentoon-
sitellingen, jubileumzegels, zegels met opdruk waarvan alleen 
de opdruk betrekking heeft op spopt en tenslotte kunst en 
spopt. De voornaamste hoofdgroepen zijn dan weer onder-
Verdeeld in vele rubrieken. 
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vervolg Voor uw boekenplank 

Het zal wel niet de bedoeling van de schrijver zijn ge
weest de door hem gebruikte indeling aan te bevelen als 
een leidraad voor de opzet van een sportverzameling doch 
alleen als een middel om zegels met betrekking tot een be
paalde sport of sportgebeurtenis gemakkelijk te vinden. Daar
in is hij zeker geslaagd. 

Niet steeds kan men het eens zijn met de vermelding van 
bepaalde zegels onder bepaalde onderwerpen. Zo zijn onder 
de groep Olympische beweging verscheidene zegels opgeno
men die daarmede in feite niets te maken hebben. Voor een 
kritische verzamelaar die het boekje gebruikt als naslagwerk 
is dat echter geen groot bezwaar. 

De zegels worden uitsluitend aangeduid met de Yvertnum-
mers (uitgave 1966) en zijn bij elke rubriek op de voor het 
betreffende onderdeel zo gemakkelijk mogelijke wijze gerang
schikt. Bij de bekende sportfiguren dus achter de namen van 
de alfabetische lijst van deze personen, bij de sportsoorten 
onder iedere rubriek landsgewijs, bij algemene onderwerpen 
eveneens in de volgorde van de landen van uitgifte. 

Onder het hoofdstuk „propaganda" zijn de Franse eerste-
dagstempels van sportuitgiften en de propagandastempels 
voor sportgebeurtenissen sedert 1950 opgenomen. De gevor
derde specialisten zullen het betreuren dat de zoveel interes
santere vroegere sportstempels van Frankrijk niet zijn opge
nomen. 

Aan het slot van het boekje volgt dan nog, van de hand 
van de Belg Panier, een opsomming van alle Belgische af
stempelingen die op sport betrekking hebben, dus ook de 
oudere. Deze opsomming is ingedeeld in ongeveer dezelfde 
groepen als hiervoor aangegeven. 

De weinige zegelafbeeldingen hebben in dit documentaire 
werkje geen enkele reële betekenis. De daarvoor gebruikte 
ruimte had beter benut kunnen worden voor meer afbeel
dingen van poststempels, die immers zoveel moeilijker dan 
die van postzegels elders kunnen worden gevonden. 

Ik acht het een omissie van belang dat in dit boekje zegels 
zijn opgenomen die vermeld staan op de „zwarte lijst" van 
de Federation Internationale de Philatelie zonder dat dit op 
enigerlei wijze is aangegeven. Dit niet alleen omdat de 
strijd tegen de ongewenste uitgiften zoveel mogelijk moet 
worden gesteund, maar ook om minder ervaren verzame
laars, die voor het eerst hun geluk op een grotere tentoon
stelling willen beproeven, de desillusie van een diskwali
ficatie te besparen. 

Het enorme werk dat de samenstelling van dit boekje 
moet hebben gevergd zal voor de sportfilatelisten zeker zijn 
nut afwerpen. Het boekje wordt dan ook als een rijke bron 
van gegevens en ideeën aan serieuze en derhalve ook kritisch 
ingestelde spontverzamelaars gaarne aanbevolen. 

J. E. STOLK, AUF. 

STANDARD FLAG CANCEL ENCYCLOPEDIA, F. Lang-
ford, 1955, eigen uitgave, 72 bladzqden foto-offset, geïllu
streerd, geniet, 22 centimeter. Prijs $ 3.—. Adres: 184 Virginia 
Ave, Pasadena, California, Verenigde Staten. 

Dit boekje, dat een overzicht geeft van de machinestem
pels van de Verenigde Staten in het werkelijke VLAG-type 
van ongeveer 1895 tot 1938 (het laaitste jaar van gebruik) 
kwam ons pas onlangs in handen. Wij willen het hier noe
men omdat het een voorbeeld is van een systemaitische op
zet van een bepaald stempeltype, die ook hier wellicht be
langstelling wekt. Dit is namelijk ook een vorm van de 
„Stars and Stripes" in de filatelie. De hoeveelheid informatie 
is ontzagwekkend. 

J. DEKKER 

THURN UND TAXIS 1517 - 1867. Max Piendl, Heft 1/67 des 
Archiv für deutsche Postgeschichte, Frankfurt am Main 1967, 
112 pagina's, rijk geïllustreerd, ingenaaid, 25 centimeter. 

Het spreekt vanzelf dat 350 jaar postgeschiedenis niet in 
112 pagina's kan worden behandeld. U moet dit werk als 
een inleiding zien, waarbij ook de familiegeschiedenis wordt 
besproken. Hier en daar vinden we verwijzingen, die voor 
de (Noord-)Nederlandse postgeschiedenis van belang zijn. 
De correspondentie met de postkantoren Roermond, Den 
Haag en Maasitricht begint bijvoorbeeld al in de jaren 1640/59. 

Het schitterend uitgevoerde boekje is bijzonder prettige 
lectuur als voorbereiding op diepgaander studie, waarbij de 
catalogus van de jubileumtentoonstelling, die in juni in 
Frankfurt gehouden werd u al verder op weg helpt. De daar 
getoonde archiefstukken worden kort omschreven. 

Als eerste komen we tegen de overeenkomsit met Roermond 
en Utrecht van december 1643 over de post met Italië, 
Duitsland, Frankrijk en Engeland. Acht jaar later wordt eenj 
nieuwe overeenkomst met Roermond en Amsterdam geslo
ten en in augustus 1694 het contract itussen Johan van] 
Bors, postmeester te Roermond en Beatus Fischer, post
meester van Bern, waarbij ook Thurn und Taxis partij is. 
Vooral dit contract is van groot belang en nog veel ti 
weinig bekend. In juli 1733 komt er dan nog een overeen 
komst met Nijmegen. 

Na de Napoleontische tijd vinden we de postverdragei 
met de Nederlandse Posterijen van februari 1814, septembei 
1815 en december 1820. 

Tenslotte worden verschillende postkaarten vermeld ei 
„dienstregelingen" van Maastricht (van 1660) en van Amster
dam (zonder jaar). 

Geeft dit al enige aanknopingspunten, meer vindt u in hi 
grote werk, dat eveneens onlangs verscheen en in de Bonds
bibliotheek aanwezig is: W. Münzberg: Stationskatalog dei 
Thurn und Taxissche Post. 

De onderlinge samenwerking inzake de buitenlandse post
verbindingen enerzijds, de tegenwerking anderzijds vormei 
een boeiend, doch nog zeer onbekend terrein dat de geïnte] 
resseerde veel verrassingen biedt. 

j . D E K K E : 

ISLENZK FRIMERKI 1967, Icelandic stamps, S. H. Thor 
steinsson, AIJP, 1966 Reykjavik, Isafoldaprentsmidja H.I 
124 pagina's, ingenaaid, 20 centimeter, $ 3.— of ƒ 10,80, zove 
de kleine voorraad strekt bij J. Roelofs, Breitnersingel i\ 
Rotte rdam-13. 

Deze tiende uitgave van de speciale IJsland-catalogus i | 
twee talen geeft meer dan de titel doet vermoeden. 
86 bladzijden met zeer uitgebreide inlichtingen ovier de pos! 
en dienstzegels vinden we bijna 40 pagina's over diverse iif 
teressante stempelsoonten. Vooral de uitgebreide lijst nur 
merstempels, die op de kleine plattelandskantoren bijna zeJ 
tig jaar in gebruik waren, met noteringen, valt op. Alle^ 
al om deze en andere stempellijsten moet iedere IJsland-ve| 
zamelaar deze catalogus kopen. 

Bij het doorlezen van de tekst heb ik toch wel hier 
daar een vraagteken gezet. Bij de emissie 1876 vinden we 
5 Aur blauw eerst in lijntanding 12V2 en dan kam 14 : 13i| 
Dit is juist, doch de nummer 20 met de latere kam 12% vq 
1896 moet vervallen! Vergeet vooral de kleurvervalsing 
de groene 5 niet. Van harte aanbevolen. 

J. DEKKI 

STANLEY GIBBONS Postage Stamp Catalogue, Part 
British Commonwealth 1968, uitgave van Stanley Gibbo| 
Ltd., 391, Strand, Londen W.C.2, vertegenwoordiger vo 
Nederland J. L. van Dieten, Tournooiveld 2, Den Ha 
Prijs ƒ18,—. 

Na de overige delen van de Gibbons-catalogi is deell 
nu ook in het grotere formaat uitgekomen met drie kolod 
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men per bladzijde. Welk een enorm gebied wordt be
streken blijkt uit het aanital pagina's: 640 stuks. In verge
lijking met de vorige jaargang zijn de zegels, uitgegeven 
tijdens de regering van koningen Edward VII en George V 
aan een grondige herziening onderworpen; hetzelfde geldt 
voor de gebieden Bermuda (schepen), Maleisië en Zuid-
Nigerië. Nieuwe landen zijn Botswana, Guyana, Lesotho en 
Mahra. 

De zegels, verschenen tot omstreeks het eerste kwartaai 
van dit jaar, zijn alle opgenomen. De prijzen zijn die van de 
postzegelhandel van de uitgever; ze vertonen de gebrui
kelijke stijging, die vooral bij de na-oorlogse series van 
Groot-Brittannië opmerkelijk is. 

Als bijzonderheid dient te worden vermeld dat vele 
emissies van de Britse gebieden niet alleen per zegel maar 
ook als serie zijn uitgeprijsd, waarbij opvalt dat de prijs 
van een serie veelal 10 percent lager ligt, dan voor het totaal 
van de afzonderlijke zegels! 

Als attractie staan tussen de tekst enkele bladzijden met 
bijzonderheden over Britse zegels, die in de afgelopen jaren 
bij de afdeling veiling van Gibbons onder de hamer zijn ge
komen. Zo kan men lezen dat de duurste postzegel die 
tijdens de regering van koning Edward VII is verschenen, 
de £ 25 zegel is van Noord-Nigerië. Deze zegel is postaal 
waarschijnlijk nimmer gebruikt, er is tenminste geen ge
bruikt exemplaar van bekend. Een prima exemplaar met 
originele gom bracht in 1964 een bedrag op van ƒ 45.000,—. 

Voor verzamelaars van Britse gebieden de aanbevolen 
H. 

POSTAL HISTORY of the U.S. VIRGIN ISLANDS, J. A. 
Birch RDP, 1966 American Philatelic Society, 41 pagina's, 
geniet, 25 centimeter, geïllustreerd. Prys $ 1.—. 

De Virgin Islands vormden tot 31 maart 1917 Deens West 
Indië en het is dit gebied, dat het onderwerp van deze inte
ressante studie uitmaakt. Het werkje begint met de fleuron-
ätempels van de tweede Engelse bezettting 1807/15 en geeft 
vele interessante bijzonderheden met overvloedige illustraties, 
ioch de „wilde" Amerikaanse typografie, met teveel letter-
;ypen door elkaar, maakt het lezen en in het bijzonder het 
;erugzoeken onnodig moeilijk. De schrijver springt namelijk 
)ok nog al eens van de hak op de tak en haalt er zaken bij — 
Sngels-Franse verdragstempels en United States Postage 
i;urrency — die met het onderwerp nauwelijks verband 
louden. 

Over St. Thomas-La Guaira worden nog eens de sinds 
Bwaalf jaar achterhaalde verzinsels ten beste gegeven. Voor 
H e geïnteresseerde specialisit valt er echter veel te genieten 
H n te leren van deze schrijver, die zeker op zijn gebied thuis 

■ J. DEKKER 

ES MARQUES POSTALES de la FLANDRE OCCIDEN
rALE de 1648 ä 1849. Lucien P. Herlant, 1966, eigen uitgave, 
k pagrina's geïllustreerd fotooffset, geniet 24 centimeter. 
t. Denqs Westrem, België. 

Dit nieuwe deeltje in de bekende reeks, waarin Henegou
ren, Luik, Brabant en OostVlaanderen verschenen, is per 
laaits ingedeeld. Het werkje behandelt de invloed van de 
ferschillende gebiedswijzigingen na de vrede van Munster tot 
E vrede van Utrecht in 1713, 'toen de zuidgrens werd vastge
leld zoals ze nu nog geldt. 
[vanzelfsprekend zijn deze boekjes, die een nadere uit
lerking betekenen van „La Poste aux Lettres et les Marques 
bstales en Belgique de 1648 ä 1849" (1946) van dezelfde 
Ihrijver, onmisbaar voor de Nederlandse stempelverzame
lar die de „zuidelijke provincies" van 1815 tot 1830 opneemt. 

Dezelfde produktieve schrijver publiceerde twee artikelen 
in tentoonstellingscatalogi: 

„Reflexions sur l'étude des marques postales préphilate
liques" ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
de Société Royale Amicale Philatélique in 1964, en 
„La Posite aux Lettres d'autrefois a Spa" toen de club 
aldaar zijn zestigjarig bestaan vierde, in 1966. 

In beide catalogi vindt men nog meer artikelen over Bel
gische zegelemissies en nieuwere stempels, alsmede over de 
Congo. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Bondsbiblio
theek. 

J. DEKKER 

„BERCK68" — FRANCE SPÉCIALISÉE. 26e drulc Formaat 
15V2 X IIV2 centimeter, 312 bladzijden. Uitgave Edouard 
Berclc, 6, place de la Madeleine, Paris (8ej. Prys Fr. 5,—. 

Het oorspronkelijke doel van de catalogus was een prak
tische handleiding te zijn voor het verzamelen van postzegels, 
een chronologische opsomming van de postale uitgiften van 
een bepaald land en in de tweede plaats ook nog een zekere 
waardemeter als uitgangspunt voor ruil of koop. Al sinds 
vele jaren is deze opzet gewijzigd in commerciële zin. 

De catalogus van vandaag is in eerste instantie een prijs
lijst van een bepaalde firma, die daarmee reclame maakt 
voor zijn zaak en de artikelen die hij daarin verkoopt. In 
Frankrijk zijn het Yvert, Maury, Thiaude, Cérès en Berck 
die ieder jaar omstreeks september werkjes laten verschij
nen, waarin hun albums, hun accessoires en hun prijzen als 
de mooiste en beste van heel Franikrijk worden aanbevolen. 
Het is — objectief gesproken — voor de onpartijdige verza
melaar precies als met auto's kopen. Er bestaan geen slechte 
automobielen meer en er zijn geen slechte catalogi. Het gaat er 
maar om waaraan men gewend is. Het voordeel van de 
Berckcatalogus is niet in de laatste plaats de handige in
deling, die zeker aan de wensen van de thematische verza
melaars tegemoet komt. Tot 1900 de klassieke zegels en dan 
rubrieken voor heraldische motieven, alle zegels uitgegeven 
ter herdenking van een bepaalde gebeurtenis (dat zijn er in 
Frankrijk zo'n 450), monumenten en landschappen en be
roemde personen. 

Vijfentwintig bladzijden worden besteed aan luxeproeven 
en nondentelés, waarvan vooral van de laatste de filate
listische waarde ernstig wordt betwijfeld; de prijzen liegen 
er echter niet om en het schijnt, volgens mededeling van de 
heer Berck in zijn catalogus, dait vooral de buitenlandse 
clientèle dit soont (heel dikwijls eigen maakwerk) nog heel 
vlot blijft bestellen. 

Een bijzonder nuttig punt van deze catalogus is nog altijd 
de opgave bij alle zegels van de data van uitgifte, respectie
velijk van verkrijgbaarstelling en de oplagecijfers. Men gaat, 
vooral bij de emissies van vóór 1900 heel ver met de opgave 
der verschillende variëteiten en stempelmogelijkheden. De 
prijzen zijn, hoe vreemd het misschien ook moge klinken, 
niet veel hoger dan in de vorige catalogus van deze heer 
Berck, die overigens rustig eens een jaartje zijn prijzen on
veranderd zou kunnen laten; hij is dan altijd nog duurder 
dan zijn collega's. 

Een opmerkelijke prijsstijging vertoont het door mij 
enige jaren geleden gesignaleerde zegeltje dait het binnen
kort wel eens „zou kunnen doen": de 80c. Semeuse lignée 
(Yvert nummer 203) die bij Berck in een jaar tijd van 9 fr. 
op 20 fr. is gestegen. En dan te bedenken dat dit nummer in 
1960 nog 2.25 genoteerd s tond . . . . 

De BERCK68, die op kunstdrukpapier is gedrukt en door 
het handige formaat gemakkelijk in de zak kan worden mee
genomen, kost weliswaar 5 franc, maar bevat een waardebon 
van hetzelfde bedrag, die bij aankoop van 50 franc kan 
worden ingewisseld. 

Er is alle reden de catalogus van deze bij uitstek gedistin
geerde (misschien was snobistische) Parij se postzegelhande
laar aan te schaffen. 

D. DE VRIES 

September 1967 4 9 7 



AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het oktobernummer Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
dienen uiterlijk op 23 september in het bezit te geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
zijn van de redactie. genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

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

EXPOSITIES: 

- Keur en kleur Schatten van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 

- De kunst van de ontwerper. 

- De totstandkoming van postzegels 
in plaatdruk 

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

- Overzicht frankering en stempeling 

- Luchtpost Nederland - Nederlands-
Indie 

- De schnjfcultuur schrijfmaterialen, 
de schrijfkunst en de brief 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

l ) 
24 september 
Geilenkirchen Vierde internationale ruildag 
in de „Stadthalle" van 10 00 tot 18 00 uur 
Propagandatentoonstelling, bijzonder stem
pel, veiling 
28 september-2 oktober 
Brussel Britse week, postzegeltentoonstel
ling m het Pershuis, Grasmarkt 27 Belgische 
en Britse tijdelijke postkantoren, voorver
koop Zie bladzijde 500 
29, 30 september 
Assen Grote postzegeltentoonstelling met 
ruildagen en veiling ,,Assen 1967", georgani
seerd ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan van de Vereniging van Postzegel
verzamelaars ,,Assen", in rest Bellevue 
29 september-1 oktober 
Dortmund-Eving Postzegeltentoonstelling. 
30 september-1 oktober 
Bremervörde Postzegeltentoonstelling ,,Vor-
posta 67" in de Landwirtschaftsschule 
30 september, 1 en 2 oktober 
Breda Tentoonstelling ,,Vrede van Breda" 
met medewerking van de Postzegelvereni
ging ,,Breda" (bijzondere envelop, tijdelijk 
postkantoor) in het Cultureel Centrum „De 
Beyerd", Boschstraat 22 Zie bladzijde 444 
30 september-2 oktober 
Turnhout Postzegeltentoonstelling van de 
vereniging .Kempische Philatelie", Stadhuis, 
Grote Markt Tijdelijk postkantoor, voor
verkoop, enveloppen, kaarten, stempels 
Zie bladzijde 500 
30 september-2 oktober 
Namen Postzegeltentoonstelling van de 
,,Cercle Royal Philatelique Namurois" ter 
gelegenheid van haar 55-jarig bestaan 
Voorverkoop Zie bladzijde 505 

30 september-8 oktober 
Maastricht Post- en filatelistische tentoon
stelling van PTT m het Bonnefantenmuseum 
Bijzonder stempel, filatelistenloket Zie blad
zijde 501 
6-8 oktober 
Saarbrücken Tweede Duitse postzegelten
toonstelling van de Eisenbahner-Philatelisten 
Zie bladzijde 501 
7 oktober 
Dedemsvaart Tweede regionale ruilbeurs 
met tentoonstelling en veiling, georgani
seerd door de Dedemsvaartse Postzegel-
dub in ,,Ons Centrum", Julianastraat In
lichtingen en reservering handelarenstands 
H G Ascherman, Marijkestraat 29, Dedems
vaart Zie ook bladzijde 444 
6-15 oktober 
Sittard Jubileumtentoonstelling van de Fila
telisten Vereniging ,,Sittard en Omstreken" 
in het Jacob-Kritzraedthuis, Markt Envelop 
Zie bladzijde 501 
7 oktober 
Amsterdam ,,Dag van de Postzegel", ge
organiseerd door de Amsterdamse filatelis-
tenverenigingen, gezamenlijke bijeenkomst 
bij het begin van het seizoen in het Van 
Nispenhuis, Stadhouderskade 55, van 13 00 
tot 18 00 uur Dialezing over Rode-Kruis-
zegels, diaquiz met prijzen Gelegenheid tot 
ruilen 
7 oktober 
Putten ,,Dag van de Postzegel" in Reho-
both. Postweg, van 10 00 tot 12 00 en van 
13 30 tot 18 00 uur Georganiseerd door de 
Filatelistenknng ,,Putten" Zie bladzijde 500 
12-14 oktober 
Londen Stanley Gibbons Gold Medal Stamp 
Exhibition, Drury House, Russell Street 
13-15 oktober 
Leeuwarden FRIPHILEX 67, grote jubileum-
postzegeltentoonstelling ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de Vereniging 
van Postzegelverzamelaars ,,Friesland" in 
het Beursgebouw Zie ook bladzijde 444 
13-21 oktober 
Zurich Postzegeltentoonstelling, georgani
seerd door de Nederlandse PTT ter gelegen
heid van het vijftigjarig bestaan van de 
Nederlandse Kamer van Koophandel voor 
Zwitserland, in ,,Globus", Pestalozziplatz 
Bijzonder Zwitsers stempel. 
14 oktober 
Meppel Ruildag georganiseerd door de af
deling Meppel van de IV ,,Philatelica" in 
Hotel Ogterop, Zuidemde, van 9 30 tot 17 30 
uur Toegangsbewijs ad ƒ 0,50 is tevens lot 
14 oktober 
Middelburg Ruilmiddag van de IV ,,Phila-
telica' , afdeling Middelburg, in gebouw ,,De 
Schakel", Bachten Stene, van 13 30 tot 17 30 
uur Gratis toegang 
14 oktober 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek „Onder de 
loep" over „Sparen en postzegels" 
15 oktober 
Sittard Interphil-ruildag in de Stadsschouw
burg van 9 30 tot 18 00 uur Zie biz 501 

14 15 oktober 
Nordhorn Tentoonstelling in samenwerking 
van de Westduitse vereniging Nordhorn met 

,,Coevorden en omstreken" in de schouw
burg te Nordhorn Ruilgelegenheid in aparte 
zaal 
18 oktober 
Verzending van het oktobernummer van het 
Maandblad 
21 oktober 
Utrecht Najaarsvergadering Raad van Be
heer Nederlandsch Maandblad voor Philate
lie in Hotel „Noord-Brabant" te 14.30 uur. 
21 oktober 
Leiden Propagandaruildag van de afdeling 
Leiden van de I V ,,Philatelica" in de Boven
zaal van de Stadsgehoorzaal, Breestraat, 
van 10 00 tot 17 00 uur Demonstratie post-
zegelopbergkasten Toegang f 1,—, leden 
ƒ0,50 Inlichtingen (schriftelijk) B P Es-
derts, Sumatrastraat 187 
21 oktober 
Zwolle Nationale ruildag van de afdeling 
Zwolle van de I V ,,Philatelica" in de Stads
schouwburg Odeon, Blijmarkt 25, van 10 00 
tot 18 00 uur Toegangsprijs f 0,40 Zie blad
zijde 445 
21-29 oktober 
Brussel Postphila 67, filatelistische tentoon
stelling in het Rogierc§.ntrum 
28 oktober 
Soest Ruilmiddag van de afdeling Soest en 
Omstreken van de IV ,,Philatelica" m ,,De 
Rank", Soesterbergsestraat 18, Soest, van 
12 00 tot 18 00 uur Met jeugdtentoonsteiling 
Zie bladzijde 445 I 
28, 29 oktober 1 
's-Gravenhage Jubileumtentoonstelling vani 
de I V ,,Philatelica", afdeling 's-Gravenhage,| 
in het gebouw van ,,De Nederlanden vanI 
1845", Raamweg/Groenhovenstraat Zater-I 
dag 28 oktober van 10 00 tot 22 00 uur.l 
zondag 29 oktober van 12 00 tot 18 00 uur i 
29 oktober I 
Berg en Dal bij Nijmegen Traditionele inter-l 
nationale najaarsruildag van de GeldersJ 
Filatelisten-Vereniging ,,De Globe" in hote l 
Erica, van 10 00 tot 17 00 uur Inlichtingen! 
N A van Bakelen, Javastraat 20, Nijmegenl 
Telefoon (08800) 3 28 25 I 

3-5 november I 
's-Gravenhage Ledententoonstelling ter e r a 
van het zeventigjarig bestaan van de Haag-I 
sehe Philatelisten 'Vereeniging in de au la 
van de Cordi Sacratissimo-ULO-schoolM 
Cornells Jolstraat, Scheveningen Geopen<B 
op 3 november van 16 00 tot 22 00 u u r I 
4 november van 10 00 tot 22 00 uur, 5 n o l 
vember van 10 00 tot 17 00 uur I 

4 november I 
Rotterdam Achttiende EuropoortruildagH 
RPhV I 
Amsterdam Nieuw Schiphol De Wi jdB 
Wereld Dag van de Aerophilatelie v a f l 
13 30-17 00 uur, met tentoonstelling Toef l 
gang f 0,25, speciale envelop en bijzondeH 
stempel I 
7 november H 
Eerste dag van uitgifte Kinderzegels H 
11 november H 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder d H 
loep" — ter gelegenheid van het feit, d S 
het op 31 oktober 450 jaar geleden is d S 
Luther zijn stellingen aanplakte — over „ I ^ H 
Reformatie op postzegels" H 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

'S-GRAVENHAGE 
Rode-Kruiszegels in Pulchri Studio 

In aanwezigheid van een aantal be
kende Nederlandse filatelisten, van 
vertegenwoordigers van de Internatio
nale Liga van Rode-Kruisverenigingen 
te Geneve en andere belangstellenden 
opende mevrouw I. M. Ricardo-Paling 
— weduwe van de in 1966 overleden 
grootmeester der filatelie C. D. Ricardo 
— op 29 augustus de Rode-Kruisten-
toonstelling in Pulchri Studio. 

Tevoren had het hoofd van de Af
deling Voorlichting van het Nederland-

• sehe Roode Kruis, de heer J. C. Mar-
gadant, in zijn welkomsttoespraak na
mens het Hoofdbestuur zijn warme 
dank uitgesproken voor de medewer
king ondervonden van filatelisten van 
verschillende verenigingen bij het op
zetten van het aan de Ricardo-verza-
meling gewijde deel van de tentoon
stelling, dat tot stand kwam in samen
werking met de Stichting Werkgemeen
schap Filatelie Nederland. 
Slechts een tiende gedeelte van de uit 
85 albums bestaande Rode-Kruisver-
zameling die de heer Ricardo aan het 
Nederlandsche Roode Kruis heeft nage
laten, werd geëxposeerd en toch kwa
men de filatelistische bezoekers al diep 
onder de indruk van het prachtige ma
teriaal. 

DEN HAAG/APELDOORN 
De eerste Rode-Kruiszegels. 

In het gebouw van het Hoofdbestuur 
van het Nederlandsche Roode Kruis 
aan de Prinsessegracht in Den Haag 
verkocht op dinsdagmorgen 8 augus
tus de hoofddirecteur der posterijen, de 
heer A. G. de Vries aan professor mr. 
L. J. M. Beel, vice-voorzitter van het 
Nationaal Rampenfonds, de eerste 
Rode-Kruiszegels. 

Behalve de vele journalisten, persfo
tografen en radioverslaggevers waren 
in de imposante, maar wat overvolle 
vergaderkamer van het hoofdbestuur 
van dit feit onder anderen getuige 
jonkheer G. Kraijenhoff, voorzitter van 
het Nederlandsche Roode Kruis, de he
ren G. H. A. M. Verbraak, hoofd post-
exploitatie PTT, L. Loos, directeur ze
gelwaarden PTT, J. J. M. Kiggen, hoofd 
filatelistische dienst, dr. R. E. J. We
ber, directeur postmuseum, J. J. Jon
ker namens de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen en de hoofd
redacteur van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. 

Vriendelijke woorden werden gewis
seld; de heer De Vries stipte hierbij nog 
aan dat ofschoon PTT-directeur-gene-
raal Neher in 1953 had toegezegd dat 
het Rode Kruis om de vijf jaar op een 
toeslagserie mocht rekenen, deze orga
nisatie ter gelegenheid van haar hon
derdste verjaardag al na vier jaar weer 
aan de beurt was gekomen. 

Voorzitter Kraijenhoff, die dankbaar 
gestemd was jegens PTT en vertrouw
de dat velen het lot van het Rode 
Kruis zouden helpen bezegelen, ont
ving uit handen van de heer De Vries 
een serie van vijf blokjes Rode Kruis-
zegels ingelijst achter glas, met onder 
de zegels een toepasselijk Inschrift. 
Voor de heer Beel en de overige leden 
van het hoofdbestuur van het Neder
landsche Rpode Kruis had de heer De 
Vries Rode-Kruiscarnets meegebracht, 
bestaande uit tweemaal twee blokjes 
van vier zegels, een ongebruikt en een 
van de eerstedagstempel voorzien. 

Intussen hadden de eerstedagenve-
loppenverzamelaars zich in alle vroeg
te ten postkantore begeven om aan de 
loketten of bij de stalletjes van de 
damescomités in de rij te staan. En er 
soms met afgrijzen op toe te zien hoe 
de goedwillende onfilatelistische dames 
met vochtige duim en harde nagels de 
zegelvellen en de zegels mishandelden. 
Hoeken werden niet nageleverd. Een 
vriendelijke maar duidelijke instructie 
- met inspraak van filatelisten - aan de 
damescomités is zeker op zijn plaats. 

In de middag dromden de fdc-men-
sen weer tezamen, nu bij de stempel-
loketten. Jonge PTT-mensen voorza
gen met prijzenswaardige ijver in een 
ongelooflijk tempo de zegels op de en
veloppen van het begeerde stempel. Er 
waren er die erin slaagden vijf stem
pels per seconde te plaatsen. Met be
houd van een redelijke kwaliteit! Om 
15.50 uur liet een van de PTT-dames 
het afweten; de blaren waren doorge
broken. 

DEN HAAG 
Chris de Moor-expositie 

De hierbij afgebeelde potloodteke
ning van de graficus S. L. Hartz is 
in opdracht van Joh. Enschedé en Zo
nen Grafische Inrichting N.V. vervaar
digd door de Haagse kunstenaar Chris 
de Moor. Wie in gedachte neemt dat 
Hartz en Enschedé niet minder nauw 
bij elkaar zijn betrokken dan deze twee-
eenheid via het ontwerpen en drukken 
van postzegels betrokken is bij het 
Staatsbedrijf der PTT, zal zich kunnen 
indenken dat dit portret is aangeboden 
aan het Nederlands Postmuseum te 
's-Gravenhage. Het geschenk was te 
zien op de overzichttentoonstelling 
van het werk van De Moor die van 
23 augustus tot en met 24 september is 
gehouden in het Haagse Gemeentemu
seum. 

Chris de Moor heeft zowel met het 
huis Enschedé als met PTT oude ban
den. Voordat hij esthetisch adviseur 
van PTT werd had hij zijn eerste post-
zegelontwerp al bij Enschedé in druk 
zien verschijnen. Het was de zonne
bloemserie die in 1949 werd uitgegeven 
met een toeslag ten bate van het Rode 
Kruis. Hij maakte ook het ontwerp voor 
de zomerpostzegel van 1954 met de 
beeltenis van de dichter Nijhoff en de 
ontwerpen voor vluchtelingenhulp 1960 
en antihongeractie 1963. 
Voorstudies en ontwerpen van deze en 
andere zegels, die onder zijn adviseur
schap tot stand kwamen, had het Post
museum voor deze tentoonstelling uit
geleend. De expositie werd ingeleid 
door professor dr. A. M. W. J. Ham-
macher, hoogleraar in de kunstgeschie
denis aan de Technische Hogeschool te 
Delft en auteur van het boekje ,,Stijl
veranderingen in de Europeesche post
zegels met beeltenis van 1840 tot 1938", 
dat destijds door PTT werd uitgegeven. 
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Wt vervolg Tentoonstellingen en jubilea 

Onder het vijftigtal publikaties van 
C. N. E. de Moor dat in de catalogus 
van de tentoonstelling wordt opge
somd misten wij zijn bijdrage „De per
manente postzegels", die verscheen in 
het meinummer 1963 van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie en 
waarvan zonder overleg de belangrijk
ste passages werden overgenomen door 
het reclame tijdschrift Ariadne. 

A. BOERMA. 

's-GR A VENHAGE 
Tentoonstellitig Israël en Egypte 

In het Nederlands Postmuseum, Zee
straat 82, 's-Gravenhage, is tot 1 
december 1967 een speciale expositie 
ingericht van de postzegels van de be
langrijkste strijdende partijen in het 
Midden-Oosten. 

In tien kaders zijn alle tot dusver 
verschenen zegels van de Staat Israël 
te zien; eenentwintig kaders zijn ge
wijd aan de postzegels van Egypte, van 
de Verenigde Arabische Republiek en 
van de door Egypte bezette Gaza-
strook. 

Uitvoerige verklarende bijschriften 
maken de tentoonstelling bijzonder ac
tueel. 

BRUSSEL/TURNHOUT 
Britse week 

In Brussel wordt eind september/ 
begin oktober een Britse week gehou
den, die opgeluisterd zal worden door 
de aanwezigheid van prinses Marga-
reth en Lord Snowdon, die tevens het 
beschermheerschap van de gebeurte
nis hebben aanvaard. 

De Belgische posterijen geven voor 
deze gelegenheid een bijzondere postze
gel van 6 frank uit, die op zaterdag 30 
september en op zondag 1 oktober een 
voorverkoop krijgt tijdens een op die 
dagen te houden postzegeltentoonstel
ling in het Pershuis, Grasmarkt 27, 
Brussel 1. 

De Britse posterijen zullen daar van 
donderdag 28 september tot en met 
maandag 2 oktober alle koerserende 
Britse postzegels verkopen. De Belgi
sche posterijen verkopen de zegel 
voor de Britse week en de beide zegels 
van 3 frank voor de universiteiten van 
Gent en Luik. Uiteraard is er een gele-
genheidsstempel. 

Voorts worden er enkele schitterende 
Britse postzegelcollecties tentoonge
steld, waarvan er vele op de Amphilex 
werden bekroond. Zaterdagmiddag 30 
september houdt Pierre Langlois, pre
sident van de Frans-Britse vereniging, 
een lezing over de aantrekkelijkheid 
van een verzameling Groot-Britannië 
en de Gemenebestlanden. 

In het stadhuis aan de Grote Markt 
in Turnhout organiseert de vereniging 
„Kempische Philatelie" in het kader 
van de „Britse week" op 30 september, 
1 en 2 oktober eveneens een" tentoon
stelling. Groot-Brittannië en koloniën, 
alsmede thematische verzamelingen 
zullen worden geëxposeerd. Ook hier 
komt een tijdelijk postkantoor, een ge-
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legenheidsstempel en de voorverkoop 
van de „Britse week"-zegel. 

Eerstedagenveloppen, maximum-
kaarten, een speciale envelop en een 
kaart met het wapen van Turnhout zijn 
op de tentoonstelling verkrijgbaar of 
kunnen worden besteld. Inlichtingen 
verstrekt J. Jespers, Antwerpsesteen
weg 15, Turnhout. 

KERKRADE 
Limburgse Filatelistendag 1967 

De Eerste Kerkraadse Philatelisten 
Vereniging organiseert op zaterdag 
25 november 1967 in de Rodahal in 
Kerkrade de „Limburgse Filatelisten-
dag". 

In een van de foyers van het gebouw, 
dat bekendheid geniet door de concer
ten van het Wereldmuziekconcours, 
wordt uit de verzamelingen van enkele 
leden een propagandatentoonstelling in
gericht. In een der kleine zalen worden 
om het uur filmstroken op het terrein 
van de filatelie vertoond. In een andere 
zaal bestaat gelegenheid tot ruilen. 
Deze evenementen hebben alle tussen 
15.00 en 19.00 plaats. Elders in de Roda
hal wordt om 16.00 uur een postzegel
veiling gehouden. 

In aansluiting op de filatelistendag 
is er op zondag 26 november in de 
Rodahal een internationale ruildag van 
10.00 tot 17.00 uur. De propagandaten
toonstelling is op die dag geopend van 
10.00 tot 19.00 uur: gedurende die tijd 
wrorden opnieuw filmstroken gedraaid. 

Verdere inlichtingen: G. van Dijk, 
ing., Drievogelstraat 181, Kerkrade-
West. 

LEEUWARDEN 
Fripliilex 67 

De tentoonstellingscommissie van de 
jubileumpostzegeltentoonstelling „FRI-
PHILEX 67", die van 13 tot en met 
15 oktober 1967 in het Beursgebouw te 
Leeuwarden, ter gelegenheid van het 
vijftigjarig Isestaan van de Vereniging 
van Postzegelverzamelaars „Fries
land" wordt gehouden, heeft een onge
kend aantal aanmeldingen te verwer
ken gekregen. Het aantal beschikbare 
kaders is ver overtekend. De inschrij
ving is dan ook gesloten. 

De organisatoren hebben een stren
ge selectie moeten toepassen, hetgeen 
de kwaliteit en de overzichtelijkheid 
van de tentoonstelling zeer ten goede 
zal komen. Een goede verdeling over 
de diverse afdelingen is daarmee be
reikt. 

De jury zal bestaan uit de volgende 
heren: A. C. Beeling te Leeuwarden; 
J. L. van Dieten te Den Haag; F. Kiel-
man te Haren (Gr.); G. G. Wiersma 
te Leeuwarden. Het vijfde, door de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen aanbevolen jurylid, is aan
gezocht. 

De burgemeester van Leeuwarden 
heeft in principe toegezegd de tentoon
stelling te openen. Aan de opening op 
13 oktober gaat om 10 uur 's morgens 
in het tentoonstellingsgebouw een re
ceptie vooraf voor genodigden, waar

onder alle deelnemers. Onmiddellijk 
hierna zal de jury de prijswinnaars 
bekend maken. Vervolgens heeft de 
officiële opening plaats, gevolgd door 
een rondleiding over de tentoonstelling. 
Om 14.00 uur wordt de tentoonstelling 
voor het publiek geopend. 

Onder de genodigden voor de Ere
klasse bevindt zich het Nederlands 
Postmuseum te Den Haag, dat de uit
nodiging met tien kaders heeft aan
vaard. Een tweede belangwekkende in
zending in deze klasse is een gedeelte 
uit de Falsificatenverzameling van de 
organiserende vereniging (zie toelich
ting in de catalogus). 

In een tijdelijk postkantoor op de ten-
toonsitelling zal een bijzonder poststem
pel worden geplaatst op een speciale en
velop. De envelop is uitgevoerd in twee 
kleuren boekdruk, waarop de uitgifte 
Nederland nummer 101 in goud voor
komt. 

De envelop kan worden besteld. Hier
toe zendt men in een gesloten envelop I 
55 cent aan geldige Nederlandse fran- I 
keerzegels (2 x 20 + 1 x 15 cent) aan de I 
secretaris van „FRIPHILEX 67", d e i 
heer J. v. d. Veen, Antillenweg 68 t eB 
Leeuwarden. Frankering van de enve-B 
lop geschiedt met een gewone geldige B 
frankeerzegel of met die zegel(s) ofB 
serie zegels, die de besteller hiervoorB 
opzendt. In het laatste geval zijn de kos-B 
ten van de envelop 35 cent (1 x 20 + B 
1 x 15 cent). I 

De catalogus, die in de loop van sep-H 
tember verschijnt, wordt franco pe rB 
post toegezonden na ontvangst vanH 
ƒ 1,40 op de rekening „FRIPHILEX 67",H 
Leeuwarden bij de Amro-Bank te Leeu-H 
warden. (Catalogus ƒ1,— + 40 centB 
porto). Catalogi zullen uiteraard ookH 
op de tentoonstelling verkrijgbaar zijnM 

Voor verdere inlichtingen: P. v. d f l 
Eems, Schrans 77, Leeuwarden. Te-B 
lefoon (05100) 2 70 00. ■ 

BOEDAPEST 
Aerofila 1967 

De groite prijs van de Hongaarse 
president Pal Losonczi van de interna
tionale luchtposttentoonstelling Aero
fila 1967 te Boedapest is toegekend aaii 
de Belgische verzamelaar Jose Henid 
voor zijn collectie voorlopers luchtpost 
De grote prijs van de Hongaarse minis 
iter van Verkeer ontving Ilia Braun 
stein, eveneens een Belg, voor zijn ver 
zameling oudste luchtpostzegels. I 

Er waren ongeveer honderdduizenj 
postzegels en twintigduizend brieve! 
uitgestald, waaronder een ballon monti 
die tijdens de FransDuitse oorlog vaj 
1870/1871 uit Parijs naar de Zweed A l 
fred Nobel werd gezonden. I 

De Nederlandse aerofilatelist drs. J 
Bcesman maakte op de openingsdag val 
de expositie, zondag 3 september, eel 
ballonopstijging met honderd kg poJ 
aan boord. Hij landde bij DunakesJ 
ongeveer vijftien kilometer ten noordel 
van de Hongaarse hoofdstad. I 



SAARBRÜCKEN 
Tentoonstelling Filatelistenspoonveg
ambtenaren 

^^BROc. 

Van 6 tot en met 8 oktober 1967 or
ganiseert de Saarbrückener Briefmar
kensammlergemeinschaft im Bundes
bahnSozialwerk in de „Kongresshal
le" te Saarbrücken haar tweede post

I zegeltentoonstelling. Er zijn vijfhon
I derd kaders met 85 inzendingen, waar

onder acht spoorwegverzamelingen en 
I vijf literatuurinzendingen. 

Bij een tijdelijk postkantoor kan men 
I op een speciale envelop het hierbij af
j geheelde bijzondere stempel verkrijgen, 
l ln het tentoonstellingsgebouw wordt 
lop 8 oktober de tiende internationale 
Iruildag van de FISAIC gehouden. 

IPRAAG 
I P R A G A 1968 

PRAGA 

Van 22 juni tot 7 juli 1968 wordt in 
He Tsjechoslo waakse hoofdstad de 
lOlste postzegelwereldtentoonstelling 
lehouden. 

Ing. Ladislav Dvoracek, voorzitter 
Jan de Tsjechoslowaakse filatelisti
Iche federatie en van het tentoonstel
Ingsbestuur heeft de eerste officiële 
lankondiging, waaraan het hierbij af
lebeelde vignet is ontleend, doen uit
|aan. De vooraanmelding sluit op 30 
eptember aanstaande! 
Tot commissarisgeneraal voor Ne

lerland is benoemd de heer J. J. Jon
ler te Eindhoven die in de rubriek van 

Nederlandse Bond van Filatelisten
herenigingen op bladzijde 509 nadere 
Mededelingen over de tentoonstelling 
aet. 

ITTARD 
ibileumtentoonstelllng en 
txERPHILruildag 
iTien jaar geleden richtten enkele 

Sittardse postzegelverzamelaars een fi
latelistenvereniging op voor het land 
van Sittard. Met steun van de Vereni
ging van Postzegelverzamelaars „De 
Philatelist" te Geleen kwam de jonge 
Filatelisten Vereniging „Sittard en om
streken" tot bloei en thans bereidt zij 
een grootscheepse viering van haar 
tweede lustrum voor. 

De festiviteiten beginnen op 6 okto
ber met de opening van een internatio
nale postzegeltentoonstelling in het 
Jacob Kritzraedthuis, Markt, Sittard. 
Er zijn inzendingen van het Nederlands 
Postmuseum, van de staat Israël, van 
de leden van de jubilerende vereniging 
alsmede bijzondere collecties uit Lim
burg en het aangrenzende buitenland 
te zien. 

Voor de jeugd is er op de tentoon
stelling, die tot en met 15 oktober duurt, 
een bijzondere verrassing. Er komt 
ook een herinneringsenvelop. Verdere 
inlichtingen: F. G. Derkx, Ross van 
Lenneplaan 38, Sittard. 

In het kader van de feestelijkheden 
organiseert „Sittard en Omstreken" 
op de laatste zondag — 15 oktober — 
de bekende INTERPHILruildag, in de 
Stadsschouwburg in Sittard van 9.30 
tot 18.00 uur. Er komt een tijdelijk post
kantoor, wrfar men een gelegenheids
envelop van een bijzonder stempel kan 
laten voorzien. 

Een keurig vouwblaadje in drie ta
len vestigt de aandacht op dit INTER
PHILgebeuren. Men kan er het ruil
dagprogramma, een plattegrond, een 
parkeerkaart en een tentoonstellings
catalogus mee aanvragen bij de „Publi
citeitscie. „INTERPHIL SITTARD", 
Ross van Lenneplaan 38, Sittard. 

MAASTRICHT 
Post en filatelistische tentoonstelling 

Voor de eerste maal in de geschiede
nis van PTT organiseert dit Staatsbe
drijf een Post en filatelistische tentoon
stelling binnen de eigen landsgrenzen. 
Maastricht valt de eer te beurt gast
vrouwe van dit evenement te zijn. De 
expositie die van 30 september tot 8 
okober in het Limburgse Provinciaal 
Museum voor Kunst en Oudheden 
„Bonnefanten", Ezelmackt 1, wordt 
gehouden, is op zondag geopend van 
14.00 tot 17.00 uur en op werkdagen 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Tentoongesteld worden alle Neder
landse postzegels en vele ontwerpen 
van Nederlandse zegels. Ook de zegels 
van Suriname en van de Nederlandse 
Antillen van 1945 af worden geëxpo
seerd. Voorts is er vrij grafisch werk 
van postzegelontwerpers te zien. 

Er komt een tijdelijk filatelistenloket, 
waar een bijzonder stempel verkrijg
baar zal zijn, alsmede een informatie
loket van de Filatelistische Dienst van 
PTT. 

LONDEN 
Philympia 1970 

Het uitvoerend comité van de inter
nationale postzegeltentoonstelling die in 
1970 in Londen wordt gehouden is als 
volgt samengesteld: 
namens de Royal Philatelie Society: R. 
A. G. Lee (voorzitter), A. R. Butler, W. 
A. Townsend en Colonel F. W. Webb; 
namens de British Philatelic Associa
tion: H. N. McDowall, Kenneth F. Chap
man, A. L. Michael en H. Noel Turner; 
namens de Philatelic Traders' Society: 
A. Cyril Andrews, C. H. C. Harmer, W. 
E. Lea en W. Ramsay Strachan. 

De drie verdiepingen van de „Empire 
Hall" in het Olympiatentoonstellings
centrum zijn voor de expositie gereser
veerd. 

Schriftelijke inlichtingen zijn ver
krijgbaar bij de „London International 
Stamp Exhibition 1970, 41 Devonshire 
Place, London, W.1, GrootBrittannië. 

■ ^ 

V E I L I N G A G E N D A 
2530 september: 
Frankfurt/Main. H. C. Schwenn; o.a. 
oudDuitsland, Bergedorf, Zeppelin, 
Noorwegen. 
2628 september: 
'sGravenhage. 265e veiling i. K. Riet

dijk N.V. 
45 oktober: 
Frankfurt/Main. 106e veiling Steltzer. 
7 oktober: 
Dordrecht. 48e Dordtse Postzegel
veiling. 
9, 10 oktober: 
'sGravenhage. 15e veiling W. H. de 
Munnik. 
914 oktober: 
Zürich. 52e veiling Corinphila; o.a 
Beieren, oudltalië, luchtpost, oud
Zwitserland. 
14 oktober: 
Keulen. 56e veiling Dr. W. Derichs. 
1721 oktober: 
Bazel. Veiling ,,Uncommon Market". 
1921 oktober: 
Londen. Stanley Gibbons Auctions 
Ltd.; Finland. 
10, 11 november: 
'sGravenhage. 16e veiling W. H. de 
Munnik. 
16, 17 november: 
Londen. Stanley Gibbons Auctions 
Ltd. 
18 november: 
Dordrecht. 49e Dordtse Postzegel
veiling. 
2324 november: 
Londen. Stanley Gibbons Auctions 
Ltd.; Europa. 
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NEDERLAND 
De technische bijzonderheden, der vellen, die wij onder ogen 

kregen, zijn de volgende: 

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

RODE-KRUISPOSTZEGELS 
De presidente van de afdeling Apeldoorn van het Neder-

landsche Roode Kruis, mevrouw A. Fokker-van Dijk, was zo 
vriendelijk het Maandblad uit te nodigen de eerste ver
koop in het hoofdpostkantoor aldaar bij te wonen. 

Zoals gebruikelijk bij een eerste dag van bijzondere zegels 
met toeslag, kocht de burgemeester van de op een na grootste 
gemeente van Nederland (in oppervlakte, wel te verstaan), 
mr. A. L. des Tombe, de eerste Rode-Kruiszegels 1967, zeer 
onopvallend, met de goede wensen voor een grote verkoop. 

Er heerste die eerste dag een gezellige drukte bij de ver
koopstand, waarin leden van de Welfare-afdeling die dag — 
en de gehele maand augustus — goede zaken deden. Al op de 
eerste dag moest de ingeslagen voorraad meer dan eens aan
gevuld worden. 

Wat uw redacteur het meeste opviel, was dat er door meer 
dan één koper gevraagd werd om de „velletjes"! Toen wij 
trachtten aan deze kopers gehele vellen te verkopen, bleek 
onmiddellijk, dat men de bijzondere velletjes bedoelde zoals 
voor de Kinderpostzegels worden uitgegeven. In een nader 
gesprek met enkele van deze gegadigden bleek al gauw, dat 
deze lieden geen filatelisten waren, maar de velletjes begeer
den, omdat ze „aan de velletjes Kinderpostzegels na een of 
twee jaar zo lekker konden verdienen!". En hetzelfde plan 
hadden zij met eventuele velletjes Rode-Kruiszegels. 

Van het bestaan van een zwarte lijst van de FIP wisten 
deze gokkers niets af, laat staan van het bestaan van de 
FIP. Het lukte wel enkele zakjes met zegels ter waarde 
van ƒ 2,50 aan deze lieden te slijten, maar geheel van harte 
ging het niet. 

Maar terug naar de filatelie. De zegels maken een goed 
verzorgde indruk; Enschedé heeft getracht van de vooral 
voor buitenlanders vrij niets-zeggende ontwerpen een aan
trekkelijk geheel te maken. Enkele kleuren zijn wel wat flets 
uitgevallen, doch met offset zijn sprekende kleuren of kleur-
groepen moeilijk te bereiken. Ziet men echter de serie op 
envelop, dan is de kleurencombinatie wel goed. 

tanding 

etsingnummers 
telcyfers 

ponstekens 

markeerboogjes 

overige 
bq zonderheden 
afwgkingen 

bovenzijden doorlopend, 
linkerzijden doorlopend, 
rechterzijden twee gaten doorlopend, 
onderzijden gelijk. 
geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
1 2 + 8 cent nummer 3, 
15 + 10 cent nummer 4, 
20 + 10 cent nummer 5, 
25 + 10 cent nummer 12, 
45 4- 20 cent nummer 13, 
alle naast zegel nummer 80. 
naast zegels 61 en 70, niet doorgeprikt, 
markeervakken naast zegels 51 en 60, wel 
doorgeprikt. 
kleurkruisen in de vier marges. 

afgezien van zogenaamde „offset-kringe
tjes" en enkele rakelstrepen nog niet ge
meld. 

De kunstenaar W. A. van Stek heeft voor deze emissie een 
vijftal „maximumkaarten" ontworpen, die, voorzien van 
de bijbehorende zegels, het centrale motief van iedere zegel 
duidelijk tonen. Deze kaarten zijn bij verschillende comités 
verkrijgbaar. 

PLAAT- EN ETSINGNUMMERS 
Volgens mededeling van de Directeur Zegelwaarden te 

Haarlem zijn gedurende het eerste halfjaar 1967 de volgende 
plaat- en etsingnummters gebruikt: 

Frankeerzegels, 
waarde 5 cent -
waarde 12 cent -

waarde 40 cent -
waarde 95 cent -
waarde ƒ 1,— -
waarde ƒ 5,— -
waarde ƒ 10,— -

AFWIJKINGEN 

eitsingletter C, 
etsingletter G en 
etsingcijfers L/R 29, 
etsingcijfers L/R 6, 
etsingcijfers L/R 1, 
plaatnummer 37, 
plaatnummers 13-14-15-16. 
plaatnummers 5-6-7-8.. 

Tijdens de „Amphilex" werd een geheel vel Zomerposlj 
zegels ontdekt, waarop de waarde-aanduiding niet was ge! 
drukt. Een eerste aantal zegels met deze afwijking wordt i | 
de eersitkomende veiling van J. L. van Dieten te 's-Graven 
hage geveUd. 

TREINZEGELS VAN 45 CENT 
Per 1 oktober aanstaande zal de vergoeding voor treiij 

brieven, die de N.V. Nederlandse Spoorwegen op verzoej 
van PTT ten gerieve van het publiek voor vervoer 
reizigerstrein aanneemt, worden verhoogd van 35 cent t^ 
45 cent per treinbrief. 
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Te zijner tijd zullen (treinbriefzegels van 45 cent verkrijg
baar worden gesteld. 

met de drie zegels erop, die op 31 juli in Paramaribo van 
het bijzondere stempel waren voorzien. Het is de eerste maal 
dat het Kasteel van Breda, waar de vrede getekend werd en 
dat nog bestaat, op een postzegel verschijnt. 

Breda is al eens eerder op een postzegel gekomen in de 
Velasquez-serie die in 1959 door Spanje werd uitgegeven ter 
gelegenheid van de Dag van de postzegel. Op de waarde 
50 c. is afgebeeld het schilderij „De overgave van Breda", 
waarvan een kopie in het Bredase stadhuis hangt. De hierbij 
afgebeelde fato werd genomen in de werkkamer van de 
burgemeester. 

Een glorieus tractaat 
„Een glorieus tractaat", zo noemde de zeventiende-eeuwse 

Nederlandse staatsman Johan de Witt de Vrede van Breda, 
waarmee de tweede Engelse oorlog in remise eindigde. Beide 
partijen behielden wat ze op de twintigste van Bloeimaand 
1667 hadden veroverd. Dat leverde ons Suriname op en 
kostte ons het piepkleine eilandje Antigua, een van de kleine 
Antillen, behorende tot de eilanden boven de wind in de 
Westindische archipel. 
Kennelijk zijn wij in Nederland nog niet helemaal over dait 
verlies heen; geen postzegel voor het eeuwfeest van het 
„glorieus tractaat". Wel hebben we broederlijk met de Engel
sen het huzarenstukje van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
herdacht: de befaamde tocht naar Chatham waarmee de 
Witt de komst van de Engelse onderhandelaars naar Breda 
bespoedigde. De eer van het uitgeven van een postzegel laten 
we evenwel over aan Suriname en aan Antigua, een van een 
tiental Britse kruimels in de buurt van Curagao, die allemaal 
eigen zegels uitgeven. Antigua geeft een serie van twee 
waarden uit met op elke waarde de beeltenis van koningin 
Elizabeth II, zoals een braaf lid van het Britse Gemenebest 
betaamt. De ene zegel heeft als hoofdmotief het eigen wapen, 
de andere dat van Groot-Brittannië. 

Toch geen Internationaal Toeristisch-Jaarzegel 
De Filatelistische Dienst van PTT deelt ons mede uit 

Paramaribo telegrafisch bericht te hebben ontvangen dat 
de Surinaamse postadministratie van de uitgifte van een 
zegel voor het Internationaal Toeristisch Jaar heeft af
gezien. 

Over de redenen, die ertoe geleid hebben dat deze mis
sie, die op 25 oktober zou verschijnen, is afgelast, tast men 
in het duister. 

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

Duitsland (West-) 
Geïllustreerde briefkaarten 20 pf, Lorscn (Hessen). Serie 5 

met acht verschillende afbeeldingen, ieder in een oplage van 
40.000 exemplaren. 

Duitsland (Berlqn) 
Briefkaart 8 en 8 + 8 pf, Pfalz Kaub/Rhein, grijslila (lokaal 

verkeer). 

Israël 
In het meinummer van 1966 meldde ik geïllustreerde briel 

kaarten van 0.06 lichtblauw, de nummers 17-21. De heer 
Jansen uit Almelo zond me er nu enkele. Het gaat om veel
kleurige afbeeldingen in verschillende grootten, waarbij dé 
hoogte van de deelstreep is aangepast aan de hoogte van de 
afbeeldingen. Tekst onder afbeeldingen in Hebreeuws, Frans 
en Engels. Zo zag ik: 14. Automobielassemblagefabriek te 
Haifa; 17. Motorschip Bilu; 18. Motorschip Tel Aviv en 20. 
Motorschip Esther (van een Israëlische werf). 
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Polen 
Briefkaarten 40 gr, Danzig, bruin. De restanten van de in 

1960 met foutieve tekst en daardoor doorbalkt uitgegeven 
briefkaarten werden in 1966 voor verdere (uit)verkoop vrij
gegeven. 

Idem, 40 gr. Maria Konopnika, letterkundige, 1842-1967, 
herdenking van haar geboorte voor 125 jaar. Wonderlijk 
genoeg schijnt het jaar van overlijden niet te zijn aangegeven 
en de kaart draagt het drukmerk: 11.1966.300.000. 

Idem, 40 gr, „actie tegen overstroming", veelkleurig. 

Verenigde Staten van Amerika 
De in het augustusnummer gemelde luchtpostbriefkaart 

voor de Jamboree werd gedrukt in een oplage van 10 mil
joen exemplaren in de kleuren geel, blauw, rood en zwart. 
Dit jaar werd herdacht dat Sir Robert Baden-Powell in 
1907 te Brownsea Island het eerste Jamboree Kamp inrichtte, 
waarna in 1908 de stichting van de Boy Scout Movement in 
Engeland plaats had. 

Op 15 augustus verschenen fosforenveloppen van 5 c en 
Air Mail 8 c. Er bestaan zes soorten: de 5c in het formaat 
3 5 / 8 x 6 1/2 inches en in het formaat 4 1 / 8 x 9 1/2 inches, 
gewoon en met venster in beide formaten en de 8 c zonder 
venster in beide formaten. 

Deze enveloppen zijn verkrijgbaar in Cleveland, Columbus, 
Cincinnati, alle in Ohio; Detroit in Michigan en Indiana
polis in Indiana en Houston in Texas. Naarmate de fa
bricage dit toelaat zullen ook andere kantoren worden be
voorraad. Op de uitgiftedatum werd geen eerstedagstempel 
gebruikt. De enveloppen verschenen het eerst te Dayton, 
Ohio en Washington D.C. De fosfor is aangebracht in een 
verticale rechthoek links van de waarde. 

Veiling 
Op 6 september wordt te Pasadena (California) het tweede 

gedeelte van de collectie van wijlen dr. W. I. Mitchell ge
veild door de firma Higgins & Gage. Behalve Frankrijk, 
Duitsland en Engeland komt dan ook de fraaie Nederland
afdeling onder de hamer. 

Nieuws uit Amerika 
Van bevriende zijde kreeg ik enkele adressen van specia

listenverenigingen. Hoewel ze niet alle, strikt genomen, 
in deze rubriek thuis horen, is het misschien toch wel goed 
ze hieronder bij elkaar te vermelden: 
Maandblad „Covers" (Postal History). Redacteur A. H. 
McLing. P.O. Box 10, Albany, Oregon. Abonnement $1,50 
per jaar. Van Dahl Publications Inc., Albany, Oregon. 
Postal History Journal. $5,— per jaar. Edwin J. Hanish, 1617 
Van Buren Street, Bronx New York, 10460. 
The American Philatelic Society (APS), Central Office, Box 
800, State College, Pennsylvania, 16801. 
The American First Day Cover Society, Central Office, 
P.O. Box 23, Elberon, New Jersey, 07741. 
Maritime Postmark Society. Leonard Joesten, 475 Avenue 
de Ora, Redwood City, California. 
Universal Ship Cancel Society (speciaal marine van de Ver
enigde Staten). E.W. Schecher, 40-35 Ithaca Street, Elm-
hurst, LI, New York. 
War Cover Club. John J. O'Neill, 11-06 Third Street, Fair 
Lawn, New Jersey. 

A E R O G R A M M E N 

Boeroendi 
Op 7 maart verscheen 7 f, Afrikaanse olifant in landschap, 

lichtblauw en roze op blauw papier. 
Griekenland 

Drie luchtpostbladen van 4 dr, lila, 5 dr donkerblauw en 
6 dr olijf groen. Kaap Sunion met Poseidontempel, waarboven 
vliegtuig. 
Ts jeclioslowaky e 

1.20 Kcs violetblauw met helikopter boven Bratislava. 
Tekst: Rijksaërofilaitelistisch Tentoonstelling Bratislava 67. 
Verenigde Staten 

13 c Kennedy blauw en rood in type van de vroegere 11 c. 

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

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

»""., 

GELEGENHEIDSTEMPELS 
Tezamen met een afbeelding van de stempels, welke zoals 

gemeld in het vorige nummer door het Autopostkantoor 
voor de Rode-Kruispostzegels werden gebruikt, kunnen wij 
hierbij het speciale poststempel afbeelden, dat werd gebruikt 
ter gelegenheid van de „XXIXth Session of the Board of 
Governors of the League of Red Cross Societies", gehouden 
van 28 augustus tot en met 9 september in het Ridderzaal
complex te 's-Gravenhage. 

KANTOORNAAMSTEMPEL 
Wij danken mevrouw baronesse Van Heerdt-Kolff voor 

de toezending van een groot formaat envelop, waarop de 
postzegel van 60 cents werd vernietigd met een afdruk van 
een rubber kantoornaamstempel HEELSUM in paarse kleur. 
Dergelijke langstempels komen tijdens de nieuwjaarsdrukte 
van verscheidene kantoren voor en worden ook wel eens 
op oneffen verpakkingen van pakjes gebruikt. 

MACHINESTEMPELS 
De navolgende bijzondere stempel vlaggen worden tijdelijk 

gebruikt in de stempelmachines van de erbij vermelde post
kantoren: 
1. „3 OKTOBER-FEESTEN LEIDEN" van 1 september tot 

2 oktober te Leiden; 
2. „VIJFTIG JAAR BOND TEGEN HET VLOEKEN" van 

van 4 september tot 2 oktober te Amsterdam, 's-Graven 
hage, Rotterdam en Utrecht-Station; 

3. „50 JAAR ZWEMMEND REDDEN K.N.B.R.D." van 4 tot 
en met 28 september te Amsterdam, 's-Gravenhage, 
Haarlem-Station, 's-Hertogenbosch-Station, Rotterdam en 
Utrecht-Station; 

4. „100 JAAR NED. ROODE KRUIS" Gebruik Rode Kruis 
postzegels" van 4 september tot 2 oktober te Amsterdam 
's-Gravenhage en Rotterdam. 

TYPENR ADERSTEMPELS 
1.9.1967 Poststation Odijk werd vervangen door een post-| 

agentschap; 
Postagentschap Haarlem-Heemstede-Glipperdree: 
werd tijdelijk gesloten. 

4.9.1967 Postagentschap tijdelijk gevestigd: Haarlem-Heem 
stede-Glipperdreef/hoek Mr. Heemskerkstraat. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: L. C. Mademan, Deurne-C. Tel. 36.06.93 
Alf. Scheiderlaan 61 

S.H.A.P.E. 
Bij Koninklijk Besluit van 12 juni 1967, dat met terug-I 

werkende kracht geldt van 1 april 1967 af is een post-j 
ontvangerij tweede klasse in de aanhorigheden van de „Sul 
preme Haedquarters of Allied Powers in Europe" in Belgil 
opgericht onder de benaming „S.H.A.P.E. — Belgique". D J 
benaming België komt in het Frans voor omdat de hoofd! 
kwartieren in het Franssprekend gedeelte van het land zijif 
gevestigd. 

MILITAIRE POSTZEGEL 
Met ingang van 17 juli 1967 is een speciale postzegel vooj 

militair gebruik in omloop gebracht. De zegel is van d l 
1,50 Fr-waarde en van identieke tekening als de zegels u i 
de reeks „Koninklijke Beeltenis" met onderaan rechts in e e | 
blank ovaal de letter „M". 

5 0 4 September 1967 



POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur: 
D. da Vries, Waalstraat 53', AmsterdamZ. 

Het doel van deze postzegel is aan de nieuwe reglemen
tatie voor de briefwisseling van beroepsmilitairen een eigen 

[aspect te geven. Indertijd behoefden de militairen, zowel 
beroepslui als miliciens, geen port te betalen voor hun brief

I wisseling. Van nu af dienen de beroepsmilitairen hun brief
wisseling met de helft van het normale port (3 Frank) te 
frankeren. Daarom de 1,50 Frwaarde. 

[De 12 Frzegel „Koninklijke Beeltenis" 
In de omzendformuul uitgaande van de „Dienst voor de 

[postzegel en de filatelie der Belgische Posterijen" komt de 
Il2 Frwaarde „Koninklijke Beeltenis" niet voor onder de 
|opsomming der nietfosforescerende zegels. Dit werd mij 
3ersoonlijk bij deze dienst te Brussel bevestigd. Nochtans 
is het mij opgevallen — na vergelijking van zegels van ver
Ischillende herkomst — dat daarbij toch nietfosforescerende 
regels voorkomen. Men doet er dus goed aan zijn zegels 
sens grondig te onderzoeken. 

)e voorafgestempelde zegels 
Het heeft er alle schijn van dat de voorafgestempelde 

zegels meer algemeen in de belangstelling komen. Het tijd
schrift „Deutsche BriefmarkenZeitung" wijdt er in zijn 
lummer van 4 augustus een artikel aan dat voortgezet wordt 

| n een volgend nummer nadat in een eerdere uitgave (num
ner 8) de voorafstempelingen der Verenigde Staten van 
Amerika hun beurt kregen. In het aangehaalde artikel Wor

ten de voorafstempelingen van verschillende landen be
Iproken. Ook in België worden de Belgische voorafgestem
pelde zegels uitvoerig besproken in een artikelenreeks van 

Antonissen. „De Postzegel" nam deze artikelenserie op 
lummers 249/250). 

I^entoonstelling te Namen 
Ter gelegenheid van het vijfenvijftigjarig bestaan van de 

ICercle Royal Philatélique Namurois" richt deze vereniging 
| en tentoonstelling in te Namen van 30 september tot 2 ok
Dber. 
De kern van deze expositie is de klassieke verzameling 

baarbij studie en gespecialiseerde verzamelingen tot hun 
(echt komen. Verscheidene Amphilexprijswinnaars stellen 

an deel van hun materiaal ten toon. Op de expositie zal de 
loorverkoop plaats hebben der zegels uitgegeven ter ver
leerlij king der universiteiten van Gent en Luik. 

A\1L^ 

"«Ftt

■■^^.^^f^ 

^ENt«• 

Filatelie op zee 
Op de jongste Franse oceaanreus, het ss. „France" werd 

van 13 tot 26 juli 1967 een filatelistische en posthistorische 
tentoonstelling gehouden met medewerking van de Franse 
PTTadministratie. Deze expositie, die werd georganiseerd 
ter gelegenheid van de Expo 67 te Montreal, toonde behalve 
zeldzame postzegels en postale documenten uit het Parijse 
Postmuseum een aantal filatelistische stukken die de Frans
Canadese postale geschiedenis illustreerden. 

Tijdens de overtocht naar Canada werden op deze speciale 
reis de passagiers enkele souvenirs, die op deze tentoon
stelling betrekking hadden, aangeboden. 

Hierbij een afbeelding van het speciale stempel dat op 
de Wereldtenoonstelling te Montreal werd gebruikt en dat 
nadien zeker van bijzondere betekenis is geworden! 

Marinestempel 
De Franse marine heeft een eigen poststempel in gebruik. 
Het is het hierbij afgebeelde stempel PARIS NAVAL (met 

een klein ankertje) waarop ik onlangs door een collega
verzamelaar werd attent gemaakt. 

De in Frankrijk ter post bezorgde correspondentie die 
geadresseerd is aan een marineonderdeel ergens ter wereld, 
wordt gesorteerd via een centraal sorteerkantoor en vandaar 
naar het betrokken onderdeel gezonden; dit kan een marine
vaartuig zijn, ergens onderweg op de oceaan, ofwel een 
marinepost in het buitenland. 

Het stempel wordt gebruikt door het bureau CENTRAL 
NAVAL dat gevestigd is in de Pépinièrekazerne, Rue de 
Laborde te Parijs. 

(legenheidsaf stempelingen 
Tot besluit hierbij enkele reprodukties van de talrijke 

legenheidsafstempelingen in de maand juli. 

Het stempel, dat zeker geen algemene bekendheid geniet, 
behoort zowel in een verzameling Parijse stempels, als in 
een collectie militaire afstempelingen te worden opgenomen. 

Oplagecijfers 
De PTT verstrekte ook dit jaar, zoals gebruikelijk, een 

opgave van de oplagen der zegels, die inmiddels uit de ver
koop zijn genomen. Deze cijfers zijn als volgt: 
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Yvert-
nummer 
1473 
1474 
1475 
1476 
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 

Gabriel Fauré 3.825.000 
Metchnikoff 3.760.000 
Hyppolite Taine 3.300.000 
Satelliet Dl 9.807.500 
Cratère de Vix 6.952.500 
Schilderij De la Tour 8.020.000 
Schaakzege! 6.470.000 
Pont Saint-Esprit 9.795.000 
Mont Saint-Michel 10.160.000 
Lorraine en Barrois 9.610.000 
Slag bij Verdun 5.600.000 
Niort 9.595.000 
Slag bij Hastings 5.700.000 
Academie van Wetenschappen 6.380.000 
Spoorwegcongres 6.510.000 
Pont d'Oléron 10.805.000 

Er zijn verder van de Europazegels 1966 in de 30 centimes 
ruim 31 miljoen stuks gedrukt (bijna 8 miljoen meer dan 
in 1965); van de 60 centimes ruim 8 miljoen (3 miljoen 
minder dan het jaar daarvoor). 

De oplage van de Rode-Kruisboekjes bedroeg 538.800 stuks. 

Het museum van Tours 

t&i^=fc„?S^a^ÈM^*»<^J^ '^'Wmi"^^ifLh^ f̂  k ^mmtiM? 

De op 16 mei van dit jaar uitgegeven zegel Tours ver
toont een afbeelding van het Hotel Goüin. Diit gebouw da
teert van omstreeks 1470 en diende aanvankelijk als woon
huis van rijke kooplieden en magistraten. Nadat het ver
schillende malen van eigenaar was verwisseld, werd het in 
1738 het bezit van Henri-Frangois Goüin; in 1910 vermaakte 
een nazaat van Gouin het aan de stad Tours om er een 
archeologisch museum in te stichten. Het werd tijdens de 
tweede wereldoorlog door branden ernstig beschadigd. Door 
de Vereniging voor Historische Monumenten werd het ge
restaureerd en sinds 1956 is het in gebruik als museum dat 
middeleeuwse en renaissancekunst herbergt. 

De zegel werd uitgegeven ter gelegenheid van het jaar
lijkse congres van de federatie van filatelisten verenigingen, 
dat dit jaar in Tours werd gehouden. Drie dagen tevoren al, 
op 13 mei, was hier de eerstedagafstempeling verkrijgbaar. 

BBITISH DISCOVEBY B R I E F U I T L O N D E N 

Wanneer men de uitvindingen ziet, die op de op 19 sep
tember aanstaande uitkomende bijzondere serie staan af
gebeeld, komt men ongewild onder de indruk van wat de 
technologie in de Britse eilanden in de afgelopen jaren op 
verschillende gebieden heeft voortgebracht. 

De straalmotor, ontwikkeld door Sir Frank Whittle (4 d) 
heeft het huidige luchtverkeer een enorme sprong vooruit 
gegeven. De 1 shUling-waarde beeldt de ontdekking van 
penicilline uit door Sir Alexander Fleming, een geneesmid
del, dat redding voor miljoenen mensen betekent. 

Sir Henry Tizards ontwikkeling van radar heeft Groot-
Brittannië tijdens de tweede wereldoorlog gered door tijdige 
ontdekking van vliegtuigen, onderzeeboten en andere be
dreigingen van de vijand. Bovendien is deze uitvinding 
thans onmisbaar bij de navigatie ter zee en in de lucht. 
En als pikante bijzonderheid dient zij ook voor de opsporing 
van overtreders van maximumsnelheden te land. 

Tenslotte is Sir John Bairds ontdekking van de mo
derne televisiecamera aanleiding geweest tot een nieuw 
publiciteitsmedium, waarin de filatelie ook een aparte plaat: 
heeft gevonden door de presentatie van nieuwe uitgiften ir 
verschillende landen. En wanneer de kleurentelevisie ovei 
meer zenduren zal beschikken dan thans nog höt geval i s " 
kunnen de verzamelaars van veelal prachtig gekleurd-
plaatjeszegels (tevoren al zien, hoe mooi ook de kleuren zij 

Voor deze zegels geeft de Britse Post een eerstedagenv 
lop uit met de beeltenissen van de uitvinders, terwijl di 
zegels de uitvindingen afbeelden. Mét de beeltenis van di 
Britse koningin Elizabeth, die de kroniekschrijver dî  
„voor ons leest" in het augustusnummer „ontsierend" vind 
maar daaraan valt nu eenmaal niet te ontkomen. 

Het is nu eenmaal sinds 1840 hier gebruikelijk, dat di 
beeltenis van de regerende vorst of vorstin op de postzegel 
prijkt in plaats van de landsnaam, zoals die op alle emis 
sies elders ter wereld staat. En deze landsnaam, die offi 
cieel luidt .,The United Kingdom of Great Britain am 
Northern Ireland" zou iedere emissie — ook de schilderije; 
op postzegels met inbegrip van de nostalgische herinnerin] 
aan de Kleine Lord — meer ontsieren dan het kleine kopj^ 
al dan niet in goud van onze koningin. 

HANDTEKENING VAN CHICHESTER 
Sir Francis Chichester heeft aangeboden de eerstedager 

veloppen uitgegeven ter gelegenheid van de verschijning v a | 
de ter ere van deze wereldzeiler uitgegeven postzegel 
tegen betaling van tien shilling (ƒ 5,—) — van zijn handte 
kening te voorzien. Wie prijs stelt op deze toevoeging op zijl 
„fdc" moet deze opsturen naar The Stamp Shop, 9, s l 
James Place, London S.W.1 met een oihslag voor retouJ 
zending (geadresseerd), plus een internationale antwoorq 
coupon voor de frankering. 

De balten van deze handtekeningenactie komen ten goed 
aan de „Outward Bound Stichting", die scholen behee | 
waar onder de scholieren een geest van avontuur te lar 
en ter zee wordt aangekweekt. 

De hoeveelheid enveloppen, die voor een handtekening 
aanmerking wenst te komen, is zeer aan^enlijk, zodat hl 
wel enkele weken kan duren, voor de envelop terugkon 
Tenslotte kan Sir Francis slechts een beperkt aantal hand 
tekeningen per dag plaatsen. Maar ieder komt aan de beu^ 
heeft hij verzekerd. 
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DE BRITSE POSTERIJEN IN AMERIKA 
Het „General Post Office" — de Britse postadministra-

tie — heeft met ingang van 1 september het Newyorkse 
bijkantoor van Stanley Gibbons Ltd., Stangib Limited, als 
agentschap aangewezen voor de verkoop van Britse zegels 
aan verzamelaars en handelaren in de Verenigde Staten en 
Canada. 

De Britse „Postmaster General", Edward Short, zal — 
in aanwezigheid van zijn Amerikaanse collega — op 28 sep
tember het nieuwe agentschap, dat de naam draagt van 
„The British Post Office Philatelic Distributors", officieel 
openen. 
TALYLLYN RAILWAY 

De „Talyllyn Railway", een historische spoorwegmaat
schappij die door liefhebbers als hobby wordt uitgebaat, 
heeft voor het vervoer van brieven en pakjes bijzondere 
zegels uitgegeven, waarop twee locomotieven staan afgebeeld 
(afbeelding). De linkse loc is een van het type 0-2-1 zadel-
tank, de rechtse loc van het type 0-2-0 zijitank. 

De frankeerwaarde van deze spoorwegzegels is 1 shilling 
1 penny (ongeveer ƒ 0,54); de brieven en pakjes moeten aan 
'e eindstations voorzien worden van geldige Britse fran-
eerzegels voor de verdere expeditie. Deze zegels, die die-
en tot vermeerdering van de inkomsten van deze bijzonde-
e pittoreske spoorlijn, zijn ons liever dan de uitsluitend 
peculatieve bijzondere plakzegels voor het imaginaire ver
oer van poststukken van particuliere eilandjes naar het 
asteland. Maar het blijven vignetten, die met officieel 
ostvervoer weinig te maken hebben, 
onden, 2 september 1967 CHRISTIAN HOUSTON, AIJP 

JL/t RAILWAY LETTER 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

bnekredacteur: 

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

vensteweg 6, Mook 

t gebrandschilderde raam van Mare Chagall 
p 17 november verschijnt het miniatuur-velletje met zes 
schillende zegels van 6 (dollar) cent, afbeeldende het ge-
ndschilderde raam van de Frans-Poolse kunstenaar Mare 
agall, dat in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties 
New York de herinnering aan secretaris-generaal Dag 
mmerskjoeld levend houdt. 

Het kunstwerk, dat bij de onthulling op 17 september 1964 
door Chagall als naam „De vredesikus" kreeg, meet vieren
eenhalf bij drieëneenhalve meter; het velletje wordt 123 bij 
81 millimeter. 
Doorsteek 

Bijzonder opvallend is de perforatie: doorsteek. De 81-
jarige Chagall stond er namelijk op dat de veelkleurige 
reproduktie van het raam verdeeld zou worden in onder
delen die op zich zelf een eenheid vormden. Het schema van 
de itoegepaste perforatie is hierbij afgebeeld. 

1I«7 

UNrrto N*irons ic 

1 

kJNIIED NAT ONS k M A K CHACAU-

De zegel links boven en de zegel rechts onder zijn even 
groot; de overige variëren in afmeting. De beide aegels links 
onder zijn gescheiden door een verticale perforatie die dwars 
door twee panelen snijdt. 

De zegel middenboven wordt op dezelfde dag ook apart 
uitgegeven, eveneens in de waarde 6 cent.» De recente tarief
wijziging in de Verenigde Staten heeft deze 6 cent-waarde — 
in afwijking van eerdere berichten in ons blad — nood
zakelijk gemaakt. 

De oplage van het velletje is vastgesiteld op 3.250.000 stuks; 
die van de zegel op 3.500.000 exemplaren. De VN-postadmi-
nistratie heeft maatregelen genomen om speculatie te voor
komen. 

Drukker van velletje en zegel is Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting N.V. te Haarlem, die speciaal voor deze 
unieke verdeling een doorsteekapparaat heeft aangebracht op 
een boekdrukpers. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

In Julie het van die '/s c seël 'n nuwe druk verskyn. Die 
seëls is, in ooreenstemming met die nuwe beleid, gedruk in 
veile van honderd stuks. Daar is weer twee panele, A en B, 
met die gebruiklike pyltjies en onderbroke breë lyne op 
die sykante. Die silinders is 21 (blou), 212 (geelbruin) en 
213 (rooi). Hoewel die afbeelding dieselfde is as van die 
vorige Va c seël, namelik die Natalse Visvanger, het die 
uitvoering aansienlik verbeter. Die letters van die teks en 
die waardesyfer is kleiner, maar breër, waardeur die geheel 
baie duidelilier leesbaar is. Die kleur is baie helderder, veral 
die rooi kom mooier uit. Alles tesame is dit in voorkoms 'n 
baie beter seël as die vorige druk. 

Ook van die 7V2 c seël kan binnekort 'n nuwe druk ver-
wag word en ons hoop dat dit ook 'n verbeterde tekening 
sal toon. 

Op die 2V2 c (silinders 17 - 23) D-vel is 'n groot ronde 
vlek, wat lyk soos sonsverduistering, regs van die Kaapse 
gewei (ry 2 no. 20) wat permanent op alle veile voorkom. 
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Daar blijk ook besonder veel belangstelling te bestaan 
vir die spesiale afstempelinge wat in toenemende mate in 
die wildreserwes in gebruik gekom het. Aanvraag vir hierdie 
afstempelinge kom van oral in die binneland, maar veral 
in die buiteland is daar 'n besonder groot belangstelling vir 
die ouer sowel as die nuutste afstempelings in die wild
en natuurreservate. 

Eerstedagkoeverte 
Daar kom van lesers gereeld navraag in verband met die 

amptelike eerstedagkoeverte van die Republiek. Hierdie 
stukke is gekatalogiseer onder die letters OC (offisiële pos
uitgawes). OC 1 is 'n poskaart, uitgegee vir die ITU. Die 
kaart moet beskou word soos 'n eerste proefneming. Die op
laag was ongeveer 9.000. Daar was geen koeverte nie. 

OC 2 is die Kerkkoeverte, wat amptelik beskou ■word: hulle 
is nie net deur die Kerk self nie, maar ook deur die Filate
listiese Kantoor in Pretoria verkoop. Die ontwerp het die 
amptelike goedkeuring van die PosmeesterGeneraal gehad. 
Die verkoopte aantal is onbekend, maar 12.000 is deur die 
Filatelistiese Kantoor afgestempeld. Die oplaag sal waar
skynlik aansienlik groter wees. 

OC 3 IS die Republiekfees eerstedagkoevert van 1965. Dit 
is die eerste koevert wat ontwerp is met medewerking van 
die spesiale posseëladvieskomitee wat inmiddels deur die 
PosmeesterGeneraal ingestel was. Volgens voorbeeld van 
die Nederlandse eerstedagkoeverte en op aandrang van ver
samelaars, is besluit om die koeverte voortaan te nommer. 
Hierdie koevert is no. 3 en die syfer is in 'n groot afmeting 
regs onder in die hoek aangegee. Die koeverte was nie net 
by die Filatelistiese Kantoor in Pretoria verkrygbaar nie, 
maar ook in die hoofposkantore in Johannesburg, Kaapstad, 
Durban en PortElizabeth. 

Tenslotte OC 4, die Verwoerdherinneringskoevert van 
verlede jaar. Die syfer staan in die middel onderaan op die 
koevert en is al baie kleiner as op die OC 3. Die Verwoerd
koeverte was verkrygbaar op dieselfde plekke as OC 3, en 
bowendien by die hoofposkantore in Bloemfontein, Kimber
ley en Pietermaritzburg. Hoewel die geweldige afstande in 
SuidAfrika soms 'n belemmering vorm (die afstand van 
Kaapstad na Johannesburg is ongeveer dieselfde as van 
Amsterdam na Boedapes), is daar duidelik 'n strewe by die 
outoriteite om besondere koeverte in die toekoms by soveel 
as moontlik groter dorpe beskikbaar te stel. 

Jaarverslag Hoofposkantoor 19651966 
Uit die jaarverslag 19651966 van die Hoofposkantoor blyk 

dat daar in daardie periode ongeveer 1141 miljoen posstukke 
hanteer is, waarvan die helfte briewe, een derde koerante en 
30 miljoen poskaarte. Daar is nou meer as 6.000 frankeer
masjienes in die land in gebruik. Binnekort sal begin word 
met meganisasie van sortering van briewe. Die eerste mas
jienes is vir 1967 verwag. 

Wat seëls betref is vir die waarde van R 141 miljoen oor 
1600 poskantore verdeel. Alles word deur die Staatsdrukkery 
in Pretoria voorsien, behalwe geregistreerde briefomslae, 
wat deur 'n private drukkery vervaardig is. Hulle word 
egter ook lokaal gemaak en nie langer uit Engeland bestel 
me, soos voor 1961 met soveel produkte die geval was nie. 

Rubriekredacteur: H. l. i. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

Bvjzondere stempels in Duitsland 
In „Der Sammler Dienst" vertelt M. Pickel een en ander 

over de ,,Sonderstempel" in de Duitse Bondsrepubliek. Het 
blijkt dat in het eerste halfjaar van 1967 niet minder dan 
250 van deze stempels zijn gebruikt. Ook hier een tevee 
van het goede? Een selectie naar verzamelgebied zal moeten 
worden gemaakt, maar ook al doet een sportmotiefverzame 
laar dit, dan zijn het nog elf stempels in een half jaar. 

Over de procedure voor het verkrijgen van een bijzondei 
stempel vertelt de schrijver, dat deze alleen door een bij 
zonder postkantoor gebruikt mogen worden, dat de Bundes 
post inricht op tentoonstellingen, bij sportevenementen en 
zovoort. De aanvrager moet voor het ontwerp zorgen. Kwa 
lijk is, dat na afloop de Posterijen nog gedurende twe 
maanden voor welwillendheidsafstempelingen zorgen. Daar 
na worden de stempels nog een jaar bewaard en dan gaa 
ze naar het postmuseum of worden vernietigd. 

Met deze vloed van stempels staat Duitsland niet alleeij 
want in hetzelfde blad staat een respectabele lijst van bij 
zondere stempels van Oostenrijk, Noorwegen, Zweden e 
Polen. 

Groter tevredenheid over de Duitse zegels 
Het is een feit dat de protesten tegen de „Kunstbeiratl 

van de Bundespost in de Duitse bladen zijn verstomd. EeJ 
recent onderzoek betreffende de sprookjesseries van dl 
laatste jaren heeft geleerd, dat 80"/o van de kopers van dezl 
series de zegels als zeer goed betitelt, terwijl het enig| 
jaren geleden nog slechts 23"/o was. Overigens heeft 
Briefmarken Spiegel waaraan we deze gegevens ontlenel 
nog wel enige kritiek op de wijze waarop de ondervragini 
geschiedt. Maar dat zal altijd wel een moeilijke kwesti | 
blijven. 

Ontevreden over de Nederlandse posterijen 
is de Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde, die een kilc 
pakket Nederland heeft onderzocht. Dit verzegelde pali 
ket werd in de Duitse handel te koop aangeboden vod 
43 DM. De Nederlandse PTT garandeert op zijn minst dertij 
bijzondere zegels per pakket. Die zaten er wel in, in 
vorm van 28 Willemsordezegels, enkele ITUzegels en wä 
waardeloze kinderzegels. Verder bevatte het pakket ong^ 
veer 3300 zegels van de huidige koninginneserie, waarva 
alleen de 21 zegels van ƒ 2,50 een waardebestanddeel warel 
Geen wonder dan ook, dat het blad tot de conclusie „nil 
aan te bevelen" komt. Een vraag is natuurlijk nog voS 
welke prijs zo'n kilo de Nederlandse PTT heeft verlate! 

In Die Sammler Lupe snijdt dr. Bert L. Werner wel 
eens het oeroude probleem aan, van wie dergelijke zegeT 
uit kilopakketten, afkomstig van postpakket- en postwiss^ 
formulieren, nu eigenlijk zijn. Hij stelt de zaak wel he 
scherp en vindt het min of meer diefstal door de po^ 
administraties. Hij stelt de Verenigde Staten als voorbeel 
waar alle zegels op de zendingen zelf worden geplalj 
Bovendien heeft dit land zijn sympathie omdat de zeg^ 
van 1861 af er nog steeds voor frankering geldig zijn. 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTENVERENIGINGEN 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eerste secretaris: C. Muys, Pioen
weg 25, 'sGravenhage7, telefoon (070) 68 27 28. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de 

Bond aangesloten verenigingen, alsmede voor de behande
ling van Itlachten omtrent verzamelaars of handelaren wen
de men zich tot de beheerder: mr. T. J. B. van der Meyden, 
Chopinlaan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: mr. G. W. A. 
de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage1. 

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

De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 
Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Ge
pend van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.30 uur (za
erdag 17.00 uur); bovendien woensdag van 19.00 tot 21.00 
ur. Maandagmorgen gesloten. 
Schriftelijke aanvragen voor het lenen van boeken te rieh

en tot de Gelderse Bibliotheek. Aangevraagde boeken wor
den franco toegezonden, vergezeld van een regu, dat onmid
ellijk na ontvangst moet worden teruggezonden. De nor
ale tijd van uitlening is één maand. Deze tijd kan ver

engd worden mits tijdig toestemming voor verlenging is 
evraagd en verkregen. De boeken moeten goed verpakt en 
oldoende gefrankeerd worden teruggezonden. Dit zijn de 
nige kosten die aan het lenen van boeken zijn verbonden. 
De catalogus van de aanwezige werken wordt met het in 

965 uitgegeven supplement toegezonden na overmaking van 
1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek 

e Arnhem. Het supplement is gratis verkrijgbaar. Aan
instenlijsten worden regelmatig gepubliceerd in het Ne
erlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Alle correspondentie die niet op het hierboven vermelde 

etrekking heeft, bijvoorbeeld over schenkingen, aanbiedin
en, dubbelenverkoop, algemene inlichtingen enzovoort, als
ede over de aan de bondsbibliotheek verbonden verkoop

fdeling, te richten aan de beheerder. Onjuist geadresseerde 
■rrespondentie of leenaanvragen veroorzaken vertraging 

de afwikkeling. 
Voor de aan de Bondsbibliotheek verbonden verkoopafde

ng wordt verwezen naar het julinummer van dit blad, 
adzijde 408. 

AGA 1988 
Van 22 juni tot 7 juli zal in Praag de Postzegelwereld
ntoonstelling PRAG A 1968 worden gehouden. Deze ten
onstelling staat onder het patronaat van de FIP, tervdjl 
t 37ste FlPCongres gelijktijdig plaats heeft. Bovendien 
rden vele bijeenkomsten georganiseerd, die onder andere 

als onderwerp hebben de Thematische verzameling, de 
Luchtpostverzameling en de Jeugdfilatelie. Ook de AIJP zal 
in Praag bijeenkomen. 

Als onderdelen van de tentoonstelling zullen er onder 
andere zijn een Erehof en een Ereklasse, terwijl de Post
administraties der gehele wereld tot deelneming zullen 
worden uitgenodigd. 

In totaal heeft de PRAGA 1968 de beschikking over 10.000 
kaders, die elk zestien albumbladen kunnen bevatten. Daar
door is het mogelijk voor belangrijke verzamelingen tot der
tig kaders toe te wijzen, in zeer bijzondere gevallen zelfs 
tot veertig, zodat inzendingen, die daarvoor in aanmerking 
komen geheel in hun filatelistische waarde en pracht ge
ëxposeerd kunnen worden. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een serie 
van zeven luchtpostzegels uitgegeven, waarop afbeeldingen 
van de steden voorkomen, waar de laatste zeven jaren de 
grote internationale tentoonstellingen onder FlPpatronaat 
gehouden zijn, te weten Praag 1962, Istanboel 1963, Philate
lec Parijs 1964, WIPA Wenen 1965, Sipex Washington 1966, 
AMPHILEX 67 Amsterdam 1967 en tenslotte weer Praag 
voor PRAGA 1968. 

Van de Nederlandse verzamelaars wordt verwacht, dat zij 
in groten getale zullen deelnemen. Behalve in klassieke en 
moderne verzamelingen van Nederland, is Praag geïnteres
seerd in verzamelingen NederlandsIndië, Suriname en 
Curacao. Vooral speciale en studieverzamelingen staan in de 
belangstelling. 

Praag werkt met vooraanmelding; deze sluit 30 september! 
Over de kaderhuur is nog niets bekend gegeven. 

Gegadigden kunnen bij mij, liefst per briefkaart, een voor
aanmeldingsformulier en een prospectus aanvragen. 

J. J. JONKER, 
Commissarisgeneraal, 
Boschdijk 457, Eindhoven. 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, 
tezamen met de mutatiestrookjes en de Staat van 
Mutaties voor de komende maand , In het bezi t 
t e z q n van de administrateur u i t e r i y k op de 
volgende da t a : 
oktobernummer: 21 september 
novembernummer : 19 oktober 
decembernummer 23 november 
H . H . Secretarissen en ledenadministrateurs 
wordt verzocht zich s tr ikt aan de genoemde 
data te houden. 

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

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . Secr.: D. Huiting, Parkflat 
„'t Veldhuijs", flat 202, Bosweg 1 Hat tem. Tel . (05206) 
23 39. Ledenadm. : J. Wind, Celebesstraat 33, Vlaardin
gen. Tel. (010) 34 34 26. 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
onze leden: 1801 P. A. Gillieron, Hilversum, 1867 P. A. J. 
v.d. Loo te Voorburg, Ch. A. Struyck, Amersfoort en 644 
Mej. M . P. E. Zegers te Amsterdam. 

Er zijn nog een aantal leden die de contributie over 1967 
nog niet hebben voldaan, wanneer deze contributie, ver
meerderd met ƒ 1,— incassokosten op 30 sept. niet is vol
daan zal royement volgen. 

2. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " . Secr.se: 

Mevr. A Cramerus-van den Wildenberg, Weth . Rombouts-
straat 62, Breda. Tel. 32307. 

Op zaterdagmorgen 30 sept. van 9-12 uur en op 2 en 3 okt. 
van 9-17 uur zal er 'n tijdelijk postkantoor gevestigd zijn op 
de tentoonstelling over de Vrede van Breda, die zal gehou
den worden in de Beyerd, Bosstraat, Breda. 

Er zal een speciale enveloppe worden uitgegeven en deze 
zal gefrankeerd worden met de cijferzegels 1.6.6.7 en voor 
55 et. verkrijgbaar zijn. 

Allen die woonachtig zijn te Breda en naaste omgeving 
kunnen op deze tentoonstelling zelf h u n enveloppe kopen 
en verzorgen. Voor hen die buiten Breda wonen is de 
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penningmeester genegen, tegen betaling van 55 et per 
enveloppe, deze voor hen te verzorgen U gelieve dan te 
betalen op giro 1117231 t n v dhr J A Mosheuvel, Jac 
Gatssingei 15, Breda 

Ledenvergadering maandag 25 sept te 20 uur, Graan-
beurs 

Jeugdbij eenkomst zondag 1 okt te 10 uur , Graanbeurs , 
3 

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

Ledenvergadnng vrijdag 29 sept 1967 20 15 u Hotel 
„Krasnapolsky" , Warmoesstraat , Amsterdam 

4 
U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I -

G I N G W n d secr P O M van Hasselt, Prins Hendrik
laan 87, Utrecht 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 
26 september a s n m 8 uur in „Tivol i" 

Door de Filatelistische Dienst van de P T T zullen de 
korte films , ,Aqua Filatehca" en „ ÏTEP- jou rnaa l " worden 
vertoond 

Jaarverslag secretaris 
Landenweds t ryd max 8 bladen vnje inzending 
Attractieve veiling 
Aan geïnteresseerden worden tegen een vergoeding van 

ƒ 1,50 op postgiro 704970 t n v U Ph V afd Veilingen te 
Ut rech t gedurende het gehele verenigingsjaar de kavel-
lijsten van de veilingen toegezonden 

5 
H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R F E N I G I N G 

Secr C Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage Ledenadmi
nistratie G M van Ast, Prins Maun t s l aan 156, 's-Gra
venhage 

Bijeenkomst 28 september 1967 in „Dil igent ia" Lange 
Voorhout 5 te 's-Gravenhage, 20 00 uur 

6 
I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -

L I C A " Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage-8 Tel f070) 39 08 57 

Mededelingen 
Algemene Leden-vergadenng De najaarsvergadering 1967 

zal worden gehouden op zaterdag 28 oktober a s te 
' s -Gravenhage Nadere mededelingen omtrent tijd en 
plaats en de agenda zullen in het volgende nummer worden 
vermeld 

Ledenaantal O p 15 augustus 1967 waren 10 545 perso
nen als lid der vereniging ingeschreven 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden der vereniging 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 6319, D Burger, Andijk 
Gv 665, A C Dick, 's-Gravenhage, Gv 2026, A Gelauff, 
' s -Gravenhage en W o 4206, K Verwey Jr , Woerden 

Afdelingen 
De afdelingssecretariaten en -bijeenkomsten zijn als 

volgt 
A A L S M E E R J L Spaargaren, Gloxiniastraat 15, 

Aalsmeer, Ie dinsdag 20 uur in gebouw , , I rene" , Kanaa l 
s t raat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 uur in 
cant ine „ V I G O N " , Nieuw Vennep , 2e woensdag oneven 
m a a n d 20 u u r in Hotel „ D e Landbouw" , Hoofddorp, 
3e dinsdag 20 uur in gebouw , ,Pat r imonium", Amstelveen 

A L B L A S S E R D A M W Verhaar , Kerkstraat 31, Al-
b lasserdam, Ie m a a n d a g 19 30 uur in de cantine van 
„ V a n der Giesen-de Noord, N V " , te Alblasserdam 

A M E R S F O O R T C W van Schooneveld, Rubens
straat 53, Amersfoort, Ie dinsdag 19 15 uur in de verga
derzaal van de Johanneskerk, Westsingel 30 , Amersfoort 

A M S T E R D A M H J Nijmeiier, Bilderdijkpark 16-11, 
Amsterdam-14, Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e 
donderdag 20 uur ruilavond in het van Nispenhuis, Stad
houderskade 55, Amste rdam, 2e woensdag ruil-bijeen-
komsten in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan, 
150, Amsterdam en ten huize van de heer G de Waa l 
Nieuwendammerdi jk 357, Amsterdam-noord 

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

B L O E M B O L L E N S T R E E K H de Jong, Hyacinten-
straat 13, Lisse, voor 18 jaar en ouder Ie maandag verga
dering en 2e woensdag ruilavond, voor onder 18 jaar Ie 
woensdag, alles in , ,OASE" , Bondstraat 13, Lisse 3e 
woensdag ruilbeurs in Huize „Weltevreden", V a n den 
Endelaan , HiUegom 

D E B I L T / B I L T H O V E N Mevr J M Hoppener-van 
der List, Zonneplein 4, Bilthoven, 2e vrijdag 20 uur m 
res taurant , ,De Schouw", Emmaplein, Bilthoven, Jeugd
afdeling 3e vrijdag 20 uur in „ D e Voorhof", Burgemeester 
de Withs t raa t , De Bilt 

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

D R I E B E R G E N P A Klem, Weidestraat 22, Drie
bergen, 2e donderdag 20 uur in , ,Groot Salem", achter de 
Grote Kerk aan de Hoofdstraat, Driebergen 

E C H T P van Engelen, Peyerstraat 160, Echt , eerst
volgende vergaderingen op de zaterdagen 21 oktober, 
18 november en 16 december 1967 

E M M E N J Schokker, H Boomstraat 1, E m m e n , na 
convocatie in Hotel „ G r i m m e " , Stationsstraat 37, Emmen 

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

E U R O P O O R T A Sluy, Maar land 46 N 7 , Brielle 
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F L A K K E E H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, 
3e donderdag in de bovenzaal van „ D e Kok" , Sommels
dijk 

G O E S B C van Tienhoven, M D de Grootstraat 98, 
Goes, 3e dinsdag 19 30 uur m de cantine van het Goese 
Lyceum, ingang Vogelzangseweg, Goes 

' s - G R A V E N H A G E A Renooij, Sinaasappelstraat 79, 
' s -Gravenhage, 2e woensdag (ruilavond) en 4e woensdag 
(vergadering) in de Haagse Beurs, Nobelstraat 23, 's-Gra
venhage 

G R O N I N G E N L Middel , Westindischekade 96, Gro
ningen, laatste m a a n d a g van de maand om 19 30 uur in de 
cantine van het postkantoor Munnekeholm ingang Reite-
makersryge 13, Groningen 

H A A R L E M P M Smeels,Indischestraat 21, Haarlem, 
3e vrijdag 20 uur in H K B ", Tempeliersstraat 35, Haar
lem 

H A R D E R W I J K Dr R T Simon Thomas, Oranje
laan 28, Nunspeet, na convocatie in het Groene Kruis-
gebouw, Frisialaan 51, Harderwijk 

H O E K V A N H O L L A N D J P van der Hoek, Tas-
manweg 205 Hoek van Hol land, Ie dinsdag 20 uur in het 
wijkgebouw van het Groene Kruis, de Cordesstraat 95, 
Hoek van Holland 

't H O G F L A N D Mej J F Ekema, Schoolstraat 14, 
Uithuizen (Gr ) , 3e donderdag 20 uur in „De Kandelaar" , 
Schoolstraat, Ui thuizen 

H O O R N H R Koelman, Cl Maertenszstraat 5, 
H o o r n , na convocatie 

' t K A B I N E T S T U K G J Minholts, Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug, post Groningen, 3e dmsdag 20 uur in 
het Dorpshuis ,,De Schake l ' , Rijksweg 15, Oosterhoge
brug 

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

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

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

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

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

L A N G E D I J K C Visser Gzn, Benedenweg 212, St 
Pancras , Ie woensdag 20 uur m de voormalige schqol 
Dorpsstraat 170, Noordscharwoude 

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

M \ A R N M Boerrigter, Raadhuis laan 5, M a a m , 
laatste vrijdag van de maand in het lokaal van de Ned 
Herv Gemeente M a a m - M a a m s b e r g e n , Berkenlaan 2-4, 
M a a m 

DE M A A S M O N D K Way, Beugstraat 51, Hoogvliet 
(Z H ) , na convocatie 

M A A S T R I C H T G M Vogels, Merovmgenstraat 56, 
Maast r icht , 2e m a a n d a g 20 uur m Hotel ,Aux Pays-Bas", 
Vrijthof 7, Maastr icht 

M E P P E L H Start, J v Galenstraat 9, Meppel , iedere 
maandagavond ruil-bijeenkomst in Hotel Kwint, Kerk
plein, Meppel 

M I D D E L B U R G P Weststrate, Sprencklaan 9, Middel
b u r g , 4e donderdag 19 30 uur in het gebouw ,De Schakel' 
aan de Bachten Steene, Middelburg 

N O O R D O O S T P O L D E R G W Jonkers, Lange Dree 
42, Emmeloord , na convocatie in het bijgebouw van de 
Herv Kerk te Emmeloord 

N O O R D W Ï J K G J van Houten, Golfbaan 30, 
Noordwyk, 2e maandag 20 uur in het jeugdhuis ,De Rank ' , 
Golfbaan 99, Noordwijk 

N I J V F R D A L J Nijssen, G J Piksenstraat 32, Nijver
da l , 2e m a a n d a g in Hotel ,,Buursink", Nijverdal 

O I S T E R W I J K J P M van der Linden, Wildeman-
straat 1, Oisterwijk, Ie maandag 20 uur m Cafe-Restau-
ran t ,,De Gouden Leeuw", Stationsstraat 20, Oisterwijk 

O M M E N J Doornbos Hammerweg 33, Ommen 
O U D - B E I J E R L A N D G Weeda, van Brakelstraat 44, 

Oud-Beijer land, na convocatie 
G J P E E L E N W Schikker, Goudzwaardstraat 3, 

Bruinisse, na convocatie 
P U R M E R E N D A van der Meulen, lepenstraat 10, 

Purmerend , 2e zaterdag 19 30 uur in „He t Witte Huis" , 
Hout tuinen, Purmerend 

R O T T E R D A M J J van der Vorm, Parkweg 229, 
Schiedam, Ie dinsdag (veilmgavond) en 3e dinsdag (ver
enigingsavond) 20 u u r in het Beursgebouw, Meent, 
Ro t t e rdam 

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

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

S O E S T Mevr E Spoelstra-Schroder. Stadhouders
laan 35, Soest, Ie vrijdag 20 uur in gebouw „De Rank" , 
Soesterbergsestraat 18 Soest 

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

T I F L F G P Beckers, Scheennglaan 9 Tiel , na con
vocatie in gebouw „ O p w a a r t s " , Sint Walburgstraat 15, 
Tiel 

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

U T R E C H T H T h M Gents , Smaragdhof 14-11, 
Ut rech t , 3e donderdag 20 uur in Cafe-Restaurant ,Smits" 
Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L G J J M de Wert , J a n van Amstelstraat 3, 
Veghel , na convocatie in Cafe ,,De Molen" , Veghel 

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venlo , 
2e vrijdag in Gafé-Restaurant ,,De Gouden Tijger", Lom
straat 3, Venlo 

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

V O L K E L R Beekmans, Udenscweg 5 Volkei, na 
convocatie 

W E E R T H J H Teunissen, Kazernelaan 1, Weer t , 
na convocatie 

W E E S P H J Meenink, Middenst raat 64, Weesp, Ie 
m a a n d a g 19 30 uur in zaal „Paolo Soprani" , Claes Del
steeg ^^eesp 

W I E R I N G F N J H W Thoolen, Beltstraat 36 Hippo-
lytushoef, na convocatie in , ,Concordia", Koningsstraat 
Hippolytushoef 

W O E R D E N Ph Gevaert Stationsweg 12, Woerden , 
4e woensdag ruilavond in „Concordia" , Havenstraat 4, 
Woerden 

Z E I S T G Kok Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na con
vocatie in Hotel , ,Hermitage", 't Rond 7, Zeist 

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

Z W O I L E E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, n-
convocatie in „ D e Harmonie" , Grote Markt , Zwolle 
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 F 
N I G I N G Secr G C Tops, Schiebroeksesingel 19 
Rot terdam-12 Tel (010) 22 86 78 

Ledenadminstratie W H Erwich, van der Meydestra i 
37a, Rot te rdam-4, Tel (010) 24 43 00 

Ledenvergadering maandag 25 september 20 uur Grol 
Zaal Groothandelsgebouw, Gewone agenda Bezichtigin s 
van kavels der veiling op zaterdag 23 september van 15 t< 
16 uur in het clublokaal ,De Heuvel" , St Laurensplaats 

Ledenvergaderingen in 1967 30/10, 27/11, 18/12 | 
Clubbijeenkomsten elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur i ; 

een der zalen van Stichting Gebouw ,,De Heuvel" , S 
Laurensplaats 5 Elke donderdag van 19 30 tot 22 30 ui 
in , ,De Gunst" , Bnelselaan 192 

Overleden 17 H Glastra, 204 K G Vuyk, 1397 G 1 
Geevcrs, allen te Rot terdam, 681 H P Beens, Rijswijk 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T " Secr B J v d Bei 
Kelvinstraat U B 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand 
Hotel , Monopole" t o het station Aanvang half ach 
ledere 2e za terdag van de maand openluchtruilbeurs c 
„Zonnehof" van 14 00 tot 17 00 uur 

Rondzendboekjes s v p inzenden bij de leider van h 
rondzendverkeer de heer M Kerseboom, Beukenlaan 
Groningen De boekjes worden verzonden in trommels t 
zijn verzekerd tegen diefstal enz 

9 
A M S T E R D A M S C H E - V E R E E N I G Ï N G „ D E PH 

L A T E L I S T " Secr esse Mej G T h Reinders, Vee 
straat 56 bel , Amsterdam-? 
Ledenadministrat ie A lUiohan, Pruimenstraat 16, Ai 
sterdam-19 

Bijeenkomsten dinsdagavond 3 oktober ledenvergac 
ring, dinsdagavond 17 oktober ruilavond 
De bijeenkomsten worden gehouden in Krasnapolsk 
Kleine Zaal , mgang Warmoesstraat Aanvang 20 uur 

Overleden de heren P B Stengs, A G Sevink, D Aj 
nan t 
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 
Secretaris P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterda 

Bijeenkomsten: 26 september 10 en 24 oktober Societei 
avonden 

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 „I 

G L O B E " Secr I r T h van der Fei)st, Klem Amen] 
weg 8a, Renkum Tel (08373) 32 10 Ledenadmimstra 
Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 10 te Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, B a r S ^ 
veld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, E Ä ^ 
Lichtenvoorde, I obith, Nijmegen, Oosterbeek, R e n k u H ^ 
Heelsum, Rheden-de Steeg, Velp-Rozendaal , W a g e n H 
gen, Winsterswijk, Wychen, Zevenaar en Zutphen B 

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 l M 
Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk ^M 
(02510) 26182 M 

Bijeenkomsten 2 okt + veiling, 16 okt + k i e n e n , ■ « 
okt + veiling Onze bneenkomsten worden gehouder^B 
„De O p g a n g " , Florastraat 2, Beverwijk Aanvang s t e H 
19 30 uur ■ 

De contributie over 1967 dient te zijn voldaan vóór 1 H ^ 
tober a s Betaalt u de contributie geheel of gedeeltehjfe^B 
of nä 1 oktober a s , dan wordt het noF te betalen bed^H 
verhoogd met ƒ 2,— (Besl Alg Jaarverg dd 2 3 - 1 - 1 9 Ä 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " B U S S l B 
Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel (02 ! ■ 
1 68 70 B 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand in C ^ H 
Rest , ,De Harmonie" , Brinklaan 112, Bussum A a n v ^ H 
8 uur ^ H 

Ruilbeurs eerste en derde donderdag van de m a a n t ^ B 
Buurthuis „ D e Engh" , Nijverheidswerf 22, Bussum ^ H 

Jeugdclub vergadering tweede en vierde d o n d e r d a g ^ H 
de maand m Buurthuis „De Engh" , Nijverheidswerf^H 
Bussum ^ H 



T o t onze spijt moeten wy het overlijden melden van ons 
erelid de heer J W Rouw, Bussum, die zich zeer verdien
stelijk heeft gemaakt vooral met het samenstellen van het 
jubileumboek bij ons 25 jarig bestaan en dat van d e Heer 
Dr W G N v d Sleen Naarden Dat zij rusten in vrede 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr 
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, M r Rijken-
straat 36, te Veldhoven 

Eerstvolgende bijeenkomsten 2 o k t , 6 nov , 4 dec 1967 aan 
de Schouwbroekseweg kantine ÜSFA Aanvang 20 00 
uur 
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, Koenersterweg 34, Groningen, Tel 
(05000) 5 25 45 Ledenadm J M Offringa, De Savomm 
Lohmanplein 2b Groningen Tel (05900) 33 31 40) 

Bijeenkomsten elke vierde maandag van de maand in 
Huize Maas, Vismarkt Zuidzijde 52 te Gronmgen Aan
vang 20 uur Zaal open voor ruilen 19 uur 

Overleden 31 S Vrucht, Groningen 
136 

N E D F R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R -
lEENIGING O P H O O P VAN Z E G E L S " te Haar lem 
[Secr M W van der Koog, Leidsevaartweg 129, Heem-
itede I n de periode sept 1966-juni 1967 was het resultaat 
an ons rondzendverkeer ƒ 90 000 — uit de boekjes en 

15 000 — uit de enveloppen poststukken Totaal 
105 0 0 0 - ■ 
innen enkele weken kan ons 1000ste hd worden mge

ichreven' Wie zal het zi jn ' 
Algemene vergadering donderdagavond, 8 uur , 28 septem

ler a s m de aula ^än de A H Gerhardschool, mgang 
loort Raaks 

Ruilavond Dinsdag, 8 uur, 10 oktober d a v in genoem
le aula 
:0 

' s  H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G V A N 
' O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr J M H Pou

|eijn, P Breughellaan 4 Vught 
Ledenvergadering op woensdag 27 september 1967, 20 uur 
„Cosmopoliet", Snellestraat 49, 'sHertogenbosch Le

ing M r H J Bernsen 

41 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 

O M S T R E K E N Secr , A W Ebrecht, O u d e Amers
foortseweg 116, Hilversum Tel (02150)4 3521 

Ledenvergaderingen 21 september en 19 oktober 1967 
(zaal open 19 30 uur) Van 2 september af elke zaterdag
middag ruilbeurs van M 0017 00 uur Alle bijeenkomsten 
in de Openbare Leeszaal, 'sGravelandseweg 55, Hilver
sum 
43 

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

Bijeenkomsten 2 oktober, Beursavond en op 16 oktober 
ledenvergadering Telkens om 20 00 uur m „De Groote 
Sociëteit", Vrijthof, ingang Juhanaplem, 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 

Rmlavond iedere 2e maandag v d maand waarvan con
vocatie wordt toegezonden 
47 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G R O O S E N D A A L Secr 
J F A Mortiers, Burg Pnnsensingel 75b 

Ledenvergadering elke derde woensdag van de maand om 
20 u u r in Hotel Roosendaal" , Mark t 7 

Leider van de rondzenddienst J C Jochems, Hobbema

straat 4, Roosendaal 
48 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M " Secr 
Mevr T B SteinerSpork, 'sGravendijkwal 79, Rotter
dam3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand . Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot terdam 
52 

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

Ledenvergadering 4 oktober in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers , Heuvelring, Tilburg 
55 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ I J M U I D E N " Secr 
esse G Velthuizen, Linaeusstraat 99, IJmuidcn 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand, in caferest „Kennemerhof" , Kennemerlaan 116 
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 ' 
A Otter , Handwerkerszijde 127, Drachten 

Secr 

Bijeenkomsten l edere eerste dinsdag v d maand m de 
Henk Oosterhuiszaal a d Torenstraat , Drachten Aan
vang 20 uur (zie aug nr ) 
75 

S K F  P O S T Z E G E L C L U B „ F R I M Ä R K E T " , V E E 
N E N D A A L Secr G v d Dikkenberg, Klaas Kater
straat 46, Veenendaal 

Bijeenkomsten dinsdag 10 oktober en 7 november om 
20 u u r in de S K F cantine te Veenendaal 
79 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ A P P I N G E D A M " 
Secr A Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam 

Vergadertnglruilavond vrijdag 6 oktober '67 in het W a p e n 
van Leiden, aanv 19 30 uur Deze avond zal er een op
plakwedstrijd zijn voor het Bekertournooi 
85 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E M S K E R K " 
Secr A C M V d Nes, J a n van Kuikweg 191, Heems
kerk 

Bijeenkomsten 29 sept ruilen, veiling (zie kavellijst in 
het verenigingsorgaan), 13 okt ruilen, vergadering, kie
n e n , 27 okt ruilen, veiling 
86 

E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E N I G I N G , K E R K R A D E Secr G van Dijk Ing D n e 
vogelstraat 181, Kerkradewest Tel 55 61 

ledere 3e zaterdag in de maand vergadering in het lokaal 
van de heer J Chcrmin, Markt 54 te Kerkrade Begin om 
8 uur n m 
93 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ N K F " . DELF
Z I J L Deer M Boukema, Finsestratt 76A, Delfzijl 

Bijeenkomsten iedere 3c maandagavond van de maand 
ruilavond m de kantine Aanvang 19 45 uur 
94 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " Secr 
A J Soeters j r , Prins Hendrikweg 75, Putten (Gld ) 

Vergadertngf rmlavond iedere 3e donderdag van de maand 
waarvan convocatie wordt toegezonden, te houden in het 
repetietielokaal van het „Put tens Mannenkoor" achter 
CafeReat „' t Puttert je", Putten (Gld ) Aanvang 20 00 
uur Voor de jeugdleden van 18 30 tot 19 45 uur 
97 

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

Vergaderingfrutlavond iedere 2e maandag van de maand 
in ' t Baken, Mmckelerstraat, Heerenvecn, Aanvang 19 00 

SCHILDERIJENZEGELS Aden Mona Lisa ƒ 3 - Belgift, Erasmus ƒ 2 50 
Cuba 67 ƒ 4 — Dahomey, Ingres ƒ 4 25 Adenauer ƒ 1 75 id bl ƒ 7 — 
Engeland ƒ 1 90 Hongarije II 67 ƒ 6 - Amphilexbl ƒ 6 50 Jemen, Fr Hals 
enz ƒ11 - Mal i , Picasso ƒ 4 50 Oost-Duitsland 1967 I ƒ 8 25 II (Vermiste 
sch i ld ) ƒ 5 50 Roemenië, 67 I ƒ 12 50 II ƒ 9 25 San Marino, Titiaan ƒ7 50. 
Madonna 67 ƒ 3 - Guercino ƒ 7 50 TsiechosI Titiaanbl ƒ 6 75 Picasso 
ƒ 1 - Rousseau ƒ 1 75 id blok ƒ 7 - Rwanda, Caritas 67 ƒ 7 50 Senegal, 
Picasso ƒ 2 50 Opper Volta, Relig schi ld ƒ 10 - Ras Al Khalma, Eur 
schild 67 ƒ 6 - Umm Al Qiwaln, schi ld 67 ƒ 6 50 Dubai 67 ƒ 4 5 0 
Schilderijenzegels worden door ons ook in abonnement geleverd 
Portugese kol Uniformen 64 w compl ƒ 60 - Angola Yvert 447-65 ƒ 35 — 
Al les postfris Levering zolang voorraad Betaling na ontvangst Boven 
ƒ 35 — portvrij 
CATALOGI 1968 Ned en O G NVPH ƒ 4 - -I- ƒ 0 60 port Michel Dultsl 
ƒ 5 15 + ƒ 0 60 port id Europa ƒ23 80 id Overzee deel I ƒ 29 35 Yvert 
Frankrijk ƒ 4 - -|- ƒ 0 60 port Europa ƒ 1 8 - Overzee ƒ 2 2 - Zumttein 
ƒ 2 5 -

HEYMAN'S POSTZEGELHANDEL 
VALERIUSSTRAAT82 SCHIEDAM TEL (010)263951 POSTGIR01393972 

WAARSCHUWING! 
Reeds meer dan 15 jaar ergert mij het feit dat vele 
verkopers hun w/aardevolle collecties te goedkoop 
verkopen 
Voor grote collecties geef ik nu een gratis taxatie 
(hetgeen tevens inhoudt dat ik het binnen 1 maand 

[ voor die prijs koop) teneinde het te goedkoop ver
kopen te bestrijden 

Hoogachtend 
Drs. O. Quirijns 
Cannenburg 15 
Amsterdam-Z - Tel 42 97 64 

HOBBY-HOUSE 
N Z Voorburgwal 322 
Telefoon 6 68 75 

ISRAËL 
Begin oktober verschijnt onze nieuwe prijslijst Nr 13 Deze Is 
bijgewerkt t/m de laatste uitgiften 
Mocht u deze lijst nog niet ontvangen bericht u ons dit dan 
even Wij zenden u deze dan omgaand toe Vanzelfsprekend 

GRATIS 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N Z Voorburgwal 318 - Arrlsterdam-C - Tel (020)232869 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V d BERGE APELDOORN NIEUWSTRAAT 66 TELEFOON 20919 
Onze vorige advertentie had een groot succes bij de ware klassiekverzame-
laar Mede daardoor zoeken wiJ in opdracht oudere ansichtkaarten Neder
land van 1895-1920 aantallen famil iealbums partijen (eventueel buitenland) 
In koop/ruil voor zegels Ned -Overzee We^t Europa Oud U S A m nader 
overleg Gaarne zichtzendingen 

MAXIMUM-KAARTEN 
Roode Kruis met autopostk ƒ 5 — Zomer 64/67 p serie f 5 — Amphilex 
met 8 mei st f9— Ver Eur 18 landen f 6 5 - Huw Blokje L stein met 
spec st 30-7 f 4 — Ned Postz Tent In Bern luxe kaart met eerste dag-
st f 1 75 

RONDZENDBOEKJES 
Per 10 stuks f 2 50 100 stuks 1 0 % korting 1000 stuks 2 0 % korting 
POST EN ZEGEL - Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Tel (02298) 278 

S e p t e m b e r 1 9 6 7 5 1 1 



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 
zal plaats vinden op 11, 12 en 13 december a.s. 

Ook deze veiling is wederom zeer belangrijk en bevat 

het eerste gedeelte van de 

COLLECTIE IR. A. G. FERF 

waarvan buitengewoon belangrijk zijn 

FRANKRIJK en S C A N D I N A V I Ë 

verder Nederland en Overzeese Rijksdelen. 

Voor deze veiling kan niet meer worden ingezonden. 

ONZE 267e POSTZEGELVEILING 
zal begin 1968 plaats vinden. 

Voor deze veiling kunt U nu reeds inzenden. 

Vraagt nu reeds toezending van de veilingcatahgi, deze worden U dan direkt na verschijnen toegezonden. 

J. K. RIETDipC n.v. - DEN HAAG 
Telefoon 070-11.70.20 Plaats 31A 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubrrekredacteur. J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 
Telefoon (05470) 21 35 

G R O O T  B R I T T A N N I Ë 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, naast de verschil

lende postadministraties, de heren Hitzert in OudBeijerland, Kranenburg in Teheran 
(Iran), Salzman in Valparaiso (Chili) en New Stamps in London. 
Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van verschillende Midden en Zuid

amerikaanse en van sommige Aziatische landen — die ertoe bij kunnen dragen de 
actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van harte aanbevolen. 

VERENIGDE NATIES 
2410'67. Ontwapeningsserie. 

6 c. groen en blauw en 13 c. groen en rood. Bijbeltekst, 
deel van Jesaja 2:4 in het Engels: „zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegscharen". Randschrift : „Naar ont
wapening" in de vier officiële V.N.talen. 

EUROPA 
A N D O R R A ( F r a n s e p o s t ) 

259'67. Instituut voor sociale voorzieningen. 
!,30 F. Gezin rond brandende haard, man met verbonden 

arm. 
259'67. Nieuwe gebruikszegels. 

J),25, 0,30 en 0,60 F. Gewijde muurschilderingen uit zes
l iende eeuw, in gemeenschapshuis van Andorra. 

BELGIË 4 

j^LMSéAAêtihÈk 
I Afbeeldmgen van in augustus (bladzijde 467J gemelde 
|ge ls . 

B U L G A R I J E 
I Augustus '67. Vijftigste verjaardag Russische okto
errevolutie. 
1 2 , 3, 5, 13 en 20 St. 

C Y P R U S 

| l610'67. Inieinat ionaal toeristisch jaar . 
) m. Antiek monument, kerk. 
I m. Strand van Famagusta. 
\ m. Luchthaven van Nicosia, vliegtuig. 
I m. Skiën in de winter. 

ENEMARKEN ,;^.rv^^^^y^^^../x^%/^.'^^^^■^^■^^^ 
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219'67. Honderd vijftigste verjaardag Hans Christian 
Sonne. 
60 o. rood, fluorescerend. Portret van pionier moderne 

coöperatieve beweging in Denemarken. 

D U I T S L A N D B E R L I J N 
Zie DuitslandWest, alle uitgiften. Ook met inschrift 
„Berlin" 

D U I T S L A N D ( O O S T  ) 

7 

1 

A 

WW 

308'67. Najaarbeurs Leipzig. 
10 pf. Elektrische keukenapparaten. 
15 pf. Bontmantel en embleem bonthandel . 

59'67. Vijftigste verjaardag matrozenopstand. 
10 pf. Portret Max Reichpietsch en oorlogsschip. 
15 pf. Portret van Albin l ïobis en oorlogsschip. 
20 pf. Matrozen met rode vlag bij demonstratie en oorlogs

schip. 

D U I T S L A N D (WEST ) 

1410'67. Herverkiezing president Lubke. 
30 pf. rood en 50 pf. blauw, Portret president Lubke, ge

lijk aan de zegels Yvert 305 en 306. 
3110'67. Vierhonderdvijftig j aa r hervorming (aan

slaan van de vijfennegentig stellingen van Luther op de 
slotpoort in Wittenberg) . 
30 pf. Gezicht op kasteel War tbu rg (OostDuitsland). 

FRANKRIJK 

siÈS^f jAl 

2lü '67. Vijlentwintigsie verjaardag BirHakemi. 
0,25 F. Soldaten met verschillende hoofddeksels, slagveld 

en kruis van Lotharingen. 
9I0'67. Nieuwe zegel in serie reprodukties. 

1 , ^ F. Fragment glasinloodraam uit kerk van St. Mag
dalena in Troyes. 

2310'67. Honderdste geboortedag Marie Curie. 
0,60 F. Portret mevrouw Curie en schaaltje. 

3010'67. Vijftig j aa r Lions international. 
0,40 F. Embleem Lions. 

GRIEKENLAND 

308'67. Herdenking nationale revolutie van 21 april 
1967. 
2,50, 3 ,— en 4,50 dr. Symbolische weergave van revolutie: 

uit zijn as herrijzende vogel fenix wordt door militair 
met geweer bewaakt. 

199'67. Serie Britse ontdekkingen. 
4 d. geel, rood en zwart, Radarscherm. 
1 sh. bruin, groen, grijs en blauw. Penicilline. 
1 sh. 6 d. oranje, groen, blauw, grijs en zwart. Dubbele 

straalaandrijving voor V C 10vIiegtuig. 
1 sh. 9 d. bruin, oranje, mauve, zwart en roze. Televisie

camera. 
I n 1968 verwacht; Serie herdenking honderd jaar vak

beweging, vijftig jaar vrouwen kiesrecht, tweehonderd jaar 
eerste ontdekkingsreis van kapitein Cook, Britse bruggen 
en Britse schilderijen; drie kerstzegels. 

IERLAND 

Linde 1967. Nieuwe serie gebruikszegels, gebaseerd 
op vroege Ierse kunst, ontworpen door Westduitser 
Heinrich Gerl. 
V2, t, 2, 3, 4, 5, en 6 d. Gestileerde hond, naar afbeelding 
in nationaal museum, Dublin. 
7, 8, 9 en 10 d., 1 sh. en 1 sh. 5 d. Gestileerd hert, naar af
beelding in Brits museum in Kent. 
2 sh. 6 d. en 5 sh. Gevleugelde os, symbool van evangelist 
Lukas. 
10 sh. Arend, symbool van evangelist Johannes , n a a r af

beelding in manuscript achtste eeuw in Corpus 
Christi College in Cambridge. 

I T A L I Ë 

UMSERTO GIORDANO 

4'^ 

1* flgrii 
POST| (TAliANE L 2 0 

Afbeelding van in augustus (bladzijde 459) gemelde 
zegel. 

29'67. Achtste eeuwfeest preek van Pontida. 
20 1. donkerbruin. Fragment van schilderij van Adolfo Cao 

uit Galleria d'Arte Comunale di Cagliari . 
310'67. Twee aanvullende waarden gebruiksserie 

„Flora" . 
15 en 55 1. 

L I E C H T E N S T E I N 
289'67. Serie christelijke symbolen. 

20 r. wijnrood, donkerbruin en goud. Alpha en Omega. 
30 r. oker, oranje, blauw en goud. Kruis als overwinnings

teken. 
70 r. blauw, donkerbruin en goud. Christusmonogram. 

289'67. Herdenking Joh. Baptist Buchel. 
I,— F. groen en bruin . Portret van deze priester, leraar, 

historicus en dichter (18531927). 
289'67. Propagandazegel voor E F T A ' ) . 

50 r. olijfgroen, groen, rood en blauw. Letters en vlakken 
vormen „ E F T A " . 

L U X E M B U R G 

, SESAUBERGES DËjeuNESSE 

; 1.50F 

j l LUXEMBOURG] 

1 1 : 

1 ^ j i . 
i Mê 3F : 
LUXEMBOURG : 
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VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

VEILING No. 423 begin november 

Hierin worden gelikwideerd diverse nalatenschappen o.a. van Dr. H. W. Borel, 
Oosterbeek, de Heer G. J. Peelen, Den Haag, e.a. 

De veiling bevat vele zeldzaamheden van Nederland en O.R. uitgebreide 
stempelverzameling 1852, zeldzame blokken, de pas ontdekte FoutdrukZomer-
zegel 1967-zonder-waarde, enz. enz. 

Klassieke zegels in superbe kwaliteit van de gehele Wereld o.a. een luxe 
3 Pfennig Saksen. Luchtpost w.o. Frankrijk "He de France", Italië en 
Kol. Balbo, IJsland Hopflug. 

VEILING No. 424 december 

De Nederland en O.R. Speciaalcollectie van Prof. W.J. Luyten. Minneapolis 
U.S.A. met uitgebreid 1852 w.o. "platen" van de 5 cent vrijwel compleet, 
vele rariteiten o.a. 5 cent Foutdruk ongebruikt en op brief, 9 cent-zonder
waarde. Watersnood- en PTT-foutdrukken, enz. enz. met een totale cata
loguswaarde van ruim 300.000 gulden. 

VEILING No. 425 januari 

Speciaalverzamelingen van diverse landen. 

Catalogi gratis op aanvrage. Dagelijks kan goed materiaal ingele
verd worden. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 

T O U R N a O I V E L D 2, D E N H A A G , TEL. 070-117661 



14-9-'67. Propagandazegel voor Luxemburgse jeugd
herbergen. 
1,50 fr. geel, rood, blauw en zwart . Kindertekening van 

groepje kinderen lopend naa r jeugdherberg in 
Et tel brück. 

14-9-'67. Tweehonderd j aa r porceleinbakkerij in 
Luxemburg, 
1,50 fr. geel, rood, blauw en zwart. Scheerbekken uit 1819. 
3 ,— fr. blauw, sepia en bruin. Versierde vaas uit 1820. 

14-9-'67. Zestiende congres volkstuindersbond. 
1,50 fr, groen en oranje. Tuinierster en embleem bond. 

14-9-'67. Toeristische zegels. 
3 , — fr. blauwgrijs en marineblauw. Rivierhaven Mertert , 

geopend 1 september 1966. 
3>— fr. bruin, groen en blauw. De wijngaard: gezicht op 

Wormeldange naar tekening van Mars Schnmit. 

MALTA 

Aanvullende gegevens Gafa serie, gemeld in juni (blad
zijde 363). 
2 d. Standbeeld St. Catherina van Siena. 
4 d. Ontwerp marmergroep St. Thomas van Villanova. 
1 sh. 6 d. Doop van Christus uit bronzen groep. 
2 sh. 6 d, Johannes de doper uit vorige groep. 

12-9-'67. Vijftiende congres architectuurgeschiedenis. 
2 en 6 d., 1 sh. en 3 sh. Produkten van verschillende bouw
stijlen. 

M O N A C O 

December '67. Diverse herdenkingen. 
1,— fr. Internationale hydrografische bijeenkomst, Mo

naco. 
1,— fr. Eeuwfeest geboorte Marie Curie. 
1,— fr. Tiende Olympische winterspelen. Grenoble, 1968. 

December '67. Serie prinsen en prinsessen van Mona
co. 
1,— fr. Portret prins Rainier I (1267-1314). 
1,— fr. Portret prins Lucien Grimaldi . 

December '67. Nieuwe luchtpostzegels. 
10,— fr. Portretten prins Rainier en prinses Gracia. 

N O O R W E G E N 

26-9-'67. Honderd jaar Noorse zending in Ind ia , 
po o. roodbruin. Portret zendeling Lars Skrefsrud (1840-

1910). 
Ito o. grijsblauw. Gezicht op Ebenezerkerk in Benagana, 

India . 

OOSTENRIJK 

«itmiiiiitii itütiiiiiii JHf 

EP i IB t IK ÖSTERREICH 

23-9-'67. Honderd jaar Brennerspoorweg. 
3,50 sch. zandkleurig en flessegroen. Locomotief uit 1867. 

Oktober '67. Congres unie internationale handels
beurzen. 
2,— s. Gevel congresgebouw met vlaggen. 

Oktober '67. Muurschilderingen van Lambach . 
2,— s. Fresco van heilige uit het klooster. 

23-10-'67. Reformatie 450 jaar geleden. 
3,50 s. Opengeslagen bijbel onder alziend oog in driehoek. 

P O L E N 

15-l l - '67. Serie beroemde Spanjaarden. 
1,20 p . Portret Betancourt. 
1,50 p . Portret Enrique Granados . 
3,50 p . Portret Ruben Dario. 
6,— p . Portret San Ildefonso. 

24-11-'67. Kloosterserie 1967; klooster van Veruela. 
1,50 p. Hoofdingang. 
3,50 p. Gezicht op klooster. 
6,— p. Kloostergebouwen. 

27- l l - ' 67 . Tweede eeuwfeest canonisatie San José de 
Calasanz. 
1,50 p . San José ontvangt communie , detail van schilderij 

door Goya. 
l l -12- '67. Nieuwe zegel in serie klederdrachten. 

6,— p . Klederdracht van Castellon de la Plana . 

TSJECHOSLOWAKIJE 
September *67. Dieren in natuurreservaten in Slowa

kije. 
30 h. donkerbruin, rood en olijfgroen. Eekhoorn: Sciurus 

vulgaris. 
60 h . donkerbruin, oker. Wilde ka t : Felis silvestris. 
1,— kr. zwart en blauw. Hermel i jn : Mustela erminea. 
1,20 kr. donkerbruin, l ichtblauw en oker. Muis : Muscar-

dinus avellanarius. 
1,40 kr. zwart, geel en roze. Egel: Erinaceus europaeus. 
1,60 kr. zwart, geel en rozebruin. S teenmar ter : Martes 

martes. 

IJSLAND 
14-9-'67. Vijftig j aa r kamer van koophandel . 

5 ,— kr. Emblemen voor de werkingssfeer van deze kamer. 

»'*' aJß-^^mh 
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Augustus '67. Vijfde wereldcongres van doven. 
60 gr. Drie handen, die door vingertaai congres aangeven 

en embleem bond van doven. 
5-9-'67. Serie weidebloemen. 

20 gr. Boeket weidebloemen. 
40 gr. Papaver rhoeas L. 
60 gr. Convolvulus arvensis L. 
90 gr. Viola tricolor L. 
1,15 zl. Tanace tum vulgare L. ' 
2,50 zl. Agrostemma githago L. 
3,40 zl. Knaut ia arvensis L. 
4,50 zl. Anagaltis arvensis L. 
7,90 zl. Cichorium intybus L. 

R O E M E N I Ë 4 
Juli '67. Vijftigste verjaardag slag bij Marasesti . 

55 b. ,,De aanval op Marasesti". Schilderij van E. Stoica. 
Augustus '67. Culturele verjaardagen. 

10 b . Dinu Lipatti, pianist. 
20 b . A. Crascu, architect. 
40 b. G. Antipa, zooloog. 
55 b. M . Kogelniceanu, politicus. 
1,20 1. Jona than Swift, schrijver. 
1,75 1. Marie Curie, scheikundige. 

27-6-'67. Internat ionaal toeristisch jaar . 
Blokje van 5,^—-1. met kaart en embleem van het jaar . 

20-8-'67. Vierhonderdvijftig jaar stichting klooster van 
Cur tea de Arges. 
55 b. Gezicht op klooster. 

SOVJET-UNIE 
20-7-'67. Held van de Sovjet-Unie: W. G. Klotsjkov. 

4 k. rood en zwart. Portret van Klotsjkov, soldaat met an
ti-tank granaa t ; met aanhangend strookje waarop 
levensverhaal en versieringen. 

4-8-'67. Vijftigste verjaardag oktoberrevolutie. Zegels 
van elk der Sovjetrepublieken, met wapen, vlag, gezicht 
op hoofdstad en monument . 
4 k. Wapen Sovjet-Unie, lauwertak en jaartal len. 
4 k. Rusland. 
4 k. Oekraine. 
4 k. Estland. 
4 k. Oezbekistan. 
4 k.Wit-rusland. 
4 k. Litouwen. 
4 k. Armenië. 
4 k. Azerbeidzjan. 
4 k. Georgië. 
4 k. Kirghizié. 
4 k. Turkmenistan. 
4 k. Tadzjikistan. 
4 k. Kazakstan, 
4 k. Letland. 
4 k. Moldavië. 

SPANJE 
10-10-'67. Vierde gemeentecongres van Spanje, La-

tijns-Amerika en de Filippijnen. 
1,50 p . 

16-10-'67. Nieuwe zegel in klcderdrachtenserie. 
6 p. Klederdracht van Cdceres. 

31-I0- '67. Tweeduizend jar ig bestaan Céccres. 
1,50 p . Romeinse poort. 
3,50 p . Plattegrond van de stad. 
6,— p. Romeinse munten met afbeeldingen van stichters. 

6-11-'67. Nieuwe zegel klederdrachtenserie. 
6,— p. Klederdracht van Cadiz. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding van in augustus (bladzijde 459) gemelde 

zegels. 

BUItEN EUROPA 

ABOE D H A B I 

6-8-'67. Nieuwe gebruifcsserie met gewi)zigd portret 
heerser. 
40, 50. 60 en 100 f. Portret sjeik Zayed. 

ANGOLA 

15-8-'67. Drie honderdvijftig j a a r Benguela. 
0,50 e. Zeventiende-eeuwse kaart van Angola en portret 

stichter Manuel Cerveira Pereira. 

ARGENTINIË 

5-8-'67. Internat ionaal toeristisch jaar . 
20 p . Vredesduif boven koffer waarop wereldbol. 

12-8-'67. Vijfenzeventig jaar Vereniging voor het kind. 
20 p . Embleem van de vereniging, zon en bloem. 
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219e veiling 

Op 5, 6 en 7 oktober houden wij onze 219e veiling. Inzendingen voor deze veiling moeten 
ui ter l i jk 17 september in ons bezit zijn. 

Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

De 220e veiling vindt plaats van 2-4 november. Voor deze veiling inzenden vóór 10 oktober. 
Voor belangrijke collecties komen wij u gaarne bezoeken en eventueel een voortaxatie maken; 
een en ander geheel vrijblijvend voor u. 

postzegelveiling 
r. postema 
singel 276', amsterdam -telefoon 249749 



A U S T R A U Ë 

20-9-'67. Vijfde wereldcongres gynaecologie en ob
stetric in Sidney. 
4 c. Twee zittende vrouwenfiguren en symbolen. 

BAHAMAS 

l-9- '67. Vijftig jaar padvinderbeweging in de wereld. 
3 c. Wapen van de Bahamas op wereldbol en portretten 

van koningin Elizabeth en stichter Lord Baden-
Powell. 

15 c. Wereldbol, embleem padvinders en portretten. 

BERMUDA 

S urn SWiROiSS TtUFHONE SERVICE 

B E R M U O f = ) 
14-9-'67. Telefoonverbmdmg met Tortola. 

3 d. Schip op zee en kettmg met Bermuda en Tortola. 
1 sh. Wereldbol, ligging eilanden, telefoontoestel. 
1 sh. 8 d. Zee met schepen, strand met telefoon, televisie 

en zendtoren. 
2 sh. 6 d. Schip op zee met vissen. 

Alle zegels met kroon en portret koningin Elizabeth. 

BOEROENDI 
Afbeelding van in augustus (bladzijde 467) gemelde 

zegel. 

B-9-'67. Eerste luchtpostserie: vissen. 
, 8, 10, 14, 15, 20. 50, 75 en 130 f. Verschillende inlandse 
issen, die al zijn afgebeeld op de series van 28-4 en 18-5-
7, gemeld in juni, bladzijde 367. 

BROENEI 

19-12-'67. Veertienhonderd j aa r geleden daalde de 
oran naa r de wereld af. 
en 10 c. Gebouwen, wapen en portret, vlaggen, 

en 50 c. Gebouwep, wapen en portret, lauwerkrans. 

BRAZILIË 
20-6-'67. Instelling ministerie van communicatie. 

. Radarinstallatie en postduif. 
28-6-'67. Vierhonderdste verjaardag geboorte Vincent 
Salvador. 
. Portret van Salvador met in 1618 gepubliceerd bock 

over de geschiedenis van Brazilië. 
1-7-*67. Zesde Braziliaans mathematisch congres. 

, Embleem en Inschrift, 
4-7-'67. Nationale dag van de „4-H"-clubs. 

5 c. Landschap en embleem. 
l-8- '67. Tweede eeuwfeest Ptracicaba. 

5 c. Gezicht op Piracicaba. 
ll-8-*67. Nieuwe gebruikszegel. 

2 c. Portret Maril ia de Dirceu, 1767-1853. 

CANADA 

28-9-*67. Toron to honderd j a a r hoofdstad van O n t a 
rio. 
5 c. groen en rood. Groepje mensen uit vorige eeuw kijkt 

naa r m o d e m Toronto. 
l l -10- '67 . Kerstzegcis. 

3 c. rood en 5 c. groen. Kinderen zingen kerstliederen, 
denneboom met sneeuw en toren. 

CEYLON 

15-8-'67. In ternat ionaal toeristisch jaar . 
45 c. Olifant in water en embleem van het jaar . 

19-9-'67. Gouden jubileum Ceylonese padvindsters-
organisatie. 
3 c. en 25 c. Rangermeisje met witte bloes en groene rok 

brengt groet, embleem jubileum en padvin-
derijvlag. 

G H I U 

De boom op de in augustus gemelde en hierbij afgebeel
de zegel voor herbebossing (bladzijde 461) is de Araucaria 
imbricata. 

Vijftig j aa r Lions Internat ional . 
20 c , 1,— en 5 ,— e. Embleem en spreuk. 

Ook blokje met de drie zegels; verkoopprijs postkantoor 
10,— e. 

COLOMBIA 
I2-7-'67. Vijftig jaar Lions Internat ional . 

25 c. en 10,— p . Embleem Lions. 

C O O K EILANDEN 

31-7-'67. Nieuwe gebruikszcgels: bloemen. 
Yi c. Hibiscus. 
1 c. Hibiscus cyriacus. 
2 c. Frangipani . 
2 ï4 c. Cliteria tenatea. 
3 c. Suva queen. 

4 c. Wal ter lelie. 
5 c. Banhinia bepinnata rosea, 
6 c. Hibiscus. 
8 c. Al lamanda cathaitica. 
9 c, Stephanotis. 

10 c. Poinciana regia flamboyant. 
11-8-'67. Tweede gedeelte nieuwe gebruikszegels, 

bloemen. 
15 c. Frangipania , 
20 c, Thunberg ia . 
25 c. C a n n a Lily. 
30 c. Euphorbia pulcherrina poinsettia, 
50 c. Gardenia taitensis, 

31-8-'67. Derde en laatste gedeelte nieuwe gebruiks
zegels. 
1 en 2 S. Portret koningin Elizabeth, 

COSTA RICA 
September '67. 50 j aa r padvindersbeweging in Costa 

Rica. 
15, 25, 35, 50 en 65 c, 

Nieuwe gebruikszegels, kerken. 
5 c. La Soledad. 

10 c. Santo Domingo de Heredia. 
15 c. Ti la ran . 
25 c. Alajuela. 
30 c. La Merced. 
35 c. Onze lieve vrouw van de engelen. 
40 c. San Rafael van Heredia, 
45 c. Ujarras . 
ZO c, Car tago. 
55 c. San José. 
65 c. Puntarenas . 
75 c. Orosi 
80 c, St. Isidore. 
85 c. San Ramon . 
90 c. Desamparados. 
1,— C. San Isidro. 
2 ,— C. St. Theresita. 
5 ,— C. El Carmen. 
10,— G. Limon. 

CUBA 

V Juegos Pertamencanoe 1 9 0 7 

; Winn ipeg/Canada C U B A / C O f ^ ^ O S , 
ÉMi*MÉMUkM*ÉA««ÉM«ttMMM*«MUU 

30-5-'67. Honderdvijftig jaar eerste botanische tuin op 
Cuba , inlandse en buitenlandse exotische bloemen. 

1 c, Eugenia malacensis, 
2 c. Jaca rande folicifolia. 
3 c, Coroupita guianensis. 
4 c. Spathodea campanula ta . 
5 c. Cassia fistula. 

13 c, Plumieria poeppigiana. 
31-3-'67, Anthropologische serie: oorsprong van de 

mens. 
1 c. Homo habilis, oudst bekende mens, beenderen gevon

den in 1959 in Tanzania , Afrika. 
2 c. Australophitecus Africanus, ontdekt in 1925 in Taung , 

Afrika. 
3 c. Pi thecanthropus erectus, door Nederlandse professor 

Eugene Dubois in 1891 op Java gevonden. Leefde on
geveer vijfhonderdduizend jaa r geleden. 

4 c. Sinanthropus, ontdekt in 1929 in China, leefde onge
veer zeshonderdduizend jaar geleden. 

5 c. Neanderthaler , ontdekt in 1908 in Franse grot ; leefde 
meer dan honderdduizend jaa r geleden, 

13 c. Cro-Magnon mens, ontdekt in 1868 bij Les Eyzies in 
Frankrijk; leek op moderne mens, snijdt ivoor. 

20 c. Gelijk aan vorige zegel, schildert in rotsholen, 
22-7-'67. Vijfde Panamerikaanse spelen in Winnipeg. 

1 c. Basebal. 
2 c. Zwemmen. 
3 c. Basketbal. 
4 c. Gymnastiek. 
5 c. Waterpolo . 

13 c, Gewichtheffen. 
20 c. Discuswerpen. 

28-7-'67. Eerste conferentie van Latijnsamerikaanse 
solidariteitsorganisatie - OLAS*). 
13 c. Embleem, kaart Latijns-Amerika en portret Guate

malteekse martelaar Luis A. Turcios. 
13 c. Embleem, kaart en portret Venezolaanse marte laar 

Fabricio Ojeda. 
13 c. Embleem, kaar t en portret Peruviaanse marte laar 

Luis de la Puente Uceda. 
13 c. Embleem, kaart en portret Colombiaanse martelaar 

Camilo Torres. 
29-7-'67, Schilderijenserie, ter gelegenheid van openin 

in H a v a n a van Parijse tentoonstelling „Salon de M a i " . 
I c. Alan Davie: Retrato de Sonny Rollins. 
1 c. Labisse: Docena de Selenides. 
1 c. Hundertwasser : Noce de la Bebedora. 
1 c. M a r i a n o : Figura. 
1 c. L a m : La Torisainte. 
2 c. Tapies : Gran negro y mar ron agrietado. 
2 c. Singier: Banistas. 
2 c. A r p : Torso de Musa. 
2 c. M, W. Svanberg: Figura. 

Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina.' S e p t e m b e r 1 9 6 7 5 1 7 



NTELTZER 
biedt aan 

goed en gezocht materiaal tegen gunstige prijzen: 

Duitse Rijk, meermaals compleet, Oud-
Duitsland met luxe stukken, Duitse koloniën, 
bijna compleet, Europa met alle top-series, 
Overzee met Columbus- en Omaha-$-waar-
den. Vele complete landenverzamelingen. 

Vraagt U nog heden de gratis-cataiogus aan voor onze 
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2 c. Erro : El informe Oppenheimer. 
3 c. Max Ernst: Doude nacen Los Cardinales. 
3 c. Ported a rrero: Paisaje de la Habanna . 
3 c. Vasarely: E G 1 2. 

c. Calder: Frisco, 
c. Picasso: El hombre de la pipa. 
c. Poliakoff: Composicion abstracta. 
c. Bram van de Velde: Pintura. 
c. M a t t a : Sembrador de incendios (détail), 
c. Magri t te : El arte de vivir. 
c. Miro : Poema, 
c. Messagier: Printemps tigre. 
c. Vieira da Silva: Pintura. 
c. Alechinsky: Cobra vivo, 
c, Jö rn : Stalingrado (detail). 

30 c. Pignon: Los Hombres de guerra. 

VluegoePanamw^c^ios 196? 

Winnipeg / Canada CUBA / CORREOS 

D A H O M E Y 
Augustus '67. Internationals postzegeltentoonstelling 

iccioni, Italië. 
50 f. Waarde 200 f. van de eerste serie religieuze schilde

rijen voorzien van opdruk: „ R I C C I O N I 1229 
Aoüt 1967" en waarde 150 f. 

29'67. Blokje Olympische winterspelen, Grenoble 
net de drie zegels gemeld in augustus (bladzijde 461). 

DOEBAI 
218'67. Nieuwe gebruikszegels. 
iO, 20, 35 en 60 d., 1,— r. Portret heerser en adelaar. 

,25, 3 , — , 5,— en 10,— r. Inlandse zeilboot. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Juli '67. Verplichte toeslagzegel burgerverdediging. 
. Embleem Dominicaanse vereniging voor burgerver

dediging. 

ECUADOR 
Juli '67. Ruimtevaartserie ter ere van ruimteschepen 
.n Marco en Leonardo da Vinci. 

, Ruinïtevaartuig, wereldbol en af te leggen baan. 
30 s. Ruimtevaartuig op transportwagen, aarde en maan. 

. Gezicht op de maan, portretten van Leonardo da 
Vinci en van Kepler. 

EGYPTE 
Afbeeldingen van in augustus (bladzijde 467) gemelde 
j e Is. 

ETHIOPIË 
Kfbeelding van op bladzijde 415 (juli) en 461 (augustus) 
held blok. 
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FIDZJI 
l10'67. Toeristische conferentie voor het gebied 
t e Stille Oceaan/Internat ionaal toeristisch jaar . 

4!uziekkorps van de inheemse strijdkrachten. 

9 d. Scubaduiker met snorkel en zwemvliezen boven ko
raalrif. 

1/. Vuurwandelaars van het eiland Beqa. 
2/. P&Ohi'nschip Oriana op de rede van Suva. 

Druk Enschedé, Haar lem. Alle zegels met koninginne
kopje en embleem I T Y *). 

FILIPPIJNEN 

318'67. Herdenking slag bij Corregidor. 
6 s. en 5 p. Luchtlandingstroepen, eiland Corregidor en 

portret generaal Douglas MacArthur . 
159'67. Vijfenzestig j aa r postkantoor. 

4, 20 en 50 s. Gezicht op hoofdpostkantoor met belen
dende gebouwen en Jones brug over rivier de Pasig. 

289'67. Herdenking van en hulp aan slachtoffers van 
vulkaanuitbarsting van de Taal op 28 september 1965. 
70 s. Werkende vulkaan en vluchtelingen in boot. 

GHANA 
168'67. Definitieve uitgiftedatum serie vreedzaam 

gebruik van de ruimte. Geen blokje met de drie zegels, 
maar velletjes van twaalf zegels van iedere waarde met 
randversiering. 

September '67. Zes nieuwe waarden in gebruiksserie, 
die nu vijftien waarden omvat in de nieuwe munteenheid: 
cedi. 
2 np., 2 y2 np . , 9 np . , nc 1 en nc 2. 

GILBERT EN ELLICE 
l9 '67. Verschijningsdatum van in mei gemelde serie 

vijfenzeventig jaar protectoraat. 

GRENADA 
Septeiiiber '67. Opdruk ,,Associated Statehood" op 

vijftien waarden van de gebruiksserie. 
W a a r d e n : I, 2, 3, 5, 6, 8, 10, !2, 15, 25, 35, 50 c , BWS 1, 
2 en 3. 

GUATEMALA 
286'67. Vrede en vooruitgang door samenwerking. 

7 en 21 c. Embleem van samenwerking. 
Bijeenkomst van staatshoofden in Punta del Este. 

4 c. Opdruk op zegel uit universiteitsserie: , ,Renion de 
Jefes de Estados Americanos, Punta del Este, Monte
video, Urugay 1967." 

HAITI 
218'67. Twaalfde wereldjamboree in de V.S. 

0,50, 0,10, + 0,10, 0.15 + 0,10 (gewone post), 0,50 + 
0,10, 0,50 + 0,10 en 1,50 + 0,50 g. (luchtpost). Opdruk 
op zegels uit serie „Bloemen van Haï t i " . 

308'67. Overdruk „ E X P O 1967 C A N A D A " op 
laatste inheemse cultuurserie. 
Gewone post 0,05, 0,10 en 0,50 g.; luchtpost 1,—, 1,50 en 
2 , — g . 

INDIA 
218'67. Herdenking Narayan Guru. 

15 p . Portret van deze Guru. 

INDONESIË 

Afbeeldingen van op bladzijde 369 (juni) en 463 (augus" 
tus) gemelde zegels. Behalve de ITY')zegel is een blok 
uitgekomen van 15 rp met deze zegel. 

178'67. Monument voor helden der revolutie. 
2 Va. 5 en 7 ^ r. Drie verschillende gezichten op het beeld. 

IRAK 
77'67. Zevenenveertigste verjaardag revolutie van 

1920. 
5 en 15 f. Drie handen en vlag. 

147'67. Herdenking revolutie. 
5 en 40 f. Luchtopname haven van Urn Qasr . 

10 en 15 f. Vrachtschip wordt in haven van Urn Qasr ge
laden. 

IRAN 
Afbeeldingen van zegels gemeld in bladzijde 415 (juli). 

237'57. Honderd jaar postzegel;, in l i a n (Peizie). 
6 en 8 r. Reproduktie eerste zegels. 

139'67. Nieuwjaarzegels voor het jaar 5728. 
0.12, 0,15, 0,35, 0,40 en 0,80 I£. Verschillende wetsrollen. 

JAMAICA 

MUMQA$d 

288'67. Herdenking overleden eerste minister van 
Jamaica. 
3 d. en 1 sh. 6 d. Portret minister Sir Donald Sangster. 

JAPAN 

l8 '67. Nieuwe gebruikszegel. ' 
7 y. Goudvis. 

198'67. Zevende internationaal biochemisch congres. 
15 y. Weergave structuur van proteïne en mitochondria. 

268'67. Universiade 1967 in Tokio. 
15 y. Oefeningen aan rekstok. 
50 y. Embleem Universiade en Sportemblemen 

KOEWEIT 
89'67. Bestrijding analfabetisme. 

8 en 20 f. Embleem Arabische liga en boek met handen. 

K O R E A (ZUID) 
I08'67. Derde Koreaanse jamboree. 

7 w. Padvinder, tentenkamp en embleem. 
20 w. Tenten, brug en embleem. 

Van beide zegels ook ongetand blokje. 

foor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. September 1967 519 
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T>f# Een begrip in de filatelie 

Aan de inzenders voor onze veilingen: 

de 13de grote internationale veiling 
van 28 november tot 2 december 1967 is in voorbereiding 

o 

SCHWENN is met de voorbereiding van 
deze grote veiling begonnen en ziet uw 
inzendingen gaarne tegemoet. 

SCHWENN vindt in zijn klantenkring over 
de gehele wereld voor elk zegel en voor 
elke verzameling de juiste koper. 

SCHWENN werd een begrip in de gehele 
wereld voor de verkoop van zeldzame losse 
zegels, grote zeidzaamheden en verzorgde 
collecties. 

Neemt u ook eens de proef, door een grote 
inzending, of Schwenn u niet een optimum 
aan dienstverlening en een maximum aan 
opbrengst biedt. 

Nieuw bij SCHWENN: 
aan inzenders. 

voorschotbetaling 

H.C. SCHWENN 

Voor daarmee in overeenstemming zijnde 
inzendingen van tenminste DM 5000,— 
netto geeft Schwenn voorschotten tot elk 
gewenst bedrag in verhouding tot de waar
de van de ingezonden zegels. 
Alle details vindt u in de inleveringsvoor
waarden. 
Wij kopen ook steeds zeidzaamheden even
als grote verzorgde verzamelingen. 

D6Frankfurt/M., Neckarstr. 9, Tel. 252010, Postfach 16707 

H. C. SCHWENN AG, CH8000Zürlcli, Bahnhofstr. 73, Tel. 275772 

Een begrip in de filatelie 
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LAOS 

108'67. Inheemse bloemen. 
30 k. Cassia Fistula. 
55 k. Curcuma Smgularis. 
75 k. Pomciana Regia. 
Ï0 k Plumeria Acutifoha. 

712'67 Inheemse reptielen. 
5 k. Bungarus fasciatus 

40 k. Crocodilus palustris, 
too k. Agkistrodon rhodostroma. 
Ï0O k. Varanus salvator. 

LESOTHO 
Oktober '67. Eerste verjaardag onafhankelijkheid. 

2 Vi c. Standbeeld. 
iYz c. Vlag v a n het land. 

Is c. Krokodil 

LIBANON 
I 28'67. Tweeentwintig jaar overeenkomst Arabische 
?a. 
, 10, 15 en 20p. H a n d ondertekent document ; vlaggen 
ler deelnemende landen. 

LIBERIA 
I 288'67 Opening regionaal kantoor Wereldgezond
Jeidsorganisatie in Brazzaville (Kongo), 
l e n 80 c. Embleem W H O ' ) en gebouw. 

MALADIVEN 

| Sep tember '67. Expo '67 Canada . 
, 50 1. en 2 r. Paviljoen „mens en muziek". Montreal . 

1., 10 1. en 1 r. Paviljoen „de mens in de gemeenschap", 
pkje met de twee hoogste waarden 1 en 2 r. 
oktober '67. Internationaal toeristisch jaar . 

laarden 2, 5, 10, 15, 50 1. en 5 en 10 r. van de serie lucht
Jven Hulele (bladzijde 415, juh) krijgen opdruk in goud: 
Éernational Tourist Year 1967. 

M A R O K K O 

| .9 '67. Middellandsezeespelen in Tunis 1967. 
1 en 0.40 d. Embleem der spelen. 

MAURETANIË 
i8'67. Strijd tegen veepest. 

111*67. Honderd jaar middelbare school in Coahuila. 
20 c. Portret stichter don Artemio de ValleArizpe. 

N E P A L 
116'67. Achtenveertigste verjaardag koning Mahen

dra. 
15 p. Koning en juichende menigte. 

PAKISTAN 
148'67. Twintigste verjaardag onafhankelijkheid. 

15 p. Getal „ 2 0 " en ster. 

P A N A M A 
207*67. Inlandse vogels. 

14 c. Amhinga amhinga. 
1 c. Pharomachrus mocinno. 
3 c. Motmot . 
4 c. Tucan . 
5 c. Ara. 

Ook getand en ongetand blokje van 50 c. Florisuga 
Mellivora . 

Afbeelding van op bladzijde 297 (mei) gemelde zegel. 

PAPOEA E N NIEUW GUINEA 
308'67. Herdenking vijfentwintig j aa r geleden oorlog 

in de Stille Oceaan 

2 c. Slag in Milnebaai , vliegtuigen duiken naar branden
de schepen in baai . 

5 c. Slag in Kokoda Tra i l ; soldaten in oerwoud. 
20 c. Kustwachters met verrekijkers bespieden vliegtuigen. 
50 c. Slag in Koraalzee: vliegtuigen, oorlogsschepen, ge

schut. 

RAS AL KHAIMA 

207'67. Internat ionale padvindersjamborec. 
1 d. Tentenkamp, padvinder blaast reveille, vlagge

mast. 
2 en 75 d. Portret van Lord BadenPowell. 
3 d. Padvinders bij kampvuur . 
4 d. Bepakte padvinders klimmen in bergen. 

35 d. Embleem padvinders. 
1,— r. Padvinder kijkt n a a r zeer laag overkomend ruim

tevaartuig. 
Alle zegels getand en ongetand; ongetande beperkt ver

krijgbaar. Twee blokken, een met waarden van 35 en 75 d. 
en een met waarde van 1,— r. 

208*67. Herdenking verongelukte ruimtevaarders. 
Opdruk op ruimtevaartserie met aanhangsels, waarop 

portretten Grissom, Chaffee en Whi te en ApolloSaturnus
raket ; totale waarde zegels 16,50 r. 

R E U N I O N 
259'67. Twee nieuwe gebruikszegels. 

2 f. Opdruk „2 F C F A " op de wapenzegel 0,05 F wapen 
van Auch. 

20 f. Opdruk „20 F C F A " op zegel 0,40 Kapel van Ron
champ. 

Beide zegels uit Franse gebruiksserie. 

R H O D E S I Ë 
69'67. Serie voor natuurbescherming. 

4 d. oranje. Wilde gladiool. 
4 d. bruin. Baobabboom (Adansonia digi tata) . 
4 d. groen. Witte rhinoceros. 
4 d. grijs. Olifant. 

RIOE K I O E EILANDEN 

■W«E jt-tm^ 

mi 
f , 

"^Iga 

Ä! 
1^^; , 

l l 9 '67 . Internat ionaal toeristisch j aa r . 
3 c. Gezicht op stad met rode daken en embleem van dit 

jaar. 
1310'67. Vijftien jaar georganiseerde tuberculose

bestrijding. 
3 c Rijdende behandeleenheid. 

S A L O M O N EILANDEN 

288'67. Vijfentwintigste verjaardag van slag bij 
Guadalcanal . 

8 c. Viermotorig vliegtuig boven stnjdgebied. 
35 c. Landing op het rode strand op Guadalcanal . 

ST. LUCIA 

1610'67. Kerstzegel 1967. 
4 en 25 c. Schilderij van Rafael ' M a d o n n a met twee kin
deren. 

SOEDAN 
l58'67. Internat ionaal toeristisch jaar . 

15. 30 en 55 m. Embleem van het jaar . 

SOMALIA 
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Sensationele grote veiling in 
Zurich 

9-14 oktober 1967 

Ter tafel komen belangrijke algemene en gespecialiseerde 
verzamelingen, in het bijzonder van Oud-Duitsland, Duitse 
koloniën, Oud-ltalië, Zwitserland, Liechtenstein en andere 
Europese landen, Engelse koloniën, Zuid-Amerika, een lucht
postverzameling evenals landenverzamelingen van de gehele 
wereld — 7196 kavels met een geschatte opbrengst tussen 
Zw.Fr. 50- en Zw.Fr. 75.000,—. De veiling geschiedt op uit
sluitend ongelimiteerde inzendingen, doch met een garantie 
voor vijf jaar. 

De rijk geïllustreerde catalogus met 120 fotopagina's — waar
van 12 in kleur — 16-kleurendruk — wordt serieuze gegadig
den gratis toegezonden. 

Schrijft u vandaag nog aan 

C O R I N P H I L A 
8023 ZÜRICH - BAHNHOFSTRASSE 102 



158'67. Padvinderserie. 
0,35 so. Padvinder legt belofte af, embleem. 
0,50 so. Padvinders met vlaggen. 
1,— so. Padvinder bij kampvuur, tent. 
1.80 so. Wereldbol, bergen, Idaho en embleem. 

TANZANIA 
812'67. Nieuwe gebruiksserie, inheemse vissen. 

5, 10, ! 5, 20, 30, 40, 50 en 65 c , 1 sh., 1 sh. 30 c , 2 sh. 50 c , 
5 sh., 10 sh. en 20 sh. Verschillende tropische vissen. 

THAILAND 
159'67. Internationaal toeristisch jaar . 

2 b. Lmbleem van dit jaar. 
810*67. Internationale week van de brief. 

0.50, 1,—, 2,— en 3 ,— b . 
2510'67. Dag van de Verenigde Naties. 

0,50 b. 
5!2 '67. Vi|ftig j aa r nationale vlag van Thai land . 

0.50 en 2.— b. 

VIETNAM (ZUID) 

A.iiivulhng op gegevens ontwapeningsserie, gemeld in 
Jaugustus (bladzijde 462). 
| T w e e maal drie zegels: 5, 15, 30 f. en 45, 60 en 90 f. 

Drie aan elkaai hangende zegels geven reproduktie van 
^childering in het VNgebouw. Ook blokje met de drie 
noogste waarden. 

297'67. Vijftig j a a r I.ions Club Internat ional . 
|10 en 30 f. I\mbleem Lions. 
^0 en 45 i. Kmbleem Lions en bloemen. 

198'67. Afrikaans wild. 
5 f. Antilopen. Redunca. 

10 f. Arenden. Circinae Pygargus. 
15 f. Zebra, l'lquus burchelli. 
^0 f Arenden. Circinae Pygargus. 
^5 I. Luipaaid. Panthera pardus. 
po f. Arenden. Circinae Pygargus. 
| 5 f. luchtpost. Leeuw. Panthera Leo. 
po (. luchtpost. Olifanten. Proboscidea. 

TRISTAN DA CUNHA 
l9"67. Aanvullende waarden gebruiksserie: 4 d. en 
1. 

\ (I. H.M.S. Challenger, wetenschappelijk expedïtieschip 
uit 1870. 

lO/. Zuidafrikaans onderzoekingsschip R.S.A. 
L— Portret koningin Elizabeth, dat tot nu toe op de 

waarde 10/ was afgebeeld. 

URUGUAY 
IÜ7"67. Herdenking Cervantes. 

l p . Don Quithote en Sancho Panza. 

VENEZUELA 
l27 '67. Vierhonderd jaar Caracas, 

i c. Standbeeld van Cacique Guaicaipuro. 
, Portret kapitein Francisf^o Fajardo. 
, Constellation boven vijfentachtigste meridiaan van 

Caracas en jaartallen. 
1 c. Perkamenten kaart van Caracas, uit 1578. 

■ b. Gezicht op Plaza Mayor, omstreeks 1800. 
I Ook twee ongetande blokjes met respectievelijk de ze
pls van 15 en 45 c. Verkoopprijs post van elk I,— b. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

| l l  ! 2  ' 6 7 . Hunde id j aa r Mississippi. 
. bruin, groenblauw en groen. Magnolia. 

VIETNAM (NOORD) 

j257'67. Vissenserie. 
| x u . Saurida filamentosa. 

, Scomberomorus niphonius 
Jxu. Haplogenys mucronatus. 
\xu. Lethrinus haetnotopterus. 

, Porniio niger. 
Ixu. Lutianus erythropterus. 

Me zegels getand en ongetand. 
l57 '67. Lancering Chinese 
§ernraket . 

Lancering raket, atoom
libool en Chinese vlag. 
j cu . Gelijke afbeelding, nu 
iachts en triomfkolom. 

227'67. Serie Vietnamees handwerk. 
0,50, 1,50, 3 , — en 35,— d. Voortbrengselen van Vietna
mees handwerk. 

VIRGIN EILANDEN 

149'67. Telefoonverbinding BermudaTortola. 
4 c. Ligging van eilanden, schip en route. 

10 c. Zendstation met zenders. 
50 c. Eiland en schip op zee. 

YEMEN (KONINKRIJK) 
Serie opdrukken vooi slachtoffers van gifgas. 

+ 1 b. op zegel 2 b. gebruiksserie. 
+ 2 b. op 4 b. zegel jaar van internationale samenwer

king. 
+ 2 b . op zegel 4 b . herdenking Churchill . 
+ 9 b. op zegel 18 b. gebruiksserie. 
^ 12 b . op 24 b . gebruikszegel. 
f 12 b. op blokje 24 b. vaderlandse oorlog. 

ZAMBIA 
Oktober '67. Nationale ontwikkeling. 

4 d. Jeugddienst, gereedschappen. 
6 d. Landbouwcoöperaties. 
9 d. Radio en televisie: zendmasten. 
1 sh. Grondstoffen: kaart ligging kolenvelden. 
1 sh. 6 d. Weg door Zambia en Tanzanie . 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
VERENIGDE NATIES 

I7  l l  ' 67 . Miniatuurvelletje gebrandschilddrd raam 
van Mare Chagall ter nagedachtenis van secretarisgene
raal Dag Hammarskjoeld. 
36 c. (zes waarden van 6 c )  zie rubriek Verenigde Naties/ 
Verenigd Europa voor meer bijzonderheden). 

17 l l  '67 . Paneel , ,Vredeskus" uit Chagallraam. 
6 c. Een der zegels uit het miniatuurvelletje apart uitge

geven. 

BELGIË 
210'67. Rijksuniversiteiten van Gent en van Luik, 

3 F. Wapenschild universiteit Gent. 
3 F. Wapenschild universiteit Luik. 

210'67. Britse week. 
6 F. Prinses Margare tha van York, naar miniatuur in 
Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
Zie DUITSLAND (WEST) 

DUITSLAND (WEST) 
3IO'67. Weldadigheidszegels 1967 met episoden uit 

het sprookje Vrouw Holle van de gebroeders Grimm. 
10 + 5 Pf. Spoel valt in put tijdens spinnen. 
20 + 10 Pf. Bedden opschudden geeft sneeuw. 
30 + 15 Pf. Goudregen in de poort. 
50 \ 25 Pf. Roetregen in de poort voor luie stiefzuster. 

Deze toeslagserie ook met inschrift ,,Deutsche Bundes
post Berlin". 

HONGARIJE 
September '67. Nieuwe waarde in serie „Gedenk

dagen 1967". 
5 Ft. Portret componist Zoltan Kodaly (18821967). naar 

olieverfschilderij v Sandor I.égrady. Getand en 
ongetand. 

ROEMENIE 
September '67. Olympische winterspelen, Grenoble 

1968. 
20 b . Schoonrijden op de schaats. 
40 b. Baithlon. 
55 b. Bobsleeen. 

1 1. Afdalende skier. 
1.55 l. IJshockey. 
2 I. Sneeuwkristal, vijf Olympische ringen. 
2.30 1. Skispringen. 
5 1. Blok. Bobsleeen. 

September '67. Wereldkampioenschappen Grieks

Romeins worstelen, Boekarest 13 september 1967. 
10, 20, 55 b. en 1.20 I. Verschillende worpen en grepen. 
2 1. Twee wereldhalfronden waarop in goud de omtrekken 
van twee antieke worstelaars. 

VATICAAN 
1310'67. Gouden jubileum verschijningen van Fati

ma in Portugal. 
30 i. Verschijning aan schapenhoedstertjes. 
50 1. Verschijning aan schapenhoedstertjes. 

200 1. Paus Paulus VI biddend voor Mariabeeld in mei 
bij zijn bezoek aan Fatima. 

1310'67. Opening derde wereldcongres lekenaposto
laat, 1118 oktober, Rome. 
40 en 130 1. 

ZWEDEN 
1610'67. Nieuwe gebruikszegels. 

5 o. Postiljon te paard blaast op hoorn. 
10 o. Koopvaarder uit de zeventiende eeuw. 
30 o. Kustgebied met landtong, bloeiende plant en meeu

wen, 
90 o. K o p van eland. 

Beide laagste waarden in rollen van honderd met twee
zijdige perforatie. De laagste waarde ook in boekjes van 
twintig met driezijdige perforatie. Beide hoogste waarden 
in rollen van honderd met tweezijdige perforatie. Beide 
waarden ook in boekjes van tien met driezijdige perforatie. 

BUITEN EUROPA 
A D E N  K a t h i r x s t a a t v a n S e y u n ( Z u i d  A r a b i ë ) 

Augustus '67. Schilderijen Fransman Renoir. 
10 f. De twee zusters. 
35 f. Aan de piano. 
50 f. Mevrouw Charpentier en haar kinderen. 
65 f. In het park van het paleis Luxembourg. 
75 f. Jean Renoir schrijvende. 

100 f. Meisje met de hoed met de rode veer. 
200 f. Roze en blauw (De meisjes Cahen) . 
250 f. Mejuffrouw Irene Cahen uit Antnrpen. (afwijkend 

groter formaat). 

A D E N  Quai t i s taa t in H a d r a t n a n t (ZuidArabië) 
Augustus '67. Landing van de mens op de maan. 

10. 25. 35. 50, 75. 100 en 250 f. Verschillende toekomst
beelden van maanreizen en verkennen. Alle zegels met 
portret heerser. 

ETHIOPIË 
299'67. Vierde serie inheemse vogels. Luchtpost. 

10 c. Cyanochen Cyanopterus. Soort gans met blauwe 
vleugels. 

15 c. Anas Undula ta Ruppelli. Soort eend met gele staart. 
20 c. Bostrychia Carunculata . Soort ibis met lel. 
25 c. Hirundo Abyssinica. Soort zwaluw met strepen. 
40 c. Agapornis Taran ta . Soort parkiet met zwarte vleu

gels. 
Alle zegels met portret keizer Haile Selassie. 

GHANA 
49'67. Tweede deel gebruiksserie. 

2 np. Ceremoniële gouden staf van Ghana . 
2'/j n p . Commelina (bloem). 
9 np. Kameleon. 

20 np . Afrikaanse haas. 
1 nc. Gebeeldhouwde zetel van opperhoofd, met sym

bolen van staatsbeschouwelijke aard op textiel. 
2 nc. Frangipani (bloemen). 

September '67. Vijftig jaar padvindersbeweging. 
4 np . Kampvuur , twee padvinders, embleem. 

10 np . Padvinder in volle uitrusting. 
12'/2 n p ' Lord BadenPowell in padvindersuniform, em

bleem. 
Van elke waarde een blokje met randversieringen. 

Q A T A R 
159'67. Vijftig jaar padvindersbeweging. 

1 d. Brownseaeiland, plaats der kampen 1907, 1927, 
1967. 

2 d. Lord BadenPowell. 
3 d. Padvinders te paard . 
5 d. Padvinders in kajak. ^ 

10 d. Padvinders zwemmen. 
75 d. Padvinders beklimmen bergen. 
2 r. Lmbleem jamboree Farragutdomeïn in Idaho 

(USA). 

RAS AL K H A I M A 
September '67. Luchtpostserie schilderijen. 

3 r. Frans Hals. Portret van jonge man. 
5 r. JeanBaptiste Chardin. Stilleven met bloemen. 

10 r. Rembrand t van Rijn. Portret Hendrikje Stoffels. 

SENEGAL 
99'67. Union Africaine et Matgache des Postes et 

Telecommunications. ( U A M P T ) . 
100 F. Symbolische voorstelling van deze post en telever

bindingenunie in Afrika. 

*) EFTAEuropean Free Trade Association '^^ropese 
vrijhandelszone (tegenhanger van de E E G ) . 
") OLASOrganizat ion of LatinAmerican Solidarity. 
' ) W H O  W o r l d Health Organization  Wereldgezond
heidsorganisatie. 
*) ITYInterna t ional Tourist Year  Internat ionaal toe
ristisch jaar . 
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B U I T E N L A N D 
V o o r t ransac t ies m e t h e t b u i t e n l a n d kan per i n t e r n a t i o n a l e postv / isse l w o r d e n o v e r g e m a a k t . ' ) max imaa l per pos tw isse l . ^) m e t 
A - f o r m u l i e r b o v e n h e t bed rag v a n : 

Belg ië Bfr . 16000 ; Bf r . 6 9 0 0 ; Canada $ 1 0 0 , — ; $ 1 5 0 , — ; D u i t s l a n d D M . 1 3 0 0 , — ; D M . 5 5 0 , — ; O o s t e n r i j k Sch. 8500,— , Sch. 3 6 0 0 , — ; 
Spanje Pts. 1 9 0 0 0 , — ; Pts. 5 0 0 , — ; U.S.A. $ 1 0 0 , — ; $ U O , — ; Z w i t s e r l a n d Z . f r . U O O , — ; Z . f r . 6 0 0 , — . He t e v t . benod igde A - f o r n i u -
l i e r is bi j e lk p o s t k a n t o o r v e r k r i j g b a a r a fO ,10 . 

lsraëls>-overwinning 
F.D.C.'s en munten 
1. De overwinnings-FDC gewijd aan de overwinning van 

het Israelische leger. 

2. Twaalf verschillende FDC's ter herdenking van de 
opening van de Israelische postkantoren in Jordanië 
en Sinai, nnet speciale Israelische legerstennpels 
Deze dertien FDC 's gezamenlijk US$ 7,— 

3. De overwinningsmunt, uitgegeven door de Bank van 
Israel, ter herdenking van de schitterende overwinning 
van het Israelische leger-
l£10 nog met in omloop geweest, zilver US$ 5,50 
IE10 proef, zilver US$ 12,— 
IE 100 proef, goud US$ 102,50 
ook andere Israëlische munten verkrijgbaar 

Betaling per cheque of in bankpapier 

ISRAEL STAMP & COIN GALLERY 
4, MAZE STREET - TEL AVIV - ISRAEL 

CATALOGUE YVERT et TELLIER, 
TOME III - MICHEL 
ÜBERSEE BRIEFMARKEN KATALOG 
Nu wij enige jaren m Nederland geadverteerd hebben zijn we door
drongen van het overweldigende aantal Nederlandse verzamelaars dat 
uitki jkt naar zegels die m de bovengenoemde catalogussen vermeld staan 
W I J voeren een praktisch complete voorraad uit de jaren 1920 tot 1967 van 
ongebruikte series en blokken van deze landen en natuurlijk ook van 
Europese emissies Voor de thematische verzamelaar in het bijzonder is 
onze postzegelzaak een unieke bron van materiaal 
Wij hebben onze zaak m dat deel van New York dat heel lang geleden 

Nieuw Amsterdam genoemd werd en zo kunt u ook de naam „Nassau 
Street verklaren Gedurende nu al bijna 30 jaar heeft onze internationaal 
bekende zaak verzamelaars over d^ gehele wereld gediend Mancoli jsten 
zijn steeds welkom 

FRANK WARNER, 117 Nassau Street, New York, 
NY 10038 USA 

„One of the most complete stocks of the world • in the world" 

UW BRON VAN NIEUWTJES! 
Abonnementen op nieuwe uitgaven van de gehele wereld, in het bijzonder 
Europa-CEPT, Olympiade, Schilderyen, nieuwe Afrikaanse staten, Britse 
Gemenebest Vraagt ons prospectus Correspondentie Duits, Engels of Frans 

BRIEFMARKEN-TRAPP 
Duitse Bondsrepubliek - Postgirorekenmg Postfach 632 - D 663 Saarlouis 

Saarbrücken 823 

i n 
t e r 

phil« 
het grootste mternationale handboek van 
phil itelistische adressen schept relaties 
over de gehele wereld 

U vindt in de negende uitgave op circa 
350 pagina's ongeveer 10 000 nauwkeurige 
vermeldingen en adressen 
0 Duizenden ruit-, koop- en verkoop-

wensen van veriamelaars 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 

omtrenc abonnements- en advertentie
voorwaarden 

0 Philatelistische diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 
0 Vakhteratuur 
0 Bonden en verenigingen 
De pri(s bedraagt f 7,70 plus f 1 , — ver
zendingskosten 

en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphila-handboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen (Schv^eizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is 
APHV-Nachrichtenblatt 

Een philateliscisch-literaire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap tn de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
in overtreffende trap wil schrijven 
Inderdaad moet men in de philatehstische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DBZ) 

P H I L A P R E S S - V £ R L A G - 3 4 0 0 GOTTINGEN 

KILOWAAR 
Duitsland, missiewaar met gelegenheidszegels 
dito, met Orval"-zegel , met minstens 600 gelegenheidszegels 
Bondsrepubliek hoge waarden en 1 FDC als bijlage 
Engeland kantoorpost met gelegenheidszegels, 20 lbs — on
geveer 9 kg — originele verpakking 69,80 
idem, zonder de lagere waarden tot 3 pence 
Engeland, plaatjeszegels 
Engelse koloniën en dominions 
Finland, alleen plaatjeszegels 
Frankrijk, missiewaar, verzegeld, met plaatjeszegels 
Frankrijk plaatjeszegels, afgeweekt, 400 stuks in 50 soorten 
Ierland, missiewaar, met vele plaatjeszegets 
Ierland, alleen plaatjeszegels kg 55 — 
Kenya Uganda, Tanzania, zo mooi hebt u het nog nooit gezien, 
bijna alleen grootformaatzegels 
Londen, bankpakket met £-zegel 10( 
Londen bankpartij, vele kleine kolomen, vele shil l ing-waarden, 
uitstekend materiaal 50 g 10,— 
Luxemburg plaatjeszegels, ca 250,— Mi Mk cat-waarde 
Malta zeer fraai materiaal uit correspondentie, door grote 
import zeer gereduceerde prijs '/2 kg 75, — , 100 g 15,— 
Nieuw-Zeeland, vele motief en kerstzegels 
Oostenrijk betere waar uit het normale verkeer, met enkele 
plaatjeszegels 
Polen, door de instanties verzegeld 
Zwitserland luxe bevat 200 Pro Juventute-zegels waaronder 
twee complete postfnsse series 150 gram plaatjeszegels met 
twee complete series 50 gram pakketzegels enz 
Zuid-Afrika met veel plaatjes, prachtig materiaal 
Hongarije door de Post verzegeld 
U S A , ,Detroi t" , met vele plaatjeszegels 
Wereld-mixture, grootformaat plaatjeszegels, geen communis
tische landen 
Gehele wereld, kilowaar 

ETELKA WILMS, 5608 RADEVORMWALD 
Kantstrasse 10 - Telefoon 1537 - PSK 1731 83 Köln 

Eigen Import ult de gehele wereld 
Levering alleen onder rembours of tegen vooruitbetaling Porto steeds extra 
Uitverkoop voorbehouden, vrijbli jvende aanbieding Verzoeke reserve- j 
opdracht bij te voegen Geen bestell ing van minder dan DM 5,— s v p 

Domici l ie Remscheid-Lennep 

Prijzen 
kg 

kg 

kg 
kg 

100 g 
lOOg 
100 g 

kg 
100 g 

kg 
lOOg 

lOOg 
0 stuks 

lOOg 
100 g 

50 g 
lOOg 

kg 
kg 

kg 
100 g 

kg 

100 g 
kg 

n D M 
9,80 

41,80 

8,50 
26 50 

980 
3,90 
7,90 

29,80 
16,80 
1 4 , -
5,90 

890 
13,80 

1 9 , -
39,80 

7,80 
5,80 

19,80 
27,50 

59 80 
480 

23,80 
19,80 

6,50 
1 0 , -

Maschmuhlenweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547, Wien 
46 765, Basel 40-5321 

Verenigde Naties. Verzamelaars van FDC's en poststukken van de U N 
kunnen bij het originele Verenigde Naties-album passende bladen voorl 
FDC's en schutbladen verkrijgen 10 originele en 10 schutbladen v o o r | 
8 internationale antwoordcoupons 
PAULSCHADLER - POSTFACH 2 - A-482a - BAD iSCHL - OOSTENRIJK| 

Ui tknippen' Deze advertentie verschijnt maar een keer! 



De 32ste veiling 

van 30 oktober - 4 november 1967 in het 

K u r h a u s W i e s b a d e n 
wordt weer een filatelistische gebeurtenis van de eerste orde. 

Uit meer dan 200 inzendingen komt in duizenden kavels uitgezocht materiaal ter 
tafel, zoals internationaal gezochte topwaarden en series, een menigte van luxe
stukken van klassieke zegels met grote eenheden, vele brieven en wereldraritei
ten, o.a.: 

+ F 
Ailingen — 
valiteits-
ilingen 

lij kopen tegen contante 
ptaling interessant materiaal, 
pl< de grootste objecten 
gen de hoogste prijzen, 

grote objecten î an 
voorafgaande afspraak 
overneming in de 

bonplaats van de inzender 
kp. verkoper plaatsvinden. 

Duitse bezetting 
van België: 

Beieren: 

Bergedorf: 
Hamburg: 

Mecklenburg-Schwerin: 
Frankrijk: 

Nederland: 

Zwitserland: 
Vatikaan: 

Britse koloniën: 

2 Fr. 50 C , dubbele opdruk. 

3 Kr. blauw, origineel vel van 45 stuks (Mi.-nr. 2), 
liquidatie van een verzameling ongetande uitgaven, 
waaronder de 1 Kr. zwart op brief meerdere malen. 
4 Sch. zwartbruin (Mi.-nr. 5) op briefstuk. 
4 Sch. ongetand, paar en los zegel met 2 Sch. onge-
tand, samen op brief, tot op heden onbekende fran
kering van totaal 14 Sch. Museumstuk van onschat
bare waarde, met attesten. Getaxeerde opbrengst 
DM 50.000,—. 
4/4 Sch. rood met ondergrond in punten, postfris. 
Ne de France compleet op twee brieven, liquidatie van 
een gespecialiseerde verzameling van de eerste emis
sies met de grootste zeldzaamheden. 
Circa 35 kavels van de nrs. 1-3 met eenheden, brieven 
enz. 
Zürich 4 Rappen, Winterthur. 
Provisorische opdrukken, meerdere malen. 
Ceylon 100 R. (Mi.-nr. XII); Brits-Guyana nr. 2 b op 
brief; Sierra Leone 1912 £ 2,-1- en £ 5,-/- postfris; 
Nova Scotia 3 p. paar op brief (Mi.-nr. 2). 

Luchtpostverzameling met vele zeldzame pioniervluchten en Zeppelin-brieven. 
Liquidatie van handelaars-voorraden, grote en-gros-afdeling, honderden meest 
onaangeraakte verzamelingen, literatuur enz. 
Toezending van de rijk geïllustreerde veilingcatalogus van einde september af 
aan serieuze reflectanten onder vermelding van hun beroep. 

LANGE 6i FIALKOWSKI 
62 - WIESBADEN - Langgasse 20/22 - Telefoon 303013 
Eig.: Hubertus Lange, beëdigd en officieel aangesteld veilinghouder 



NIEUWE POSTZEGELUITGAVE UIT 
TSJECHO-SLOWAKIJE 

Bloemen uit botanische tuinen (7) 
Veelkleurige offsetdruk 

Uitgavedatum: augustus 1967 

Dieren uit het Tatra-nationale park (6) 
Gecombineerd drukprocédé, rotatiedruk met diepdruk 

Uitgavedatum: september 1967 

Internationale postzegeltentoonstelling PRAG A 1968 — luchtpostzegels (7) 
Gecombineerd drukprocédé, rotatiedruk met diepdruk 
De zegel van 5,— Kronen v^ordt in veelkleurige plaatdruk vervaardigd 
Uitgavedatum: oktober 1967 

Door de uitgave van deze zegels 
w/orden de internationale postzegeltentoonstellingen 
Praga 1962, Istanbul 1963, Philatec 1964, Wipa 1965, 

Sipex 1966, Amphilex 1967 en Praga 1968 
in herinnering gebracht 

Bij uw postzegelhandei verkrijgbaar. 



Internationale 
Herfstveiling 
in München 

PETER KIRSTEIN & CO 
17-18 OKTOBER 1967 
HOTEL BAYERISCHER HOF" 

' 

1 M 1 
1. BP 

^ ^ \ 

<W'^ ^gff^^BErV 
^u 

Vraagt u toch de 
geillustreerde catalogus aan I 

PETER KIRSTEIN & CO 
D-8182 Bad Wiessee, Koglkopfstrasse 1, Tel. 08022/81504 

237 Oostenrijkse postzegels gratis 
I Vier weken lang ontvangt iedere lezer nu gratis 237 van de mootste Oostenrijkse 
I postzegels, waaronder gelegenheidszegels en betere na-oorlogse zegels, meegeleverd 
I bij aankoop van het grote luxe-pakket met 3150 verschillende prachtige zegels voor 
I verzamelaars (catalogus waard e volgens Michel meer dan Mi.Mk. ^50,—) tegen de 
I spotprijs van f38,—. Verzending onder rembours. Geen enkel risico want als het u 
Iniet bevalt mag u het ruilen. Iedereen is er enthousiast over. Schrijf snel een brief-
I kaart ter bestelling van „Luxuspaket nr. 218". alleen aan 

MARKENKÖNIG 
iBraendströmgats« 4 - Mozartstadt Salzburg, Oostenrijk 

DUITSLAND • ISRAEL - KENNEDY - SPANJE - VERENIGDE NATIES 
Koop, verkoop en nteuwtjesdienst. Gratis prijslijsten in duits op aanvraag. 
praël speciaal catalogus f 24,00 
lostzegelhandel B. Meier, Postbus 1194, D-51 Aken/Duitsland 

JIEUW! 
I M A G O - thematische catalogus: Schilderijen (Europa en Overzee). Prijs 
13,80 franco toegezonden, bij bestell ing van 10 of meer exemplaren kort ing, 
kparte supplementen met interessante bijdragen. 

JIEUWI 
IHILARAMA het onontbeerlijke maandblad voor elke Zwitserland- of thema-
lerzamelaar. Nu met een grote prijsvraag, eerste prijs: NABA-blok. Proef-
lummer ƒ 2 , — . Jaarabonnemen ƒ22, — . 
looru i tbeta l ing op postgirorekening CH-80-56217, IMAGO-Verlag, S. Gunsett, 
lostf. A 158, CH 8032 Zürich, Zwitserland. 

Onze Europeese 
veiling op 18 oktober 
1967 in Basel 
bevat een zeer attractieve afdeling 

Nederland 

Er zijn dertig kavels waarvan de meeste gewijd zijn aan de eerste 
ennissie. De beste stul<ken zijn een prachtige gebruikte strip van vier 
van de 5 cent helder blauw, een ongebruikte 5 cent groenblauw, een 
prachtige gebruikte 10 cent rose-karmijn, een heel mooie licht gestem
pelde strip van vier van de vijftien cent oranje en een superbe gebruikt 
hoekstuk van deze zelfde zegel. 

Ook Luxemburg, met een superbe gebruikt blok van vier op dik papier 
van de 1852 10 cent grijs-zwart en een schitterend gebruikt blok van 
zes van de 1 s rose. 
Andere landen die naar voren komen in deze veiling zijn Oostenrijk, 
Denemarken, Finland, Hongarije, Spanje, Zweden en Noorwegen. 

In dezelfde week zullen ook de volgende veilingen in Basel plaats 
vinden: 
Duitse Staten op de 17de; 
Overzee, met fantastische Brazilië, Japan en Venezuela op de 19e; 
Italiaanse Staten op de 20ste en 
Frankrijk en Zwitserland op de 21ste. 
Handboek-catalogus met gekleurde afbeeldingen £0,10/- per stuk of 
0,25/- voor de serie van vijf bij elkaar bij 

Robson Lowe Ltd. 
50 Pali Mall 
London, S.W.1 England 
Telegramadres: Stamps London S.W.1. 

Deze veilingen worden gehouden in samenwerking met de deelnemers 
aan de „Uncommon Market". 

arieven voor advertenties 
in dit maandblad, 

buiten de branche, 
1 op aanvraag verkrijgbaar 
ij BOOM-RUYGROK N.V. 
Postbus 501 - Haarlem 
el. (023) 174 50 (6 lijnen) 

U.S.A.-CANADA RUILT 
106 versch. nw.ste U.SA. uitg. 3,75; 
156 versch. nw.ste U.S.A. gelegen-
h z. 5,50; 250 versch. nw.ste U.S A. 
gelegenh.z. 1 0 , - ; 56 versch. nw.ste 
CANADA gelegenh.z. 3,75. 
Beste kwaliteit In rui l tegen postfr. 
Nederl. gelegenh.z. Ik verzend v. 
UNO postkantoor v. luchtpost + 1 , -
F. S. GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue, New York, N Y. 10040, USA. 

Als u op deze advertentie reflecteert wilt u dan vermelden dat u deze 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zag? 



Gelegenheidsstempel van de start van de ruimtevaartraket EUROPA 1 
Op 4 augustus 1967 werd in Woomera in Zuid-Australie de ruimtevaart-
raket 'Europa 1' van de ELDO (European Space Vehicle Launcher Develop
ment Organisation — Europese organisatie voor de ontwikkeling en de 
bouw van ruimtevaartdraagraketten) gestart Aan de ELDO werken de vol
gende landen mee (tussen haakjes de procentuele deelneming aan de totale 
kosten die tot nu toe 1 5 mil l iard D Mk hebben bedragen en het onder
deel dat door elk land verzorgd wordt) Duitse Bondsrepubliek (27%, ontwikke
ling en bouw van de 3de trap). Groot Brittannie (27%, ontwikkeling en aan
breng van de start-trap of 'blue streak), Frankrijk (25%, ontwikkeling en 
bouw van de 2de trap — 'Coral ie ') , Italiè (12%, bouw van de satell iet), 
België en Nederland (9%, verantwoordeli jkheid voor de lanceerplaats, vol
gen van de baan), terwijl Australië zonder kosten het tanceerterrein in 
Woomera ter beschikking stelde 

De Austral ische Posterijen gaven bij de start van de raket op het postkantoor 
Woomera een gelegenheidsstempel uit dat het embleem van de ELDO toont 
de Europa-raket met zijn baan om de aarde Het Inschrift luidt Europa 1 
Rocket F 6/1 launched 4 Aug 1967 Behalve een groot aantal enveloppen 
met zegels van 4 cent werd ook een aantal aerogrammen met ingedrukte zegel van 9 cent met dit gelegenheidsstempel gesten 
peld Deze zijn natuurlijk veel zeldzamer dan de gewone particuliere enveloppen Bovendien ontvingen de aerogrammen l inl 
nog een particulier stempel (Cachet) Wij leveren de aerogrammen bij vooruittsetaling op onze postgirorekening Hannover 2113-
franco per aangetekende brief tegen de prijs van D Mk 5,80 (Hebt u zelf geen girorekening dan dient u de gele Internationa 
stortingskaart te gebruiken (mandat de versement international) of onder rembours, plus porto Correspondentie hierover is hela 
met mogeli jk Wolfgang Winkel, D 48 Bielefeld, Postfach 94C 

NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

TRINIDAD, 
Vijfde jaar van onafhankelijkheid 

Herdenkingsuitgave 
Verschijningsdatum- 31 augustus 1967 

MALTA, 
15e congres over de 
geschiedenis van 
de architectuur 
Verschijningsdatum: 
12 september 1967 

TE KOOP GEVRAAGD IRAN (PERZIE) 
Yvert nos 540-50xx f20.-. 551-65xx f20.-, S83-91xx f 9 0 , - , 607-20xx f 2 0 , - , 
621-35XX f 2 0 , - , 636-49XX f 2 0 , - , 665-682xx f 1 5 0 , - , 683-96xx f 9 0 , - , 702-6xx 
f 7 , - , 717-32XX f 3 0 , - , 733-34xx f 4 0 , - , 735-6xx f 6 , - , 742xx f 4 , - , 743-48XX 
f 2 0 , - , 749-54XX f 1 1 , - , 791-95xx f 2 8 , - , 798-802xx f 1 8 , - , 810-2xx f 4 , - , 
8t9-34xx f 5 5 , - , 854A-855xx f 2 2 , - , 856-60xx f 7 , - , 872A-884xx f 6 0 , - , 886-
88xx f 5 , - , 917-18XX f 2 , - , LP 79-82xx ƒ 2 0 , - Prijzen zijn voor postfris 
zonder plakker met plakker betalen wij 20-30% minder 
C. OPSCHOLTENS - Bergselaan 81B - Rotterdam-11 - Tel (010)283276 

Bepaal zelf de prijs! 

1 '•' =ï= ongestempeld No's cat Yvert Alle 
België 
U 7 
293/298* 
301 
325 
326/332 ♦ 
351/352 
377/383 
383 
410 

60,— 
30,— 
54,— 
57,50 
47,50 
82,50 

128.50 
110,— 
85,— 

411/418* 
447/454 

Duitsland 
398/400* 
431/434* 
435/438* 
462/469* 
513/521* 
513/521 

15,50 
10,— 

65,— 
41,50 
60,— 
50,— 
77,50 
62,50 

Postzegelhandel | . C. R E N Z E N 
Bergselaan 225b  Rotterdam  Te . :24 88 

aanbiedingen 
616/624* 
629 A/C* 
640/651* 

vrijblijvend. 1 
14,50 
35,— 
12,50 

Sportblokken 
4/5 

Danzig 
165/176* 
258/271* 
Vip. 20/24* 

35,— 

55,— 
30,— 
35,— 

36Gi ro 48.17.79 

Vip. 25/29* 37,50 
Dienst 37/47* 

73,50 
Frankrijk 1 
321 70,— 

Monaco 1 
195/199* 11,50 
200/214* 97,50 
215/224» 28,75 

Stuur ons een briefkaartje 
en binnen 24 uur 
ontvangt u onze interessante aanbieding 

Limburgse Postzegel Centrale 
Postbus 153 
Roermond 



Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige losten f 295,- en f 480,-
Tevens voorradig. 8 0 z.g.a.n. brandkasten 
en kluisdeuren Interessante priizen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr. Thorbeckestraat 15, Barendrecht, te lefoon (01806) 2 5 3 7 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

3 0 0 0 « « 

Uw mancolijst naar 
Philadelphia 

KRUISWEG 43 HAARLEM 

WIJ BLUVEN TOPPRIJZEN BETALEN VOOR: 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, v/elke wij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier i f 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland i f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 06 38 

l U weet, dac voor elke verzamelaar „Hawid klemstroken' 
Ihet Ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar zijn de volgen

de maten in zwart. Pakjes i 25 stroken, lengte 21 cm. 
oo i te 2* mm f 2,<lO 

> 2« „ f 2 ,40 
_ 27> ., f2 ,70 
„ 2» „ f2 ,70 
„ 31 „ f 3,— 
„ 33 „ f j , — 
„ 36 „ f3,2S 

Hoogt 
„ 
1, 

,. „ 
^ 

9 39 mm f 3,25 
41 ,. f 3,75 
«* „ f 3,75 
4« „ f 4,15 
55 „ f 4,50 
70 „ f 5,75 

Voor blokken: 1 strook form. 
148 X 105 mm f 0,21 
160 X 120 „ f 0 .U 
210 X 170 „ f t , «S 
HAWID-KI«mscrokensniid*r 

f2.71 

p i t is slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prijsliist. 
ran de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
lestellen Prijs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje, 
het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. Bij een 
lestellrng boven ƒ 10,— worden u de klemstroken portvri j toegezonden. 5% korting 
| i l een aankoop boven f 10,— en 10% korting bij een aankoop boven f25,—. 

•OSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Iwar ta H o n d i t r u t t/BImak - Rotterdam-I , Tel. (010) 14 35 80, Giro «61478 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
verschijnt eens per 14 dagen 
gem omvang meerdanlOOpagina s 
nieuwtjes met fotopagina's op 
kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs f It 80 per halfjaar ()3 nummers), 
f 23 60 per jaar (26 nummers) proefnummer gratis' 
Abonnementen kunnen direct ingaan 
Woordadvertenties opschnftwoorden 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 4068 (ook savonds) 

U.S.A. Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 
Ook uw manco-lijst Is welkom. 

HET adres voor 
Amerikaanse zegels: »»w.rv.in. i» i j^iwii-.^» 

POSTBUS 124 ■sHERTOGENBOSCH 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

L̂euchtturm" en ,,SecuraFalzlos" 
met Hawidstroken 

ALBUMS 
Supplementen 19"* (1967) zijn versche
nen, (zegels vanaf herfst 1965 tot einde 
1966) 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis  Amsterdam 9  Telefoon 79 26 40 

ZICHTZENDINGEN... van 
RUSLAND  ESTLAND  LETLAND  LITAUWEN 

HONGARIJE  MONACO  BULGARIJE  TURKIJE 
 SAN MARINO  POLEN  TSJECHOSLOWAKIJE 
 LIBERIA  EGYPTE  / / / / / E N 

FRANSE 

ZT^?.L. KOLONIEN 
PORTUGESE 
DUITSE 
ZUIDAMERIKAANSE STATEN 

Bovenstaande landen zijn hoofdzakelijk ongebruikt 
in zichtzendingen opgenomen (met eerste plakker) 
en uitgeprijsd op ± 25/45% van de Yvert catalogus 
'67 (de diverse koloniën 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 



verzeker bij ons 
uw kostbare 
postzegelbezit 
op basis van 
vervangingswaarde 

Ons bureau is gespecialiseerd in filatelis-
tische risico's voor particulieren en verenigingen. 
uitgebreide dekking-geen taxatiekosten 
JaarlQkse aanpassing 
Eis bij uw verzekeringen een gewaarmerkte taxatie. 

Naarden • R||ksweg 8 a - TeL 0 2 9 5 9 - 1 2 7 3 6 ASSURANTIËN 

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

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

Catalogus Ned. en O.G., N.V.P.H., ƒ4,— + porto. 
Postzegelhandel G. v. d. Eynde 

Broekemalaan 1 - Utrecht (Tuindorp) - Giro 498361 - Tel. 713994 

ONMISBAAR VOOR IEDERE FILATELIST 
UNIEK EN PRAKTISCH 
o.a. twee loepen, 3x en lOx vergr., 
gegraveerde tandingmeter, 
doorl ichtmogeli jkheld enz. 

VERKRIJGBAAR 
BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 

l WAARBORGMERK VOOR KWALITEIT 

Postzegelpincetten, origineel Solingen, tegen lage 
prijzen, v/a ƒ 0,95 tot ƒ2,75, uit eerste kwaliteit staal. 
Vraag erom bij uw postzegelhandelaar. 

Handelaren vraag onze prijzen en leveringscondities 

IMPORTEUR. C. WOUDENBERG Import-Export, Oostvoorne 
Postbus 24 - Filatelistische Handelsonderneming 

VOOR PROSPECTUSSEN 
OOK VERKOOP VAN 
O A. PHILATELL EN PIN
CETTEN AAN PARTICU
LIEREN 
VRAAG VRIJBLIJVEND 
INLICHTINGEN 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E L O U P E " 
Filolelistisch« Postorder- en Zichtiendondêrneming 

Corespondentleadres: Postbus 24, Oostvoorne 
Kantooradres: Lljaterbeslaan 18, Oostvoorne 

Kantooruren: maandag t.e.m. 
vrijdag »-12 en 13-17.30 u. 

Telefoon: OlSBS-3409 

ZICHTZENDINGEN 
U zult zich geen groter genoegen 
doen, en uiteraard ook ons, door 
vri jbl i jvend één van onze zeer 
mooie, en gevarieerde zichtzen-
dingen, aan te vragen. Wij hebben 
materiaal van Nederland en o.r. 
landen van W-Europa en Indonesia. 
Al les ingeplakt volgens de gege
vens N.V.P.H.-Yvert catalogen. 
Ook voor klassieke zegels zijn 
wij het juiste adres. Vraagt eens 
vri jbli jvend onze gratis prospectus 
aan. 

* 
Tevens verzorging van nieuwtjes 
en F.D.C.'s tn abonnement, tegen 
lage koersprijs, zonder extra kos
ten. 

POSTORDERS 
Enkele jaren geleden begonnen wij 
aarzelend, op grond van vele aan
vragen, met onze afd. Postorders. 
Tot op heden is dit een enorm suc
ces gebleken, en zijn wij van me
ning dat door dit succes in een 
behoefte is voorzien. Niet iedereen 
is in de gelegenheid een postzegel-
winkel te bezoeken. Doe zo als 
velen reeds deden, laat uw al
bums e.a. f i latel ist ische benodigd
heden aan huis bezorgen. U krijgt 
3 dagen gelegenheid 't bestelde te 
bekijken. Dus . . . geen miskoopl l ' 
Is de zending niet naar uw zin, dan 
zendt u deze binnen 3 dagen aan 
ons terug. 
Vraag prospectus" 

VRAAG ONZE GRATIS 
PRIJSLIJST!! 

Het juiste adres voor 
in- en verkoop 

col lecties en partijen 

T F I C O n P - Vattkaan è f 0,60 per Ph. Mark 
1 1 f\\^\^ïï-. prankrijk a ƒ 0,50 per Yvert Frank 

Nederland è f 0.80 per N.V.P.H. 
Zwitserland ä ƒ 0,60 per Yvert Frank 

A . H . VAN ELK - WILHELMINALAAN 6 - BEUNINGEN - TEL. (08807) 218 

TEGEN TOP PRIJZEN TE KOOP 
GEZOCHT 

Series Nederland en Koloniën, postfris en/of gestempeld; idem 
losse v\/aarden, ongeregelde partijen, bundelwaar en kilo-goed. 

Aanbiedingen met specificatie insturen. 

Uw collectie(s) koop ik eveneens. 

Geen post te groot, altijd contante betaling. 

A.J.deWIT Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 713489 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 

AANBIEO/NGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — Am$t«rdam-C. 
TaMoon 243940 — Giro 425549 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Ellce zegel apart geprijsd. Gaarne berichtl 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjeJ 
met opgave van referenties aan b i j : 

H. FIGGEJr. - Eindhovei 
KI. Berg 34b - Tel. 2 21 20 

500 GROOTFORMAAT MOTIEFZEGELS, 
sport, dieren, bloemen, ruimtevaart, sctiepen, enz., enz., franco voor f 20.- op giro 
26B761 van J. Bats, Postbus 25, Leerdam. 
Vraagt gratis prijslijst van andere goedkope samenstellingen, ook van Nederland. 



Goede en goedkope rondzendingen 
van bijna elk land voor
radig. Pracht kwaliteit -
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: 

Duitsland en Geb. 20-40% Michel. 
Rest van de wereld 30-M cent p. Yvert Frs. 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
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, S/rië, Transjordanié, Egypte, Irak, Perzié, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerika. 
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 onderv/eg zijn. 
Minimumafname 25,—. Korting bi] afname boven 50,— 5% en boven 100,— 10% 
BIJ bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

TOLHUIZEIW FOLKINGESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 3IS77 

48e postzegelveiling 
deze veil ing wordt gehouden op 

zaterdag 7 oktober a.s. 
in gebouw „Patr imonium", Lange Breestraat, Dordrecht 

Materiaal van goede kwaliteit voor volgende veil ingen kan weer 
ingezonden worden. 

• veil ingcatalogus gratis 
• laagste veil ingkosten 
• zeer vlotte afrekening 

• belangri jke posten worden gehaald 
• inlichtingen vri jbl i jvend 
• desgewenst renteloos voorschot 

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

Postzegelveiling 
Twente 

I Telefoon (05490) 6417 - (05400) 1 9912 

Postbus 173, Hengelo (O.) 

Onze eerste veiling vindt plaats op 
21 oktober in Hotel Deeters te Hengelo. 

Kijkdag: zaterdag 21 oktober van 
9.00-12.30 uur, aanvang veiling: 13.30 uur. 

In deze eerste veiling een zeer mooi 
aantal prachtige kavels, ianden-
verzamelingen, etc. etc. 

Catalogus op aanvraag beschikbaar. 

Inzenden voor de tw/eede veiling 

kan geschieden tot 15 oktober. 

COLLECTIES 
China 22 complete series, totaal 74 groot

formaat zegels Yvertwaarde ruim 65,— 
francs Bij ons slechts f 9,75 

Cuba 45 groot formaat zegels, prachtige mo
tieven f 5,75 

Guinee 50 verschi l lende groot formaat zegels, 
enorme cataloguswaarde. Veel dieren, 
bloemen etc f 8,75 

Hongarije 500 verschil lende, waarvan ruim 400 
groot formaat plaatjeszegels. Yvert
waarde enkele honderden francs ƒ 19,75 

Korea 100 verschi l lende groot formaat zegels, 
UNIEK, en toch maar f 8,75 

Motieven 100 dierenzegels, 100 bloemen, 100 
sport, 100 ruimtevaart. Totaal 400 
zegels, alle tezamen slechts f 13,75 

Maluku Selatan (Zuid Molukken), ± 80 verschil lende, 
uitsluitend dieren, vissen, bloemen, 
slechts f 6,25 

Polen 100 verschi l lende groot formaat. Nu 
slechts f 3,95 

Oost-Duitsland 80 verschi l lende groot formaat f 3,75 
Rusland 500 verschil lende groot formaat ... f 47,50 
Rusland 1000 verschil lende groot formaat, veel 

motieven en complete series ... ƒ125,— 
Wereld 2000 verschi l l ƒ25 ,—; 3000 ƒ37,50, 

5000 ƒ 8 5 , — ; 500 verschil lende groot 
formaat gehele wereld, veel prachtige 
platen f 17,50 

Ruimtevaart 100 verschil lende, pracht col lectie f 6,25 
Dieren 100 versch ƒ 4,50, 200 versch. ƒ 9,75, 

300 versch f 17,50 
Sport 100 versch ƒ4,75; 200 versch f 12,50 
Bloemen 100 verschil lende f 5,75 
U.S.A. 500 verschil lende, waaronder veel ge-

legenheidszegels f 29,50 

PostzegelliandelR.A.W.HEINSMA 
Lijnbaanssteeg 4 - Amsterdam-C - Tel (020) 66744, b g q 131062 - Post-
qiro 629674 Levering uitsluitend tegen vooruitbetaling of onder rembours 
Rembourszending ƒ 1,50 extra 

NIET Z O V A A K A A N G E B . FDC 
Porto extra onder f35,—. Korting 5% vanaf f 50,-
Uruquay* 
100). Posti. (3) 
Bei Makanos 
WK. Basketball 
Korea: 
Bez. Pres. Lubke (2) 
Gabon. 
Padvinders '66 
Australië. 

9,50 
2,95 
5,75 

2,80 

5,25 

Dirk Hartog 
Brazihe-
Spoorwegen 
1000 1 Polenl 
Moederd '66 
Kerst '66 (2) 
Canada: 
Kerst '66 
Canada. Kerst '65 

1,95 

2,25 
1,95 
1.95 
2,75 

1,75 
1.95 

US.A • 
Nat. Grange 
Nw. Kennedy 
ld. Aerogram 
Lp. 20 c Audub. 
Ene Canal. 
Lions Intern. 

0,95 
1,75 
2,50 
2,25 
0,95 
0,95 

Zoek onze adv eens m vorig nr. US. NASA Rvrt Covers f2,50 stuk Nog div. voorr. Grijp 
uw kans. T . Harteveld' i FDC Service. Blondeelstraat 36 Rotterdam-U. Tel. 20 40 70. 
Giro: 50.74.07. 

NEDERLAND 
Overz. Gebiedsdelen 
INDONESIË, UNTEA 

Uw mancolijsten behandelt 
K. K E I Z E R 

Burg Mutsaersstraat 32 
Tilburg -Te l (04250)71676 

„WIE IS STERKER DAN GIJ?" 
vroeg Brahma, en Kracht antwoordde ,,Behendigheid" Wij zouden zeggen, 
,,Betrouwbaarheid" Betrouwbaar zijn ook onze gloednieuwe schr i j f -en telmachines, 
en met te vergeten onze oerdegelijke zware en lichtzware brandkasten 

KOM DAN NAAR K A P T I N O VOOR 
een nieuwe of gebruikte kantoormachme Nieuwe Remington Idool schrijfmachines 
compleet met koffer, concurrentieprijs ƒ 179.— Nieuwe Kaptino portable met tas 
ƒ 1 5 5 , - Olivett i van ƒ 2 4 9 , - tot f a s s , - Triumph van f 250 , - tot ƒ 475 , - Stenci l
machines ƒ215, — , ƒ495,— Nieuwe elektrische telmachines met telrol ƒ297,50 
WInkelschrijfkassa's ƒ180, — , ƒ198,— Nog enkele wmkelschri j fkassa's als nieuwe, 
elektr met dagtotaal en bon slechts ƒ975,— Olivett i divisumma 24, nieuwprijs 
ƒ2015 , - nu ƒ1195 , - Gebruikte schrijfmachines ƒ 4 8 , - , ƒ 8 5 , - enz 
Nieuwe brandveilige kasten ƒ225, — , ƒ498,— enz Inbouwkluizen 32 maten van 
ƒ79,— af Zware nieuwe en gebruikte pantserbrandkasten, al le maten Nieuwe 
stalen schrijfbureaus met 3 en 6 laden Nieuwe 2-deurs stalen kasten ƒ235,— enz 

Komt u ook eens kijken of vraag inlichtingen Al le dagen geopend 

BRANDKASTEN - SCHRIJFMACHINES 
HAARLEM - ZIJLWEG 53 - TELEFOON 2 00 18 — OOK REPARATIE 
AMSTERDAM - DE CLERCOSTRAAT 77 - TELEFOON 123711 



HOBBY HOUSE 
eig. Drs. C. Quirijns 
N.Z. Voorburgwal 322^ 1 ! 
Amsterdam 
Tel. 66875, b.g.g. (020) 429764 

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) 42 97 64 

Berlijn samenhangend gestempeld 
No. volgens Michel: 
W 1 «,40 
W 5 6,40 
W 1 3 72,— 
S1 6,40 
S 2 6,40 
S 3 72,— 
S 4 64,— 
SZ1b 24,— 
SZ 3b 30,— 
W 1 7 32,— 
W 1 8 70,— 
W 1 9 48,— 
W 20 70,— 
W 21 32,— 

W 22 70,— 
W 23 48,— 
W 24 70,— 
W 25 8,— 
W 26 22,— 
W 27 14,— 
W 28 22,— 
W 2 9 16,— 
W 30 58,— 
W 31 38,— 
W 32 58,— 
W 3 3 16,— 
W 34 58,— 
W 35 38,— 

W36 
W37 
W38 
W39 
W40 
SS 
S6 
S7 
S9 
S10 
SZ5 
SZ6 
SKZ3 
SKZ4 

Postzegelhandel Marian Daub 
Jan van Galenstraat 165-hs, Amsterdam-W. 
Tel. (020) 8 86 83. Postgiro 68.74.71. 
Betaling binnen 14 dagen. Bestellingen boven f25 ,— portvri j . 

58,— 
8,— 

22,— 
14, 
22,— 
32,— 
32, 
8,— 

16,— 
8.— 

38,— 
38,— 
46,— 
46,— 

Jac. Engelkamp biedt aan 
NED. ANTILLEN, postfris zonder plakker, nr. 12 ƒ30,—, nr. 25 
ƒ100,—, nr. 28 ƒ27,50, nr. 42 ƒ40,—, nr. 43 ƒ50,—, nr. 69 
ƒ12,50, nr. 70 ƒ30,—, nr. 75-81 ƒ235,—, nr. 158-163 ƒ4,—, 
nr. 164-167 ƒ2,25, nr. 168-178 ƒ12,—, nr. 182-184 ƒ2,75, nr. 200-
205 ƒ11,50, nr. 209-210 ƒ7,—, nr. 246 ƒ2,25, no. 248-252 ƒ20,—, 
nr. 253-254 ƒ2,75, vigp. 1-3 ƒ125,—, nr. 18-25 ƒ200,—, nr. 26-40 
ƒ101,55, nr. 41-44 ƒ45,—, nr. 45-52 ƒ30,—, nr. 53-68 ƒ32,—, 
nr. 83-88 ƒ 475,—. Met plakker nr. 11 ƒ 70,—, nr. 82-88 ƒ 20,—, 

nr. 104-120 ƒ240,—, nr. 179-181 ƒ230,—. 

houden wij ons aanbevolen. Orders onder 

nr. 89-99 ƒ35,—, 
nr. 230-233 ƒ160,-
Voor mancolijsten 
ƒ 25,— porti extra. 
Wij zijn kopers van verzamelingen en partijen. 

JAC. E N G E L K A M P 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 23 0998 

Lichtenstein 
173/76 
182/85 
186/88 
353/54 
364 
365 
387/80 
381 
382 
387 
389/92 
393 
397 
398 
399/402 
404 
405/07 

alles postfris zonder plakker, no. vgl Yvert 1967. Levering zolang voorraad, 
verzendkosten f0,75. Betaling binnen 8 dagen. 

POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraat 130, Amsterdam.Tel.i (020) 94 02 63. Bank: H.B.U- Giro 37.20.32. 
Bezoek uitsluicend 's-avonds na tetf. afspraak. 

7,25 
6,75 
3,25 
2,55 
0.60 
0,90 
3,85 
0,75 
0,75 
0,75 
5,25 
1,55 

11,50 
0,65 
3,10 
0,35 
2,30 

België 
1047/52 
1076/81 
1094/95 
1096/1101 
1102/07 
1109/10 
1113 
1114/20 
1122/24 
1125/27 
1139/46 
1147/49 
1150/51 
1153/58 
1159/62 
1163/68 
1169/71 

6,— 
14,— 

2,75 
10.50 
1 1 , — 

1,75 
1,25 

10,75 
3,25 
1,35 

16,— 
7,— 
1,25 
7,50 
2.— 
8,— 
2,— 

1176/81 
1182/87 
1188/90 
1191/92 
1195/97 
1198/1203 
1205/11 
1216/21 
1225/30 
1233/38 
1322/26 
blok 32 

Polen 
785/88 
785/88 onget. 

7,50 
8,50 
3,60 
1,80 
1,80 
6.— 
7.50 
6,75 
6,— 
6,20 
3,— 

22,— 

6,— 
14,— 

869/70 
928/32 
1347/55 
1415/22 

Roemenië 
1370/72 
1902/07 
1968/75 
2009/12 
2054/61 
2084/91 
2100/09 
2145/54 
2185/92 
lp. 91/100 

2,65 
4,— 
5,— 
0,80 

8,50 
5,25 
5,— 
2,85 
5,35 
5,50 
6,— 
6,— 
<." U 

ZUID NEDERLANDSE 
POSTZEGELVEILING 

Op zaterdag 18 november a.s. zal In Hotel Royal te Roermond, 
een POSTZEGELVEILING worden gehouden. Voor deze velling 
kan tot 18 oktober materiaal worden Ingezonden. Veilingcata
logus op aanvrage. 
Alle verdere inlichtingen omtrent verdere voorwaarden te richten 
aan: 

Schout Kellenerstraat 55, Roermond, tel. (04750) 
4283 of Papenweg 67, Bunde, tel. (4401) 1541. 

ZICHTZENDINGEN 
N E D E R L A N D en O.R. zowel gebruikt als ongebr. nagenoeg compleet opgenomen 
in Zichtzendingen, variërend van de duurste naar de goedkopere zegels en series, 
met veel gespecialiseerde emissies en variëteiten, roltanding, luchtpost, port, 
brandkast enz. en uitgeprijsd tegen zeer aantrekkelijke en reële prijzen, 
buiten een tien tot vijftiental zegels/series uitgeprijsd tegen 65/85% van catalogus 
N.V.P.H. 

BELGIË, geheel als bovenstaand, gebr. en ongebr., luchtpost, bloks, port, spoor-
zegels etc. volgens Yvert catalogus uitgeprijsd tegen 40/50%, 

L U X E M B U R G , hierin vindt u buiten vele zeldzame series en losse waarden (op 
één serie na geheel compleet verwerkt) vele variaties, tevens uitgebreid dienst, 
port, bloks, luchtpost etc, uitgeprijsd 30/55% Yvert. 

FRANKRIJK, buitengewoon r i jk sortiment zegels, vanaf No. 1 zowel gebr. als 
ongebr. opgenomen, wisselend van de duurste tête-bêche 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 
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, 
zeldzame zegels, uitgeprijsd 35/50% Yvert. 

/ele 

DUITSL . E N GEBIEDEN, zeer uitgebreid opgenomen, w.o. belangrijk OUD-
DUITSE STATEN. KOLONIËN, SAARLAND, BE2ETTINGSGEB., BONDSREP..| 
BERLIJN etc zowel gebr. als ongebruikt tegen 30/50% Yvei t. 

OOSTENRIJK, nagenoeg compleet, klassiek hoofdzakelijk gebr., 35/50% Yvert.1 
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 
voor een door u te bepalen bedrag, minimum per zending ƒ30,—, betaling na akkoord*! 
bevinding binnen 5 dagen na ontvangst. 

Bij het zenden van een mancolijst, gelieve u reserve no. op te geven. 
Uw aanvrage of mancolijst naar 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
G. L. van Toor - Binnenweg 13 ■ Loenersloot - Telf. (02949) 377 



NIEUWS INZAKE 

POSTZEGELHANDEL 
„'t RAEDTHUYS" (E IGENAAR J. D. M U I S ) 

Daar gaan we dan per 30 september a.s. onder eigen leiding (zie adv. in 
)uli-nummer). Voor mij een nieuwe ervaring om zelf regelmatig achter 
de toonbank te staan. Beschouw di t zelf als een heropening en zal er die 
dag een feestelijk t int je aan geven, ledere klant en/of belangstellende een 
glaasje enz. Zoals u via vroegere advertenties, op de Amphi lex, en 
well icht ook in de zaak zelf hebt kunnen constateren, hebben wij een 
zeer grote voorraad, ook op sport en motiefgebied. Door mijn regelma
tige aankopen van collecties enz. zal de voorraad steeds wisselen en nog 
meer uitbreiden. 

ledere klant (of hij voor 50 cent of voor 50.000 gulden koopt) is bij ons 
koning en zijn/haar belangen zullen goed worden behartigd. Mancolijsten 
worden binnen enige dagen behandeld. Alle zegels zijn met volle garantie 
en van prima kwaliteit. 

Ook personen die graag een kleine, grote of restantcollectie of partij 
zoeken om te snuffelen of voor wederverkoop, kunnen contact met mij 
opnemen. Zal zorgen dat de prijs „geschikt" is. 

Spreek thans de hoop uit u allen binnenkort te mogen ontvangen in 
Postzegelhandel „'t Raedthuys", Raadhuisstraat 41 te Amsterdam. 
Tel 22 09 01 ('s-avonds 15 18 58 of 12 31 23). 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstr. 41 - Amsterdam Tel. 22 09 01 

(pr ivé: Andries Vierlinghstraat 9, Telefoon: 151858 b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede pri jzen: 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N -
C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 
O V E R Z E E S E R IJKSDELEN, G O E D E LOSSE ZEGELS, SERIES 
E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te groot ; er word t contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

Hieronder thans een heropeningsaanbieding: Nederland nrs 
volgens Cat. N.V.P.H. Buitenland nrs volgens Yvert . 
fris, * is ongebr. met I e plakker, ° is gebruikt. 

Nederland 
1° vanaf 
2" vanaf 
3° vanaf 
6° 
12° vanaf 
U» 
25° 
45* 
46» 
47» 
48» 
49» 
50/55»» 
50/79° 
61b» 
63»» 
64»» 
65»* 
66»» 
67»» 
69»* 
70»» 
76»» 
80» 
81»» 
deze zegels 

15,— 
15,— 
80,— 
60,— 
60,— 
2 8 , -
25,— 

300,— 
28,— 
85,— 

385,— 
75.— 

8,50 
12,— 
25,— 
4,50 

65,— 
4,75 

42,50 
17,50 
14,— 
12,— 
19,— 

650,— 
16,— 

met plak

ker 9 0 % cat. 
99° 
100° 
101° 
104/05° 
114/20» 
121/31»» 
132/33* 
134/35» 
136/38» 
141/43»* 
144/62»* 
163/65** 
166/68»* 
169/98** 

35,— 
22,— 

475,— 
130,— 
17.— 

375,— 
40,— 
28,— 

100,— 
11,75 

140.— 
190,— 

9,75 
160,— 

Nederland alle kinder
series 1924/39** 
f385,—, idem* f285,-, 
idem ° f 130,— ; alle 
kinderseries 1940/66 
* • f 110,—, idem ° 
f 85,—, alle zomer-
series 1936/1966 »» 
f285,—, idem ° f150,-. 

Cour Permanente ze
gels compleet ° f65,- . 
Nederland vritv/el alles 
voorradig. Volgend 
keer vervolg. 

Nederl . indie 

167/70** 
172/74*» 
176/79** 
182/85** 
217/20** 
226/27** 
235/38** 
246/65»» 
260»» 
261*» 
262** 
264*» 
luchtp. 13** 
brandkast ** 
Nieuw Guinea com
pleet ** incl. Untea 
f190,—, idem°f160,-. 

14,— 
22,50 
12,50 
16,— 
22,— 

7,50 
2,75 

400,— 
265,— 
10,— 
40,— 
25,— 
20,— 

160,-

is post-

Curacao 

74b° 
121/37* 
141/52»» 
153/57»» 
168/81»* 
idem » 
185/95** 
200/05»» 
206/08»* 
209/10** 
211/33** 
232° 
234/38*» 
239/43** 
luchtp. 1/3* 
4/16* 
4/16° 
18/25* 
26/40»» 
idem » 
41/44»» 
idem » 
45/52»* 
53/58** 
69/88» 

14,— 
50,— 
45,— 

5,25 
250,— 
230,— 

50,— 
11,50 
9,50 
7 — 

250,— 
13,— 
30,— 
19,— 

115,— 
27,— 
25,— 

180,— 
100,— 
90,— 
40,— 
40,— 
26,— 
29,— 

475,— 

Eng. Koloniën (zeer veel mo
derne series voorradig) 
Bahrain 58/59** 21 ,— 
Noord Borneo 311/14»» 8,50 
Dominica 137/51** 42,50 
Falkland Isl. 995/6** 55,— 
Br. Guyana 185/99»* 32,50 
Br. Honduras 118/29*» 42,50 
Idem 134/39»* 3,50 
India 7/22»» 55,— 
Kenya-Ug. Tang. 90/101»» 

45,— 
Kuwait 117/27»» 7,— 

128/40»» 30,— 
143/60»» 67,50 
213/31 • • 30,— 
85/86** 27,50 

Malawi 1/13** 28,50 
Malta 135/53»* 100,— 
Mauritius 241/55** 25,— 
Newfoundland 208/18** 25,— 
New Zealand 367*» 42,50 
Nigeria 76/87»» 40,— 
Rodesia Sud 79/92»* 82,50 

„ 72/76»» 7,— 
St Lucia 127/28»* 19,— 
Seychelles 167/81 • • 50,— 

188/202»» 30,— 

Tristan da Cunha 
14/27»» 

Swaziland 91/106»* 
Zanzibar 226/40»* 

282/97** 

100,— 
30,— 
32,50 
55,— 

Dieren (grote voorraad dieren, 
vogels, vissen en ook bloemen) 
Guine Portugal 281/90*» 15,— 
Japan 152/55»» 25,— 
Zuid-Afr 201/14» 40,— 
Oostenriik Lp. 54/60° 250,— 
Cuba Lp. 135/45»» 100,— 
Tripoll It. 134** 80,— 
Falkland 113»» 12,— 
Malagasy Lp 40/200fr.»» 7,— 
Roemenie 1370/72** 1 1 , — 

1889/95** 6,75 
1908/15** 7,50 
1944/51** 6,— 
2001/08»» 5,50 

Mah 25 en 200 fr .** 7,50 
Ruanda Urundi 216a/b** 9,— 
Mauritius 266/80** 24,— 
Polen 928/32** 5,— 

„ 1347/55»» 5,— 
„ 1232/40»» 14,— 
„ 1332/41** 10,— 

^ 

Zichtzendingen 

Flora en 
Fauna 

kunnen wij u vanaf heden weer toezenden. 
± 1500 zegels per zending, thans zeer goed de oudere zegels** 
Ital kol., Liberia, China, Japan, Zuid-Amerika enz aanwezig. 

I Al le zegels apart gepri jsd. Inruil doubletten Uitvoering manco-
lijsten Thans ook zendingen Ned. 1910-40*, s v p . aangeven 
f lora, fauna, * of °, ref. s v p Even een kaartje aan 

E. HORN Jr. 
l O e S t r u b b e n Z - Emmen - Tel. (05910) 29 09 - Giro 1141103 

ATTENTIE ATTENTIE 
Luminescerend of fosfonsefend NEDERLAND - DUITSLAND -
DENEMARKEN - ZWITSERLAND Nu geen probleem meer met 

PHILATEST-FILTER 
Filter -t- staafhuls, inclusief batteri j , kost u slechts 

ƒ7,80 
Verkri jgbaar bij uw postzegelhandelaar of tegen storting op 

postrekening 1253414 

P. W. MEINHARDT - VLASKAMP 200 - DEN HAAG 

lAsiseii'67 
29 en 30 september a.s. 
tn „Bellevue", Assen 

tentoonstelling 
ruilbeurs 
veiling (des zaterdags) 
handelaren aanwezig 
spec, enveloppen 

Inl ichtingen. 
Tentoonstel l ingscomité, Beilerstraat 33, Assen, te l . (05920) 3039 



KLEINE ANNONCES 

De redac t i e k a n geen ve ran twoor -
delUkheid n e m e n voor de bonafidi-
t e i t de r o n d e r s t a a n d e adressen . 

Pr i js d e r a n n o n c e s .; 0,70 p . m m . 

A A N G E B O D E N 

NIE UWTJES ABONNEMENTEN 
EUROPESE L A N D E N : KOERS
WAARDE + lOV«. C. v a n d e r Zan-
den- t e Veele , K w a r t e l s t r a a t 50, 
Wijchen. 

Mode rn Z w e d e n , geb ru ik t . Ook in 
combina t i e s . H. Reus . Noordho l -
l ands t r . 74, A m s t e r d a m . 

A a n g e b o d e n : ve rzamel ing USA in 
rui l voor Blok 1 Ver. Nat ies (moet 
pos t f r i s zijn z o n d e r p l akke r ) . Voor 
l i e fhebber i n t e r e s s a n t e rui l m e t gr . 
o v e r w a a r d e . H. M. Kleijn, S m a -
ragds t r . 57, Breda . 

Landen-coUect ies gehele were ld , in 
b e t e r g e n r e . Min imaal f 250,— en 
hoger . Basis Yver t vanaf 25 cent de 
F r a n c . G e e n manco ' s . Br. onde r nr . 
P h . 387 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
H a a r l e m . 

In ABO postfr is , k o e r s : Rus land 
1 Rbl. = f 3,50; Po len 1 Zit. = 
f 0,15; R o e m e n i ë 1 Lei = ƒ 0,45; 
Joegos lav ië 1 Din. = ƒ0,35; Bulga
rije 1 Lew. = ƒ 3,50; D.D.R. 1 
Mdn. = ƒ 1,50; Tsjechoslowaki je 
1 Kcs = ƒ 0,50; Hongar i je zegels 1 
F r t . = ƒ 0,25. Ve rde r de mot i even 
d i e ren , b loemen , spo r t en schi lde
ri jen geh . were ld . T. Talens . M u r k -
s t r aa t 87, L e e u w a r d e n . 

Te k o o p : België , pfr.z.pl . : o.a. 876-
878 f 28,— ; 979-985 f 26,— ; B lokken 
38 ƒ 2,5; 36/37 ƒ 4,5; v r a a g pri js
lijst W. Malfliet, Androsdreef 30, 
U t rech t . 

Bod gev raagd op enke le Mar in ie r s -
he rdenk ingszege l s (1965) w a a r 
v a n bee ld is g e d r u k t op gegomde 
zijde van pap ie r . Ook in b lokken 
van vier . J . J . Benink , P r . I r e n e -
s t r a a t 7, W a n d i n x v e e n . 

A a n g e b o d e n : Nw. Guinea postfris 
complee t (1 t / m 81 en por tser ie) 
voor ƒ 220,— Opgele t : Bij bes te l 
ling b innen 8 dagen on tvang t u ge
heel g ra t i s een comple te postfr isse 
Un tea - se r i e (Untea-ser ie a p a r t 
ƒ 37,—). Ook goedkoop te l everen 
F.D.C. Nr. 1 Nw. Guinea ƒ 29,—. 
Be ta l ing p e r giro n a on tvangs t . J . 
H. Leler , Ma thenesse r l aan 196a te 
R o t t e r d a m . 

A a n g e b o d e n tegen hoogste bod 
comple te j a a r g a n g e n Ned. Maand
blad vanaf aug . '47 t / m dec. '66. 
P r i j sopgave R. v a n Eijbergen, P a u -
l i na s t r aa t 23, Den Haag. 

P a r t . b ied t aan 100 versch . Eng . 
Kol., F r a n k r i j k , Sport , Wereld , 
S c a n d i n a v i ë , België enz. ƒ 6,— 
per 100. F r a n c o toezending na on t 
vangs t v a n postwissel . Mevr . D. 
Scheide , F r e e k Oxstr . 41. Ams te r 
d a m Sim. 

Aangeboden t .e .a .b. ve rzamel ing 
Ned., Ned. Ind ië , Indones ië , Nw 
Guinea , Cur . N. Ant. , Sur . Cat . 
ca. ƒ 1500,-. J . A. Nennie , Celsius-
s t r aa t 3, Den Haag . Tel. (070) 
32 47 84. 

N I E U W T J E S . Wij ve rzorgen voor 
pa r t , en hande l de nwe . ui tgif ten 
v a n zegels e n / o f fdc 's . Desbetref
fende koersl i js t g ra t i s op a a n v r a a g 
ve rk r i jgbaa r . F i r m a , , Impol lex" , 
Nie. Wi t s enkade 16, A m s t e r d a m . 
Tel. (020) 6 58 05. 

Te k o o p : pos tzegels Nede r l and zeer 
voordel ig . Vraag gra t i s onze pri js
lijst. ,,De Pos t " , pos tbus 1025, Til
b u r g 

D e s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t 

Te koop a a n g e b o d e n 3 Ingen, j a a r 
gangen Phi la te l ie a l smede compl . 
j a a r g a n g e n 1953 t / m 1966 Neder l . 
M a a n d b l a d voor Ph i l a t e l i e e n j a a r 
gangen F.D.C. Schr i f t a anv r . evt . 
bod aan H. N. Lui twie le r , M e e r h u i -
zenple in 2III, A m s t e r d a m . Telef. 
(020) 75 79 67. 

N e d e r l a n d . Postfr is ol a n d e r s ve r 
meld Nr . 82/3, 8,50 90, 0,35, 91, 0.50 
92. 0.50, 93'. 3.25, 94. 3^25, 95. 10 gld., 
96. 10 gld., 163/65, Ie p l a k k e r , 125,-
-136/38, i e p l a k k e r 85 gld., 166/68, 
7.50, 191 gebr . 8.50, 212/19, Ie p lak
k e r 45 gld., 238/9 gebr . 24 gld., idem 
Ie p l a k k e r 37.50, 244/7 gebr . 32.50, 
261/4 gebr . 12.50, 274/7 gebr . 8 gld., 
283/6, gebr . 6 gld., 296/9, gebr . 
4.75, 305/9 gebr . 3 gld., 300/4, gebr . 
2.75, 318/22, gebr . 5 gld., 350'55 
gebr . 3.25, 374/8 gebr . 1.20. 405/21, 
1.25, 428/442, 4.50,—, 487, 8 gld., 489, 
7 gld., 488, 5 gld., 537 gebr . 4 gld., 
550/55, 16 gld., 556/60 l e p l akke r , 
25 gld., 568/72 8,50, 612/16 10 gld., 
637 gebr . 1.25, 668/72 14 gld., 673/ 
77 6 gld. Luch tpos t 25 gld. gebr . 
35 gld. V e r k o o p condi t ies . Be ta l ing 
pe r postwissel ol op p o s t r e k e n i n g 
4 26 50 t en n a m e v a n de Hol land-
sche B a n k Unie A m s t e r d a m . Re
se rve o r d e r gewens t . Postfr is zon
de r p l a k k e r . Alle zegels in goede 
kwa l i t e i t . Manco lijsten w o r d e n m. 
zorg b e h a n d e l d . Mevr . A. Mebus-
V. Houdt , N.Z. Voorbu rgwa l 151, 
A m s t e r d a m . 

A u t o m . boek jes . 56/57 ƒ 9,— ; 58/59 
ƒ4,25; 59 m t. ƒ2,75; 60/61 ƒ 3 , — ; 
56 t / m 62 ( inkl . 59 m.t.) ƒ 20,—. 
Plus por to . W. de Rooij, l e Ze ine 
15, Waalwijk . 

Doub le t t en , veel Ned. en Kol. , ca t 
w a a r d e p lm. f 200,—. Vraagpr i j s 
f 90,—. H. J . Vogel. Mgr. D iepen
s t r aa t 3A, Den Bosch. 

Verz. België en a lbum, cat . w a a r d e 
ca. ƒ 1.000,—. P . H. M. V. Rijn, Ge -
le l i ss t raa t 26, W o r m e r (NH). 

A a n g e b o d e n : F . D . C s E 10 Ned. 
N w . Guinea , a f s t empel ing Manok-
war l , in rui l voor m a x i m a a l 3 Ned. 
zegels m e t gezamenl i jk dezelfde 
c a t a l o g u s w a a r d e . J . A u w e m a , 
K w a r t e l s t r a a t 7, Amers foor t . 

Vri jbl i jvend a a n g e b o d e n : alle com
ple te ge legenheidsser ies van 1925 
t / m 1940 mooi geb ru ik t , r o n d s t e m -
pel t egen 90 pet . cat . Postfr is zon
de r p l a k k e r van 1945 / m 1966 t egen 
90 pet . Lever ing in vo lgorde v a n 
b i n n e n k o m s t en zo l ang de voor
r a a d s t r e k t . Al leen o r d e r s boven 
ƒ 50,—, we lke por tvr i j en f i latel is-
t i sch ge f r ankee rd u i t s lu i t end na 
o n t v a n g s t van gi ro . J . W. Claes, 
Pos tbus 429, R 'dam, gi ro 58 38 08. 

N e d e r l a n d en overz gew. te koop . 
C a t a l o g u s w a a r d e p lm. ƒ 1000,—. C. 
v. Roekei , p / a K o r e v a a r s t r . 5, Lei 
d e n . Tel . (01710) 2 43 58. 

Te koop t .e .a.b. j a a r g . M a a n d b l a d 
v.d. 1956 en Mijn S t o k p a a r d j e v.a. 
l e j a a r g . t / m 1956. F. W v. Duim, ■ 
Pr insesse laan 25, Ede . 

Ned. 100 versch . ges t empe lde ƒ 5,-; 
Ned, 250 versch . ges t empe lde ƒ 20,-; 
Dui t s l and 100 versch . gest . f 5,—: 
Oostenr i jk 100 ve r sch . gest. ƒ 5,—; 
I t a l i ë 100 versch . gest . ƒ 5,—; S k a n -
d inav ië 100 versch . gest . ƒ 5,—; 
F r a n k r i j k 100 ve r sch . gest . ƒ 5,— ; 
O. -Europa 100 versch . gest. ƒ 5,—; 
Span je 50 versch . gest . ƒ 5,—; Chi
na, J a p a n 100 versch . gest. ƒ 5,—; 
België (Congo) 100 ve r sch . gest . 
ƒ 5,—; Z u i d - A m e r i k a 100 ve r sch . 
gest. ƒ 5,—. P lm. 1000 a n s i c h t k a a r 
t e n versch i l l ende l a n d e n f 100,—. 
Alles onge f rankee rd . R e m b o u r s . 
J . Visser, Bo t t e l rooss t r aa t 2, Gro
n ingen . 

Hongar i je 1000 versch . in n i e u w 
s t o c k b o e k ƒ 49.50. Géén r e m b o u r s , 
één w e e k vrij op zicht. Te koop ge
v r a a g d : Oostenri jk 1850/67. G. Sze-
gedi . P r . B e r n h a r d k a d e 26a, Rot-
terdam-12. Tel. 22 71 09. 

Coll. Rusland' 1950-1960 aangeboden 
Ca. 1000 Yv. frs. hoofdz compl . 
postfr is ser ies . Tel . (01894) 569. 

• NEDERLAND en O.G. 
• West-EUR. LANDEN en SKAN-

DINAVIE 
• KLASSIEK EUROPA. 
mooie z ichtboekjes b e s c h i k b a a r m. 
vele schaarse zegels en ser . k w a 
l i tei t . Opzet m e e r f i latel is t isch dan 
commerc iee l . Lage pri jzen. Opge
v e n s.v.p. referent ies . ° of '*•, ge 
vo rde rd? Drs. A. H. M. Wil lems, 
Wi lhe lmina laan 17, Huls t (Z). Tel . 
(01140) 24 96. 

G E V R A A G D 

Enschedese Ph i l a te l i s t en Veren i 
ging v raag t voor h a a r r ondzend -
d iens t inzending v. goede boekjes 
N e d e r l a n d en O.G., Wes t -Europa , 
Scand inav ië (geen Oos t -Europa) . 
Zend ingen aan de d i r e c t e u r rond -
zenddiens t D. Hamers l ag , Wil lem 
Ri jbber t s t raa t 48, Enschede . 

Verzame laa r v a n N u m m e r s t e m p e l s 
v r a a g t te koop : N u m m e r s t e m p e l s 
van Neder land op alle v o o r k o m e n 
de emissies en w a a r d e n . Ook op 
pa ren , s t r ippen , b lokken en b r i e 
ven . Aanbied ingen te r i ch t en a a n : 
A. B e r k h o u d t , B a a r d s e s t r a a t 5, te 
Rot te rdam-7 

Gr i eken land . S teeds t e koop gevr . 
oude b r i even en ve rzame l ingen to t 
1920. Aanb ied ingen aan H. C. van 
Ginhoven , K a n a a l s t r a a t 151, Lisse. 
Tel. (02530) 36 76. 

Te koop gevr . Vl iegbr ieven (spec, 
v luch ten) , ook Zeppel in en Bal lon-
post. Br ieven aan W. J . Len t ing , 
Loosdu insekade 55, Den Haag . 

Te koop gevraagd postfr isse zegels 
van Neder l and en Overzee , Ook 
collect ies . C. Wil lemsen, J a n s e n 
plein 43-III, A m s t e r d a m - W . Telef. 
(020) 11 05 26. 

Phi l . Ver. , ,Amersfoor t" v r a a g t 
goede boekjes voor h a a r r ondzend -
v e r k e e r . Geen m a s s a w a a r . P r o v . 
10 pet . Roula t ie in t r o m m e l s . Uw 
boekjes zijn ve rzeke rd . Z e n d e n a a n 
M. Kerseboom, B e u k e n l a a n 7 te 
Gron ingen . 

Verzamel ing N e d e r l a n d en Overz. 
Rijksdelen. Aanb ied ing m e t opgave 
ca t a loguswaarde en de prijs . Ben 
ook koper v. par t i jen . Br i even on
de r nr . Ph. 414 aan B o o m - R u y g r o k 
N.V. t e Haa r l em. 

G e v r a a g d : Rondzendboek jes voor 
de rondzendd iens t van de Fi la te l . 
ver . S i t t a rd e.o. In l i ch t ingen bij J . 
N. Schmei tz , J u b i l e u m s t r . 32, Si t 
t a r d . 

Te koop gevr . door Hol landse ver 
zame laa r : Neder land , postfr is zon
de r p l akke r . Nr. 84-86; 114-120; 
132-133; 134-135; 136-138; 149-162; 
177-198; 236-237; 346-349; 534-537; 
277-280. C. de Visser, H a g e b u t t e n -
weg 65, 607 Langen , Dui t s land . 

N.N.G. gevr . F.D.C.'s en b r i even 
v a n en n a a r de Exped i t i e S t e r r e n 
geberg te 1959 (E2). F . Hugenhol tz , 
Olympiaple in 166, A m s t e r d a m 

Munten , ook ve rzamel ingen , koopt 
s t eeds : P . C. d e Vries, L a a n d e r 
Vri jheid 49, Be rgschenhoek . 

Heeft u voor de b ib l io theek van de 
Hou tense Fi la te l is t ische J e u g d Ver. 
,,De Were ld B o l " w a t oude ca ta lo 
gi, f i latel ist ische boeken o l tijd
schri f ten over? Bij voorbaa t h a r t e 
lijk dank . Jeugdle id . G. J . v. Soest , 
S ta t ions laan 6, Hou ten (U.). Tel . 
(03468) 292. 

Rui l : 150 versch . gebr . postzegels 
tegen eenzelfde aan ta l (goede kwa 
liteit) . Zend ingen aan H. M. van 
Tu rnhou t , Pos tbus 55 t e Dongen 
(NB.). 

Verzamelaa r ,,Rode K r u i s " zoekt 
zegels, fdc 's , m a x i m u m k a a r t e n enz 
Verzoeke opgave v a n Yv. nr . en 
prijs onde r nr . Ph . 433 aan 
Boom-Ruygrok N.V. t e H a a r l e m 

DIVERSEN 

j . g. mi l laard, beëdigd fi latelist iscl 
m a k e l a a r - e x p e r t : k e u r i n g e n ei 
t axa t ies , inl. gr . ve rk r i jgb . hove 
n ie rsweg 18, tiel, tel . (03440) 38 79 

Verzamel t u V.N. en/of V.E.?' 
Ja? Wordt d a n l id v a n de gespec 
Verenig ing op dit gebied. Secre ta 
t a r i aa t : C. Spoe lman, IrisiStraat 18 
R idde rke rk . Tel. (01896) 47 55. 

BUITENLAND 

Ruil . Zoek Eng. Koloniën en gee 
Neder l . en Europa , alles gesternt 
Rui lmanie r n a d e r overeen te ko 
m e n . Br . onde r nr . P h . 421 aa 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarleir 

Ik zoek ruil m e t Nede r l andse vei 
zamelaar . Tor Syftes tad Elverur 
Noorwegen. 

„VIENNA", de Oostenri jkse we 
re ldc lub van postzegelverz . nodij. 
u uit deel te n e m e n . Schrijf voo 
inl icht ingen — 1 in t e rn an twoor 
coupon bijvoegen s.v.p. — aar 
A.W.W.S.C.C. WIEN, P o s t a m t 1.10 
P.O. Box 67, Oostenr i jk . 

Aangeboden postfr. ve r zame l i r 
b lokken , ca t a loguswaa rde Mi.Ml 
187,50. Prijs f 20,— plus 1 int . an tv l 
coupon. Bernd Fischer D-73 E s I 
l lngen, K e r n e n w e g 115, Duitsf 
Bondsrepubl iek . 

Nieuwt jes a b o n n e m e n t Zwitsei! 
L iechtens te in . Cavegn Rudolf, LäiJ 
febachweg 10, 8047 Zür ich . 

L i e c h t e n s t e i a - P h i l a t e l i e . Nieu 
t jesdlenst . Verzending op de d 
v a n uitgifte. Zichtzendingi 
n a a r mancoli js t bij ve rme ld i 
v a n referent ies . Ui tvoer ing v; 
mancoli js ten. P h i l t r a d i n g E t | 
b l issement . FL. 9494 Scha 
Liechtens te in . 

Ruil . Ik zend 8 versch i l lende ,,Z< 
pe l i n " souven i r - enve loppen . Ge 
400 verschi l lende g e b r u i k t e g e | 
genheidszegels van F rankr i jk , O' 
tenri jk, België, Spanje . N. Angel i 
Box 264, JoinvlUe, S, Catar i 
Brazi l ië . 

J a p a n 10 FDC's 5,—, 150 ve r s J 
ƒ 5,—. Prijslijst gra t is op a a n v r a J 
Yn. Kanagawa , I t ami , P.O. B | 
36, J a p a n (APHV). 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGHI 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

Eerste emissie Nederland 1852 
Voor het platen en nummeren van de 
5 cent, plaat III, IV, V en VI . 

H. A. LYPPENS 
Axelsestraat 21 , Terneuzen 

oictobernummer is geste ld op 2 6 s e p t e m b e r a .s . H e t oictobernummer wordt per post bezorgd 
op 18 en 19 oictober 1 9 6 7 



Zojuist verschenen: 

DE NIEUWE 
MICHEL EUROPA 
CATALOGUS 1968 
(zonder Duitsland) f 2 3 . 8 0 

1736 bladzijden, ca. 29.800 afbeeldingen, ca. 156.600 prijs-
noteringen. 
De objectieve en neutrale prijzengids voor de huidige markt
situatie. 
De tendens van de prijsstabilisatie in de Europese markt
gebieden komt in deze catalogus duidelijk tot uitdrukking. In 
vele gevallen waren aanzienlijke prijsverlagingen t.o.v. de voor-
jaarsprijzen noodzakelijk. De tijdens het afgelopen jaar hoog 
opgedreven prijzen van diverse gebieden (b.v. Italië, Triest 
Zone-A of Spanje, om slechts enkele te noemen), zijn door de 
veranderde situatie sterk beïnvloed. Desondanks komen er in 
deze catalogus ook weer vele, vaak opzienbarende, prijsstij
gingen voor. 

Bestelt u vooral tijdig bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiging voor Nederland; 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM - SURINAMELAAN 31 - TELEFOON (02950) 143 23 

1968 1968 

FACIT 
medio september verkrijgbaar 
bij uw handelaar of rechtstreeks 
van importeur. 

PRIJS f 12.75 
De Facit 1968 is nu met 
gehele Engelse ondertekst, 
is onontbeerlijk voor iedere 
Skandinavië-verzamelaar, 
vermeldt zegels met FDC en 
vele afwijkingen etc. etc. 

Importeur 

I POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenstraat 55, Almelo 
Telefoon (05490) 6417 

UHAUBEK 
Voor de verzamelaars van 

NEDERLAND 
Een speciaal album, ruim van opzet, met b.v. een extra blad 
voor kleuren en platen der Ie emissie, verder zeer vele typen 
en tandingen, op extra zwaar speciaal albumpapier. 

Normale uitvoering: 
in linnen schroef band f 20,25 
in linnen klemband f 24,60 
in kunstleren klemband ƒ 27,75 
albumtekst zonder band f 12,— 

In „BRILLANT'-uitvoering: 
,,plakkerloos", voor de postfrisverzamelaars. 
De dubbele klemnaad van de Hawidklemstrook verhindert het 
verschuiven of uitvallen der zegels. 
In kunstleren klemband tot 1945 ƒ60,15 
In kunstleren klemband vanaf 1945 f 50,85 
Compleet in één kunstleren klemband ƒ95,25 

(De bladen zijn gestansd waardoor een vlak openliggen gegaran
deerd is !) 

Voor de verzamelaars van de 

NEDERLANDSE OVERZEESE 
RIJKSDELEN 
Begin oktober is verkrijgbaar in een nieuwe bewerking, een 
speciaal album voor dit gebied. Eveneens ruim van opzet met 
praktisch alle typen en tandingen, op extra zwaar speciaal 
albumpapier. 

Normale uitvoering: 
in linnen schroef band ƒ 35,25 
in linnen klemband ƒ 39,60 
in kunstleren klemband ƒ 42,75 
albumtekst zonder band ƒ 27,— 

Losse albumteksten: 
Nederlands Indië ƒ10,80 
Nederlands Nieuw-Guinea ƒ 3,90 
Curagao/Nederlandse Antillen ƒ 11,40 
Suriname ƒ14,40 
Eind oktober ook in ,,plakkerloze" uitvoering ,,Brillant" verkrijg
baar. 

Prijsopgave in het volgende Maandblad. 

Complete prijslijst 1966II gratis verkrijgbaar bij uw postzegel
handelaar of direct bij 

Telefoon (070) 11 0319 



DE NEDERUNDSCHE 
I POSTZEGELYEILING N.Y. 

Rokin 58  AmsterdamC  Tel. (020) 230261 en (020) 242380 

^fDrLlmsilli^^ ^'^ openen het nieuwe seizoen met 

m^- EEN EXCEPTIONELE VEILING 
in de weelc 16 tot 21 oktober a.s. 

NEDERLAND & O.R., EUROPA en OVERZEE, waaronder v e l e h o n d e r d e n kavels met zeldzame 
nummers, veel klassiek, materiaal voornamelijk afkomstig uit bekende nalatenschappen, met de verkoop 
waarvan wij ingevolge testamentaire beschikking werden belast. 
RESTANTENDAG, ZATERDAG 21 OKTOBER a.s., honderden waardevolle en Interessante collecties, 
landenverzamellngen enz. enz. 

De catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen gezonden; voor serieuze gegadigden, 
die nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd 
en op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

LIJST NR. 

* • postfr. 

* postfr. 

° gebruikt 

10° 
13° 
14° 
18° 
20° 
23° 
24° 
25° 
36° 
39° 
40° 
41» 
56» 
64» 
78» 
79» 
82/83»* 
id. b L v . 4 
87/89» 
94° 
97° 
98»» 
100* 
102/03° 
107/09* 
114/20* 
120A* 
134/35** 
139/40** 
141/43° 
141/43* 
141/43** 
148** 
152** 

2 

zonder plakker 

met plakker 

8,50 
1,50 

22,50 
16,— 

5.50 
1,25 
1,25 

22,50 
2,25 
2,25 
1,25 
7,75 
1,50 
1,25 
2,25 
3,— 
7,25 

32,50 
3,25 
1,65 

10,— 
65,— 

125,— 
4,75 

24,— 
15,— 

2,25 
34,50 

6,95 
4,25 
7,25 

10,— 
1 , — 

175,— 

154* 
166/68° 
164» 
165° 
191** 
198** 
211° 
212/19° 
220/23° 
224* 
225/28* 
225/28° 
229/31» 
238/39*» 
238/39* 
240/43** 
240/43* 
240/43» 
244/47* 
244/47° 
248/51* 
252/55° 
256** 
257/60»* 
257/60» 
257/60° 
261/64° 
267»» 
267/68° 
269 
270/73»* 
270/73° 
274/77* 
274/77° 

Lever 

NEDERLAND 
POSTZEGELHANDEL 

HARTOG OKKER 
Herengracht 167 parterre Amsterdam Cl 

1,65 
4,— 
2,85 
1,75 

12,50 
7,50 
3,75 

27,50 
4 , 
6,— 

17,50 
8,— 

13,50 
55,— 
38,— 
35,— 
27,50 
14,50 
52,50 
32,50 
28,50 
3,50 
9,— 

50.— 
35,— 
16,50 
12,50 

2,— 
4,75 
1 , — 

35,— 
12,— 
26,— 
7,50 

278» 8,50 
278° 2,65 
279/82° 5,— 
283/86° 6,— 
287/88»» 8,25 
287/88» 4,— 
289/92° 4,— 
293/95»» 6,50 
293/95» 1,10 
296/99° 4,75 
323/24** 5,— 
325/26*» 6,— 
332/45** 8,— 
346/49*» 145,— 
346/49° 45,— 
350/55»» 14,50 
356»* 2,— 
356a/d** 15,— 
374/78»* 4.50 
379/91 ** 2.25 
392/96** 2.— 
402/03** 4.75 
405/21** 1.25 
428/42»» 4,25 
449/53»» 1.85 
454/59** 1.95 
460/68*» 6.— 
469/73** 1.75 
487/89** 18,50 
490/94»» 2,50 
495/99»» 2,25 
500/03» 1,70 
508/12** 2,25 
513/17** 5,75 

523»» 1,10 
524»» 1,75 
526*» 2.65 
527*» 4.— 
528»* 5.95 
529** 1,75 
530** 12,50 
538/41** 5,— 
542/43»» 2,— 
544/48*» 6,— 
550/55** 15,75 
556/60»* 26,50 
563/67*» 10,— 
568/72** 10,— 
578/81** 11,50 
578/81° 10,— 
583/87** 11,50 
583/87° 10,— 
588/91 •* 2.75 
588/91° 1.15 
592/95»* 3 4 , 
592/95» 32,50 
596/600** 6,50 
602/06** 11,50 
607/11*» 7.25 
612/16** 10.— 
638/42»* 10,50 
652/56»* 5,50 
663/67*» 6,20 
668/72»» 14,— 
673/77»» 5,35 
673/77° 4.95 
678/79»* 12,50 
678/79» 2,50 

685/89** 
690/91*» 
692/96»» 
697/98»» 
697/98» 
699/703*» 
704/08** 
704/08° 
709b*» 
712/16** 
719/23** 
724/25*» 
728/32»» 
733/34»* 
735/39** 
740/41*» 
742/43** 
744/48** 
749/53** 
756/60** 
756/60° 
768/70*» 
768/70° 
771/73** 
771/73° 
776/80** 
776/80° 
781/82** 
783/87** 
783/87° 
788** 
788° 
794/98** 
794/98° 

Nrs. NVPH Cat. 1967 

4.75 
1 . — 
5,— 
1,75 
1 , — 
5.75 
5.— 
4.75 
6.— 
3.45 
7.— 
2,40 
3,75 
1.65 
4,70 
1,50 
2,05 
5,— 
4,— 
3,25 
2.75 
1.65 
1.10 
2.75 
1.85 
3.— 
2,75 
0.95 
4.— 
4,— 
1,75 
1.35 
2,15 
2,15 

801/05*» 
806/09** 
811/14** 
811/14° 
815/16»» 
815/16° 
817/18** 
817/18° 
826/27»» 
829/33** 
829/33° 
835/37** 
835/37° 
838** 
839/40** 
841/45** 
846/47*» 
848/52»» 
855/56** 
857** 
Luchtpost 
1/3» 
7»* 
9* 
9A» 
Roltanding 
1/18** 
1/18* 
3»» 
9*» 
10** 
id. paar ** 
20** 

Sept. '67 1 

.\M Pij 1 

^ 

1,80 
0,70 
1,55 
1,30 
0,60 
0,45 
0,90 
0,70 
0,60 
1.95 
1.75 
0.80 
0,70 
1,25 
0,75 
1,65 
0,55 
1.75 
1,10 
1,75 

17,50 
1.75 

17,50 
17,50 

265,— 
187,50 

1 , — 
1,25 

12,50 
27,50 

1 , — 

id. paar * • 2,50 
31 * 6,— 
86/89»» 22,50 
id. paren *» 45,— 

Porten 
31/48» 85,— 
54a T 1** 3,— 
54a T II»» 6,75 
55a»» 1 , — 
57a** 2,45 
59* ■ 20,— 
61/64* 6.— 
65/68» 2,25 
65a/68b» 135,— 
74** 1.15 
75*» 3.— 
77A»» 1.75 
79A»» 2.65 
69B/79B** 4.— 

Dienst 
1/8» 120,— 
1/8° 98.50 
9/15° 30,— 
13° 6,— 
16/19° 22.50 
20/24° 2.50 
25/26° 4.— 
27/40° 3.50 

Postpakketverr. 
zegels 
1/2° 9.— 

ngsvoorwaardent Aankopen beneden 30 gulden worden verhoogd met tenminste 1 gid. verzendkosten. j 
Alle vorige advertenties zijn vervallenl Geen vooruitbetaling a.u.b. gezien beperkte voorraad. Foreign buyers cash by orderpostage extra. 1 
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