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WIJ KOPEN WEER 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
Nederland 
356/73 
356 a/d 
402/03B 
kbl 
UlUjif) 
490/94 
542/43 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 

26.50 
8,— 

26.— 
4.50 

16.— 
1.75 
1.20 

10.— 
18.— 
1,20 
6.— 
6.— 
5.50 

578/81 
588/91 
592/95 
607/11 
612/16 
638/42 
652/56 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
685/89 

8.— 
1,75 

23,50 
5,25 
6,75 
6,75 
4,— 
4,25 
4,25 
9,— 
3,60 
9,— 
2,40 
3,25 

699/703 
704/08 
719/23 
724/25 
733/34 
735/39 
742/43 
744/48 
771/73 
Luchtpost 
12/13 

Ned. Nw. G 
22/24 

3,75 
3,25 
5.25 
1,— 
1,20 
3,50 
1,10 
3,50 
2,— 

185.— 

ulnea 
37.50 

Niet genoemde soorten alsmede FIRST DAY COVERS en de betere 
series van CURA(JAO en SURINAME kopen wij ook. Nederland vóór 
1940 momenteel tevens ongebruikt metplakker en gebruikt gevraagd. 
Aanbiedingen worden p.o. behandeld. 

GOEDE VERZAMELINGEN GEVRAAGD 

W.VANSPLUNTER 
QUADENOORD 5 - ROTTERDAM-26 

NIEUW TELEFOONNUMMER (010) - 27 26 60. 

Wij kopen tot dekking van onze behoefte. Minimum-zending ƒ50.—. 

AANBIEDING W E S T - E U R O P A 
Belsië 
342/50* Mercier 600,— 
351/53« Infanterie 90,— 
436» Borgerhout 27,— 
437» Charleroi 27,— 
785-86" Monumenten 27,— 
834/37* 38 /40 " TB 26,— 
946/51 • • Brugge 150,— 
979/85» TB 1955 27,50 
1031»» Zuidpool 26,— 

Luxemburg 
2«/48» Henry VII 55,— 
252/57» Soc. werk 55,— 
259/73» Intellectuelen 550,— 
300/05» St. Willibrordus 40,— 

Duiteland 
470/78» Wagner 200,— 
Lp 42A-C'' Chicago 250,— 

Bizone 
65/68» Gebouwen 115,— 

Bondirepubiiek 
3/6» Weldadigheid 44,— 
7/8» Bach 40,— 

Berlijn 
21/27» U.P.U. 160,— 
51/53»» Goethe (• 40,—) 150,— 

Frankrijk 
241/42» Tentoonst. Straatsb. 300,— 
257A» Le Havre 

(keur Koopman) 320,— 
297»» Cartier 50,— 
310»» Ampère 20,— 

IJsland 
Lp 9-11» Zeppelin 

Liechtenstein 
117» 
129» 
Lp 1/6» 

Frans 1 
Prinses Elsa 
Landschappen 

Zwitserland 
Lp 1/2» Opdrukken 

Oostenrijk 
738A-54A» 
Lp 54/60» 

Vatikaan 
39» 
40/43» 
54» 
55» 
80-85» 
150-57»» 
158/60» 
173»» 
174/75»» 
187/88» 
189/90» 
191»» 
200/02»» 
207/09»» 
210/12»» 
215/17»» 
227/29»» 
230/31»» 
241/44»» 
245/46»» 
Lp 9-15»» 
Lp 24-32»» 
Lp 33/34»» 

Nrs. volgens Yvert 1967. 
•» = Postfris, » = Ongebruikt, ° = Gebruikt. 
Aankopen beneden f 25,— porti extra. 
Beatling na ontvangst en akkoordbevinding. 

POSTZEGELHANDEL 

0. DE WIT 
Oudestraat 3 - Amstenrade (L.) - Tel.: (04492) 572 

Klederdrachten 
Vogels 

25/30 c (• 48,—) 
Heilig Jaar 
1,25 lire 
2 lire 
Catacomben 
Heilig iaar 
Garde 
100 Jr. Postzegels 
Maria Goretti 
H. Klara 
St. Bernhard 
Lombardus 
Paus Pius X 
Maria Jaar 
St. Bonifatius 
Nikolaas V 
H. da Cascia 
St. 1. van Loyola 
Capranica 
Academie 
Div. voorstellingen 
Schilderijen 
Koepel 

30,— 

250,— 
170,— 

99,— 

250,— 

120,— 
330,— 

64,— 
170,— 

40,— 
»0,— 

240,— 
58,— 
80,— 
40,— 
46,— 
63,— 
63,— 

180,— 
48,— 
52,— 
24,50 
22,— 
18,— 
23,75 
18,— 
18,— 
45,— 
34,— 
45,— 

INTERPOST-
HOBBY biedt u aan: LUCIFERSMERKEN-POSTZEGELS-SIGARENBANDEN 

Een ongelooflijk assortiment tegen ongelooflijke 
prijzen! 

Lucifers
merken: 

WERELD 1000 verschil!, slechts ƒ 8,50 
BELGIË 1000 verschill. (schaars) ƒ15,— 
HOLLAND 500 verschill. f 5,— 
HONGARIJE 500 verschill. ƒ 6,25 
(prachtige lucifersmerken In bonte kleuren) 
TSJECHO-SLOWAKIJE 1000 verschill. ƒ 12,50 
(w.o. vele komplete series) 
HOLLAND 80 verschill. prachige glanzende 
merken f 3,50 
JAPAN modellen (18 verschill.) f 1,50 
ZWEDEN 500 verschill. (zeer schaars) ƒ 15,— 

Postzegels: WERELD 5000 verschill, 
ALBANIË 100 verschill. 
ARABIÊ 50 verschill. 

Schaars! 
ƒ99,— 
ƒ33,— 
ƒ14,60 

BEIEREN 100 verschill. ƒ14,90 
DENEMARKEN 200 verschill. ƒ 8,95 
BELGIË 500 verschill. ƒ21,50 
DUITSLAND 1000 verschill. ƒ37,95 
ISRAËL 100 verschill. zeer mooi! ƒ11,95 
POLEN 100 verschill. GROOT FORMAAT 

ƒ 5,50 
ZWEDEN 600 verschill. vrijwel kompleet 

ƒ149,— 
RUIMTEVAART 100 verschil!., een lust 
voor het oog, slechts ƒ 8,50 
U.S.A. 100 verschill. ƒ 3,95 

Sigarenbanden: GRAAF TILLY 50 verschill 
WERELD 1000 verschill. 

ƒ 2,50 
ƒ 1 5 , -

INTERPOST-
HOBBY 

Alle aanbiedingen zijn samengesteld uit ALLEEN ONBESCHADIGDE EXEM
PLAREN van de hoogste kwaliteit! 
VRAAGT OOK VRIJBLIJVEND ONZE GRATIS PRIJSLIJSTEN MET ZEER VELE 
INTERESSANTE AANBIEDINGEN. 
Franko toezending na ontvangst van het bedrag op onze girorekening 704550, 
per postwissel of aangetekende brief, desgewenst toezending onder REMBOURS 
(ƒ 1,50 rembourskosten moeten wij dan in rekening brengen). 
INTERPOST-HOBBY Postbus 6082 AMSTERDAM 



G E H E E L G R A T I S ! ! 
Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
100 RUSLAND GROOTFORMAAT-ZEGELS, mooi sortiment, slechts f 7,45 
500 RUSLAND GROOTFORMAAT-ZEGELS, allemaal geheel complete 

series, een gigantische cataloguswaarde, een prachtig en kleurrijk geheel f 54,— 
754 RUSLAND, GROOTFORMAAT-ZEGELS, wederom allemaal geheel 

complete series, 'n met te becijferen cataloguswaarde, veel Sport. 
Olympiade, Dieren Bloemen, Luchtpost enz enz Winkelwaarde f"300,-
Bij ons gaan ze weg voor f99 ,— 

50 RUIMTEVAART, het nieuwe verzamelgebied, slechts f 5,95 
100 RUIMTEVAART waarbij zeer zeldzame zegels bij ons slechts f 13,95 
200 RUIMTEVAART, weer voorradig f39 ,— 
300 RUIMTEVAART Leg thans de basis voor een prachtige ruimtevaart-

collectie een modern thema tegen een ouderwets lage pnjs ' f65 ,— 
25 SALVADOR, slechts f 2,25 
50 SALVADOR voor de kenners f 4,50 
50 SAN MARINO weer allemaal Grootformaatzegels Zeldzaam koopje' f 3,95 

100 SAN MARINO Postfris" en bijna allemaal grootformaat-zegels f 11,96 
500 SCANDINAVIË een lust voor het oog met veel moeite bij elkaar ge

bracht slechts enkele pakketten leverbaar f 17,50 
100 SPANJE, aardig pakket alleen bij ons'Weggeefpnjs f 1,95 
100 SPORTZEGELS, meest postfris ENORM'Slechts f 5,25 
200 SPORTZEGELS Waarom elders veel geld betalen' Bij ons f 1 2 95 
300 SPORTZEGELS Een pakket van enorme waarde waarbij wederom met 

op cataloguswaarde werd gelet ze gaan weg voor slechts f22,50 
100 TS)ECHO-SLOWAKI|E GROOTFORMAAT-ZEGELS' Bloemen Dieren 

enz enz f 4 95 
250 TSJECHO-SLOWAKIJE GROOTFORMAAT-ZEGELS' Bloemen Dieren 

Sport met vele schaarse waarden dit is beslist het mooiste pakket dat 
WIJ ooit tegen een dermate lage prijs hebben aangeboden' f 12 50 

100 TS|ECHO-SLOWAKI|E gaan de aeur uit voor f 1,95 
200 TSJECHO-SLOWAKIIE veel bijzondere zegels f 3,95 
300 TSiECHO-SLOWAKljE heel erg veel bijzondere zegels 'n koopje f 7,95 
500 TSJECHO-SLOWAKIJE, waaronder veel grootformaat mooi pakket f 21 95 

1000 TSIECHO-SLOWAKIJE iets aparts alweer bijna'n land compleet on
telbare herinneringsiegels' f79 ,— 

100 TURKIJE 'n mooi pakket voor zeer lage prijs f 2,25 
300 TURKIJE alleen bij ons' een bijzonder pakket voor f 10,95 
500 TURKIJE zeldzaam mooi, 'n sprookje gelijk f24,95 

25 URUQUAY, gaan weg voor f 1,50 
200 URUQUAY, 'n gigantisch geheel met bijzonder fraaie zegels f 12,95 
100 U S A , met veel grootformaat gedenkzegels f 3,25 
100 U S A , ALEEN grootformaat gedenkzegels, prachtig' f 5,95 
200 U S A met veel grootformaat gedenkzegels f 9,95 
200 U S A , ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels' f 16,95 
50 VATICAAN, ontzettend schaars' Mooi postfris goed Vele zegels met 

afbeelding van de Paus Over 'n jaar het driedubbele waard' Slechts f 14,95 
Dit IS werkelijk UNIEK' Wat een pracht bezit 

500 WERELD een buitengewoon aardig sortiment' Nu slechts f 3,95 
500 Pracht platenzegels van de gehele wereld Bijzonder geschikt om veel 

geld te verdienen (boekjes plakker enz) Slechts f 17,50 
500 ZUID-AMERIKA Dit kunt u blindelings kopen, ze gaan weg voor f23,95 
100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zéér veel gelegenheids-

zegets met Pro Juventute' f 7,95 
200 ZWITSERLAND Zeer veel gelegenheidszegels, veel Pro Juventute' 

'n mooi bezit f 27,95 
100 ZWEDEN zo lang het nog kan voor slechts f 2,95 
400 ZWEDEN, een PRACHTPAKKET toch maar bij ons f33,95 

/^ kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' f 12,50 

y, kilo 
/= kilo 
'A kilo 
/> k'lo 

'/, kilo 

50 gram DENEMARKEN, bankpost, allemaal grootformaat Prachtig 
' / kilo DENEMARKEN, MODERN GOED mèt plaatjeszegels 

ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern 
FRANKRIJK, modern goed. met grootformaatzegets' 
HONGARIJE, poststroken van de regering, met grootformaat' 
IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met vele grootfor
maat-zegels' 'n koopje 
INDIA, zolang de voorraad het toelaat 

5Ó gram ISRAEL, bankpost met regeringsstroken, gemengd, zeer veel avon
tuur met veel mooie grote zegels' 

1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel
dadigheid 
NOORD IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 
heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 
NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht 

'/, kilo 

'/, kilo 

4,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 

12,50 
12,50 

9,95 

13,95 

12,50 

12,50 
12,50 

12,50 

24,50 

6,95 

12,50 

12,50 

27,50 

12,95 

Veel gedenkzegels Kleine voorraad f 
y, kilo SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 
' / . k i lo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Vele landen, veel 

avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE! idem vele landen, veel 

avontuur f 
50 gram U S A , bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 

met zeer vete vondsten'Gaan weg ä f 
y, kilo U S A , enorm veel gedenkzegels erbij Dit zijn werkelijke ,,goud

mijntjes"' f 
'/, kilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids

zegels f 
DROOMPARTIj, ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 

vlinders, torren, kevers, vissen enz. enz Zéér grote winstmogelijk
heden ƒ 

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

GIGANT-PARTIJ, liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest groot
formaat' Elke koper ontvangt gratis de compl serie van 24 waarden 
Aziatische Spelen, van Indonesië, per partij slechts f 16,90 

GOLIATHPARTIJ ,,DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal 
Ruim f 100—handelswaarde'Slechts f 25 ,— 

1000 WERELD, buitengewoon laag in pri js, 'n koopje' f 11,95 
2000 WERELD wat 'n waardevol pakket met mooie zegels' f27,50 
5000 WERELD, commentaar overbodig. W a t ' n collectie' f 99 ,— 

400 N E D E R L A N D - N E D I N D I Ë en I N D O N E S I Ë , een pracht van 'n 
samenstelling met veel bijzondere en postfrisse zegels; 'n koopje f 14,95 

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

«25 tot «50 zegels! Dit zijn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N Ü 
schitterend goed van N E D E R t A N D E N DE OVERZEESE 
RIJKSDELEN, u vindt o.a. N E D E R L A N D , gebruikt en onge
bruikt, veel weldadigheid, N E D E R L A N D S I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , 
N I E U W - G U I N E A , N E D . A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I 
N A M E ! Elke partij heeft minstens een cataloguswaarde van 
f 125,— De winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten bedragen, 
maar nu betaalt u slechts f 45,— 

Postzegelhandel H. FIORANI *n postacgelmtBnie 9 Dan, naar FIORANI! 
P O S T O R D E R A D R E S : (vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397. 

P o r t o k o s t e n e x t r a Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postglro41511 t.n.v. I.J. Mark 
te KAAG 

A F H A A L A D R E S S E N : Wi j nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag Inkooplijst. 

„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55 MARK, Primulastraat 19. Den Haag Tel. 681678 

■ 
1 SPECIALE AANBIEDING KOLLEKTIES en SAMENSTELLINGEN enz. 
1 Nederland 
1 Per jaargang ** excl. frankeerzegels 

A jaargang 1945/48 45 st 20,— 
B jaargang 1949/51 45 St. 97,51 
C jaargang 1957/58 32 st 3 1 , — 
D jaargang 1959/60 32 st. 33,75 
E jaargang 1961/62 32 st. 22,75 

1 F jaargang 1963/65 63 st. 38,75 
1 G postzegelboekjes 56/57 9,75 
1 H postzegelboekjes 58/59mt 4,25 
1 1 alle kombinaties volgens cat 
1 NVPH 820a t/m 825 en 23h 34,95 
1 J 10 fdc's E 20 t/m E. 29 180,— 
1 K 10 fdc's E. 30 t/m E, 39 68,51) 
1 L 10 fdc's E. 40 t/m E. 49 42,5') 
1 M 10 fdc's E. 50 t/m E. 59 36,— 
1 N 10 fdc's E. 60 t/m E. 69 17,5(i 
1 O 11 fdc's E. 70 t/m E. 79 17,511 

POSTZEGELGROC 
GOUWE 3537GOUDA  TE 

Nederlandse Antillen 
P fdc's 1963 7 st E. 23/29 
Q fdc's 1964 4 st. E. 30/33 
R fdc's 1965 6 st. E, 34/39 
S fdc's 1966 5 st E. 40/44 
Suriname 
T fdc's E. 121415 z/adres 
U fdc's 1962 7 st. E. 18/24 
V fdc's 1963 5 st. E. 25/29 
W fdc's 1964 5 st E. 30/34 
X fdc's 1965 6 st. E. 35/40 
Y fdc's 1966 10 st. E. 41/50 
Z fdc's luchtpost E lp. 2 en 

lp. 35/46 2 st. 
Landenkollekties 
uitsluitend groot formaat 
plete series of z g, korte 

>THANDEL J.C 

23,50 
13,— 
15,75 
11,25 

21,50 
23,75 
21,50 
20,75 
17,— 
29,50 

32,50 

n com
senes 

150 Rusland jaargang 1965 
kpl series 

150 Albanië in kpl. series 
66 Togo in kpl. series 
36 Ajman reuze form 

kpl series 
36 Qiwam idem 
45 Fujeira idem 
50 Paraguay 10 series post 

kpl. (versch.) 

14,95 
24,95 
18,95 

16,95 
16,95 
22,95 

4,95 
100 Paraguay 20 versch series 

post kpl 
30 Afghanistan 6 series kpl. 

150 Hongarije in 30 korte 
motief series 

9,75 
4,95 

12,50 
245 Polen m kpl. pracht series 

74 China in kpl series 

■i.J.v.d. KIND 
L 018205665  BGG 2336  GIRO 1 4300  BANK: ABN 

47,50 
4,95 

Landenkollekties 
groot formaat, alle zegels 
verschillend, doch geen 
series 

300 Albanië 62,50 
500 Argentinië 39,75 
100 ld , gr.f. 9,— 
200 Austratie 29,75 
100 Angola 18,75 
150 Angola 33,75 
500 België 24,75 
700 België 47,50 

1000 België 115,— 
300 Bulgarije 12,75 
600 Bulgarije 42,95 
100 Curasao 47,50 
200 Curasao 119,— 
200 China, gr.f. 7,25 
200 CongoRuanda 21,5C 
300 CongoRuanda 38,50 
500 CongoRuanda 

143,50 

100 Cameroen 
300 Denemarken 
500 Denemarken 
500 Duitsland 

1000 Duitsland 
2000 Duitsland 
100 WestDuitsl. 

gr.f. 
300 OostDuitsl. 

gr.f. 
200 Egypte 
500 Egypte 
100 Egypte gr.f 

Motiefkollekties 
Zegels alle verschil 
doch geen series. 

200 bloemen 
200 dieren 
300 dieren 
200 ruimtevaart 
200 sport 
300 sport 
500 sport 

100 vruchten 

18,75 1 
24,75 

199,— 1 
14,50 1 
34,75 1 

149,— 1 

20,— 1 

24,50 i 
27,50 1 

195,— 1 
17,50 1 

end, 1 

16,50 1 
10,25 1 
17,50 1 
17,50 1 

9,75 
18,25 1 
38,50 1 
7,25 
7,25 1 



HOLLAND ALBUMS 
Voor de „up to date" verzamelaars 

In deze groot-for-
maat-albums, ge
drukt op prima 
houtvrij papier, for
maat 313^ X 26 cm, 
zijn alle afbeeldin
gen van zegels t/m 
1966 opgenomen. 

De banden zijn ver
vaardigd van kunst
leer (in vijf kleuren 
verkrijgbaar) en met 
goud bedrukt. 
Messing schroeven 
completeren het ge
heel. 

Elk jaar eind janu
ari zijn voor alle 
albums supplement-
bladen verkrijgbaar. 

NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
totaal 1 7 6 bladen flO,-

NEDERLAND 
totaal 7 0 bladen 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
totaal 1 0 7 bladen 

INDONESIE-WESMRIAN 
totaal 3 6 bladen 

f 6,50 

f 7,50 

f 5,75 
LAATSTE DRIE DELEN IN EEN BAND 

totaal 211 bladen f12,50 

Een briefkaartje en u krijgt een uitgebreide prijscourant 
toegezonden over onze albums, stokboeken, etc. etc. 

IMPORTA N.V. POSTZEGELGROOTHANDEL 
DEN HAAG - POSTBUS 150 

Meer dan 1000 verkoopadressen in Nederland 

IIVHOVD 
van dit nummer 

Hoofdartikel 109 
Eerste Emissie Ned.-Indië (13) 110 
Over de Oostgrens 113 
De Untea-periode filatelistisch gezien 114 
De kerstpuzzel opgelost 118 
Meer vrij invoer 119 
Vlaggen op postzegels 120 
Attentie 121 
Jurylid in Canada 122 
Boekenplank 123 
Een Hongaarse brief 124 
Agenda / B.D.C 125 
Wij ontvingen / Tentoonstellingen, ruildagen en 

jubilea 126 
Amphilex 129 
Rubriek Nederland 130 
Rubriek Overzeese rijksdelen 131 
Rubriek Postwaardestukken / Stempels 132 
Rubriek België 133 
Rubriek Post uit Parijs 134 
Rubriek Suid-Afrika 135 
Rubriek Ver. Naties / Wij lazen voor u 136 
Ned. Bond van Filatelisten-verenigingen 137 
Verenigingsnieuws 138 
Wat kost nu eigenlijk die (nieuwe) zegel? 139 

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 
goudtltel 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 f 4/50 
Losse etuis, per stuk ƒ0,15 

" , 3 , I formaat 16 x 25V2 sm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,25 

l ' a O a I I formaat 3OV2 x 2572 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis f 9/90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,50 

P C l i l formaat'35 x 2572 cm, 15 etuis voor 90 covers 
. w . I l l Prijs, inclusief etuis ff 12/90 

Losse etuis, per stuk ƒ0,65 

UITGAVE IMPORTA n.v. 
POSTBUS 150 
DEN HAAG 
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44e jaargang - maart 1967 (510) 

Nog eens de „Amphilexzegels" 
in ons vorige nummer stelden wij ons achter de uitgave-

voorwaarden van de Amphilexzegels: alléén op entreebewijs van 
de Amphilex verkrijgbaar! Wij hebben daardoor naar ons wel 
duidelijk is geworden nog niet alle Nederlandse filatelisten ervan 
overtuigd dat deze methode echt wel juist is. 

Voorop willen we stellen dat niemand de zegels ,,moet" kopen. 
We verzamelen voor ons plezier en niemand is gedwongen welke 
zegel dan ook die hem niet aanstaat in zijn verzameling op te 
nemen. Men még de zegels kopen, maar het staat iedere ver
zamelaar volkomen vrij om het niet te doen. 

Het volgende punt is: wat kost het organiseren van een inter
nationale filatelistische tentoonstelling. Wij willen ons niet aan 
schattingen wagen — na de tentoonstelling zullen we het wel 
horen — maar willen toch wel even vaststellen dat dit niet in de 
duizenden maar in de honderdduizenden guldens gaat lopen. Dit 
geld wordt uitgegeven voor ons plezier, want de tentoonstelling 
wordt niet georganiseerd omdat de RAI toch verhuurd moet 
worden of omdat de organisatoren om werk verlegen zitten. 

Het enige doel van een groot aantal mensen, dat al maanden
lang — en de meesten van hen volkomen belangeloos — geen 
tijd meer heeft om aan iets anders te denken dan aan de 
Amphilex, is het naar Nederland halen van een evenement dat 
elke rechtgeaarde filatelist toch evenzeer zal interesseren als 
een ,.wereldkampioenschap" een sportliefhebber. 

Dat er van ons daarvoor een bijdrage gevraagd wordt is dus 
niet onlogisch. En als tegenprestatie krijgen we dan nog zegels 
die, hoe men het ook wendt of keert, toch zeker ook na de 
tentoonstelling het toeslagbedrag nog wel waard zullen zijn 
(Kijkt u maar eens naar de cataloguswaarde van bijvoorbeeld de 
zegel van de Philatec in Parijs in 1964). 

Dan wordt nog opgemerkt dat de entreeprijs in feite een 
toeslag van meer dan 50% van de zegelwaarde is, zodat deze 
zegels op de ,,zwarte lijst" zouden thuishoren. Dit is niet juist, 
want de FlP-bepalingen sluiten uitdrukkelijk zegeluitgiften waar
van de toeslag geheel ten goede komt aan de verzamelaars 
— zoals in dit geval — van deze „zwarte lijst" uit. 

Wij blijven dan ook onze lezers aanraden de Amphilex te 
bezoeken en de zegels te kopen, en daardoor mede te werken 
aan het slagen van de Amphilex als filatellstisch evenement. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
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EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIE (13) J. F. cieij 

Oplagecüfers 
1862 

In een brief van 7 mei 1862 van de Minister van Finan
ciën aan het Munt-College, waarin voor het eerst over de 
invoering van postzegels voor Nederlands-Indië wordt ge
sproken, staat vermeld: 

„ . . . .De voorraad die er vooreerst benoodigd is en die 
naar alle waarschijnlijkheid langer dan een jaar zal kun
nen toereiken, bedraagt een millioen s t u k s . . . . " 

Op 24 oktober 1862 schrijft het Munt-CoUege aan de 
Minister van Financiën: 

„Ter voldoening aan het verzoek vervat in U.E. missi
ve van den 25 Sept jl Posterijen No. 155 hebben wij de eer 
U.Exc. bij deze mede te deelen dat in de eerste dagen der 
volgende maand drie duizend vellen postzegels voor Neder-
landsch Indië ter verzending gereed zullen zijn. 

Wij doen UE. hierbij tevens toekomen een drietal vellen 
met gemelde postzegels . . . ." 

Op 13 november 1862 antwoordt de Minister van Finan
ciën: 

„Aan UHEdG den goeden ontvang berigtende van Uwen 
brief van 24 October jl No. 185/162 met bijgevoegde drie 
proefbladen Indische postzegels heb ik de eer UHEdG te 
verwittigen dat ingevolge het mij door den Minister van 
Kolonien kenbaar gemaakte verlangen de keuring en 
overname van den aangemaakten voorraad van die zegels 
zal behooren te geschieden op de voor de inlandsche zegels 
gebruikelijke wijze waarbij de Inspecteur der posterijen te 
Utrecht het evengenoemde departement zal vertegenwoor
digen, terwijl de Referendaris bij hetzelfde Departement, 
chef van het bureau voor de controle der Indische bestel
lingen en remises de heer I. C. Evers te 's Gravenhage is 
aangewezen om de zegels vervolgens in ontvang te nemen 
in denzelfden toestand als dit voor de inlandsche zegels 
door den controleur magazijnmeester geschiedt en daarvoor 
bewijs af te geven . . . . " 

Deze overneming is gebeurd op 17 november 1862, wat 
blijkt uit een brief van 18 november i862 van het Munt-
College aan de Minister van Koloniën: 

„Wij hebben de eer U.E. bij deze kennis te geven dat op 
den 17 dezer door de Commissie van keuring der postze
gels van den Heer H. A. van den Wall Bake zijn overgeno
men 3000 vellen postzegels voor Ned. Indie ä 10 cents, en 
dat gemelde hoeveelheid, naar aanleiding van een schrij
ven van Z.Exc. den Minister van financiën in drie verze
gelde paketten naar U.E. Departement is verzonden aan het 
adres van den Referendaris, I. C. P. Evers, Chef van het 
bureau voor de Controle der Indische bestellingen en remi
ses " 

Op 19 november wordt de verzending der zegels ook aan 
de Minister van Financiën gemeld: 

„ Aan de heer I. C. P. Evers, Referendaris bij het 
Departement van Koloniën, zijn ingevolge Uwer Exc: missive 
van 13 dezer, post : No 114 verzonden 6 pakken, inhoudende 
3000 vellen of 300.000 stuks postzegels è ƒ -.10c. voor Ned: 
Indië." 

Brief van 27 december 1862 van het Munt-CoUege aan de 
Minister van Koloniën: 

„Ten vervolge op onze missive van den 18 November jl. 
No 188/164 hebben wij de eer U.E. te berigten dat op den 
24 dezer door de Commissie van keuring der postzegels 
2500 vellen postzegels voor Ned. Indië ä 10 cents van den 
Heer H. A. van den Wall Bake zijn overgenomen en dat 
deze hoeveelheid in drie verzegelde paketten naar U.E. 
Departement, aan het adres van de Referendaris I. C. 
Evers is opgezonden." 

Op 27 december 1862 wordt dit ook aan de Minister van 
Financiën medegedeeld. 

Op 31 december 1862 bevestigt de Minister van Kolo
niën de ontvangst: 

„Met referte tot den brief van het Munt Collegie van den 
27 dezer, No 191/168, heb ik de eer bij deze de ontvangst 
te berigten der daarbij bedoelde 2500 vellen postzegels voor 
Nederlandsch Indië." 

Samenvatting van in 1862 overgenomen zegels: 
17 november 1862: 300.000 ongetande zegels 
24 december 1862: 250.000 ongetande zegels 

totaal 1862: 550.000 ongetande zegels 

1863 
Brief van 24 januari 1863 van het Munt-College aan de 

Minister van Koloniën: 
„Ten vervolge op onze missive van den 27 December jl. 

191/168 hebben wij de eer U.E. mede te deelen dat op 
gisteren door de Commissie van keuring der postzegels van 
den Heer H. A. van den Wall Bake zijn overgenomen 2000 
vellen postzegels voor Ned. Indie ä 10 cents en dat deze 
hoeveelheid in twee verzegelde paketten naar U.E. Depar
tement aan het adres van den Referendaris I. C. Evers is 
opgezonden." 

Deze zending wordt op 24 januari 1863 wederom ook aan 
de Minister van Financiën medegedeeld. 

Op 31 januari 1863 bevestigt de Minister van Koloniën de 
ontvangst. 

De volgende overneming wordt op 7 maart 1863 door het 
Munt-College aan de Minister van Koloniën gemeld: 

„Ten vervolge op onze missive van den 24 January jl No 
202/175 hebben wij de eer U.E. bij deze kennis te geven dat 
op den 6 dezer door de Commissie van keuring der post
zegels van den Heer van den Wall Bake zijn overgenomen 
2500 vellen postzegels a 10 cents voor Ned. Indië en dat deze 
hoeveelheid in drie verzegelde paketten naar U.E. Departe
ment aan het adres van den Referendaris I. C. Evers ver
zonden is. 

Door deze bezending is de bestelde hoeveelheid van een 
millioen postzegels ä 10 cents voor Ned. Indië voltallig ge
maakt." 

Op dezelfde dag wordt de verzending van de 250.000 post
zegels voor Nederlands-Indië aan de Minister van Finan
ciën medegedeeld. 

Op 12 maart 1863 wordt de ontvangst der zegels door de 
Minister van Koloniën bevestigd. 

Al in de volgende maand, op 8 april 1863 doet de Minis
ter van Koloniën een nieuwe bestelling zegels: 

„Ik heb de eer uw Collegie te verzoeken nogmaals eene 
hoeveelheid van tien duizend vellen (1.000.000 stuks) postze
gels te willen doen vervaardigen voor de dienst in Neder
landsch I n d i e . . . . " 

Nadat er enige correspondentie tussen het Munt-College 
en de Minister van Koloniën is gevoerd, wat geleid heeft 
tot de toekenning van een gratificatie van ƒ 150,— voor elk 
miljoen postzegels voor Nederlands-Indië, dat onder toe
zicht van de Controleur wordt vervaardigd, bericht het Munt-
College op 23 juni 1863 aan de Controleur over de postzegel-
fabrikatie: 

„ . . . .Tevens geven wij U kennis dat wij den Heer Bake, 
op magtiging van Z.E. den Minister van koloniën, heb
ben uitgenoodigd om in den loop van dit jaar nog eene hoe
veelheid van één millioen postzegels voor Ned. Indie te doen 
vervaardigen, geheel op denzelfden voet als zulks laatste
lijk heeft plaats gehad en dragen U bij deze op om op die 
vervaardiging, overeenkomstig uwe instructie, het vereisch-
te toezigt uit te oefenen." 

Muntmeester Van de Wall Bake, de aannemer-fabrikant 
van de postzegels, moet de nieuwe bestelling Indische zegels 
in het produktieschema voor de Nederlandse zegels inpas
sen. In verband hiermee krijgt hij, eveneens op 23 juni 1863 
van het Munt-College een brief van de volgende inhoud: 

„Naar aanleiding van een schrijven van Z.E. den Minis
ter van Kolonien hebben wij de eer UEd.Gestr. bij deze op 
te dragen de vervaardiging van één millioen postzegels voor 
Ned. Indie, geheel op den zelfden voet als zulks laatstelijk 
heeft plaats gehad. 

Het zal ons aangenaam zijn te vernemen op welk tijdstip 
in den loop van dit jaar UEdG. berekent dat gezegde hoe
veelheid postzegels ter verzending naar Ned. Indie gereed 
zal kunnen zijn." 

Op 29 juni 1863 antwoordt de Muntmeester: 
„In antwoord op UWHoogEdelGestrenge missive van den 

23ste dezer No 237/205 heb ik de eer UWHoogEdelGestrengen 
kennis te geven dat het voor Nederlandsch Indie vereischte 
millioen Postzegels in den loop van de maand December 
ter verzending zal gereed kunnen zijn. —" 
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En als vervolg hierop schrijft op 30 juni 1863 het Munt-
College aan de Minister van Koloniën: 

„In voldoening aan het verzoek, vervat in U.E. missive 
van den 19 dezer LtAAZ No 16, hebben wij aan den Con
troleur over de Postzegelfabricatie mededeeling gedaan van 
de gunstige beschikking, welke Z.M. de Koning heeft gelie
ven te nemen op U.E. welwillende voordragt ten zijne op-
zigte met betrekking tot de vervaardiging van postzegels 
voor Nederlandsch Indie, zoo voor het verledene als voor 
het vervolg. 

Door deze gunstige beschikking onze bezwaren tegen het 
opdragen van meerdere werkzaamheden aan genoemden 
ambtenaar, en welke wij de eer hadden U.E. kenbaar te 
maken bij onze missive van den 8 Mei 11 No. 226/193, opge
heven zijnde, zoo hebben thans den Heer H. A. van den Wall 
Bake, naar aanleiding van Uwe missive van den 8 April 
LtAZZ No 4, uitgenoodigd om voor rekening van U.E. 
Departement in den loop van dit jaar wederom eene hoe
veelheid van een millioen postzegels voor Ned. Indie te doen 
vervaardigen geheel op den zelfden voet als zulks laatste
lijk heeft plaats gehad, terwijl wij tevens den Controleur 
hebben opgedragen om over deze vervaardiging het ver-
eischte toezicht uit te oefenen. 

Wat de tijd van aflevering der genoemde hoeveelheid 
postzegels betreft, zoo kunnen wij U.E. mededeelen dat de 
Heer Bake berekend heeft, dat dezelve, indien zich inmid
dels geen onverhoopte omstandigheden voor doen, tegen het 
einde van het loopende jaar ter verzending naar Ned Indie 
in gereedheid zal kunnen zijn en heeft hij alzoo op zich ge
nomen om de werkzaamheden in de postzegelfabriek zoo
danig te regelen dat daaraan gereedelijk zal kunnen vol
daan worden." 

Nog juist in 1863 worden de miljoen bestelde Indische ze
gels in één partij overgenomen en verzonden. Dit vinden we 
in de brief van 29 december 1863 van het Munt-College aan 
de Minister van Koloniën: 

„Wij hebben de eer U.E. bij deze kennis te geven dat op 
gisteren door de Commissie van keuring der postzegels van 
den Heer H. A. van den Wall Bake zijn overgenomen 10.000 
vellen postzegels voor Ned. Indie ä 10 cents, welker ver
vaardiging naar aanleiding van U.E. missive van den 8 
April 11 A.AZ. No 4 door ons aan genoemden Heer waren 
opgedragen. 

Deze hoeveelheid postzegels is in 10 verzegelde paketten, 
elk bevattende 2 pakken ieder met 500 stuks aan het adres 
van den Referendaris I. C. Evers naar U.E. Departement 
opgezonden.. . ." 

Samenvatting van in 1863 overgenomen zegels: 
3 januari 1863 
6 maart 1863 
8 december 1863 

Totaal 1863 

200.000 ongetande zegels 
250.000 ongetande zegels 

1.000.000 ongetande zegels 
1.450.000 ongetande zegels 

1864 
Het duurt nu driekwart jaar, aleer door de Minister van 

Koloniën een nieuwe bestelling Indische zegels wordt ge
daan. Dit gebeurt op 15 oktober 1864. 

Tegelijkertijd wordt verzocht, naar aanleiding van de kort 
te voren in Nederland ingevoerde getande zegels, de vellen 
Indische zegels te perforeren. 

„. . . .nogmaals eene hoeveelheid van vvjf duizend vellen 
(500.000 stuks) postzegels te willen doen vervaardigen voor 
de dienst in Ned. Indie. 

Gaarne verneem ik, wanneer daarover ter verzending zal 
kunnen worden beschikt.-

Ik verzoek tevens uw Collegie, mij te willen melden, of de 
aanmaak van het nu verlangde half millioen stuks zou 
worden vertraagd indien die, evenals de sedert eenigen tijd 
alhier in omloop gebragte postzegels, van een getanden rand 
wierden voorzien, en met welk bedrag de kosten van aan
maak dientengevolge zouden vermeerderen." 

In het antwoord van het Munt-College op 25 oktober 1864 
vinden we al de eerste symptomen van de moeilijkheden 
betreffende de te geringe produktiecapaciteit van de post
zegelfabriek aan 's Rijks Munt: 

mede te deelen dat de daarbij aangevraagde hoeveel
heid postzegels voor Ned. Indie in den loop der maand Janu-
arij aanstaande in gereedheid kan zijn. Mögt U.E. echter 
verlangen deze hoeveelheid nog voor het einde van het loo
pende jaar naar Ned. Indië te verzenden, dan zal daartoe 
de mogelijkheid bestaan, indien de laatste termijn van leve

ring der voor Nederland in aanmaak zijnde postzegels door 
U.E. ambtgenoot voor de financiën op eene maand later 
wordt gesteld, in welke geval wij de vrijheid nemen U.E. 
uit te noodigen zich te dezer zake tot Uwen genoemden 
ambtgenoot te wenden. 

. . . . dat de vervaardiging van de verlangde 500.000 stuks 
postzegels niet vertraagd zal worden, bij aldien zij even als 
thans de postzegels voor Nederland worden doorboord. . . . " 

Op 3 november 1864 schrijft de Minister van Koloniën aan 
het Munt-College: 

„ De vijf duizend vellen (500.000 stuks) postzegels, 
waarvan de aanmaak door mij is verzocht, behoeven niet 
vóór het einde van het loopende jaar te worden afgezonden. 
In overeenstemming met Uw schrijven zal ik derhalve in 
den loop der maand Januarij 1865 het berigt te gemoet zien, 
dat de aangevraagde hoeveelheid ter verzending gereed is. 

Ik wensch overigens Uw Collegie te verzoeken, wel den 
noodigen last te willen geven opdat die postzegels tegen de 
opgegeven prijsverhooging van 10 cent per 1000, worden 
doorboord." 

De order wordt op 10 november 1864 door het Munt-Col
lege aan de Muntmeester doorgegeven: 

„Naar aanleiding van de missiven van Z.E. den Minister 
van Koloniën dd 15 Oct. en 3 Nov. jl Lett. AAZ. No 29 en 14 
dragen wij UEdG. bij deze op de vervaardiging van 500.000 
stuks postzegels voor Nederlandsch Indie op gelijke wijze 
doorboord als die voor Nederland en tegen den prijs van 
ƒ.95 per 1000 stuks. 

Genoemde Minister verlangt deze hoeveelheid in den loop 
der maand Januarij 1865 naar Nederlandsch Indie te kun
nen verzenden; wij verzoeken u mitsdien zorg te dragen dat 
daaraan voldaan kunne worden." 

En op dezelfde dag aan de Controleur over de postze-
gelf abrikatie: 

„Wij hebben de eer UEdG. bij deze kennis te geven dat 
door Z.E., den Minister van Kolonien aan den Heer H. A. 
van den Wall Bake is opgedragen de vervaardiging van 
500.000 stuks postzegels voor Nederlandsch Indië, welke 
hoeveelheid in den loop der maand January 1865 ter ver
zending gereed moet zijn." 

Deze 500.000 Indische zegels werden — zie verder — op 
27 januari 1865 door de commissie van keuring overgeno
men. Terwijl de in 1862 en 1863 overgenomen zegels over
eenstemmen met de aantallen, vermeld in de gedrukte 
Muntverslagen over 1862 en 1863, is dit niet het geval in 1864. 
Uit de in het Muntarchief gevonden correspondentie blijkt, 
dat in 1864 geen zegels voor Nederlands-Indië zijn over
genomen. Het gedrukte Muntverslag over 1864 vermeldt 
echter: 

„Aan postzegels zijn 
in 1864 vervaardigd: 
voor Nederlandsch Indië: 
326500 roode postzegels a 10 cents, tot eene nominale 
waarde van ƒ 32650." 

Men zal kunnen aanvoeren, dat in het gedrukte Munt
verslag het woord „vervaardigd" is gebruikt. Dit is echter 
eveneens het geval in de verslagen over de jaren 1862 en 
1863. We moeten bovendien bedenken, dat slechts de aan
tallen door de commissie van keuring overgenomen vellen 
zegels officieel zijn. De Muntmeester zal steeds een groter 
aantal vellen hebben vervaardigd, omdat bij de keuring 
altijd een kwantum als zijnde „onvoldoende" wordt afge
keurd en vernietigd. En aangezien de overgenomen hoe
veelheid altijd een rond getal is, zal de Muntmeester een 
restvoorraad overhouden. 

Samenvatting van in 1864 overgenomen zegels: 
Geen zegels overgenomen 

1865 
Het Munt-College schrijft op 28 januari 1865 aan de Minis

ter van Koloniën: 
„Wij hebben de eer Uwer Excellentie medetedeelen, dat 

op gisteren door de Commissie van keuring der postzegels 
van den Heer H. A. van den Wall Bake zijn overgenomen 
5000 vellen postzegels voor Ned.. Indië ä 10 cents. De ver
vaardiging werd naar aanleiding Uwer missive van 15 Oc
tober 1864 Lr AAZ, No 29 aan genoemden Heer opgedragen. 
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Deze hoeveelheid postzegels is in 5 verzegelde paketten, 
elk bevattende 2 pakken, ieder van 500 vellen, aan het adres 
van den Referendaris I. C. Evers aan UE: departement op
gezonden." 

Op 15 maart 1865 doet de Minister van Koloniën een nieuwe 
bestelling: 

„ . . . . t e verzoeken wederom eene hoeveelheid van vyfdui-
lend vellen (500.000 stuks) postzegels van een getanden 
rand voorzien, te willen doen vervaardigen voor de dienst 
in Nederlandsch Indië. 

Aangenaam zal het mij zijn, wanneer daarover eenigs-
zins spoedig ter verzending zal kunnen worden beschikt." 

De postzegelfabriek kan, vooral ten gevolge van de steeds 
groter wordende bestellingen Nederlandse zegels, de produk-
tie niet meer geheel aan. Al op 17 maart 1865 bericht het 
Munt-College: 

„In antwoord op Uwe missive van den 15 dezer Letter 
F No 9 hebben wij de eer U.E. mede te deelen dat ten ge
volge van de aanzienlijke hoeveelheid postzegels, welke in 
den loop van dit jaar ten behoeve van het Departement 
van finanriën moet vervaardigd worden, de Heer Bake niet 
bij magte is de vervaardiging van de door U.E. verlangde hoe
veelheid postzegels voor Ned. Indië op zich te nemen, tenzij 
U.E. ambtgenoot voor de Financiën mögt goedvinden hem te 
magtigen om eventueel van de voor gemeld Departement be
stelde hoeveelheid een bedrag van 500.000 stuks eerst in de 
maand Januarij 1886 te mogen afleveren. 

Wij hebben mitsdien de eer U.E. uittenoodigen daartoe de 
noodige stappen bij Uwen genoemden ambtgenoot te doen 
en hem te verzoeken dat de termijnen van levering in dier 
voege worden gewijzigd, dat de Heer Bake bij magte zij 
de door U.E. verlangde hoeveelheid zoo spoedig mogelijk 
in gereedheid te doen brengen." 

De Ministers van Koloniën en Financiën nemen contact 
met elkaar op, waarna op 30 maart 1865 de Minister van 
Koloniën antwoordt: 

„Mijn ambtgenoot van Financien heeft mij mededeeling 
gedaan van een onder dagteekening van den 24e dezer, Afd. 
Posterijen N.74, aan het CoUegie gerigt schrijven, waaruit 
mij is gebleken, dat het bij zijne missive van den 17 te voren, 
No 311/275 gewenschte uitstiel, voor de levering van eene 
hoeveelheid van 500.000 stuks postzegels voor de dienst hier 
te lande, is verleend geworden. 

Ik heb de eer, het Collegie mitsdien te verzoeken, alsnu 
gevolg te willen doen geven aan de vervaardiging der 
500.000 postzegels, bedoeld bij mijne missive van den 15 dezer, 
Lr F. N9". 

Op 4 april 1865 geeft het Munt-College dit aan de Munt-
meester door: 

„ . . . . om U de vervaardiging van 500.000 postzegels voor 
Ned. Indie op te dragen 

. . . . vinden wij ons thans door den Minister van financiën 
uitgenoodigd UEdG. te vergunnen om van de op 30 Decem
ber e. k. te leveren hoeveelheid 150.000 stuks blaauwe^) en 
350.000 stuks roode postzegels') in de maand Januarij 1866 
af te leveren, en verzoeken wij U met den Controleur over 
de Postzegel-fabricatie te overleggen omtrent het tijdstip, 
waarop de door den Minister van koloniën verlangde hoe
veelheid in gereedheid zal kunnen zijn." 

Ook de Controleur op de Postzegelfabrikatie wordt op 
4 april 1865 mededeling gedaan dat „wij naar aanleiding 
van een schrijven van Z E den Minister van Koloniën den 
Heer H. A. van den Wall Bake de vervaardiging van 500.000 
stuks postzegels voor Ned. Indie hebben opgedragen." 

In een brief van 11 april 1865 kan het Munt-College aan de 
Minister van Koloniën de aflevering in 1865 van de bestelde 
Indische zegels garanderen. 

„Wij ontvingen van uwer Excell. ambtgenoot voor de fi
nanciën het berigt dat, in het belang der fabricatie van 
postzegels voor Ned: Indië, de levering van 500000 zegels 
voor genoemd Departement, behoorende tot de hoeveel
heid welke op 31 December a.s. gereed behoort te wezen, 
kan werden verschoven tot in de maand January 1866. Hier
door is de Hr. van den Wall Bake in de mogelijkheid ge
steld, om de vervaardiging op zich te nemen van de 500000 
postzegels door Uwe Excell. voor Ned. Indië verlangd. 
De aflevering daarvan zal echter niet vroeger kunnen ge
schieden dan met 1° November a.s., tenzij Uwe Exc. van 
>len Minister van financiën mögt kunnen verkrijgen, dat de 
tegen 1° October bedongen levering met 250000 stuks worde 

verminderd, welke in dat geval zoo mog-elQk zouden worden 
gevoegd bij de levering van 31 December, zoodat er dan 
uitzigt zoude bestaan dat de volle 7000000 stuks voor het 
Departement van financiën in dit jaar nog gereed zou ko
men. Mögt de Minister van financiën geneigd zijn om in deze 
schikking te treden, dan kunnen de zegels voor Ned. Indië 
met 1° Augustus gereed w e z e n . . . . " 

De Ministers overleggen weer samen. De Minister van 
Financiën gaat akkoord met een verschuiving van de af
leveringsdatum voor de Nederlandse zegels. Inmiddels 
wordt intern al gezocht naar een oplossing voor de moei
lijkheden. De vervaardiging van postzegels zal niet bij 
's Rijks Munt kunnen blijven. 

Op 30 mei 1865 bericht de Minister van Koloniën aan het 
Munt-College: 

„Van mijn Ambtgenoot van Financien mededeeling be
komen hebbende van een onder dagteekening van den 23 
dezer, afdeeling Posterijen, No 106, aan het Collegie gerigt 
schrijven, blijkens hetwelk het bij zijne missive van den l l i 
April 11, No 316/281, gewenschte uitstel voor de levering 
van eene hoeveelheid van 250.000 stuks postzegels voor de 
dienst hier te lande, is verleend geworden, zoo heb ik de 
eer, het Collegie alsnu te verzoeken, de beschikbaarstel
ling der 500.000 stuks postzegels, benoodigd voor de dienst 
in Nederlandsch Indië, zooveel mogelijk te willen bevor
deren.-" 

De correspondentie betreffende de overneming en verzen
ding van deze 500.000 zegels is in het Muntarchief niet te
ruggevonden. Toch kunnen we gevoeglijk aannemen dat de 
overneming wel is geschied. 

In het gedrukte Muntverslag over 1865 vinden we: 
„Aan postzegels zijn in 1865 vervaardigd: 

voor Nederlandsch Indië: 
673500 stuks roode postzegels ä 10 cents, tot eene nomi
nale waarde van ƒ 67350." 
Tellen we deze 673500 op bij de in het gedrukte Muntver

slag over 1864 genoemde 326500 stuks, dan komen we tot 
het totaal van een miljoen. 

Samenvatting van in 1865 overgenomen zegels: 
27 januari 1865: 500.000 getande zegels 
? ? 1865: 500.000 getande zegels 

Totaal 1865: 1.000.000 getande zegels 

1866 
In 1866 zijn geen nieuwe bestellingen Indische zegels ge

daan. De postzegelfabricage aan 's Rijks Munt loopt ten 
einde. Op 1 oktober 1866 wordt Joh. Enschedé en Zn. te 
Haarlem de nieuwe postzegelfabrikant. Terwijl door En
schedé nog wel zegels zijn gedrukt van de platen emissie 
1864 Nederland, is dit niet het geval geweest met de plaat 
voor de Indische zegels. 

Zoals al beschreven bleef bij de Muntmeester na de over
neming van een bepaald kwantum steeds een restvoorraad 
over. Na de overgang naar Joh. Enschedé en Zn. kon de 
laatste restvoorraad niet worden gevoegd bij de nadien aan 
te maken zegels. Deze restvoorraad, werd — op een vijfen
twintigtal zegels voor het Muntarchief na — in november 
opgestuurd. Dit vinden we in een brief van 5 november 1866 
van het Munt-College aan de Minister van Koloniën: 

„Wij hebben de eer U.E. mede te deelen dat bij de fabri
catie van postzegels voor Ned. Indie eene hoeveelheid van 
44 vellen ä 100 stuks postzegels voor Ned. Indie zijn over-
gedrukt, welk aantal wij van den Controleur over de post-
zegelfabricatie hebben overgenomen. 

Daar voor het vervolg geene postzegels meer onder ons 
toezigt zullen vervaardigd worden, zoo hebben wij geoor
deeld, die overgedrukte vellen aan UE te moeten opzenden, 
doch hebben tevens vermeend een 25 tal postzegels daar
van voor ons archief te mogen terughouden. U.E. ontvangt 
dientengevolge hierbij 43 3/4 vel dier zegels, waarvan het 
ons aangenaam zal zijn eenig berigt te mogen ontvangen." 

In het gedrukte Muntverslag over 1866 lezen we: 
„Uit de postzegelfabriek zijn in 1866 afgeleverd de na

volgende hoeveelheden postzegels als: 

voor Nederlandsch Indië: 
4375 stuks roode postzegels ä 10 cents, ter nominale waar
de van ƒ 437,50." 
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Aangezien de vijfentwintig zegels — vermoedelijk een blok
stuk van 25 — zich thans beslist niet meer in het Munt
archief bevinden, en waarschijnlijk evenmin in het Postmu
seum, kunnen we dit overigens kleine aantal gevoeglijk bij 
de totaaloplage opnemen. 

Samenvatting van in 1866 overgenomen zegels: 
november 1866: 4400 getande zegels 

Resumeren we nu de aantallen zegels uit de verschillen
de jaren dan krijgen we: 

1862 : 550.000 ongetande zegels 
1863 : 1.450.000 ongetande zegels 
Totaaloplage: 2.000.000 ongetande zegels 

1865 : 1.000.000 getande zegels 
1866 : 4.400 getande zegels 
Totaaloplage: 1.004.400 getande zegels 

De in de literatuur gevonden oplagecijfers zijn als volgt: 
1 Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen: 
ongetand 2.000.000 stuks, 
getand 1.000.000 stuks. 

De restvoorraad uit 1866 is hierbij kennelijk niet opgeno
men. 
2 van der Wiel'), Evers ■•), Beer van Dingstee '), Korteweg «), 
Manual'): 
ongetand 2.000.000 stuks, 
getand 1.004.375 stuks. 

Deze getallen zijn ontleend aan de gedrukte Muntversla
gen waarbij de restvoorraad met aftrek van de achter
gehouden 25 zegels wel is opgenomen. 

Over de Oostgrens 

Nog eens iets over postzegelboekjes 
In het Maandblad ■̂ an april 1966 lieten we u de toen 

nieuwste zegels uit de Westduitse — en Berlijnse — post
zegelboekjes zien. Mede in verband met de onlangs afge
kondigde tariefverhoging (een binnenlandse brief moet 
thans in Duitsland — en in de EEG — met 30 Pfennig wor
den gefrankeerd) zijn er weer nieuwe boekjes uitgegeven. 

De boekjes zijn dit keer, wat zegelwaarden betreft, in 
Berlijn en in de Bondsrepubliek precies gelijk. Doch de druk
vellen zijn dat merkwaardigerwijze niet. 

We laten allereerst even zien welke combinaties er uit 
deze vellen kunnen worden gemaakt — uitsluitend horizon
taal want in de verticale rijen zitten steeds gelijke zegels 
onder elkaar. U ziet daaruit dat de „têtebêche met tussen
strook" bij de Berlijnse zegelvellen twee gearceerde lijnen 
vertoont. Dat deze de kleur hebben van de 30 Pfennigzegel 
(rood) moet u op gezag aannemen. Bij de Bondsrepubliek 
heeft dit stuk echter twee volle lijnen, die de kleur hebben 
van de 20 Pfennigzegel (groen). 

Waarom deze combinaties? 
Uit vragen die mij bereikten merkte ik dat niet ieder

een weet hoe deze combinaties ontstaan zijn, dat wil zeggen 
höe en zo ja waarom men dit doet. Het is niet om de ver
zamelaars te laten betalen doch echt noodzakelijk. Ze wor
den zo gedrukt en het is zo dat de gehele vellen ook 
via de „Versandstelle" in Frankfurt in de handel komen . 

3 Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië'): 
ongetand 2.000.000 stuks, 
getand ± 4.400 stuks. 

Hierbij staat als noot vermeld, dat dit getal  de ± 4400 
stuks  bij de laatste bestelling boven het bestelde aantal 
was aangemaakt. 

Waarschijnlijk in verband met het niet deelbaar zijn door 
100, heeft men het getal 4375 opgevoerd als ± 4400. 

Er is te discussiëren over de kwestie of de restvoorraad 
al of niet na aftrek van de 25 zegels voor het archief, ook 
inderdaad naar Indië zijn gezonden. Wanneer we ons de 
omstandigheden van een eeuw geleden trachten in te den
ken, kunnen we echter wel aannemen dat deze zegels niet 
zijn vernietigd, wat dan inhoudt dat de 4400 zegels bij de 
officiële oplage gerekend moeten worden. De oplagecijfers 
kunnen we dus thans vaststellen als volgt: 

ongetand: 2.000.000 stuks, 
getand: 1.004.400 stuks. 

1) 5 cent emissie 1864, Nederland, 
2) 10 c e n t emiss ie 1864, N e d e r l a n d , 
3) I e t s ove r de Pos tzege ls , v e r v a a r d i g d a a n ' s Rijks M u n t (18511866) 

d o o r A. v a n d e r Wiel, N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d 1927 bladzi jde 106, 
4) Postzegelkunde en Postwezen. De postzegeldrukkeri] aan 's Rijks 

Munt te Utrecht 18511866 door G. A. Evers, bladzijde 53, 
5) De Ontwikkeling van het Postwezen in Ned. OostIndië door J. H. 

Beer van Dingstee, bladzijde 146, 
«) Uitgebreide catalogus van Nederland en Koloniën 193536, bewerkt 

door p . C. Korteweg, bladzijde 49, 
7) Manual of the stamps of Netherlands, Netherlands Indies, Cura

cao and Surinam, bladzijden 83, 84, 
8) Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië, deel I, blad

zijde 19. 

Bij de postzegelboekjes zit de zegelrand waarmee de ze
gels in het boekje vastzitten (voorheen met een nietje, te
genwoordig gelijmd) altijd links. Dat betekent dat men bij 
het drukken ook altijd links van het boekjesvelletje een rand 
moet hebben. Als men een drukvel heeft ter breedte van 
tien zegels met aan beide kanten randen en de boekjes heb
ben velletjes die vijf zegels naast elkaar hebben dan kan 
men dit probleem oplossen door de zegels die in de rech
terhelft van het drukvel zitten kopstaand te plaatsen. 
Immers, dan hebben ze „beeldzijdig gezien" toch de rand 
links. Tussen twee boekjesvelletjes komt dan dus een 
„têtebêcheplaatsing op de plaats waar de vijfde zegel van 
het linkse en de vijfde zegel van het rechtse boekje aan el
kaar zitten. 

Gaat men echter de drukvellen tweemaal zo groot ma
ken — en dat gebeurt in de praktijk — dan dient er tussen 
de twee vellen van tien zegels breed — met de têtebêches 
er in — een strook te zitten die kan dienen als rand van 
de beide aangrenzende boekjesvellen. En ook hier is het 
terwille van de rand aan de linkerkant nodig de zegels 
links en rechts van deze tussenstrook — die twee randen 
vormt en bij het fabriceren van de boekjes doormidden 
wordt gesneden — in têtebêchestand te plaatsen. 

Het ziet er als het ware zo uit in een vel: 

rand 5 5 5 5 5 9S9S Gtussenstrook 5 5 5 5 5 SSQSS rand 

Heeft men zegels van verschillende kleuren in één boekje 
dan kan men dus kiezen in welke kleur men de randen en 
de tussenstrook wil drukken. Deze keus is dus merkwaar
digerwijze bij de jongste boekjes in Berlijn en de Bondsre
publiek verschillend uitgevallen. 

FL 
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Nederlands Nieuw-Guinea (2) 

DE UNTEA-PERIODE FILATELISTI SCH GEZIEN 
7C 

NEDERLANDS 
NIEIJWGUINEA W. Pönitz 

35 C 
NEDERLANDS 

NlEimCUlNEA 

De UNTEA-periode heeft al vele pen
nen in beweging gebracht, maar een 
volledig overzicht van de gevolgen, die 
deze periode op filatelistisch gebied 
heeft gehad, verscheen tot op heden 
nog niet en zal misschien ook nooit ver
schijnen, omdat er van vele plaatsen 
weinig of niets bekend is geworden. 
Ondanks dat wil ik proberen een korte 
samenvatting te geven van alles wat 
mij in de afgelopen jaren over deze pe
riode ter kennis is gekomen. 

De zegels: 
Op 1 oktober 1962 verschenen elf ze

gels en op 1 november 1962 nog eens 
acht zegels van Nederlands Nieuw-
Guinea met de „normale" UNTEA-
opdruk, waarbij zeer vele plaatfouten, 

verschoven, samengedrukte en kop-
staande opdrukken voorkwamen. De 
opdruk werd vervaardigd door de 
Landsdrukkerij te HoUandia, nadat ook 
nog proeven waren genomen met een 
kleine en een grote opdruk. Zowel de 
kleine opdruk op de Paradijsvogel- en 
Kroonduifzegels, als de grote op
druk op de zegels van 1 en 10 cent 
werd later aangebracht. 

Op 28 januari 1963 verscheen een 
tweede oplage van nieuwe platen, ge
drukt door Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting N.V. te Haarlem, 
die belangrijk nettere opdrukken ver
toont dan de eerste oplage; het papier 
van deze zegels is steeds wit, wat bij 
de zegels van de eerste oplage slechts 
zelden het geval is. 

n I lBf lA l fcN 
39 ra 1 

1. Kaart van 7 cent met kleine opdruk. 
2. Aerogram met samengedrukte A in UNTEA 
3. Tijdens de UNTEA-periode gebruikte portzegels van Nederlands Nieuw-Guinea. 
4. UNTEA-zegels gebruikt als portzegels 
5. Indonesisch stempel van Teminabuan tijdens de UNTEA-periode. 

Poststukken: 
De aërogrammen van 15 en 35 cent 

werden eveneens te HoUandia over
drukt, vermoedelijk in meer dan één 
oplage aangezien er een typische plaat-
fout bestaat (in elkaar gedrukte A), die 
mij alleen uit de laatste maanden be
kend is. 

De briefkaart van 7 cent werd te 
HoUandia zowel met de normale als 
met de kleine opdruk overdrukt. 

De portzegels: 
De portzegels van Nederlands 

Nieuw-Guinea schijnen tot eind 1962 
gebruikt te zijn. Op pakketkaart zijn 
mij deze zegels tot en met oktober 1962 
bekend en op brief tot en met decem
ber 1962. Bovendien werd gebruik ge
maakt van UNTEA-zegels om Straf
porto te heffen. Over het algemeen 
schijnt men het heffen van Strafporto 
achterwege gelaten te hebben. Het 
heffen van rechten op postpakketten 
bleef echter gewoon doorgaan. 
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De stempeis: 
De bestaande poststempels werden 

met ingang van januari 1963 gedeel
telijk door Indonesische stempels ver
vangen. Vooral de stempels, waarbij in 
de plaatsnaam een OE voorkwam, 
werden vervangen door stempels met 
een U. Zo werd bijvoorbeeld Temina
bOEan gewijzigd in TeminabUan. 

Uit de grote rubberstempels van de 
bestelhuizen werd de aanduiding „Ne
derlands NieuwGuinea" verwijderd. 
Voor een groot gedeelte geschiedde dit 
pas eind april 1963, want vóór 1 mei 1963 
moest deze aanduiding overal verdwe
nen zijn. Het gevolg hiervan was 
dat de bestelhuizen zonder stempels 
zouden komen te zitten. Men maakte 
daarom opnieuw gebruik van de oude 
langstempels of er werden nieuwe 
langstempels (tijdelijk?) in gebruik ge
nomen. 

Bij de Antihongercampagne wilde 
men kennelijk niet achterblijven. Maar 
omdat er geen speciale zegel werd uit
gegeven, werden er speciale stempels 
met een Engelse tekst aangemaakt, 
die op de postkantoren op de uitgaan
de en de doorgaande poststukken 
werden afgedrukt. 

De veldposten: 
Behalve de Nederlandse veldpostkan

toren met de stempels Veldpost 96 tot 
en met 99 en het Marinepostkantoor te 
Biak met twee rubberstempels en één 
metaalstempel, was er ook nog een Pa
kistaans veldpostkantoor (stempel
nummer 115) werkzaam op Biak. Dit 
laatste kantoor werd later vervangen 
door het UNTEA Base Post Office, dat 
een groot rond rubberstempel gebruikte 
en een rechthoekig stempel. Het aantal 
Indonesische veldpostkantoren is mij 
niet bekend; ik ken alleen Pos Mili

ter/Ir. Bar. VI van Fak Fak. Hoogst
waarschijnlijk zullen de kantoren I 
tot en met V eveneens hebben bestaan 
en misschien hogere nummers. De In
diase, Amerikaanse en Canadese con
tingenten hadden geen eigen veldpost
kantoren. 

Voor de Indiase en Pakistaanse mi
litairen werden speciale luchtpostta
rieven gebezigd voor het verzenden 
van luchtpostbrieven tot vijf gram over 
de gehele wereld. Een Indiaas militair 
betaalde hiervoor 32 cent en een Pa
kistaans militair 34 cent en van 15 
april 1963 af zelfs 44 cent. Door wie 
deze tarieven ontworpen zijn en om 
welke redenen is mij niet bekend. Voor
al het verschil tussen Pakistaans en 
Indiaas tarief is mij een raadsel. Of 
soortgelijke afwijkende tarieven ook 
voor de andere contingenten golden 
weet ik niet. Het is in elk geval een 
eigenaardige aangelegenheid. 

6 Oud langstempel van Bosnik opnieuw gebruikt tijdens de UNTEAperiode. 
7. (Nood'>)langstempel van Wasior. 
8 Antihongerstempel. 
9. Aangetekend stuk van het Pakistaanse veldpostkantoor PAKAPO 115 (gewicht boven 

5 gram, dus normaal porto, aanvullend porto aan de achterzijde geplakt). 

Mmmtm PER L U C H T P O S T 
PAR AVION 
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De Pakistaanse gelegenheidszegel 
voor de deelneming aan de UNTEA
strijdkrachten was niet op Nederlands 
NieuwGuinea geldig, hoewel exempla
ren met het Base Post Officestempel 
voorkomen (vermoedelijk welwillend
heidsaf stempeling). 

De persberichten over de werk
zaamheden der Verenigde Naties wer
den aanvankelijk te Hollandia gefran
keerd en vandaar verzonden. Later 
gingen deze berichten als bundel
waar naar Geneve of New York en 
werden pas in die steden door de VN 
gefrankeerd en verzonden. 

De les van de pakketkaarten 
Bij het doorzien van honderden van 

pakketkaartknipsels viel het volgende 
op: Slechts omstreeks 5 percent der 
zegels was van de tweede oplage. 
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10 UNTEA-rondstempel, datum met de pen ingevuld 
11 Rechthoekig UNTEA-stempel op Pakistaanse veldpost-luchtpostbnef, gefrankeerd met 

44 cent 

12 
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12 Aangetekende Pakistaanse veldpost-luchtpostbnef, gefrankeerd met 44 + 40 = 84 cent. 
Via Biak burgerpostkantoor 

13 Pakistaanse zegels met welwillendheidsstempel 
14 Persberichten verzonden via Holland ia 
15 Persberichten verzonden via Geneve 
16 Persberichten verzonden via New York 

13 
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Ongeveer 1/8 deel der zegels van de 
eerste oplage vertoonde plaatfouten, 
verschoven opdrukken enzovoort. Het 
opmerkelijkste was echter dat er en
kele zegels van 1 cent op de pakket-
kaarten voorkwamen, één keer zelfs 
zes stuks met grote opdruk op één 
kaart! Aangezien behalve de 2 cent 
alle zegels op de kaarten voorkwamen 
krijgt men de mdruk dat men vooral 
tegen het einde opruiming hield. 

Eigenaardig was het ook om naast 
zegels met UNTEA-opdrukken de ze
gels van 80 cent zonder opdruk aan te 
treffen en wel uit begin december 1962, 
namelijk van Sorong van 5.12.62 en van 
HoUandia van 13.12.62, vermoedelijk 
wegens gebrek aan overdrukte zegels 
van 80 cent. 

Kennelijk werden de UNTEA-zegels 
al vroegtijdig gedistribueerd, gezien de 
stukken uit Fak Fak, welke plaats al 
op 21 september 1962 (of nog eerder') 
deze zegels bezigde op luchtpostpak-
ketkaarten. Een van deze kaarten heeft 
een aankomststempel in Nederland van 
2.10.1962 en is er dus geen sprake van 
een foutieve stempeldatum. Het gebruik 
van deze zegels tien dagen vóór de 
overneming van dit gebied door de 
VN ligt dus vast, aangezien dit stuk 
geen maakwerk kan zijn. 

MIWQIINLA MHWGUINB MilW (.IIIMEA 

De distributie van de UNTEA-zegels 
aan de bestelhuizen schijnt niet zo vlot 
verlopen te zijn, want tot 8 oktober 1962 
komen de Nieuw-Guinea-zegels zonder 
opdruk nog normaal gebruikt voor, 
terwijl in de grotere plaatsen van 1 ok
tober 1962 af deze zegels al niet meer 
werden geaccepteerd. Stukken ge
post vóór de eerste lichting op 1.10.1962 
kregen een stempelafdruk naast de ze
gels, niet meer erop; een uitzondering 
vormen de weldadigheids- of gele-
genheidszegels, want door een vermoe
delijk onduidelijke order waren die ze
gels kennelijk nog gedurende enkele 
dagen in oktober 1962 geldig. Zelfs nog 
in maart 1963 komen deze zegels echt 
gebruikt voor; ik neem aan, dat dit 
door slordigheid van de stempelende 
ambtenaar gebeurde. 

COPYRIGHT 

Het voorgaande artikel in deze reeks 
verscheen in het nummer van decem
ber 1966. 
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17. Gemengde f ranker mg- 80 cent zonder opdruk 
18. UNTEA-zegels, gebruikt op 21 september 1962; aankomststempel van 2 oktober 1962. 
/9 Zegels van Nederlands Nieuw-Guinea zonder opdruk, op een bestelhuis normaal ge

bruikt nä 1 oktober 1962. 
20. Sociale Zorg-zegels van 1962 gebruikt in maart 1963 
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DE 
KERSTPUZZEL 
OPGELOST 

t'-Fi'fK 4'' 

• Harteiyk dank voor het lesje 

• Een aardige puzzel; smaakt naar meeri 

• Een goed idee; ga zo voort 
• Meer van dergelijke puzzels zouden, denk ik 

heel wat verzamelaars op prijs stellen 

• Uw volgende puzzel zie ik met 
belangstelling tegemoet. M e t Pasen b.v.? 

Ziedaar een greep uit de ontboezemingen waarvan vele 
van de 744 inzenders hun oplossing van de kerstpuzzel ver
gezeld lieten gaan. De prijsvraag in het decembernum-
van het vorig jaar is in de smaak gevallen. Dat blijkt niet 
alleen uit het grote aantal lezers, dat deelnam en uit de ple
zierige opmerkingen waarmee de redactie werd verblijd, 
maar ook uit de gedetailleerde rapporten die vele verza
melaars over de 19 afgebeelde zegelfragmenten schreven 

De goede oplossing vereiste inderdaad detailstudie en 
daarom heeft een klein gezelschap filatelistische experts 
zich over de tekening gebogen, het voor en tegen van enkele 
afwijkingen en „plaatfoutjes" overwogen en vervolgens de 
enige goede oplossing vastgesteld, een oplossing waarover 
dus verder geen discussie meer mogelijk is. 

De oplossing luidt: 

456 

1 — 517 
2 — 293 
3 — 458 
4 — 454 • 
5 — 741 
6 — 788 
7 — 590 + 594 
8 — 688 
9 — 278 

10 — 805 

11 — 728 
12 — 694 
13 — 742 + 743 
14 — 726 
15 — 747 
16 — 733 -I- 734 
17 — 219 
18 — 84 
19 — 90 + 93 -f- 94 -h 97 -I- 98 + 101. 

De nummers verwijzen naar de tekening en naar de spe
ciale catalogus van de NVPH, 1967. 

Slechts weinige inzenders slaagden erin alle valstrikken 
te ontlopen en tevens aan de gestelde voorwaarden te vol
doen. Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Beheer trok 
uit de 143 goede oplossingen de volgende prijswinnaars: 

Mejuffrouw G. H. M. van Arkel, Waterweg 158, De Bilt; 
A. M. van Nijnatten, Vierwindenstraat 16, Breda; 
J. Prins, Van der Fuyckstraat 138, Brielle; 
M. Schmitt, Ledelplein 16, Oostburg; 
Ir. M. van der Voort, Rubenslaan 81, Utrecht. 

Deze gelukkigen kunnen binnenkort een waardebon van 
ƒ 10,— verwachten, ter verbetering van hun verzameling 
te besteden bij de postzegelhandel. 

Een bijzondere prijs gaat naar mevrouw G. M. de Graaf-
Paarlberg, Ijsvogelstraat 2, Westzaan. 

Haar inzending was dan weliswaar niet helemaal goed 
maar benaderde de juiste oplossing toch wel. Zij schreef 
erbij: „Ik bezit geen catalogus en heb ook niemand in de 
buurt die verzamelt — wel drie kilometer ver — dus doe 
ik het maar zo." Haar ijverige studie wordt beloond met 
een exemplaar van de Speciale Catalogus 1967, daartoe be
schikbaar gesteld door de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. 

Inzendingen kwamen van overal, ook uit het buitenland. 
Er waren er uit de Nederlandse Antillen en Suriname, uit 
België, West-Duitsland, Denemarken en Canada. Hoe men 
aan de voorwaarde Kinderzegels te gebruiken trachtte te 
voldoen blijkt uit bijgaande afbeelding. 

Dat het bestuderen van de deelnemingsvoorwaarden een 
hachelijke zaak is, bleek weer eens bij deze prijsvraag. Men 
moest een briefkaart gebruiken, frankeren met een Kinder
zegel (die ten goede komt van de Stichting voor Philate
listisch Jeugdwerk in Nederland) en vóór 15 januari inzen
den. 

Er kwamen 22 brieven, waarvan 6 zonder Kinderze
gel, 128 briefkaarten zonder Kinderzegel en zelfs 4 kaarten 
met onvoldoende frankering en dus met port belast. Ruim 
20 pet. vaii de inzendingen moest dus al bij het begin ter 
zijde worden gelegd. 

i^^Ii^^'^1^ f 

/^^-n MutJ ^ J A 

De heer Jac. Vis uit Benthuizen vervaardigde ter ere van de 
kerstpuzzel dit kunstwerk, waarin hij verleden, heden en toekomst 
van de filatelie bijeenbracht. 

Mejuffrouw L Speetjens uit Roermond raakte bij het op
lossen van de kerstpuzzel geïnspireerd tot de volgende 
dichterlijke uiting-

Een leuke puzzel in „Philatelie" 
met die zegelpotpourriI 
Een regeringsjubilee, 
„Zomer", ,,Kind" en „TBC", 
„Luchtvaartfonds" en „Vluchtelingen", 
,,Jamboree" en and're dingen 
vond ik op één pagina 
'k Sloeg m'n album erop na, 
catalogus goed bekeken, 
nóg eens grondig vergeleken; 
't Randje van 't prinsessehaar, 
'n Streepje hièr en 'n bochtje daar 
'k Hoop nCi, dat 't sein op veilig staat 
met ingesloten resultaat 
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Tal van inzenders hebben de tekening én hun eigen zegels 
tot in de finesses onderzocht — en daarom was het begon
nen. Een van de oplossers typeert het raak met te schrij
ven: „In de eerste plaats mijn compliment voor deze ver
raderlijke puzzel; in wezen is er geen goede oplossing te 
geven daar geen van de afbeeldingen gelijk is aan de waar
schijnlijk bedoelde zegels. De gedachte was: o, dat is zo ge
beurd, daar alle afbeeldingen mij bekend voorkomen. Maar 
ik kwam bedrogen uit; het heeft mij vele uren gekost. Pro
ficiat! Hopelijk het volgend jaar weer." 

Hij analyseert vervolgens de zegels in een doorwrocht 
verslag; hij beschrijft bijvoorbeeld nummer 18 als: 84, totaal 
verminkt, de één staat te dicht bij de C, de C heeft aan het 
uiteinde weerhaken, de t heeft een te korte voet en het lin
ker dwarsstreepje is contra af geschuind; het deel van het 
ornament rechtsboven lijkt nergens op! De inzender be
sluit met de wijze woorden: „Dit zijn dan de slechte ver
valsingen." 

Ach, wellicht komt nog eens de dag dat het Maandblad 
de oorspronkelijke gravures kan opkopen of de echte gra
veurs opnieuw aan het werk kan zetten. Tot zolang zullen 
wij het met deze „falsificaten" moeten doen. 

De meeste moeilijkheden hebben de nummers 3, 4, 18 en 
19 opgeleverd: het cijfer van 459 is echt anders dan dat 
van 458; 456 werd dikwijls vergeten; 18 kan alleen maar 84 
zijn — 85 en 86 zijn net iets anders. Bij 19 zijn de variëteiten 
buiten beschouwing gelaten — de A-, Av-, B-, Bv- en zelfs 
f-nummers werden als toegift beschouwd. Maar 105 was 
fout; zelfs filatelistische geleerden zijn hierin gelopen. Ook 
deze grote mannen hebben zich namelijk niet gerealiseerd 
dat de opdruk precies door het afgebeelde fragment loopt. 

Dat nummer 19 moeilijk was bewijst een Haagse inzender 

Enige tijd geleden werd onze aandacht getrokken door 
een krantebericht van de volgende inhoud: 

„Voor reizigers is de mogelijkheid verruimd om met vrij
stelling van invoerrecht, omzetbelasting en accijns goederen 
in te voeren. Dit geldt zowel voor buitenlanders die een 
bezoek aan Nederland brengen als voor Nederlanders die 
terugkeren van een bezoek aan het buitenland. De verrui
ming houdt in dat goederen die in het buitenland zijn ver
kregen (souvenirs, cadeaus en goederen voor eigen gebruik) 
thans met vrijstelling kunnen worden ingevoerd indien hun 
gezamenlijke waarde niet hoger is dein ƒ 90,— (dit was tot 
nu toe voor Nederlanders en continentale reizigers ƒ 45,— 
en voor intercontinentale reizigers ƒ 80,—). Tabaksfabrikaten, 
wijn, parfumerieën en gedistilleerde dranken vallen hier niet 
onder. Voor deze soorten goederen blijft de bestaande toe
stand gehandhaafd." 

Tot zover dit bericht. Wij togen eens op onderzoek uit en 
vernamen van het Ministerie van Financiën dat deze vrij
stelling ook geldt voor „postzegels voor verzamelingen". Wie 
dus op reis postzegels koopt mag deze, mits het totaal dat 
hij aan „souvenirs" en dergelijke meebrengt niet boven de 
f 90,— komt, vrij invoeren. 

Dit is op zichzelf een prettig bericht, doch in de praktijk 
worden uit de aard der zaak veel meer postzegels per post 
naar Nederlandse ruilrelaties gezonden dan er uit het bui
tenland persoonlijk meegenomen worden. 

die zijn oplossing aan de redactie zond met de volgende 
limerick: 

Een heertje uit 's-Gravenhage, 
Die wilde zijn kans wel eens wagen. 
Ziehier wat hij wrocht! 
Maar dat laatste gedrocht, 
Dat deed hem nog bijna versagen! 

Die arme leeuw heeft het dan ook wel gedaan. Niet alleen 
was de tekenaar bij de kruisjes in de war geraakt, hij had 
bovendien het dijbeen van het beest mismaakt. De fila
telisten bleken betere biologen dan onze artistieke mede
werker; er kwamen zelfs verschillende schetsjes ter verbe
tering van het ontwerp binnen. 

Het past in dit betoog de inzender te citeren die de ont
werper van deze bijzonder educatieve puzzel in het zon
netje zet: „Ik wil niet nalaten u mijn oprecht gemeend 
compliment te maken voor de samensteller hiervan. Me 
dunkt geen eenvoudig karwei. Heel wat gezellige uurtjes 
heb ik ermee doorgebracht." 

Neen, een eenvoudig karwei zal dat zeker niet zijn ge
weest en de redactie zou wat graag dit compliment en de 
vele, vele andere op het juiste adres bezorgen. . . . als zij het 
maar wist. Het is misschien een pijnlijke bekentenis voor 
een tijdschrift als het onze, maar het is eenvoudig niet an
ders: de puzzel was al zeer geruime tijd in portefeuille en 
de naam van de ontwerper is verloren gegaan. Wil hij zich 
melden om de gerechte en tastbare dank in ontvangst te 
nemen van de Raad van Beheer, van de redactie en van 
tal van lezers? En wil hij misschien nog zo'n puzzel ont
werpen? Of wil iemand anders het doen? 

GILLES 

Voor zendingen per post geldt de volgende regel: „Kleine 
zendingen voor persoonlijk gebruik bestemde goederen, die 
door een buiten het Rijk verblijvende particulier gratis aan 
een hier te lande gevestigde particulier worden gezonden zijn 
vrij van invoerrechten enz. tot de grens van ƒ 45,—". 

Dit is een voor ons verzamelaars bijzonder onprettige be
paling. Want postzegels die wij door ruil uit het buitenland 
verkrijgen zijn nooit gratis, en daar gaat het in de praktijk 
om. Theoretisch zijn dus alle ruilzendingen aan invoerrechten 
onderworpen, ook al is de waarde slechts een paar gulden. 

In de praktijk bestaat er weliswaar een grens — die bij 
ongeveer ƒ 25,— ligt — waaronder in feite de zending zonder 
heffing van invoerrechten doorgelaten wordt, doch dit is geen 
wettelijke verplichting; de douane is volkomen bevoegd 
ook cp kleinere stukken zout te leggen en een zending van 
f 10,— te belasten. Het Ministerie bleek zelfs niet bereid het 
bestaan van deze grens, hetgeen mondeling wel werd toege
geven, schriftelijk te bevestigen. 

Hoewel we ons kunnen afvragen of deze gehele controle 
cp invoer van postzegels niet veel meer aan de Staat der 
Nederlanden kost dan er aan „invoerrechten enzovoort" uit
komt hebben we ons bij de feiten neer te leggen. Als u een 
ruilzending die door de douane in beslag genomen is daarna 
toch „VRIJ" in uw bezit weet te krijgen is dit een vriende
lijkheid van de douane die daartoe niet verplicht is. 

FL. 

,,MEER VRIJE INVOER" 

. . .maar niet voor postzegelverzamelaars! 
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VLAGGEN OP POSTZEGELS H. C. Kemp 

Het is tegenwoordig gewoon dat een vlag op een postzegel 
wordt afgebeeld. Niet alleen jonge staten doen dit om hun 
vlag voor te stellen en er op deze wijze bekendheid aan te 
geven. Ook andere landen bewijzen eer aan hun vlag of aan 
de vlaggen van bevriende naties door een afbeelding op post
zegels. 

60»lü NORGE 194S-I%5 

De geschiedenis van Shanghai bevestigt de belangen die 
de bovengenoemde landen in deze plaats hadden. Echter, 
België was één van de ondertekenaars van de collectieve 
verdragen tot regeling van de Boxer-schadevergoeding (1901-
1902). De vlag van België is echter niet afgebeeld. 

Verschillende vlaggen zijn intussen vervangen door nieuwe 
ontwerpen; hieraan zijn de politieke verwikkelingen in deze 
eeuw debet. De zegels van Shanghai zijn de enige postzegels, 
die ons de vlaggen in gebruik bij de eeuwwisseling in her
innering brengen. 

De nieuwe nationale vlag van Canada, die enkele jaren ge
leden werd aangenomen, werd kort daarna opgenomen op 
een zegel van Canada zelf, maar ook op een zegel van Zuid-
Korea, met vlaggen van andere landen die onder de vlag 
van de Verenigde Naties deelnamen aan de strijd in Korea. 

In de vorige eeuw waren vlaggen sporadisch het onder
werp van postzegels en slechts enkele zegels dragen de af
beelding van een vlag. De mooie vlag van het koninkrijk 
Korea — waarvan de huidige vlag van Zuid-Korea is afge
leid — is te zien op zegels uitgegeven tussen 1895 en 1899, 
en later op dezelfde zegels — met overdruk — uitgegeven 
door het keizerrijk. 

Eén van de eerste zegels met een werkelijk vlaggenmotief 
werd in 1893 uitgegeven door het gouvernement van Shanghai. 
Een vergrote afbeelding van de 1 fen-zegel is hierbij gegeven. 
Op de zegel staan twaalf vlaggen afgebeeld van landen die 
belangen hadden in Shanghai. Getracht werd aan de hand 
van de geschiedenis van Shanghai vast te stellen, welke 
vlaggen dat waren. 

Bij het Nanking-verdrag van 1842 werd een vijftal ver-
dragshavens geschapen waaraan later nog een aantal havens 
werd toegevoegd. Shanghai was één van deze verdragshavens. 
Van 1845 af was er een „British Settlement", in 1864 gevolgd 
door een Franse nederzetting. Van een eigenlijke concessie is 
in Shanghai echter nimmer sprake geweest. Het Chinese 
gouvernement bleef het gezag uitoefenen. Dit in tegenstelling 
tot de situatie in andere verdragshavens, waar de vertegen
woordigers ter plaatse zelf het gezag in handen hadden. 

De twaalf vlaggen zijn dus niet de vlaggen van landen die 
een concessie in Shanghai hadden (zie catalogus Yvert & 
Tellier). Waarschijnlijk zijn het vlaggen van landen, die een 
consulaat of handelshuis in deze stad hadden ten tijde van 
het verschijnen van de zegels. Een te gering gegeven om de 
landen met zekerheid te bepalen. 

Het is duidelijk dat de ontwerper van de zegel op de hoogte 
was van de in de heraldiek gebruikelijke arcering voor het 
aangeven van de kleuren. En niettegenstaande het feit dat 
de ontwerper geen onderscheid maakte tussen wit en geel 
zijn we in staat de vlaggen te herkennen (de blokjes steeds 
met de punt onder te zien, de zegel dus draaien): 

linksboven 

rechtsboven 

onder 

Groot-Brittannië (Union Jack) 
Verenigde Staten van Amerika (Stars and 
stripes) 
Frankrijk (blauw-wit-rood) 
Duitsland (met Pruisische adelaar) 
Rusland (wit-blauw-rood, de blauwe en rode 
baan werden verwisseld!) 
Denemarken (rood met wit kruis) 
Italië (groen-wit-rood met wapen) 
Portugal (blauw-wit met wapen) 
Zweden (blauw met geel kruis en Unie
embleem van de Zweeds-Noorse Unie) 
Oostenrijk-Hongarije (rood-wit-rood) 
Spanj e (geel-rood-geel-rood-geel) 
Nederland (rood-wit-blauw). 

Hoewel de Chinese karakters ons niets zeggen omtrent de 
afbeelding volgt hieronder een vertaling: 

links 
schrifturen 
brieven 
kantoor 

zilver 
één 
fen 

rechts 
Shanghai 
(publieke) werken 
departement 

zilver 
één 
fen 

Een grappige coïncidentie is dat de zegel, die' duidelijk 
uitdrukking wil geven aan de samenwerking van een aantal 
landen, de Engelse afkorting van de Verenigde Naties in de 
zin Omnia juncta in UNO in 1893 al tot leven bracht. 
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Voor uw boekenplank 

Achteloos aan voorbij gegaan 

DE SVENSKA FN-FÖRBANDENS MILTÄRPOSTSTÄMP-
LER. T. Calleras, Sveriges Filatelist-förbund, zakbiblio
theek nummer 9, 1966; 26 pagina's, geïllustreerd, geniet in 
stevig omslag, 18 centimeter. Zw.Kr. 5,-; SFF, Tegnergatan 
13, Stockholm C. Postglro 19 89 03. 

Schrijver geeft een handig overzicht van de vele stempels 
van de Zweedse contingenten bij de strijdkrachten van de 
Verenigde Naties in Egypte en Kongo en op Cyprus. Het is 
van belang voor de Zweden-specialist, doch ook voor de 
verzamelaar van de Verenigde Naties en van de veldpost 
in het algemeen. Jammer is echter dat de overgebleven 
ruimte niet is benut om ook het Saarplebisciet te behande
len, daar de Volkenbond toch de voorganger was van de 
Verenigde Naties. 

De acht voorgaande nummers van deze zakbibliotheek 
behandelen zeer verschillende onderwerpen die niet alleen 
betrekking hebben op Zweden. Het zullen alle wel overdruk
ken zijn van artikelen in Svensk Filatelistisk Tidskrift. 

J. DEKKER. 

Onlangs wendde de heer E. A. zich tot de postzegelhande
laar R. te 's-Gravenhage met een tweetal postfrisse vellen 
van de 10 gulden JUBILEUM 1913 (catalogusnummer 101, 
waarde ƒ 650,— per stuk). 

Tot zijn niet geringe verbazing moest de heer E. A. — die 
de kostbare velletjes al voor de tweede wereldoorlog van 
een inmiddels gestorven vriend had gekregen — het vonnis 
aanhoren: ze zijn VALS! 

Hoewel de zegels voortreffelijk zijn nagemaakt en vrijwel 
niet van echte te onderscheiden zijn was één oogopslag 
voldoende om een gedegen oordeel te kunnen vellen. De 
plaatfout van de gebroken E (Catalogus 101 f.) kwam na
melijk niet in het vel voor! 

Na in contact te zijn gebracht met het Maandblad wil de 
heer E. A. — thans geen verzamelaar meer — de zegels 
afstaan. 

In vele verzamelingen ontbreekt de roodoranje tien gul
den. Het „eens" mogen, bezitten van deze prachtige zegel 
zal voor velen geen utopie meer blijven. Wij kunnen tachtig 
filatelisten een exemplaar ter beschikking stellen; de vellen 
bestaan elk uit 40 stuks (4 rijen van 10 zegels). 

De heer E. A. stelde de eis dat elke provincie naar ver
houding van het aantal filatelisten een toewijzing zou krij
gen. Voor ons is dit een eenvoudige zaak. Het verzenden 
van ons maandblad gaat provinciegewijs, zodat het niet 
moeilijk was de volgende toev/ijzing op te stellen: 

Groningen 4 Friesland 3 Drenthe 3 Overijssel 5 
Gelderland 7 Utrecht 9 Nrd.-Hollahd 14 Zd.-Holland 15 
Zeeland 4 Nrd.-Brabant 9 Limburg 7 

Totaal 80 

HANDBOK OVER NORGES FRIMERKER II 1886-1955. Uit
gave van het Norsk Filatelist Forbund, 1966; 380 pagina's, 
geïllustreerd tussen de tekst, voorts blad met zes herdruk
ken. Gebonden, 28 centimeter. Niet los verkrügbaar. 

Eindelijk, drie jaar na deel I, is dan deel I I verschenen. 
Na ruim veertig jaar hebben we een nieuw handboek 
Noorwegen. 

De beschrijving van een halve eeuw Posthoomzegels in 
boekdruk — 1886/1936 — is wel het belangrijkste gedeelte 
van het boek, daar de andere gewone en gelegenheidsemis-
sies sinds 1914 tot en met de eeuwfeestseries in 1955, in 
verhouding stiefmoederlijk zijn behandeld. 

Van de Amundsenserie van 1925 wordt wel vermeld dat er 
twee typen bestaan, doch afbeeldingen ontbreken. Aan de 
30 öre-zegel van de Olav-serie van 1930 wordt zonder enige 
toelichting voorbijgegaan, hoewel Birch deze plaatdrukze-
gel uitgebreid behandelde. 

De retouretiketten worden uitvoerig beschreven, de typen 
worden aangegeven alsmede de foutdrukken. Maar vergeten 
is te vermelden dat deze foutdrukken ook op brief voorko
men. 

Bij de emissies van na 1936 in rasterdiepdruk worden op-
lagelijsten gepubliceerd die geen enkele zin hebben, daar 
de oplagen niet van elkaar te onderscheiden zijn. Deze 
ruimte had men beter kunnen gebruiken voor literatuurver
wijzingen, die merkwaardigerwijs g e h e e l o n t b r e k e n , 
of voor een overzicht van de tarieven en de belangrijkste 
stempeltypen. 

Niettemin is dit zuivere postzegelboek van groot belang 
voor de geïnteresseerde Noorwegen-specialist en het is 
jammer, dat de vierduizend stellen inmiddels, door de grote 
vraag naar de herdrukken, al zijn uitverkocht. 

J. DEKKER. 

Tot en met paaszaterdag worden briefkaarten — u kunt 
nog verzoeken om een randstuk — gaarne ingewacht bij de: 

Hoofdredacteur van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

Statenlaan 51 
's-Gravenhage-3A. 

Daarna hebben wij nog een week de gelegenheid om alle 
kaarten per provincie in te delen. Dan zal notaris G. Rap 
de officiële loting verrichten, daarbij geassisteerd door de 
heer Jas van het Maandblad. 

Wellicht zijn er onder u die in de veronderstelling ver
keren dat het Maandblad meewerkt aan bet verspreiden 
van valse zegels. Deze gedachte is verkeerd. Aan de achter
zijde van elke zegel zal het woord VALS via een stempel 
worden aangebracht. Bovendien zal bij elke zegel een certi
ficaat worden afgegeven met de kenmerkende verschillen 
tussen het echte en het valse exemplaar. 

Het Maandblad heeft echter nog een prettige verrassing 
voor het laatst in petto gehouden. Onder de tachtig gelukki
gen zal een echt exemplaar van ƒ 10,— worden verloot. 
Een handelaar, die onbekend wenst te blijven, heeft ons 
dit exemplaar tegen een zeer lage prijs ter beschikking ge
steld, zodat ons (krappe) budget hiervan geen schadelijke 
gevolgen zal ondervinden. 

rwww9www9t9W9r 

!! ATTENTIE!! 

Echt 
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JURYLID 
Beoordeling en waardering by plaatselqke tentoonstel
lingen in de provincie Ontario. 

Door Arnold P. Benjaminsen 
Zowel in Canada als in Nederland wordt na elke tentoon

stelling — soms terecht — behoorlijk wat kritiek geoefend 
op het werk van de juryleden. 

Om in deze arbeid verbetering te brengen hebben de be
sturen van verschillende verenigingen in Zuidwest-Ontario 
gedurende de laatste vijf jaar beraadslaagd met het doel tot 
een oplossing te komen die voor beide partijen, de inzenders 
en de juryleden, bevredigend en redelijk is. 

De grootste moeilijkheden die moesten worden overwonnen 
waren: 

1° de juryleden te bewegen om van hun normaal systeem 
van beoordeling en waardering af te stappen. De meeste 
juryleden zijn experts en meestal zijn zij de bekendste ver
zamelaars of handelaren. Wanneer men echter aan deze 
personen vraagt een beoordeling op papier te zetten krijgt 
men nogal eens ten antwoord dat hun naam en hun ge
degen kennis genoeg waarborg zijn voor de gegeven be
oordeling en dus een schriftelijk bewijs overbodig maken; 

2° de verenigingen te overtuigen dat door gebruik te maken 
van het ontworpen systeem iedere inzending, in welke 
tentoonstelling dan ook, theoretisch gesproken steeds een 
zelfde aantal punten zal behalen. 

Na lang overleg is de hierbijgaande standaardbeoordeling 
en -waardering tot stand gekomen. Deze wordt op het ogen
blik door acht verenigingen gebruikt voor hun jaarlijkse ten
toonstellingen en het is te verwachten dat binnen niet al te 
lange tijd alle verenigingen in dit gedeelte van Ontario dit 
nieuwe systeem zullen toepassen. De tijd zal echter moeten 
leren of het mogelijk is om ook alle verenigingen in Canada 
te overtuigen dat de ontworpen methode de beste manier is 
waarop men tentoongestelde zegels kan beoordelen en waar
deren. Ik wil echter niet beweren dat de methode de aller
beste is die kan worden gebruikt maar het is in ieder geval 
een stap in de goede richting. 

Bij het samenstellen van deze standaardbeoordeling en 
-waardering werden de volgende punten in aanmerking ge
nomen : 

1° De verzamelaar die aan een tentoonstelling deelneemt 
komt vrijwel nooit te weten waarom en waarin hij is 
tekort geschoten; 

2° Door de verzamelaar in het bezit te stellen van een be
oordeling van elk jurylid kan hij onmiddellijk zien welk 
gedeelte van zijn verzameling verbetering en aanvulling 
behoeft; 

3° De verzamelaar die nooit aan een tentoonstelling deel
neemt zal door deze methode worden aangemoedigd zijn 
verzameling te exposeren; 

4° Het werk van de juryleden wordt aanmerkelijk eenvou
diger gemaakt en kan sneller geschieden; 

5° Tegenwoordig bevatten de meeste exposities een aantal 
thematische inzendingen. Voor deze inzendingen zal men 
andere maatstaven moeten gebruiken dan voor zuiver fila-
telistische inzendingen; 

6° Door van een standaardbeoordeling en rwaardering ge
bruik te maken is de kans op foutieve beoordelingen aan
merkelijk verminderd. 

Het is mijn opinie dat deze methode aanbeveling verdient 
en zelfs misschien eens in Nederland kan worden toegepast. 
Ik heb dit systeem gedurende de laatste drie jaar tienmaal 
als jurylid gebruikt en kan het dan ook van harte aanbevelen. 
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De gestandaardiseerde beoordelings- en waarderingsstaten 
die de juryleden dienen in te vullen zien er als volgt uit: 
a. voor klassieke verzamelingen 

(voorzijde) 
BEOORDELINGSSTAAT INZENDING 

(A) In te vul len door h e t t en toons te l l ingscoml té 

Tentoons te l l ing : D a t u m : 

INSCHRIJVINGSNUMMER: AANTAL K A D E R S : 

TITEL VAN I N Z E N D I N G : GEMIDDELDE 

Totaa l aan ta l p u n t e n v a n deze s t a a t : 

(B) In t e vul len door he t aangewezen jury l id 

Fi la te l is t lsche S t a n d a a r d - 0-4 ger ing 
kenn i s ca ta logus 5-10 vo ldoende 
on t l eend aan 11-15 no rmaa l 

P L U S 0-4 ger ing 
Specia le 5-10 vo ldoende 
ca ta logus 11-15 n o r m a a l 

P L U S 
specia le t i jd- 0-3 ger ing 
s ch r i f t en e n 4-7 iets 
a n d e r e b r o n n e n 8-10 heel w a t 

P L U S 0-3 ger ing 
e igen s tud ie 4-7 u i tgebre id 

8-10 zeer u i tgebre id 

P r e s e n t a t i e , s a m e n h a n g e n 0-3 we in ig 
aan t r ekke lUkhe id opzet 4-7 voldoende 
en 8-10 voortreffeli jk 
b e l a n g w e k k e n d h e i d 

oorspronke l i jk - 0-3 ger ing 
h e l d en 4-7 vo ldoende 
ops te l l ing 8-10 bi jzonder 

b e l a n g w e k k e n d - 0-3 redeli jk 
h e l d voo r ve r - 4-7 goed 
z a m e l a a r s en 8-10 u i t m u n t e n d 
n i e t -
v e r z a m e l a a r s 

Vol ledigheid, Vol led ighe id 0-3 voldoende 
kwal i t e i t en en kwa l i t e i t 4-7 n o r m a a l 
be t r ekke lUke 8-10 u i t s t ekend 
ze ldzaamheid . 

Be t r ekke l i j ke 0-3 no rmaa l 
ze ldzaamhe id 4-7 zeldzaam 
(niet w a a r d e ) 8-10 moeilijk te 

v inden 

(achterzijde) 
RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING 

FILATELISTISCHE KENNIS (50 punten) houdt in: 
Standaardcatalogus (15 punten). Gegevens ontleend aan cata
logi als Scott, Gibbons Simplified enzovoort. Gewoonlijk: 
Jaar van uitgifte, tanding (in breukvorm), standaardkleuren, 
catalogusnummers enzovoort. 



IN CANADA 
Speciale catalogus (15 punten). Gegevens ontleend aan cata
logi als Gibbons, Holmes, Michels enzovoort. Dag en maand 
van uitgifte, tanding (in decimalen), kleurvariëteiten, papier, 
doel van de uitgifte, ontwerper, drukker enzovoort. 
Speciale tijdschriften (10 punten). Gegevens uit PTT-persbe-
richten, artikelen in filatelistische tijdschriften, speciale boe
ken enzovoort, over bekende afwijkingen, tanding-, papier
en kleurvariëteiten, andere gegevens en weinig bekende fei
ten. 
Eigen studie (10 punten). Gegevens die waarschijnlijk voor het 
eerst worden bekendgemaakt. Belangrijkheid van het mate
riaal, duidelijkheid van presentatie en omvang vormen be
oordelingsfactoren. 

PRESENTATIE, AANTREKKELIJKHEID EN BELANG
WEKKENDHEID (30 punten) houden in: 
Samenhang en opzet (10 punten). Het materiaal wordt ge
toond in een gemakkelijk te volgen opzet, waarbij samenhang 
bestaat in het filatelistisch feitenmateriaal. 
Oorspronkeiykheid en opstelling (10 punten). Ongewone op
zet, die de presentatie en de overvloed van kennis van het 
onderwerp ondersteunt. Bladzijden in fraai evenwicht. In 
hoeverre is de idee of de ontwikkeling daarvan nieuw of on
gewoon? 
Belangwekkendheid voor de tentoonstellingbezoekers (10 pun
ten). Controleer het evenwicht, de kleurstelling, de opval
lendheid, het ontwerp enzovoort. Stemt de presentatie overeen 
met het verhaal? Wordt het verhaal doeltreffend verteld? 
Is er te veel of te weinig bij geschreven? 

VOLLEDIGHEID, KWALITEIT EN ZELDZAAMHEID (20 
punten). 
Volledigheid en kwaliteit (10 punten). Er bestaat nooit zeker
heid dat welke fasie ook in de filatelie volledig is. Is het fila
telistisch materiaal zodanig gebruikt dat de opzet op juiste 
wijze tot ontwikkeling is gebracht? Ontbreekt er iets aan de 
presentatie, of komt een onderdeel daarvan niet tot zijn 
recht? 
Kwaliteit — Let op gebreken, smetteloosheid enzovoort. 
Zeldzaamheid (10 punten). Bedoeld wordt betrekkelijke zeld
zaamheid van het filatelistisch materiaal, moeilijk te ver
krijgen, beperkte uitgifte enzovoort. 
DE GELDSWAARDE OF DE CATALOGUSWAASDE 
BLIJFT BUITEN BESCHOUWING. 

Voor uw boekenplank 
TIERE AUF BRIEFMARKEN; auteur Hans Strom; Lipsia-
Philatelistische Schriftenreihe - Heft 3; vierde herziene en 
vermeerderde druk, 1966; uitgever: Transpress, VEB Ver
lag für Verkehrswesen, 108 Berlin, DDR. Geïllustreerd, 
308 bladzqden, 8 modelbladen, gebrocheerd 12Vi x 20 centi
meter. Prijs ntet vermeld. 

In de inleiding tot dit gedegen boekwerk geeft de schrij
ver een duidelijke uiteenzetting over de wordingsgeschiede
nis van de motiefverzameling. Hij vertelt daarin onder an
dere dat als gevolg van de „Emissionsfreudigkeit aller 
Länder" het niet meer mogelijk is alle bestaande 300.000 
postzegels te verzamelen. Voorts geeft hij een aantal rake 
adviezen over het opzetten van een motiefverzameling met 
als onderwerp „dieren" en illustreert zijn betoog met voor-, 
beelden hoe het wel en hoe het niet moet. 

De op de inleiding volgende landencatalogus met afbeel
dingen, die op beter papier meer tot hun recht zouden 
zijn gekomen, omvat niet minder dan 180 bladzijden. Het 
is een de gehele wereld omvattende opsomming van zegels 
waarop diermotieven voorkomen, waarbij waarde, kleur en 
diersoort (Duits of Latijn) worden opgegeven, alsmede het 
nummer van het systematisch register. De catalogusnum
mers zijn die van de Lipsia-catalogus, waarheen ook voor 
de prijzen wordt verwezen. Omdat wel niet veel Nederlandse 
verzamelaars de Lipsia zullen bezitten vermindert dit de 
bruikbaarheid van het boekje enigszins. 

Bijzonder waardevol daarentegen zijn het systematisch 
register (waarin vrij diepgaand de biologische systematiek 

b. voor motiefverzamelingen (voorzijde) 
BEOORDELINGSSTAAT INZENDING 

(X) als bij klassieke verzamelingen 

(B) in te vullen door het aangewezen Jurylid 
Presentatie, Samenhang en 0-3 weinig 
aantrekkelOkheid opzet 4-7 voldoende 
en 8-10 voortreffelijk 
belangwekkendheid 

belangwekkend- 0-3 redelijk 
held voor ver- 4-7 goed 
zamelaars «n 8-10 uitmuntend 
nlet-
verzamelaars 

Thema, oorspronkelijk- 0-3 gering 
doel van uitgifte held en 4-7 voldoende 
of onderwerp opstelling 8-10 bijzonder 

onderzoek en 0-4 weinig 
studie 5-10 voldoende 

11-15 aanzienlijk 

behandeling 0-4 beknopt 
van het 5-10 goed 
onderwerp 11-15 uitgebreid 

Filatelistische gegevens ont- 0-3 weinig 
bestanddelen leend aan een 4-7 voldoende 

standaard- 8-10 volledig 
catalogus 

aan een speciale 0-3 weinig 
catalogus of 4-7 iets meer 
artikelen 8-10 heel wat 

geschikt 0-3 weinig 
materiaal voor 4-7 meer 
het onderwerp 8-10 zeer 

betrekkelijke 0-3 normaal 
zeldzaamheid 4-7 zeldzaam 
(niet waarde) 8-10 moeilijk te 

vinden 

(achterzijde) 
RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING 

Samenhang en opzet (10 punten). Het materiaal wordt ge
toond in een gemakkelijk te volgen opzet, waarbij samenhang 
bestaat in het motiefmateriaal. 
Belangwekkendheid voor de tentoonstellingsbezoekers (10 
punten). Als bij klassieke verzamelingen. 
Oorspronkelijkheid en opstelling (10 punten). Als bij klas
sieke verzamelingen. 
Onderzoek en studie (15 punten). Volledigheid van de studie. 
Belangrijkheid van het materiaal, duidelijkheid van presen
tatie en omvang vormen beoordelingsfactoren. 
Behandeling van het onderwerp (15 punten). Zijn alle onder
delen van het onderwerp behandeld? Ontbreekt er iets? 
Standaardcatalogus (10 punten). Als bij klassieke verzame
lingen. 
Speciale catalogus en artikelen (10 punten). Als „speciale 
catalogus" bij klassieke verzamelingen. 
Geschikt materiaal voor het onderwerp (10 punten). Was het 
filatelistisch materiaal het meest geschikte voor het onder
werp? Hoe volledig is het? 
Zeldzaamheid (10 punten). Als bij klassieke verzamelingen. 
DE GELDSWAARDE OF DE CATALOGUSWAARDE 
BLIJFT BUITEN BESCHOUWING. 

wordt gegeven) en het trefwoordenregister in het Latijn en 
het Duits. 

Het boekje besluit met op kunstdrukpapier gedrukte af
beeldingen van acht albumbladen, met daarnaast — aan 
de hand van deze voorbeelden — een aantal doeltreffende 
raadgevingen voor het opzetten van een albumblad. 

De uitgever zal er goed aan doen, als hij een vijfde druk 
laat verschijnen — en dat zal wel, want nu al zijn er 30.000 
exemplaren van het boekje in omloop — het werkje te ver
volmaken met een index en een inhoud. Dat zou het op
zoeken in de landencatalogus veel gemakkelijker maken. 

A. G. C. BAERT 
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EEN OUDE HONGAARSE BRIEF 

en een stukje Nederlandse 
geschiedenis 

In 1734 vermaakte Vrouwe Anna Everwijn tot Santbrink 
voor de studie van Hongaarsche en Zevenburgsche theologen 
een kapitaal van ƒ 20.000,— dat echter pas na een langdurig 
proces met haar erfgenamen ter beschikking werd gesteld. 

De belangrijkste stichting ten bate van theologische stu
denten uit Hongarije en de Palts was het „Stipendium 
Bernardinum", zo genoemd naar Daniel Bernard Guiljamsz., 
oud-Gouverneur en Directeur van de kust van Coromandel 
die in 1761 bij testament een kapitaal van 9000 Engelse pon
den, belegd in actiën van de Bank van Engeland, daartoe ver
maakte." 

Bij een Belgische verzamelaar — de bij onze lezers al be
kende heer Palmans uit Antwerpen, die terstond bereid was 
zijn bezit voor het Maandblad te laten fotograferen — trof
fen wij de afgebeelde brief aan (afbeelding 1). Verzonden in 
1873 uit Debreczen naar Utrecht aan een „studiosus der 
Theologie". Vaak denkt men bij oude brieven: wie zal ze ge
schreven hebben en wat zal er in gestaan hebben. 

1 it 
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«JflVJlsxelji^nv 
< J ^ - ^ 

(XtV«.<LL^ 

^ t ^ J 

Brief van Debreczen naar Utrecht, 1873. 

Hier kunnen we het bijna honderd jaar later nog wel onge
veer reconstrueren. Want er zijn vele „studiosi der theologie" 
uit Hongarije in Utrecht geweest. Deze brief is een goede 
aanleiding hierover iets te vertellen. In het gedenkboek, 
uitgegeven bij het driehonderdjarig bestaan van de universi
teit Ite Utrecht in 1936 (afbeelding 2) lezen wij hierover het 
volgende: 

Driehonderd jaar Utrechtse universiteit 1936. 

„Het lot van de verdrukte gereformeerde gemeenten in Hon
garije en Zevenburgen wekte in de 18de eeuw hier te lande 
veel sympathie; de Nederlandse Gereformeerde Kerk steunde 
ze zoveel mogelijk; de Staten van Holland, Friesland en 
Groningen gaven een tegemoetkoming in de kosten der studie 
van studenten uit de genoemde landen die te Leiden, Frane-
ker of Groningen theologie kwamen studeren; sinds 1720 
deden dit ook de Staten van Utrecht, sinds 1721 de stad 
Utrecht, respectievelijk met 600 en 300 gulden, ten behoeve 
van theologische studenten uit Hongarije en Zevenburgen, 
die hun opleiding te Utrecht zochten. 

Bronzen plaquette uit het Universiteitsgebouw te Utrecht. 

| « r« . .M 

1^^ psÄiÄiJ 
Gereformeerde kerk in Debreczen; Yvert nummer 534. 

Al lang voor we een „Universitair Asylfonds" hadden 
steunden de Nederlanders op deze wijze de studenten uit 
landen waar geen vrije meningsuiting bestond. Bij het drie-
honderdjarig bestaan van de Utrechtse universiteit werd door 
de oud-studenten uit Hongarije een bronzen gedenkplaat aan
geboden (afbeelding 3). Op de achtergrond ziet u de dom
toren van Utrecht en de gereformeerde kerk in Debreczen — 
het centrum van het protestantisme in Hongarije — (afbeel
ding 4) en het onderschrift getuigt van de dank van de „Hon
gaarse zonen" van de Utrechtse „Alma Mater". 

Zo ziet u wat een oude brief ons vertellen kan, als we de 
moeite nemen er eens iets van en over te lezen. 

FL 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek dienen ulteriyk op 
23 maart In het bezit te zijn van de redactie. 

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

r 
Het Nederlandse Postmuseum 

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

EXPOSITIES: 
- Nederland 1872. Greep uit de voor

geschiedenis. 
- Keur en kleur. Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen. 
- De kunst van de ontvi^erper. 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk. 
- Nieuw geëxposeerd: Verenigde 

Staten van Amerika. 
- De postzegels van Algerije, Congo 

(Kinsjasa), Dahomey, Franse neder
zettingen in Oceanië, Frans Poly-
nesië, Frans West-Afrika, Ghana, 
Goudkust, Marokko, Mauretanië, 
Opper-Volta, Spanje, Tunesië en 
Turkije. 

- Overzicht frankering en stempeling. 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indië. 
- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief. 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe verorden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor Jongelui beneden de 16 jaar. 

^ 
15-17 maart: 
's-Gravenhage. 263e veiling J. K. Rietdijk 
N.V. 
16, 17 maart: 
Londen. Veiling Stanley Gibbons Auctions 
Ltd.: Tonga. 
17, 18 maart: 
Groningen. Tentoonstelling van het rayon 
Noordoost van de I.V. „Philatelica" in de 
Korenbeurs, Vismarkt. 
17-19 maart: 
New York. Negende interpex-tentoonstel-
ling, expositie van postzegels en munten in 
het Americana Hotel. 
24, 25 en 27 maart: 
Terneuzen. Provinciale Zeeuwse Postzegel
tentoonstelling 1967 van de I.V.,,Philatelica", 
in de aula van de Ned. Herv. school. 
Leeuwenlaan. Met postzegelbeurs. 
27 maart: 
Berg en Dal. Internationale ruildag van de 
Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De Globe" 
in hotel „Erica" van 10.00 tot 17.00 uur. 
30, 31 maart: 
Londen. Veiling Stanley Gibbons Auctions 

Ltd. Gehele wereld met Newfoundland, St. 
Lucia en USA. 
1 april: 
Rotterdam. Zestiende „Europoort"-ruildag 
van de R.Ph.V. in de Blauwe Zaal van het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, van 9.00 
tot 18.00 uur. Tafelreserveringen en inlich
tingen: C. de Wit, Crooswijksesingel 29-B, 
Rotterdam-11. 
1 april: 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek „Onder de 
loep" over „?". 
1 april: 
Dordrecht. 44ste Dordtse Postzegelveiling. 
2 april: 
Winterswijk. Internationale grensruildag, in 
samenwerking met Westduitse verenigingen, 
georganiseerd door de Filatelistenvereniging 
,,De Klomp" in restaurant Wamelink, Woold-
seweg 71, Winterswijk, van 10.00-18.00 uur. 
4, 5 april: 
's-Gravenhage. 420e veiling J. L. van Dieten 
(collectie Woudenberg). 
6-8 april: 
Amsterdam. 215e veiling R. Postema. 
7-15 april: 
Londen. Stampex '67, Britain's National 
Stamp Exhibition, Central Hall, Westminster. 
Met PTS-postzegelbeurs op 12 en 13 april. 
8 april: 
Soest. Ruilmiddag van de I.V. Philatelica, 
afdeling Soest en omstreken, in ,,De Rank", 
Soesterbergsestraat 18, van 12.00 tot 18.00 
uur. Entree ƒ0,50. 
1.1 april: 
Eerste dag van uitgifte Zomerzegels. 
11, 12 april: 
's-Gravenhage. Veiling W. H. de Munnik, 
Korte Houtstraat 20b. 
13, 14 april: 
's-Gravenhage. 264e veiling J. K. Rietdijk 
N.V. (dus niet 11-13 april zoals in het vorige 
nummer aangekondigd). 
14 april: 
Joop Kiggen wordt door Pol Heijninck voor 
TV-Brussel geïnterviewd over de Amphilex. 
15 april: 
Bergen op Zoom. Halfjaariijkse grote ruil
dag met veiling, in de ..Hollandsche Tuin", 
georganiseerd door de Postzegelvereniging 
„Onderling Contact". Aanvang 10.00 uur, 
veiling 15.00 uur. Toegang gratis. Inlich
tingen en tafelreserveringen: Scheldelaan 
67, Bergen op Zoom. 
15 april: 
Helmond. Internationale ruilbeurs, georgani
seerd door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars ,,Helmond" ter gelegenheid 
van haar vijfendertigjarig bestaan; van 10.00 
tot 17.00 uur in Café-Restaurant Traverse, 
Steenweg. Bijzondere envelop en speciaal 
stempel van PTT voor beursbezoekers ver
krijgbaar. 

15 april. 
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 ƒ0,40. 
16 april: 
Castricum. Ruildag in café ,,De Vriend
schap", van 10.00 tot 17.00 uur, georgani
seerd door de Postzegelvereniging ,,Castri
cum". Toegang ƒ0,50. Inlichtingen en tafel
reserveringen: Undenlaan 78, Castricum. 
19 april: 
Verzending van het aprilnummer van het 
Maandblad. 
19-22 april: 
Amsterdam. De Nederlandsche Postzegel
veiling N.V. 
23 april: 
Beverwijk. Grote Kennemeriand-ruildag met 
beurs, georganiseerd door de ,,Kennemer 
Postzegelclub Beverwijk" en de ,,Postzegel
vereniging Heemskerk", in het Kennemer-
theater. Zeestraat, Beverwijk, van 10.30 tot 
17.00 uur. Attracties. Toegang: niet-leden 
ƒ0,50; leden ƒ0,25. Inlichtingen en tafel
reserveringen: R. Jager, Bartokstraat 5, 
Heemskerk, Zie bladzijde 127. 
24-29 april: 
Wiesbaden. Veiling Lange & Fialkowski in 
het Kurhaus. 
28-29 april: 
Tilburg. Veiling Van Amelsfoort. 
29 april: 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Eeuwfeest Canada". 
2 mei: 
Eerste dag van uitgifte Europazegels. 
5, 6 mei: 
Aalsmeer. Tentoonstelling van de afdeling 
Aalsmeer van de I.V. „Philatelica" in ge
bouw Irene, Kanaalstraat 3. Op 5 mei van 
16.00 tot 23.00 uur, op 6 mei van 10.30 tot 
21.00 uur. Zie bladzijde 127. 
8 mei: 
Eerste dag van uitgifte Amphilex-zegels. 
8 mei: 
Verzending van het meinummer (Amphilex-
nummer) van het Maandblad. 
11-21 mei: 
Amsterdam. AMPHILEX 67, internationale 
postzegeltentoonstelling in het RAI-gebouw. 
13 mei: 
Dordrecht. 45e Dordtse Postzegelveiling. 
19-20 mei: 
Amsterdam. Zesde jaarcongres van de 
Association Internationale des Journalistes 
Philatéliques - AIJP, In het RAI-gebouw. 
23-25 mei: 
Amsterdam. FlP-congres in het Congres
centrum RAI. 
29 mei-3 juni: 
Cambridge. „49th Philatelic Congress of 
Great Britain". 

LUST LAATSTE DATA KLEINRONDSTEMPELS 
Juist te laat voor het vorige nummer kregen wij bericht 

dat de prijs van bovengenoemde lijst inclusief port ƒ 2,50 
zal bedragen. 

In afwijking van de eerder gepubliceerde regeling kunt 
u nu direct bestellen door overschrijving van ƒ 2,50 op post
rekening 46 81 00 ten name van J. Dekker te Zaandam. De 
lijst zal u dan half mei worden toegezonden, zo mogelijk 
met een speciaal stempel van de Amphilex. Uiterste bestel
datum 1 april. Daarna kan geen garantie voor de levering 
meer worden gegeven. 
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WIJ ONTVINGEN 

De BeeldfUatelist, orgaan van de gelijk
namige vereniging, januari 1967. Een 
lijvig boekwerk met zijn bijna 240 blad
zijden, hier en daar verlucht met teke
ningen en goede foto's. Nieuws van ver
schillende studiegroepen, waarin kenne
lijk een hoeveelheid werk wordt verzet 
waarvoor men respect kan hebben. Di
verse belangwekkende bijdragen, waar
onder een kritische beschouwing van 
I. van Eueren over de Britse serie ge
wijd aan het Tapijt van Bayeux. 

De Aerophilatelist, verenigingsorgaan 
van „De Vliegende Hollander", februari. 
J. Boesman schrijft over de eerste lucht
post naar midden Engeland (1934); Ro
bert De Medts reproduceert een fraai 
luchtpoststuk uit 1920. De Dag van de 
Aerofilatelie is naar de herfst verscho
ven. 
Jan van Krimpen 1892-1958, een apergu 
van het streven en werken van deze fa
meuze typograaf en lettertekenaar, sa
mengesteld door C. Reedijk, L. Voet en 
Herman Liebaers; met een voorwoord 
van professor dr. G. W. Ovink. Deze 30 
bladzijden tellende bibliofiele uitgave, 
gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen te 
Haarlem, is bedoeld als leidraad bij de 
tentoonstelling van Van Krimpens let
ter- en boekontwerpen in het Rijksmu
seum Meermanno-Westreenianum te 
's-Gravenhage. 

een fototoestel met toebehoren, zodat de 
redactie thans zelf zijn reportages kan 
schieten en niet meer afhankelijk is van 
fotografen die op het gewenste ogen
blik niet verschijnen. Het eerste filate-

listisch-fotografisch experiment is op 
deze bladzijde afgedrukt. De eerste con
crete resultaten ziet u in de rubriek 
Tentoonstellingen en Ruildagen. 

World Stamps, incorporating First Day 
Cover, January/February/March, onaf
hankelijk tijdschrift, redacteur Captain 
K. Jahr, 4, Buccleuch Street, Dumfries, 
Schotland. Driemaal 24 bladzijden fila
telie met zeer gevarieerde inhoud: 
scheepsstempels en de Verenigde Na
ties op Cyprus, beide van E. Menne 
Larsen, Luchtpost van C. J. M. M. van 
der Zijden, bijzondere enveloppen van 
David H. Jones, FSPS, AIJP, die stuk
ken laat zien betrekking hebbende op 
de strijd in Yemen, waaraan in 1965 
ook een Prince of Condé (AIJP) deel
nam en nog deelneemt. 

Ons Muloblad, wekelijks orgaan van de 
vereniging voor christelijk mulo en de 
bond van christelijke mulo-scholen, fe
bruari, nummer 7, met een belangwek
kend artikel van B. Bokhorst over Fila
telie en Aardrijkskunde; hierin wordt 
aangetoond dat aan de hand van post
zegels de leerlingen een vrijwel volle
dige indruk kunden krijgen van de so
ciale, culturele, geografische en poli
tieke aspecten van een land. Wij hopen 
hierop nog uitvoerig te kunnen terug
komen. 

De leerstellingen van Mac Tse Toeng, 
die daarin zegt: „Filatelie leidt nergens 
toe". Dat weten we dan; u hoeft nu in 
ieder geval het rode boekje niet meer 
te kopen. 

Het gerucht dat de originele dravende 
brandkasten zijn teruggevonden. Zij 
zouden na de eerste wereldoorlog in de 
duinen bij Den Helder zijn ingegraven 
en als munitieopslagplaats en later als 
drinkwaterreservoirs hebben gediend. 
Na 1945 zijn zij in het duinzand aan de 
vergetelheid prijs gegeven. Wellicht een 
mooie gelegenheid om na zorgvuldige 
restauratie het nationaal filatelistisch 
bezit met een exemplaar te verrijken. 

Special N.A.T.O. Handstamp, een pam
flet in het Engels en het Welsh, waar
uit blijkt dat van 31 maart tot 11 april 
door het „Welsh College of Advanced 
Technology", onder auspiciën van de 
NATO, in Portmeirion, Snowdonia, Wa
les, een internationale radiobiologische 
conferentie wordt gehouden. Een bij
zonder stempel — het eerste tweetalige 
in Wales, met onder andere de tekst 
„Cymru Cynhadledd Bioleg Ymbely-
dredd" — zal in dat tijdvak ter plaatse 
worden gebruikt. Inlichtingen bij de 
heer Ken. E. Evans. 

opnieuw veilingscatalogi van J. K. Riet
dijk N.V. en J. L. van Dieten te 's-Gra
venhage en van Stanley Gibbons Auc
tions te Londen. 

TENTOONSTELLINGEN, RUILDAGEN EN JUBILEA 

ARNHEM 
Jubileumtentoonstelling van de 
Gelderse Filatelisten Vereniging 
„De Globe" 

Ook de jeugd liet zich op de van 13 
tot 15 januari 1967 gehouden jubileum
tentoonstelling van de zeventigjarige 
Gelderse Vereniging „De Globe" niet 
onbetuigd. De op bladzijde 69 van het 
februarinummer vermelde jury kende 
voor de jeugdinzendingen de volgende 
prijzen toe: 

AMSTERDAM 
Veertigjarig bestaan „De Pliilatelist" 

Onder de vele aanwezigen op de 
receptie van de veertigjarige Amster-
damsche Vereeniging „De Philatelist", 
op 17 december 1966 in de hoofdstad 
gehouden, was ook de heer C. Ruiter 
die bij deze feestelijke gebeurtenis, als 
lid van het hoofdbestuur, de Nederland-
sche Vereeniging van Postzegelverza
melaars vertegenwoordigde. Door een 
misverstand bleef vermelding achter
wege. 

Klasse A-1: leeftijd 8 tot en met 13 jaar: 

1. E. Smit 
2. G. Markink 
3. D. Gerritsen 
4. H. Brouwer 

Zevenaar 
Borculo 
Velp 
Arnhem 

Klasse A-2: leeftijd 14 en 15 jaar: 
1. J. V. Bakelen 
2. J. V. Bakelen 
3. Th. Jordens 
4. F. Hendriks 
5. R. V. Pommeren 
6. J. de Leeuw 
7. H. Smit 
8. N. Meerdink 
9. G. Welle 

Klasse B: leeftijd 16 tot 
1. H. Jansen 
2. J. Berens 
3. G. Stoks 
4. IJ. Hendriks 
5. R. Nijenhuis 
6. C. Rutten 

Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Arnhem 
Velp 
Zevenaar 
Zevenaar 
Borculo 
Borculo 

en met 18 
Nijmegen 
Zevenaar 
Nijmegen 
Arnhem 
Arnhem 
Nijmegen 

Nuttige gewassen 
Vissen 
Frankrijk 
Nederland 

Zwitserland 
Dieren 
Dieren 
Zwitserland 
40 jaar Kinderzegels 
Europa-uitgiften 
Vervoer 
Vliegtuigen 
Staten van Amerika 

Frankrijk 
5-jaar Oost-Duitsland 
Indonesië 
Vlinders 
Ruimtevaart 
Frankrijk 

3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 

2e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 

2e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 
3e prijs 

Klasse C: leeftijd 19 en 20 jaar: 
1. F. v. Bakelen Nijmegen Sport 3e prijs 
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AALSMEER 
Vierde lustrumtentoonstelling 

Op 5 en 6 mei 1967 zal de afdeling 
Aalsmeer en Omstreken van de I.V. 
,,Philatelica" ter gelegenheid van haar 
vierde lustrum een postzegeltentoon
stelling organiseren. De opening zal 
plaatshebben op 5 mei om 14.30 uur 
in gebouw „Irene", Kanaalstraat 3, 
Aalsmeer. Van 16.00 uur af is de ten
toonstelling geopend voor het publiek. 
Op 6 mei is de tentoonstelling van 
10.00 tot 21.00 uur te bezichtigen. 

Daar er maar honderd kaders ter be
schikking waren, is de inzending ver 
overtekend en moesten belangrijk min
der kaders worden toegewezen dan 
was aangevraagd. 

Er zullen een dertigtal verschillende 
inzendingen te zien zijn, die een groot 
gebied van de filatelie omvatten. 

Een greep uit de inzendingen toont 
dit aan: Nederland eerste emissie, Ne
derland zesde emissie in strippen, blok
ken enzovoort, Nederland porten, 
Frankrijk eerste drie emissies, tweede 
wereldoorlog, Hongarije, Duitsland, 
Amerika, Zwitserland, Transport, Ro
de Kruis, Uruguay, KLM-luchtpost, 
België, Groot-Brittannië en Vaticaan. 

A. FILIUS. 

BEVERWIJK 
Getneenschappeiyke ruildag 
Kennemerland 

Op zondag 23 april 1967 wordt door 
de verenigingen „Kennemer Postzegel-
club Beverwijk" en de „Postzegelver
eniging Heemskerk" een gemeenschap
pelijke ruildag annex beurs georgani
seerd. De steeds groeiende samenwer
king tussen beide verenigingen heeft — 
nadat de PVH al twee keer een ruil
dag heeft gehad — geleid tot deze bun
deling van krachten. 

Een en ander houdt in dat de opzet 
dit keer groter is. Men heeft de be
schikking over een prachtige zaal, de 
benedenzaal van het Kennemertheater, 
in de Zeestraat te Beverwijk, en er zul
len diverse attracties zijn, zoals enige 
stands waarop te zien is, wat en hoe 
men kan verzamelen. Bovendien is er 
een surprise voor elke vijfentwintigste 
bezoeker. 

Het ligt in de bedoeling dit evene
ment tweemaal per jaar te doen plaats
hebben, eenmaal in Beverv^ijk, een
maal in Heemskerk. Voor reservering 
van tafels gelieve men zich te wenden 
tot R. Jager, Bartokstraat 5, Heems
kerk. 

A. C. M. V. d. NES 

DRACHTEN 
Regionale postzegeltentoonstelling 

In het ultramoderne cultureel cen
trum „De Lawei" in de hoofdplaats 
van Smallingerland hield de Postzegel
vereniging Drachten op 27 en 28 janua
ri 1967 ter ere van haar tweede lustrum 
een regionale postzegeltentoonstelling. 

In aanwezigheid van een tachtigtal 
genodigden werd de expositie op vrij
dagavond geopend door de wethouder 
van culturele zaken, mevrouw T. de 
Roo-Koopmans, die in haar toespraak 

mededeelde dat men van gemeentewe
ge een daad had willen stellen bij het 
streven naar de eenwording van Euro
pa en daarom een ontwerp voor een 
Europazegel aanbood. 

Behalve de voorzitter van Postzegel
vereniging Drachten, de heer W. Die-
penheim, sprak ook de voorzitter van 
de tentoonstellingscommissie, de heer 
E. Haak, die vervolgens voorging bij de 
rondleiding van de genodigden, waar
onder zich vertegenwoordigers van de 
gemeentebesturen van Smallingerland 
en Opsterland, mr. H. J. Moltmaker, 
directeur van het Drachtster postkan
toor en bestuursleden van zustervere
nigingen uit de drie noordelijke pro
vincies bevonden. 
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Op de eerste druk van de in een oplage 
van 1500 vervaardigde bijzondere envelop 
werd storm gelopen In enkele uren tijds 
kwam de tweede hier afgebeelde druk tot 
stand Daarvan is nog een beperkt aantal 
verkrijgbaar, te bestellen door overschrij
ving van f 0,50 op postrekening 131.92.85 
ten name van K. Veenstra, Voermanspad 
30, Drachten. 

Maar liefst 2750 suikerzakjes met post
zegels werden uit de melkbus/grabbelton 
gevist en evenzovele dubbeltjes door broe
der Van Bohemen geïnd. 

Ook de heren H. L. J. Weidema en 
mr. T. J. B. van der Meyden gaven op 
een later tijdstip namens de Neder
landse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen blijk van hun belangstelling voor 
dit filatelistisch evenement in het oos
ten van Friesland. 

Op de bijzonder goed opgezette ten
toonstelling, die in vijftien uur tijds niet 
minder dan 1235 bezoekers trok, wa
ren in 160 kaders — door de Stichting 
Filatelie ter beschikking gesteld —• 43 
inzendingen van 35 verzamelaars te be
wonderen. 

De ]ury, bestaande uit de heren mr. 
H. J. Bernsen, C. G. van Veenendaal 
en H. G. van de Westeringh, kende de 
volgende prijzen toe: 
F. Sonnema, Leeuwarden (Afstempe
lingen op poststukken en postzegels van 
Nederland 1797-1900), eerste prijs met 
ereprijs van de Commissaris der Ko
ningin; 
Mr. J. C. Timmer, Haren (Eofilate-
listische brieven van Nederland), eer
ste prijs met ereprijs van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen; 
J. Kok Rzn., Zwolle (De Nederlandse 
portzegels 1-43), eerste prijs met ere
prijs van de Culturele Raad van Op
sterland; 
S. Lindeboom, Drachten (Olympische 
Spelen), eerste prijs plus - voor zijn in
zending Padvinderij - ereprijs van Ge
deputeerde Staten van Drenthe; 
E. Haak, Beetsterzwaag (Nederland 
1852-1945), eerste prijs met ereprijs van 
Smallingerland; 
J. M. Offringa, Groningen (Kerstmis 
op postzegels), tweede prijs met ere
prijs van de burgemeester van Gronin
gen; J. P. Visser, Drachten (Treinpost), 
tweede prijs; 
H. W. de Ruijter, Drachten (Artillerie, 
veldpost), tweede prijs; 
J. D. Neuteboom, Veendam (Finland), 
tweede prijs; 
A. Otter, Drachten (Europa-zegels), 
tweede prijs. 

Derde prijzen gingen naar J. Lagaay 
(Groningen), K. Veenstra (Drachten), 
J. Bijlsma (Beetsterzwaag), L. H. Jels-
ma (Roden) en A. Bos (Beetsterzwaag). 

De voorzitter van de tentoonstellingscom
missie, de heer E. Haak, voor de Neder
landse portzegels. 
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Bijzondere aandacht op de tentoon
stelling trok de interessante inzending 
van het Nederlands Postmuseum, ver
zorgd door de heren J. Giphart en mr. 
H. J. Moltmaker, waarin een globaal 
overzicht werd gegeven van de geschie
denis van het postkantoor Drachten. 

Een korte uiteenzetting over deze in
zending werd in de goed uitgevoerde 
tentoonstellingscatalogus gepubliceerd. 

Een ereplaats had een volledige, 
postfrisse Israël-verzameling met tabs, 
beschikbaar gesteld door de regering 
van dit jonge land. 

De kleinste inzending blijve niet on
vermeld: een kader ingezonden door 
de burgemeester van Smallingerland, 
drs. W. E. baron van Knobelsdorff, 
met twee DDR-zegels waarop een voor
vader van hem werd geportretteerd. 

Iets voor de stempel- en motiefverzame
laars: de lawei is een paal op de akkers, 
waarin tegen schafttijd een mand wordt 
gef)esen. De landarbeiders weten dan dat 
de rustpauze is aangebroken. Vandaar de 
naam gegeven aan tiet ontspanningscen
trum „De Lawei" in Drachten en aan de 
tentoonstelling. 

Een bijzondere attractie — met op
voedkundige waarde — was de door de 
Drachtster minderbroeder W. J. van 
Bohemen georganiseerde en beheerde 
grabbelton, waaromheen zich de jeugd 
verdrong om voor een dubbeltje een 
suikerzakje met postzegels of een waar
debon op te vissen. 

Ook voor de bijzondere envelop en 
het daarop verkrijgbare speciale stem
pel bestond grote belangstelling. 

Uit propagandistisch oogpunt kan 
gerust gesteld worden dat deze tentoon
stelling een groot succes is geworden. 
De organiserende vereniging en met 
haar de tentoonstellingscommissie kan 
op een welgeslaagde manifestatie te
rugzien. 

's-GRAVENHAGE 
Herdenkingsexpositie Jan van Krimpen. 

In het Rijksmuseum Meermanno-
Westreenianum (Musieum van het Boek 
- Prinsessegracht 30, Den Haag) is van 
28 januari tot 11 maart een tentoonstel
ling gewijd aan de Nederlandse letter-
kunstenaar Jan van Krimpen, die op 12 
januari 1967 75 jaar zou zijn geworden. 
Hij leefde van 1892 tot 1958. Zowel Ne
derlandse als buitenlandse postzegel
verzamelaars eren Jan van Krimpen bo
venal als ontwerper van de cijferzegels, 
die in 1947 hun intrede deden met de 
waarden 1, 2 en 4 cent. 

Christiaan de Moor, destijds esthetisch 
adviseur van PTT, heeft in het Maand
blad van mei 1963 in een bijdrage „De 
permanente postzegels" daarvan onder 
meer het volgende gezegd: „Toen Van 
Krimpen zijn cijferzegels tekende had 
hij een enorme ondervinding als ont
werper opgedaan. Hij was ongeveer vijf
envijftig jaar en op het toppunt van zijn 
kunnen. Doordat het waardecijfer in de 
zuiver afgewogen compositie de grootst 
mogelijke plaats inneemt en met tekst 
en randversiering op het witte papier 
uitgespaard blijft tegen de effen kleur, 
bereikte Van Krimpen een maximum 
aan effect. Voorts lijkt de postzegel gro
ter dan hij in wezen is, niet alleen door 
het forse cijfer, maar eveneens door de 
uitstraling van het wit. De zegels zijn 
typisch ontworpen voor één cijfer. Het 
ligt voor de hand dat zodra er door 
eventuele tariefverhogingen een getal 
van twee cijfers nodig zou zijn, een 
nieuwe compositie door Van Krimpen 
zou zijn overwogen, liever dan de cij
fers verkleind in het gegeven schema te 
dringen. Dit vraagstuk is nog vóór Van 
Krimpens plotselinge dood in verband 
met een eventuele tien cents zegel aan 
de orde geweest". 

,,Als deze teekening nu ook zoekgemaakt 
wordt zal ik de andere waarden niet kun
nen teekenen en het niet doen ook. J. v. K." 
Deze ontboezeming schreef Jan van Krim
pen in zijn karakteristieke handschrift in pot
lood op de tekening die hij in oustindische 
inkt gemaakt had voor randversiering en 
cijfers van de serie postzegels type Wil
helmina en profil van 1947. 

De herdenkingstentoonstelling heeft 
een aparte afdeling voor ontwerpen 
voor en van postzegels die Van Krimpen 
heeft gemaakt in het huis Enschedé te 
Haarlem. In de winter van 1922/1923 
kreeg hij zijn eerste opdracht van PTT, 
op voorstel van de toenmalige algemeen 
secretaris van het hoofdbestuur der 
PTT, mr. J. F. van Rooyen, zelf mees
terdrukker, voor de belettering van de 
twee series jubileumzegels, die W. A. 
van Konijnenburg had ontworpen voor 
het zilveren regeringsjubileum van ko
ningin Wilhelmina in 1923. Twee jaar 
later trad Van Krimpen in dienst van 
Enschedé, waar ook het boekje gedrukt 
is dat de tentoonstelling, die ook in 
Antwerpen (Museum Plantin-Moretus) 
en Brussel (Koninklijke Bibliotheek) te 
zien zal zijn, als een soort catalogus be
geleidt. Men vindt er geen opsomming 
in van de tentoongestelde voorwerpen, 
maar wel een leidraad, geschreven door 
Van Krimpens broer Huib, een levens
bericht door professor dr. G. W. Ovink 
en een karakteristiek door S. L. Hartz. 

Bij de opening, die geschiedde door 
professor mr. H. de la Fontaine Verwey, 
waren tal van letterlievenden aanwezig, 
onder wie mr. Enschedé en de heer 
S. L. Hartz namens Joh. Enschedé en 
Zonen, dr. R. E. J. Weber en mejuffrouw 
E. Driessen namens het Postmuseum en 
Chr. de Moor, de vroegere esthetisch 
adviseur van PTT. 

ATLANTISCHE OCEAAN 
Maritieme postzegeltentoonstelling 

Van 13 tot 26 juli 1967 wordt ter ge
legenheid van de wereldtentoonstelling 
te Montreal een postzegeltentoonstel
ling gehouden aan boord van het pas
sagiersschip „France". Thema is ,.De 
geschiedenis van de zeepost tussen 
Frankrijk en Canada". Medewerking 
verlenen verschillende bekende postze
gel- en stempelverzamelaars, de PTT-
ministeries en postmusea, de FIP en 
vele andere organisaties en particulie
ren. De tentoonstelling kan niet alleen 
door de passagiers worden bezocht 
maar ook door het publiek in de ha
vensteden Quebec, New York en Le 
Havre. 

KOPENHAGEN 
Jeugdtentoonstelling op Juniordag 1967 

In Kopenhagen wordt op 23 april een 
jeugdtentoonstelling gehouden onder 
auspiciën van het Deense juniorverza-
melaarsverbond. 

Een bijzondere envelop ter gelegen
heid van deze tentoonstelling, met een 
afbeelding van de eerste zegel van 
Nova Scotia, gefrankeerd met Deense 
Rode-Kruiszegels en voorzien van een 
speciaal stempel, kan tegen inzending 
van twee internationale antwoordcou
pons worden besteld bij Juniordagen, 
Postboks 829, Kopenhagen. 

LONDEN 
Transvaal Study Circle 

De eerste jaarlijkse algemene leden
vergadering werd op 14 januari gehou
den te Londen. De heer L. Molloy-
Vickers werd herkozen als voorzitter 
en in het bestuur kwam geen wijziging. 
In 1967 zullen vergaderingen worden 
gehouden op 15 april (waarbij door de 
heer G. D. Buckley zijn verzameling 
zal worden getoond van de Eerste Re
publiek en de met „V.R." overdrukte 
zegels), 8 juli en 14 oktober. 

Na de vergadering van 14 januari be
zichtigde men de door de leden mee
gebrachte verzamelingen: mevrouw 
D. C. Hutson FRPSL (Tweede Repu
bliek en verdere Z.A.R.-uitgaven), B. 
H. Poyner (documenten, brieven en
zovoort uit de Boerenoorlog, betrekking 
hebbende op Transvaal), Lt. Col. C. D. 
Hinds (Pietersburg), L. Molloy-Vickers 
(Transvaal potpourri) en Major H. M. 
Criddle (Eerste Republiek met inbe
grip van poststukken). 

Voor belangstellenden die zich als 
lid willen opgeven is het adres van de 
secretaris: Major H. M. Criddle, 23 
Longcroft Avenue, Banstead, Surrey, 
Groot-Brittannië. Lidmaatschap: 15 
shilling per jaar, waarbij is inbegrepen 
de toezending van vier driemaande
lijkse Bulletins. 
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AMPHILEX 67 
RAI-AMSTERDAM - 11-21 ME11967 

Secretariaat van het Uitvoerend Comité: 
's-Gravenhage-4. 

Kortenaerkade 12, 

De bijzondere postzegels AMPHILEX 67 
Van verschillende belanghebbenden werden al bestellin

gen en verzoeken om inlichtingen ontvangen betreffende de 
postzegels die door PTT worden uitgegeven ter gelegen
heid van de internationale filatelistische tentoonstelling 
AMPHILEX 67, te houden van 11 tot en met 21 mei in de 
grote Europahal van de RAI te Amsterdam. 

Ter toelichting diene voor zover nodig het volgende: 
1. De zegels worden uitgegeven in een serie van drie, in de 

waarden 20, 25 en 75 cent. De prijs van de serie is dus 
ƒ 1,20. De verkoop geschiedt uitsluitend per serie met het 
entreebiljet van de tentoonstelling, waarvan de prijs be
draagt ƒ 2,50. Elke serie kost in totaal dus ƒ 3,70. 
Het entreebiljet van de expositie geeft recht op de aan
koop van één serie zegels. 
Aan het entreebiljet is een coupon gehecht tegen afgifte 
waarvan de zegels kunnen worden gekocht. Uiteraard 
kan op het overblijvende entreebiljet alléén toegang tot 
de tentoonstelling worden verkregen, dus geen serie 
zegels. 

2. De zegels worden gedrukt in vellen van tien stuks, elke 
waarde afzonderlijk. De velletjes worden voorzien van 
het randschrift „Internationale Postzegeltentoonstelling, 
RAI-gebouw Amsterdam 11 mei - 21 mei 1967". 
Een serie van drie velletjes kost dus 10 x ƒ 3,70 = ƒ 37,—. 

3. Behalve van 11 tot en met 21 mei aan de loketten van 
het tijdelijke postkantoor in de RAI zullen de zegels en 
entreebiljetten van 8 tot en met 20 mei verkrijgbaar zijn 
op de 238 belangrijkste postkantoren. 
De eerste dag van uitgifte is dus 8 mei 1967. Het tijdvak 
van uitgifte 8 - 2 1 mei 1967. Einde van de geldigheids
termijn voor de frankering 31 december 1968. 

4. De zegels kunnen ook worden verkregen door storting 
of overschrijving van het verschuldigde bedrag (ƒ 3,70 per 
serie + entreebiljet) op postrekening nr. 28 22 00, ten 
name van de Penningmeester van AMPHILEX 67 te 
's-Gravenhage. Verzocht wordt op het stortings- of giro
biljet, en wel uitsluitend op de achterzijde, nauwkeurig 
te vermelden wat men wenst. Bestellingen onder rem
bours kunnen niet worden uitgevoerd. 

5. Degenen, die al bestellingen hebben gedaan, wordt ver
zocht eveneens het verschuldigde bedrag te storten of 
over te schrijven op de in punt 4 vermelde postrekening, 
met op de achterzijde nauwkeurige vermelding van het
geen wordt verlangd. 

6. Toezending van het bestelde geschiedt aangetekend per 
post zonder extra kosten. 

7. De NVPH zal voor deze serie een eerstedagomslag uit
geven. Blanco omslagen worden op de gebruikelijke wijze 
bij de postzegelhandel verkrijgbaar gesteld. 

De AMPHILEX-voorbereidingen 
De toewijzing aan aanvragers van kaderruimte is thans 

achter de rug. De vierduizend kaders, die in de Europahal 
en in de Glazen Zaal van het RAI-gebouw een plaats zullen 
krijgen, zijn volledig bezet. 

Met de definitieve toewijzing is tevens een volgende fase 
in de voorbereidingen bereikt: de catalogus is in druk ge
geven. 

Bovendien wordt er al hard gewerkt aan de derde bro
chure, die eerlang zal verschijnen; in deze brochure zullen 
afbeeldingen in kleurendruk van de Amphilex-zegels en 
van de velletjes worden opgenomen. 

Ook in het aprilnummer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie zullen deze kleurenreprodukties als bij
lage kunnen worden aangetroffen. 
Affiches en sluitzegels 

Grote en kleine affiches zijn, evenals in beperkte mate 
de sluitzegels, nog verkrijgbaar. Bestellingen zal het secre
tariaat gaarne honoreren. 

G. H. FOLMER 
Secretaris. 

Postrekening 1.29.11.82 t.n.v. de Stichting niatelie, 
's-Gravenhage. 

Postkantoren waar AMPHILEX-zegels verkrijgbaar zullen 
zün. 
Tenzij in deze lijst anders vermeld zijn de zegels uitsluitend 
op het hoofdkantoor ter plaatse voorradig. 

Aalsmeer 
Aalten 
Alblaeserdam 
Alkmaar 
Almelo 
Alphen a. d. Rijn 
Amersfoort 
Amstelveen 
Amsterdam 
Districtspostkantoor 

Amsterdam Noord 
(Bremstr. 1-3) 

Amsterdam Oost 
(Wljttenbachstr. 32) 

Amsterdam West II 
(Bos en Lommerpl. 1) 
Apeldoorn 
Appingedam 
Arnhem 
Assen 
Axel 
Baarn 
Barendrecht 
Barneveld 
Beek (Limburg) 
Bennekom 
Bergen N.H. 
Bergen op Zoom 
Bergum 
Best 
Beverwijk 
BiUhoven 
Bodegraven 
Bolsward 
Borne 
Boskoop 
Boxmeer 
Boxtel 
Breda 
Breskens 
Breukelen 
Brlell© 
Brunssum 
Bussum 
Capelle a. d. IJssel 
Castricum 
Coevorden 
Culemborg 
Cuyk 
Dedemsvaart 
Delden 
Delft 
Dejfzijl 
Deurne 
Deventer 
Dieren 
Doesburg 
Doetinchem 
Dokkum 
Dongen N.B. 
Doorn 
Dordrecht 
Drachten 
Driebergen 
Echt 
Ede Gld. 
Eibergen 
Elindhoven 
Eist Gld. 
Emmeloord (N.O.P.) 
Bmmen 
Enkhuizen 
Enschede 
Epe (Gld.) 
Ermelo 
Etten N.B. 
Franeker 
Geldermalsen 
Geldrop 
Geleen 
Gemert 
Gennep 
Goos 
Goor 

Gorinchem 
Gorredijk 
Gouda 
's-Gravenhage 

Rijswijkseweg 
's-Gravenhage 

Nobelstraat 
's-Gravenhage 

Fahrenheitstraat 
's-Gravenzande 
Groenlo 
Groesbeek 
Groningen 
Haaksbergen 
Haarlem 
Hallweg 
Hardenberg 
Harderwijk 
Haren Gr. 
Harlingen 
Hattum 
Heerde 
Heerenveen 
Heerlen 
Den Helder 
Hellevoetsluis 
Helmond 
Hendrik Ido Ambacht 
Hengelo Ov. 
's-Hertogenbosch 
Hillegom 
Hilversum 
Hoensbroek-

Treebeek 
Hoofddorp 

(Haarlemmermeer) 
Hoogeveen 
Hoogezand 
Hoogvliet 
Hoorn N.H. 
Horst 
Huizen N.H. 
Hulst 
Joure 
Kaatsheuvel 
Kampen 
Katwijk aan Zee 
Kerkrade 
Koog Zaandijk 
Krimpen a. d. IJssel 
Krommenie 
Laren N.H. 
Leerdam 
Leeuwarden 
Lelden 
Lemmer 
Lichtenvoorde 
Liese 
Lochem 
Lunteren 
Maarssen 
Maassluis 
Maastricht 
Meppel 
Middelburg 
Middelharnis 
Monster 
Naaldwijk 
Neder Hardinxveld 
Neede 
Noordwijk binnen 
Nunspeet 
Nijkerk 
Nijmegen 
Nijverdal 
St. Oedenrode 
Oisterwijk 
Oldenzaal 
Olst 
Ommen 
Oosterbeek 
Oosterhout N.B. 
Oss 
Oud-B&ijerland 

Oude Pekela 
Papendrecht 
Purmerend 
Putten Gld. 
Raalte 
Renkum 
Rhenen 
Ridderkerk 
Roermond 
Roosendaal N.B. 
Rotterdam 

Districtspost
kant. Delftse Plein 

Rotterdam 
Coolsingel 

Rotterdam Zuid 
Rijssen 
Rijswijk Z.H. 

(Steenvoorde) 
Sassenheim 
Schagen 
Schiedam 
Schoonhoven 
Schijndel 
Slttard 
Sliedrecht 
Sneek 
Soest 
Spijkenlsse 
Stadskanaal 
Steenbergen 
Steenwijk 
Tegelen 
Ter Apel 
Terneuzen 
Tiel 
Tilburg 
Twello 
Uden 
Uithoorn 
Utrecht 
Vaals 
Valkenburg Limb. 
Valkenswaard 
Veendam 
Veenendaal 
Veghel 
Velp 
Venlo 
Venraij 
Vlanen 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Voorburg 
(Prins Bernhardlaan) 
Voorschoten 
Vorden 
Vriezenveen 
Waalwijk 
Waddinxveen 
Wageningen 
Wassenaar 
Weert 
Weesp 
Wierden 
Winschoten 
Winsum 
Winterswijk 
Woerden 
Wolvega 
Wormerveer 
Wijchen 
IJmulden 
Zaandam 
Zaltbommel 
Zandvoort 
Zeist 
Zevenaar 
Zierikzee 
Zoetermeer 
Zuidlaren 
Zutphen 
Zwolle 
Zwijndrecht 

Op deze postkantoren zijn toegangsbewijzen voorhanden ten 
gerieve van hen die zich hiervan nog niet bij de postzegel-
handel hebben kunnen voorzien. 

Maart 1967 129 



NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 ; 

postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

ZOMERZEGELS 1967 
Van 11 april 1967 af zullen op alle postinrichtingen in 

Nederland de Zomerzegels verkrijgbaar zijn. 
De opbrengst van de toeslag op deze serie wordt door de 

Stichting Comité voor de Zomerpostzegels uitgekeerd aan 
landelijke en regionale instellingen voor volksgezondheid, 
maatschappelijk werk en culturele doeleinden, die daarmee 
de projecten financieren die niet op andere wijze tot stand 
konden komen. 

De bijzondere frankeerzegels met toeslag, die voor dit 
jaar zijn ontworpen door de graficus Auke de Vries te 
's-Gravenhage, hebben de volgende waarden, voorstellin
gen (ontleend aan strandvondsten) en kleuren: 
Waarden: Voorstellingen: Kleuren: 
12 + 8 cent: wulkeieren groen en beige 
15 4- 10 cent: wulk lichtblauw, donkerblauw 

en zwart 
lichtgrijs, 
donkergrijs, rood en zwart 
rose, donkerrood 
en bruin 
beige, oranje, rood en 
bruin 

De prijs van de serie bedraagt ƒ 1,75. 
Technische gegevens: 
Beeldformaat 33 X 22 mm; 

36 X 25 mm; 
14 : 12%; 
zonder watermerk; 
sythetische gom; 
10 X 10 = 100 zegels; 
offset; 
Johan Enschedé & Zonen Grafische Inrich
ting N.V., Haarlem. 

De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 27 mei 1967. 
De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 december 
1968. 

20 + 10 cent: mosselschelp met 
zeepokken 

25 + 10 cent: kwal 

45 + 20 cent: krab 

Zegelformaat 
Tanding 
Papiersoort 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

45C 
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KANTOOR- EN PLAATSNAAMCODERING. 
Op 30 januari 1967 is ten behoeve van de verzenders van 

frankering bij abonnement een viercijferige plaatsnaam
codering gepubliceerd. 

In deze codering heeft iedere postbestelkring en — in 
plaatsen met rayonindeling — ieder bestelrayon een eigen 
codenummer. Dit codenummer moet op de stukken achter 
de plaats van bestemming worden vermeld. 

Het gebruik van de plaatsnaamcode wordt niet verplicht 
gesteld, naast deze viercijferige code blijft dus de huidige 
tweecijferige code per uitgangengebied gehandhaafd, zoals 
die is opgenomen in de „Leidraad frankering bij abonne
ment". 

2. Daar de code te zijner tijd ook intern zal worden ge
bruikt als kantoornaamcodering voor de administratieve 
verwerking van betalingsstukken, is tevens aan alle post-
inrichtingen een codenummer toegekend. De nummers van 
postinrichtingen welke geen bestelkring hebben (zoals bij
kantoren zonder bestelling en postagentschappen) zullen 
uiteraard niet door de verzenders van frankering bij abon
nement worden gebruikt. 

3. De plaatsnaamcode is ingedeeld in honderdtallen, 
waarbij ieder honderdtal een uitgangengebied vormt. Een 
uitzondering hierop zijn Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage, waaraan een honderdtal per plaats is toegekend. 

Aan de eerste twee cijfers van een codenummer is het 
uitgangengebied te herkennen. 

Aan ieder postdistrict zijn 500 of 1000 nummers toegekend, 
afhankelijk van de te verwachten toekomstige uitbreiding. 

De verdeling van de nummers over de postdistricten is als 
volgt: 

A m s t e r d a m 
H a a r l e m 
' s - G r a v e n h a g e 
U t r e c h t 
R o t t e r d a m 
Midde lburg 
' s -Her togenbosch 
Maas t r i ch t 
A r n h e m 
Zwol le 
Gron ingen 
L e e u w a r d e n 

n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 
n u m m e r s 

1000 -
1500 -
2000 -
2500 -
3000 -
3500 -
4000 -
5000 -
6000 -
7000 -
8000 -
9000 -

1499 
1999 
2499 
2999 
3499 
3999 
4999 
5999 
6999 
7999 
8999 
9999 

4. De publikatie van de plaatsnaamcode zal voorlopig 
geschieden in de vorm van een alfabetische lijst van alle 
postbestelkringen en bestelrayons, met achter elke naam het 
codenummer. 

Tegelijk met de publikatie van de plaatsnaamcode zal ook 
op een aantal plaatsen ten behoeve van de frankering bij 
abonnement een rayonindeling worden ingevoerd, zoals die 
tot nu toe alleen in Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage 
geldt. Het betreft de plaatsen Apeldoorn, Arnhem, Breda, 
Bussum, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haar
lem, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, 
Maastricht, Nijmegen, Oss, Tilburg en Utrecht. De bestaande 
rayonindeling van 's-Gravenhage ondergaat bovendien een 
aantal wijzigingen. 

In het codenummer is het nummer van rayon te herkennen; 
het laatste cijfer, of bij de grootste plaatsen, de laatste twee 
cijfers van het codenummer zijn gelijk aan het rayonnummer. 
(bijvoorbeeld Amsterdam-stad = 1000, rayon 8 = 1008, rayon 
15 = 1015). 

Dit zijn de voornaamste bijzonderheden van dienstorder 46 
van 26 januari 1967. Het ligt voor de hand, dat bij gunstige 
ervaringen bij de frankering bij abonnement, deze codering 
ten behoeve van de mechanische postverwerking ook in de 
toekomst voor alle poststukken ingevoerd zal kunnen worden. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
„AMPHILEX 67" TE AMSTERDAM. 
Dienstorder H.62 van 2 februari 1967. 
Algemeen. 

1. Van 11 mei tot en met 21 mei aanstaande zal in de 
R.A.I. te Amsterdam de internationale postzegeltentoonstel
ling „Amphilex 67" worden georganiseerd. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal op 8 mei 1967 
een serie van drie bijzondere zegels worden uitgegeven in de 
waarden 20, 25 en 75 cent. 

De zegels zullen per waarde uitsluitend worden aange
maakt in kleine vellen van 10 stuks, voorzien van het rand
schrift: 

„Internationale postzegeltentoonstelling" 
„RAI-gebouw Amsterdam 11 mei - 21 mei 1967". 

Ontwerp, voorstelling, bijzondere tekst. 
2. De zegels zijn vervaardigd naar een ontwerp van de 

kunstenaar A. Verhoeven te 's-Gravenhage. De zegels tonen 
reprodukties van Nederlandse frankeerzegels, die uitgegeven 
zijn in 1852, 1864 en 1867. 

Behalve de aanduiding ,.Nederland" en het waardecijfer is 
voorts de bijzondere tekst „Amphilex 67" opgenomen. 

Verkrijgbaarstelling. 
3. De zegels zullen venkrijgbaar zijn van 8 mei tot en met 

21 mei 1967. 
Het entreebiljet van de tentoonstelling geeft recht op aan

koop van één serie „Amphilex"-zegels. De zegels zullen niet 
op alle postinrichtingen worden verkocht. Omtrent de be
voorrading volgt nader bericht. 
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Overige bijzonderheden. 
4. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: 
Kleuren: 

Beeldgrootte: 
Zegelgrootte: 

Plaatdruk. 
20 cent - zwart en blauw. 
25 cent - zwart en rood. 
75 cent - zwart en donkergroen. 
22 X 33 mm. 
25 X 36 mm. 

Geldigheidsduur: de zegels zijn voor de frankering geldig 
tot en met 31 december 1968. 

FILATELISTENLOKETTEN. 
Met ingang van februari 1967 is het loket te Drachten de

finitief opengesteld en wel op de derde dinsdag van de maand 
van 16.30 tot 18.00 uur, eveneens dat te Heerenveen en daar 
op de tweede dinsdag van de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Het loket te Papendrecht is eveneens definitief gevestigd en 
wel op de tweede woensdag van de maand van 16.00 tot 
17.00 uur. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Serie bqzondere postzegels van „Onze Vloot" 

Met ingang van 29 maart 1967 zal ter herdenking van het 
zestigjarig bestaan van de afdeling Curagao van de Konink
lijke Nederlandse Vereniging „Onze Vloot" naast de gewone 
frankeerzegels van 6, 10, 20 en 25 cent, een serie bijzondere 
zegels in dezelfde waarden verkrijgbaar worden gesteld. 

De feestelijkheden ter herdenking van de oprichting van 
deze afdeling op 30 april 1907 worden al op 30 maart ingezet 
met de opening van een tentoonstelling en duren tot 30 april. 

De zegels zijn ontworpen door de heer Oscar Ravelo te 
Willemstad aan de hand van suggesties en foto's welke door 
„Onze Vloot" zijn verstrekt. 

De technische en administratieve gegevens zijn als volgt: 

Datum van uitgifte: 
Verkoop termij n: 
Geldigheidstermijn: 
Kleuren: 

Beeldformaat: 
Zegelformaat: 
Tanding: 
Velindeling: 
Druktechniek: 
Drukkerij: 

29 maart 1967; 
tot en met maart 1968; 
onbeperkt; 
6 cent - groen en donkergroen 

10 cent - oker en bruin 
20 cent - bruin en lichtbruin 
25 cent - blauwgrijs en blauw 
33.3 X 25 mm; 
36.388 X 28 mm; 
14% X 13%; 
5 X 10 = 50 zegels; 
offset; 
Joh. Enschedé & Zonen Grafische In
richting N.V., Haarlem. 

De prijs voor de serie in Nederlandse munt is f 1,22. 

Voorlopig programma voor 1967 
Voorts worden de volgende uitgiften verwacht: 

in mei of juni vier zegels ten behoeve van sociale en cul
turele instellingen; 
in november vier kinderzegels. 

Bg zondere frankeerzegel Nederlandse Antillen 
Ter gedachtenis aan de Curagaose verzetsstrijder Manuel 

Carlos Piar, die 150 jaar geleden stierf, zal de postadmini-
stratie van de Nederlandse Antillen op 26 april 1967 een 
bijzondere frankeerzegel in de waarde van Afl 0,20 zonder 
toeslag in omloop brengen. Deze zegel, die ontworpen is 
door de heer M. H. N. de Crasto, is uitgevoerd in de kleuren 
zwart en vermiljoen. 

Op de zegel is de verzetsstrijder in borstbeeld voorge
steld. Ais bijzondere tekst is op de zegel vermeld: „Manuel 
Carlos Piar" en de jaartallen „1777 - 1817". 

De prijs van de zegel bedraagt in Nederlandse mtmt 
ƒ 0,40. 
Technische gegevens: 
Beeldformaat 33 X 25.125 mm; 
zegelformaat 36 X 28.125 mm; 
tanding 14 : 12%; 
papiersoort zonder watermerk; 
gomming synthetische gom; 
velindeling 10 X 10 = 100 zegels; 
druktechniek rasterdiepdruk - 2 kleuren; 
drukkerij Johan Enschedé & Zonen Grafische Inrich

ting N.V., Haarlem. 
De postzegel zal worden verkocht t/m 25 april 1968. De 

geldigheid voor de frankering is onbeperkt. 

NFDKRI.ANDSK 
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MANtH. (MdOs fr*» 

ANTILLEN 

K H 
1777 
1817 SURINAME 

Paasweldadigheidszegels 
Evenals in 1966 zal de postadminisfratie van Suriname ook 

dit jaar een serie Paasweldadigheidszegels uitgeven. 
Deze bijzondere frankeerzegels met toeslag zullen van 

22 maart 1967 tot en met 31 mei 1967 worden verkocht en 
hebben de volgende waarden en kleuren: 
1 0 + 5 cent, zwart en geel, 
1 5 + 8 cent, zwart en grijsblauw, 
20 + 10 cent, zwart en beige, 
25 + 12 cent, zwart en rose, 
30 -r 15 cent, zwart en groen. 

Elke zegel draagt een symbolische voorstelling van „De 
barmhartige Samaritaan". De ontwerper is de heer N. .C 
Loning te Paramaribo. De prijs van de serie is in Nederlandse 
munt ƒ3,—. 

m MiMiwma »MAIIITAA» M tttmtKcm MMA»IIM>I 

SUIKINAME SURINAME 
nededandse nederlandse 

antillen anttllen 

nederlandse 

antillen 

SUWNAME SURINAME SURINAME 
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Technische gegevens: 
Beeldformaat: 21.135 x 35 mm; 
Zegelformaat: 24.135 x 38 mm; 
Tanding: 12V2 :13; 
Papiersoort: zonder watermerk; 
Gomming: synthetische gom; 
Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels; 
Druktechniek: offset; 
Drukkerij: Johan Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 
De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 december 

1967. 

Tien jaar Centrale Bank 
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Centrale 

Bank van Suriname zal de postadministratie van dat land op 
1 april 1967 een serie van twee bijzondere frankeerzegels 
zonder toeslag uitgeven. Deze postzegels, die ontworpen zijn 
door de heer J. L. Volders te Utrecht, hebben de volgende 
waarden en kleuren: 
10 cent, zwart en okergeel; 
25 cent, zwart en paars. 

Op beide postzegels is de voorzijde van het Centrale Bank
gebouw te Paramaribo afgebeeld. Als bijzondere tekst is op 
de postzegels vermeld: „Tien jaar Centrale Bank van Suri
name". De prijs van de serie bedraagt in Nederlandse munt 
ƒ 0,70. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 21.135 X 35 mm; 
zegelformaat 24.135 X 38 mm; 
tanding 12'/2 : 13; 
papiersoort zonder watermerk; 
gomming synthetische gom; 
velindeling 5 X 10 = 50 zegels; 
druktechniek offset; 
drukkerij Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 
De postzegels zullen worden verkocht tot en met 31 mei 

1967. De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 decem
ber 19R7 

IOC 25c 

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

Nieuws uit Frankryk 
In L'Entier Postal van januari 1967 schreef P. de Lizeray 

van de Académie de Philatelie een artikel over „En reli-
sant Maury" (het herlezen van diens „Histoire des timbres-
poste frangais" van 1907, waarin 94 bladzijden gewijd aan 
postwaardestukken voorkomen). 
Nieuws uit Japan 

In Postal Stationery nummer 121 komt een uiterst lezens
waardig artikel van E. A. Farnsworth voor over nieuwe 
Japanse uitgiften (4 bladzijden tekst en 2 bladzijden illu
straties), waarvoor de gegevens verstrekt werden door de 
heer Sugiyama. Sinds 18 november verschijnen ook in dit 
land briefkaarten met een fluorescerende strook onder het 
zegelbeeld. 
Nieuws uit de Verenigde Staten 

In Postal Stationery 121 wordt de deelneming van post-
waardestukken-verzamelaars aan lokale en regionale fila-
telistische tentoonstellingen besproken. Dat waren in de 
tweede helft van 1966 de Fopex, Norbapex, Polpex, Parpex, 
Nojex, Alapex, Sopex, Trichepex, Mavex en Walpex, waar 
van één tot soms twaalf inzendingen postwaardestukken 
aanwezig waren. Wel een bewijs hoe levendig en succesvol 
daarginds wordt verzameld. 

Ter gelegenheid van het feit dat het een halve eeuw is 
geleden, dat voor $25 miljoen van Denemarken St. Croix, 
St. Thomas en St. John, de Maagdeneilanden, werden 
overgenomen (1917), zal op 31 maart een herdenkingslucht-
postbriefkaart van 6 c verschijnen. 

ISGA 
Opgericht is een „International Study Group for Aero-

grammes, ISGA", aangesloten bij de FISA, de internationa
le groepering in de aërofilatelie. Het lidmaatschap be
draagt $2 per jaar. Inlichtingen bij A. Lewandowski, Box 1, 
New York, N.Y. 10040. 

Geen eerstedagenvelop 
Panama Kanaalzone kent deze primeur. Het luchtpostcou

vert van 8 c werd bij de drukkerij nabesteld. De nieuwe druk
ker kon de clichés van de oude envelop niet meer gebruiken 
en kreeg verlof tot het maken van nieuwe clichés volgens de 
oude tekening. Er werden nieuwe gemaakt, echter in een 
nieuwe tekening. Zonder bijzondere mededeling hierover 
werd het officiële fiat tot drukken verkregen van de be
voorradingsafdeling van de Kanaalzone in New Orleans. De 
voorraad werd over de postkantoren gedistribueerd totdat 
iemand merkte dat er luchtpostcouverten in nieuwe teke
ning verkrijgbaar waren gesteld. Maar toen waren de en
veloppen al geruime tijd aan de loketten en was de eerste 
dag van verkoop niet meer vast te stellen; het feest van 
het eerstedagmaakwerk ging toen ook maar niet door. Welke 
ambtenaar weet precies de datum van zijn vergissing? 
Oostenrqk 

Portverhoging. Briefkaart van 1.50 s. Wien/Erdberg, wijn-
rood. 
Zuid-Afrika 

Briefkaart 13^ c, buffel, blauwgroen, serie met twintig af
beeldingen, veelkleurig, op glanzend Icarton. Men kan haast 
wel spreken van dia's! (Zie ook rubriek Suid-Afrika). 
Zweden 

Portoverhoging. Postblad 45 ö eikeloof. Briefkaarten 40 en 
40 + 40 ö cijfer, rood. Briefkaart ter gelegenheid van het 
jubileum van het Postmuseum te Stockholm (gesticht in 
1906). 

AEROGRAMMEN 
Gambia 

7V2, Koningin Elizabeth, roodlila. Landsnaam nu „The 
GAMBIAS" en in blauw daaronder de tekst Indepedence 
1965, Nieuw wapen, 7'/2 roodlila. 
Australië 
9 c, links ster, rechts Maria met kind, herders en wijzen 
uit het oosten. Christmas 1966. 
Ghana 

6 p, bisschopsvogel. Oude waarde 6 d met twee balken 
overgedrukt. 
Groot-Brittannië 

Met Kerstmis 1965 verschenen twee soorten bijzondere 
aerogrammen, één met een religieus motief en één met 
een sneeuwlandschap. De verkoop schijnt in dat jaar niet 
aan de postale verwachtingen te hebben beantwoord. In 
1966 verscheen een 9 d (op 3 oktober verhoogd porto van 
6 op 9 gebracht) die verkocht wordt tegen lOd. Als afbeel
ding een kerstmannetje, dat boven kerstbomen door de 
lucht zweeft. 

Op privébestellingen een 6 d, koningin en parlementsge
bouw, rood met bijdruk van een 3 d, koningin, violet van 
het type der briefkaarten. 
Jamaica 

6 d, vier stuks met ieder een verschillende afbeelding. 
En een 6 d, nieuw wapen, veelkleurig, met tekst: 8th 
British Empire and Commonwealth Games, Kingston, August 
4-13, 1966. 
Lesotho 

5 c, vliegtuig boven bergen, lichtblauw. 
Vaticaan 

130 L, oranje. 

STEMPELS 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Wij kunnen hierbij nog een afbeelding opnemen van de 

al in het vorige nummer gemelde speciale afstempeling, 
op 27 en 28 januari 1967 in Drachten gebruikt. 
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MACHINESTEMPELS 
Zoals uit bijgaande afbeelding blijkt is de ook al in het 

februarinummer gemelde tijdelijke stempelvlag om in juni 
vakantie te houden wel uiterst eenvoudig uitgevoerd! 

VAKANTIEMAAND tol " 9m 
u ' ^^^ j 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.11.1966- Opgeheven: poststation Riethoven. 

22.12.1966: Verplaatst: Bijpostkantoor Rotterdam-Caland-
straat naar: Rotterdam-Van Vollenhovenstraat. 

1. 1.1967: Het hulppostkantoor Castricum werd postkantoor 
en het hulppostkantoor Makkinga omgezet in een 
plattelandspostagentschap. 

2. 1.1967: Gevestigd: postagentschap Amsterdam-Van Lim
burg Stirumstraat en plattelandspostagentschap 
Vorstenbosch. 

16. 1.1967: Opgeheven: hulppostkantoor Oudewetering. 
19. 1.1967: Gevestigd: postagentschap Maassluis-Reiger

straat. 
25. 1.1967: Opgeheven: postagentschap Haarlem-De Ruyter-

weg. 
1. 2.1967: Opgeheven: poststation Kalenberg. 

Gevestigd: postagentschap Deventer-Deltaplein. 
De hulppostkantoren Delfgauw en Nij kerker veen 
werden omgezet in postagentschappen. 

16. 2.1967: Gevestigd: postagentschap Hattemerbroek. 

Wij danken de heer J. Voskuil te Monster voor zijn mede
deling, dat niet twee, maar slechts een deel van één der 
parate Nederlandse divisies in West-Duitsland verblijft en 
voorts dat de Landmacht-veldpostdetachementen ook de 
veldpost voor de luchtmachteenheden verzorgen. 

Dezelfde berichtgever meldde ons voorts veldpoststempel 
met nummer 13, gebruikt op 6 mei 1966 in de Legerplaats 
Nunspeet. 

„DOTATIE-UITGIFTEN" 

Het verslag over de begroting van Posterijen noodzaakt 
mij mijn zienswijze neergelegd in het januarinummer te her
zien. Inderdaad, in strijd met mijn verklaring in dat 
nummer, als zouden wij altijd in het duister moeten tas
ten wat betreft de bestemming van de bijslag geïnd bij de 
verkoop der „liefdadigheidsvignetten", werd ons dit voor 
de eerste maal bekendgemaakt. 

Uit het antwoord van de minister van PTT op een vraag 
van een volksvertegenwoordiger kregen wij een indruk van 
de instellingen, die begunstigd werden met een gift uit de 
opbrengst van deze bijslag. 

Van de meer dan 33 miljoen frank, die de anti-teringreeks 
1965-1966, de koningin Elisabeth-blokken, de zwemmers
reeks en de culturele reeks 1966 opbrachten, ging onder 
andere — ongelooflijk maar waar — 15.000 frank naar een 
harmonie, dit weliswaar als kleinste dotatie. De muzikale 
kapel „Koningin Elisabeth" ontving 17V2 miljoen als groot
ste toelage. 

Onder de nagenoeg negentig bevoorrechten zien wij onder 
andere vermeld: 
— De Socialistische Vooruitstrevende Vrouwen; 
— de „Vestiaire Libiral des Écoles Communales de la Ville 

de Liège"; 
— de Katholieke Werkliedenbond; 
— de Vriendenkring Rijksmiddelbare Scholen; 
— het „British Legion". 

Het is mij nu averduidelijk dat mijn terminologie „lief
dadigheidsvignetten" ook moet worden herzien. De mijns in
ziens meer passende verwijzing naar zulke uitgiften is „do
tatievignetten". 

NIEUWE UTGIFTEN 
Wapenmuseum van Luik 

Op 13 februari werd een postzegel in de waarde van 2 
frank beschikbaar gesteld die het wapenmuseum te Luik 
in het daglicht stelt. Het museum, officieel ingehuldigd in 
1885, bevat de rijkste verzameling ter wereld in dit genre 
met nagenoeg 10.000 draagbare wapens. Het is onderge
bracht in een adellijke woning in 1775 opgericht door archi
tect Digneffe en gelegen aan de „Quai de Maestricht" te 
Luik. 

De zegel is echt Belgisch van uitzicht wat de kleuren be
treft, dewelke onze nationale driekleur sterk benaderen. 
Verder is er de eigenaardigheid dat in de Nederlandstalige 
inscriptie de stadsnaam in het Frans vermeld staat, een op
vatting die volgens mij verkeerdelijk is. We kunnen immers 
toch niet van het Liègese spreken als we het Luikse bedoe
len. 

De afbeelding op de zegel stel een fragment voor van 
een silexpistool (omstreeks 1670) van het kaliber 30 met 
een lengte van 54 centimeter. We zien het kunstvol gegra
veerd Frans slot met volledig bewerkte ivoren kolf. Sa
mengevat kan deze zegel in heliogravure uitgevoerd niet on
der de slechtste worden gerangschikt. 

Oplage 3Vä miljoen. 

Wereldjaar van het toerisme 
Eveneens op 13 februari werd een omnibuszegel betref

fende het wereld jaar van het toerisme verkrijgbaar gesteld. 
De frankeerwaarde werd op 6 frank vastgesteld en als ont
werp werd het kenteken van het „Wereldjaar van het toe
risme" gekozen van de heer Pasture. Met blauw en rood 
als dominerende kleuren op witte achtergrond heeft de ze
gel een fris voorkomen, iets wat ik steeds kan waarderen. 
We noteren deze zegel dan ook als een leuk frankeermiddel. 

Beide zegels kenden een voorverkoop op 11 en 12 februari. 
De eerste te Liège — pardon — te Luik, de tweede te 
Amay, Brussel en Spa. 

ACADEMIE DER FILATELIE 
Op zaterdag 28 januari werd een plechtige zitting gehou

den van de Belgische filatelistische academie. De heei 
J. Dupont, voorzitter der academie, had het genoegen een 
talrijke opkomst te verwelkomen op deze eerste publieke 
ontmoeting, die de heer Léon Dubus, president van de aca
demie van Parijs, met zijn aanwezigheid vereerde. Mij werd 
medegedeeld dat er ruime mogelijkheid bestond gesprekken 
aan te knopen met kenners in het domein. 

Het doel dezer organisatie werd als volgt samengevat: 
— de ontwikkeling van de verschillende aspecten der fila

telie met alle middelen in haar bereik in de hand werken; 
— de herinnering aan belangrijke filatelistische persoonlijk

heden uit den lande vereeuwigen; 
— het samenbrengen van een keur actieve en bekwame ken

ners die zich onledig houden met studiewerk, voordrach
ten of geschriften en aldus helpen aan de uitstraling 
der Belgische filatelie zowel binnen als buiten onze lands
grenzen ; 

— de contacten vergemakkelijken tussen ingewijden en be 
voegden op het terrein van de filatelie; 

— het aansporen van welke activiteit ook die de opgang der 
filatelie gunstig kan beïnvloeden. 

Deze doelstellingen zijn werkelijk groots en genieten de 
instemming van velen. 
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Als in dit midden nu het grote in de postzegel de boven
hand mag houden over grootheid door de postzegel dan 
staan wij voor een winstpunt. 

1367 
TOtHiSME PASPÜCRT 

VOOR DE VREDE 

rOURISME PAS?EPDRT 
POUR LA P«1X 

•1957 
TOERISME PASPOORT 

VOOR OÊ VREDE 

MACHINESTEMPELS 
Op het ogenblik wordt in verschillende plaatsen de vol

gende tekst in de machinestempels verwerkt: 
1967 Toerisme paspoort voor de vrede. 
Te Sint Niklaas werd in de machinestempel een tekening 
verwerkt ter gelegenheid van het 750jarig bestaan der stad 

.'■'ÓT. l^intnildsas 

De triptiek met de ruimtesatellieten Diamant en Al 
(Yvert 1465/66) bereikte een oplage van 8 miljoen stel en de 
zegel Dag van de Postzegel (Yvert 1477) had een oplage 
die één miljoen stuks minder was dan de overeenkomstige 
zegel van 1965, namelijk 3V2 miljoen stuks. 

Een kleine dosis kunstgescliiedenis 
Overigens is het van belang te weten dat de beide ze

gels, die op 6 februari 1967 verschenen met de afbeeldingen 
van Beaumarchais en Emile Zola, werden ontleend respec
tievelijk aan een schilderij dat in het theater heeft gehan
gen waar de stukken van Beaumarchais werden gespeeld, 
en aan een originele illustratie van de werken van Emile 
Zola. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Op 4 februari werden gelegenheidsstempels geslagen te 

Luik ter gelegenheid van de vijftigste internationale tentoon
stelling van de pluimveeteelt. Te Koersel ter gelegenheid 
van een postzegeltentoonstelling in de mijnstreek. 

Beaumarchais, die Pierre Auguste Caron heette, werd in 
1732 te Parijs geboren en begon zijn carrière aan het 
Franse Hof als „koninklijk horlogemaker". Hij ontwikkel
de zich later tot een groot toneelschrijver en werd beroemd 
door zijn stukken „De Barbier van Sevilla" (1775) en „Het 
Huwelijk van Figaro" (1784). Hij overleed in 1799. 

|R£PUBllOUl FRANUISEJ 

POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur. 

D. de Vries, Waalstraat 53', AmsterdattiZ. 

Oplagecijfers 
De oplage van de zegels, die in de loop van het tweede 

halfjaar 1966 uit de verkoop aan de loketten werden terug
getrokken, is inmiddels bekend gemaakt. Het blijkt dat voor
al de grootformaat „schilderij "zegels in steeds grotere 
hoeveelheden worden gedrukt. De vraag naar dit soort ze
gels is in de moderne filatelie zo groot dat het Franse voor
beeld prompt door andere landen wordt gevolgd, onder an
dere in Hongarije, waar onlangs een serie zegels werd 
uitgegeven die geheel door Franse schilderijemissies werd 
geïnspireerd. 

De zegel „Les tres riches heures du Due de Berry" 
(Yvert nummer 1457) bereikte een oplage van ruim 7V! 
miljoen stuks, dit is 3 miljoen méér dan de in het vorige 
jaar verschenen zegel Licome van dezelfde waarde (1 franc). 

De serie beroemde mannen, met toeslag ten behoeve van 
het Rode Kruis (Yvert 14707172) had een totale oplage van 
10 miljoen stuks. 

Verder volgen nog: 
Apocalypso (Yvert 1458) en De rode viool (Yvert 1459) 

elk ruim 7 miljoen, dertig jaar openluchtschool (Yvert 1463) 
8V2 miljoen. Europazegels 30c. (Yvert 1455) 24 miljoen, 60 c. 
(Yvert 1456) 11 miljoen. 

Emile Zola, geboren te Parijs in 1840, behoort tot Frank
rijks grootste schrijvers. Hij wijdde zich als jong auteur 
vooral aan de journalistiek (Le Figaro, Le Rappel, Le 
Gaulois). Er verschenen nadien vele romans van zijn hand, 
Therèse Raquin (1867), Nana (1880), La Béte Humaine 
(1890), Docteur Pascal (1893) om er slechts enkele ite noe
men. Hij neemt actief deel aan het politieke leven van die 
tijd en kreeg onsterfelijke naam door zijn publikatie in 
l'Aurore op 13 januari 1898 onder de titel „J'accuse", waar
in hij het opneemt tegen de veroordeling van kapitein Drey
fus. Hij is genoodzaakt naar Engeland uit te wijken en keert 
in juni 1899 naar Frankrijk terug. Op 29 september 1902 
overlijdt de schrijver tengevolge van een ongeluk. 

Het zegelbeeld vertoont vele fragmenten uit het werk 
van Emile Zola; misschien is het daardoor wellicht wat on
rustig en onoverzichtelijk geworden. Dank zij de kundige 
gravure van de Franse zegelontwerper Durrens, is echter 
het conterfeitsel van Zola bijzonder goed tot zijn recht ge
komen. 

■ nCPARTEMENT 

Jv l r  ^ NSde Coda PoL'al 

L<:i^iÖ,...94 
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Pensez-y . . . 
De Franse P & T hechten er bijzonder veel waarde 

aan, dat bij de adressering vooral niet wordt vergeten de 
codificatienummers van de verschillende departementen te 
vermelden. Sommige departementen hebben reclamestem
pels in gebruik waarop nogmaals deze codenummers in her
innering worden gebracht. Op de voorgaande bladzijde een 
afbeelding van een naar onze mening heel fraai amchinevlag-
stempel van het departement Val de Maxne. 

André Rochette naar de Amphilex? 
Van André Rochette, die zijn unieke verzameling „La 

Petite Poste" aan het Parijse Postmuseum heeft overge
daan, verneem ik dat het Postnluseum in principe ermede 
akkoord gaat een gedeelte van de collectie op de AMPHI
LEX te exposeren. Op het ogenblik dat wij dit schrijven 
is het nog niet bekend of dit zal doorgaan; het is wel te 
hopen dat de Nederlandse filatelisten in de gelegenheid zul
len worden gesteld deze buitengewoon mooie verzameling 
eens te zien. 

Contactgroep Frankrük-verzamelaars 
Er zijn in totaal een vijftigtal aanmeldingsformulieren 

binnengekomen. Een aantal meldingen blijkt afkomstig te 
zijn van beginnende verzamelaars die feitelijk alleen maar 
geïnteresseerd zijn in rondzendverkeer, door middel waar
van ze willen trachten ontbrekende zegels te verkrijgen. 

Het zij hier nogmaal uitdrukkelijk gezegd: de Contact
groep is gedacht als een studiegroep, waar min of meer 
gevorderde verzamelaars met elkaar in kennis kunnen 
komen om ervaringen uit te wisselen, inzicht kunnen ver
krijgen in de opzet van verzamelingen en vooral ook tot 
uitwisseling kunnen komen van literatuur over dit specia
le gebied. 

Het aanmelden bij zulk een studiegroep betekent niet in 
de eerste plaats afwachten wat men voor u gaat doen; 
het deelnemen aan zulk een Contactgroep vraagt allereerst 
een zich ter beschikking stellen voor de anderen, met voor
beelden van opzet, met literatuur, eventueel met doubletten 
en vooral met de kennis, die in de loop van het verzame
len is opgedaan. 

Het ligt in het voornemen om alle aanmelders binnenkort 
per circulaire van de verdere plannen van de contactgroep 
op de hoogte te brengen, waarbij onder andere zal worden 
getracht een opgave te verstrekken van de namen en adres
sen van hen die zich serieus voor deze contactgroep in
teresseren. 

Zij die na het kennisnemen van bovenstaande toelichting 
menen zich te moeten terugtrekken, gelieven dit tijdig aan 
de rubriekredacteur mede te delen opdat deze geen over
bodige kosten behoeft te maken. 

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

Nuwe poskaarte 
Betreklik kort nadat 'n beter stel poskaarte verskyn het 

in die helfte van die vorige jaar, is nou 'n heeltemal nuwe 
tipe uitgegee. Die vorige stel het nog die bekende bruin 
afbeeldings gehad; net die voorkant van die kaart was ge-
glans. Hierdie nuwe kaarte het afbeeldings in kleur, 
'n Komplete stel bestaan uit twintig kaarte, om en om eers 
in Afrikaans en dan in Engels. Die opgedrukte l'/s c-seël 
regsbo het dieselfde tekening as die gewone seël, maar die 
kleur op die poskaart is liggroen. 

Van die afbeeldings is ses regop staande, die orige veer
tien is dwars, met die onderkant binnetoe. Onder elke 
prentj ie is 'n beskrywing in albei tale. Op die regterkant 
van die poskaart staan: Poskaart/Postcard - slegs vir die 
adres/for address only, terwyl die adres op horisontale lyne 
geskryf kan word. 

Die afbeeldings is as volg. Staande: Hugenote-Gedenk-
teken, Franschhoek (Engels-Afrikaans); Golden Gate, Oran
je Vrijstaat (A-E); Du Toitkloofpas (E-A); Park, Pieter-
maritzburg (E-A); Kirstenbosch (E-A); Voortrekkermonu
ment (A-E). Dwars: Plettenbergbaai (E-A), Loch Athlone, 
Bethlehem (E-A); Uvongostrand (E-A), Heerengracht, 
Kaapstad (E-A); Johannesburg (A-E); Krugerstandbeeld, 
Pretoria (A-E); Yskor-Hoofdkwartier, Pretoria (A-E); Dur
ban (E-A); Stadsaal, Pretoria (A-E); Drakensberg (E-A); 
Blyderivierbergkloof (A-E); Valsrivier, Kroonstad (A-E); 
Nasionale Krugerwildtuin (A-E); Oranjerivier (A-E). Die 
prys is 2 cent per stuk. 

Hoewel die kleure hier en daar 'n bietjie flets is, lyk die 
kaarte tog bale aantrekliker en vroliker as die vorige stel. 

Suldwes-Afrika 
Op 6 Januarie 1967 het hier drie spesiale seëls verskyn 

ter nagedagtenis van wyle dr. H. F. Verwoerd. Die waarde 
van die seëls is 2V2 c, 3 c en 15 c en hulle is drietalig. Die 
seëls is gedruk deur die Staatsdrukkery in Pretoria in veile 
van honderd seëls, vyf rye van twintig, of twintig rye 
van vyf. Die afmetings is 24 x 40 en 40 x 24 millimeter. 

Die 2V2 c-seël vertoon 'n kameeldoringboom (Acacia 
Giraffae), simbool vir uithouvermoë en standvastigheid. 
Langs die borand staan: Suidwes-Afrika/South West Africa. 
Die waarde-aanduiding is in die linker onderhoek. Regs-
onder staan: Dr. H. F. Verwoerd/1901-1966/onwrikbaar 
sterk/steadfastly strong/aufrecht und stark. Die oplaag is 
een-en-'n half miljoen. Die ontwerp is gemaak deur D. 
Aschenborn, van Windhoek. 

Die 3 c-posseël se motief is branders van die see wat teen 
'n rots breek. Dit stel die rotsvastheid voor waarmee aan-
slae wat teen wyle dr. Verwoerd geloods is, met geduld 
afgeweer is. Langs die bo- en onderrand staan die lands-
aanduiding: Suidwes-Afrika en South West Africa. Links 
onder die waarde-aanduiding; regs: Dr. H. F. Verwoerd/ 
1901-1966/rotsvas/firm as a rock/felsenfest. Die oplaag is 
een miljoen. Die ontwerp is weer van die Windhoekse kun
stenaar D. Aschenborn afkomstig. 
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Die 15 c-seël gee 'n fotobeeld van die ontslape Premier. 
Bo- en onder: Suidwes-Afrika en South West Africa. Links 
die waarde, regs: 1901-1966/Dr. H. F. Verwoerd. 

Daar is op 6 Januarie geen spesiale datumstempel ge
bruik nie, maar die A.T.K.B. (Afrikaanse Taal- en Kul-
tuurbond. Pos- en Telegraafwese) het eerstedag koeverte 
laat druk, wat teen 10 cent per stuk beskikbaar gestel is. 

Die papiersoort, kleure en silindernommers sal volgende 
keer gemeld word. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredactie: 

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

Bovensteweg 6, Mook 

Verenigde Naties-postzegeldag 
De postadministratie van de Verenigde Naties geeft op 

17 maart een tweetal zegels uit om aandacht te schenken 
aan de vele staten die in de laatste twintig jaar hun onaf
hankelijkheid hebben verworven en aan het aandeel dat de 
Verenigde Naties in deze emancipatie hebben gehad. 

Voor eenmaal zal de 17e maart mede in verband met deze 
manifestatie worden uitgeroepen tot de Postzegeldag van de 
Verenigde Naties. 

De zegels verschijnen in de waarden van 5 en 11 cent. 
Op de verdere technische details komen we in het volgend 
nummer terug. 

Nieuwe gebruikszegel 
De postadministratie van de Verenigde Naties zal een nieu

we IV2 cent-gebruikszegel uitgeven op dezelfde datum als 
de onafhankelijkheidszegel — 17 maart 1967 —. 

Deze nieuwe zegel (blauw, rood en beige) zal de in 1951 
uitgegeven zegel van IV2 cent vervangen; de zegel wordt in 
fotogravure gedrukt bij Courvoisier S.A. in Zwitserland, in 
een eerste oplage van 4.000.000 exemplaren. Het ontwerp is 
van József Vertel, een Hongaars kunstenaar. De tekening laat 
het gebouw van de Verenigde Naties in New York City zien, 
geplaatst tegen een wereldkaart. Het Inschrift luidt: Nations 
Unies / United Nations. De zegelgrootte is 26 x 36 millimeter, 
de tanding 11% : IIV2. 

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

Kenneth F. Chapman, hoofdredacteur van het Britse 
veertiendaagse postzegel tijdschrift „Stamp Collecting" doet 
in zijn editie van 3 februari de De Thuin-affaire uitgebreid 
uit de doeken. Een jaar geleden gaf Col. James T. De 
Vos van de American Philatelic Society, in het APS-
maandblad van januari 1966 al een exposé van De Thuins 
activiteiten. In een geïllustreerd artikel werden de namen 
genoemd van verschillende dekmantels waaronder De 
Thuin opereerde. In 1947 liet de APS voor het eerst een De 
Thuin-agentschap onder controle plaatsen door de Ame
rikaanse PTT; ingaande 17 augustus 1965 werden alle De 
Thuin-adressen besmet verklaard. Ondertussen was de APS 
al twintig jaar op de hoogte van de bron van De Thuins 
falsificatencentrale, die, ongehinderd door de Mexicaan
se wetgeving, al die tijd kon doordraaien. 

Na een jaar onderhandelen met de nu 76-jarige Mexicaan 
van Belgische afkomst, Raul Charles de Thuin, sloten ver
tegenwoordigers van het APS-bestuur op 15 december 1966 
de koop in Mérida, Yucatan, Mexico. In tien dozen, ver
deeld over twee auto's namen ze de buit mee, plus het con

tract waarin De Thuin zich verbindt zijn onedel bedrijf te 
staken. Evenals de vermaarde vervalser Jean de Sperati, 
die in 1953 door de Britse bond werd uitgekocht, was De 
Thuin trots op zijn treurig handwerk. Hij rechtvaardigde 
zich door te zeggen dat hij unica maakte die betaalbaar wa
ren voor de gewone verzamelaar. 

De APS heeft de beschikking gekregen over De Thuins 
persoonlijk archief, oorspronkelijke tekeningen, correspon
dentie, aantekeningen en een uitgebreide boekhouding van 
filatelistische transacties, waaronder de aan- en verkopen 
van de vervalser. 

In navolging van de Sperati-publikatie van de Britse bond, 
zal de APS een volledig gedocumenteerd rapport over de 
falsificaten van De Thuin laten verschijnen. Het gevaar 
van De Thuins werk schuilt niet zozeer in de postzegels die 
hij misbruikte als wel in de op- en overdrukken die hij 
aanbracht op echte postzegels, die daardoor vermeende zeld-
zaamheden werden. 

De APS laat in een rapport onder meer weten: Hoewel 
meer dan de helft van zijn platen gebruikt werden om post
zegels en stempels van Mexico te vervalsen, verwaarloos
de De Thuin de rest van de wereld niet. Een van zijn meest 
„geliefde" landen was Honduras, waarvoor hij 142 ver
schillende cliché's maakte, met inbegrip van twee pla
ten voor de opdrukken die werden gebruikt voor de lucht
postzegels die in 1925 werden uitgegeven. Bij de andere 
clichés die de APS heeft verworven zijn er 40 van Nicara
gua, 9 van Haiti, 52 van Panama en de Kanaalzone, 733 voor 
El Salvador en 147 voor het merendeel der Latijnsameri-
kaanse landen, waarbij Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, 
Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, 
Peru, Uruguay en Venezuela. 

De Thuin beperkte zich evenmin tot het westelijk half
rond. Hij heeft ook clichés afgestaan voor postzegels van 
Aziatische landen, waaronder Afghanistan, Iran en de In
dische deelstaten Poonch, Charkhari, Alwar, Bundi, Jam-
nu en Kashmir. Bij de 21 clichés voor postzegels van 
Europese landen bevinden zich zegels van Albanië en Span
je. Van Britse gebieden zijn er 41 clichés, voornamelijk af
stempelingen, van Canada, Newfoundland, Prins Edward 
eiland. Nova Scotia, New Brunswick, Grenada, Brits 
Guyana, Jamaica, Bermuda, Mauritius, Singapore en Brits 
Oost-Afrika. De Thuin toonde zich ook een meester in het 
namaken van de waarmerken van verscheidene vooraan
staande filatelisten en handelaren. Hij bezat ook een voor
raad papier uit de vorige eeuw, alsmede een aanzienlijke 
hoeveelheid echte ongebruikte postwaardestukken, die hij 
gebruikte om er valse zegels en afstempelingen op aan te 
brengen. 

Emilio Obregon, hoofd van het departement van postale 
uitgiften van het Mexicaanse ministerie van Verbindingen 
en Vervoer, bekend als internationaal jurylid van filatelis
tische tentoonstellingen en buitenlands lid van de APS, 
heeft een bekentenis van De Thuin op de band vastgelegd. 
In dat vraaggesprek komt de volgende onthullende zinsnede 
voor: „Ik ben nooit een postzegelverzamelaar geweest", 
aldus De Thuin. „Meer dan tien jaar lang heb ik nieuwe 
luchtpostvariëteiten gemaakt, die in geen enkele catalogus 
voorkomen, voor een vooraanstaande Newyorkse handelaar 
die inmiddels is overleden." 

De hoofdredacteur van Stamp Collecting geeft aan het 
slot de volgende conclusie, waarmee wij volledig vrede kun
nen hebben: „Evenals met De Sperati is gebeurd, zal een De 
Thuin-boek het werk van de vervalser neutraliseren. On
derzoekers krijgen alle technische gegevens in handen waar
mee ze verdacht materiaal kunnen beoordelen. De filatelie 
wordt er niet onaanzienlijk gezonder door omdat de APS 
de moed heeft gehad om het gezwel op deze wijze weg te 
nemen." 

Onder de titel „Az 1871. évben kiboscatott magyar könyo-
matos bélyegek" is in het februarinummer van „Filatéïiai 
Szemle" het maandblad van de Hongaarse bond, het eerste 
deel verschenen van het artikel dat de heer J. Palmans in 
het januarinummer van het Maandblad publiceerde over 
de steendrukemissie van Hongarije. De heer Palmans 
schreef ons hierover: „Ik ben echter blij dat mijn artikel 
het eerst in onze taal is verschenen. In Boedapest was men 
in het begin niet erg enthousiast dat een vreemdeling tot 
deze ontdekking was gekomen." 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

BONDSDAGEN TE AMSTERDAM 

Op 2 juni 1967 wordt in Amsterdam in Hotel Krasnapolsky 
de jaarlijkse algemene vergadering van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen gehouden, terwijl op 3 
juni 1967 de 55ste Filatehstendag wordt georganiseerd 

De agenda van deze dagen zal in een later nummer van 
het Maandblad worden gepubliceerd. 

AANNEMING VAN EEN NIEUW LID 
In november 1966 is kennis gegeven van de aanmelding 

voor het Bondslidmaatschap van de „Postzegelvereniging 
Castricum" te Castricum Na de pubhkatie van deze aan
melding als lid zijn geen bezwaren bmnengekomen Mede 
gelet op het bepaalde in artikel 5 der Statuten heeft het 
Bondsbestuur besloten deze kandidaat met ingang van 
1 maart 1967 aan te nemen als lid van de Bond 

Wij heten deze vereniging van harte welkom en spreken 
de hoop uit dat ons nieuwe lid actief aan het verenigings
leven van de Bond zal deelnemen 

Het adres van de secretaris is L M A Grandel, Lin-
denlaan 78 te Castricum 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eerste secretaris: C Muys, Pioen
weg 25, 's-Gravenhage-7, telefoon (070) 33 94 34 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren wende men 
zich tot de beheerder mr T J B van der Meyden, Chopin-
laan 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, 's-Gravenhage-1. 

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

De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 
Gelderse Bibliotheek, Marienburgstraat 12, Arnhem, Ge
opend van 10 00 tot 12 30 en van 13 30 tot 17 30 uur (zater
dag 17 00 uur), bovendien woensdag van 19 00 tot 21 00 uur 
Maandagmorgen gesloten 

Schriftelijke aanvragen voor het lenen van boeken te rich
ten aan de Gelderse Bibliotheek, alle overige correspon
dentie aan de beheerder (adres zie boven) 

De catalogus van de bibliotheek inclusief het in 1965 uit
gegeven supplement wordt toegezonden na overmaking van 
ƒ 1,25 op postrekening 85 34 66 ten name van de Gelderse 
Bibliotheek te Arnhem. 

VEREN IGINGSNIEU WS 

MEDEDELING 
V A N DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het verenigingsnieuws dient te
zamen met de mutatie-strookjes en de Staat van 
mutaties voor de komende maand , in h e t bez i t 
te zijn van de administrateur i i i ter lgk op de 
volgende data 
apri lnummer 23 maar t 
meinummer Geen gewoon verenigings-

nieuws 
junmummer 18 mei 
jul inummer Geen veremgingsnieuws 
augustusnummer 20 juli 
Mutatiestrookjes voor het A M P H I L E X (mei)-
nummcr behoren te worden ingezonden op een 
dusdanig tijdstip, dat de normale zending t i iter-
Igk 10 april 1967 m mijn bezit is, eventuele na
zending uiterlijk op 15 april 1967, de „Staat van 
Mutaties ' gelijk met de l aa t s t e zending strook
jes Strookjes, die na deze laatste da tum binnen
komen worden bewerkt voor het jun inummer 
H H Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt D R I N G E N D verzocht zich s t r ik t aan 
al le genoemde data te houden Nazending alleen 
als een eerste zending heeft plaatsgehad 

N E D E R L A N D S 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 , Sccr D Huiting, Parkflat 
„'t Veldhuijs", flat 202, Bosweg, Ha t t em Tel (05206) 
23 39 Lcdenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen 
Tel (010) 34 34 26 

Wijzigingen secreianaien 
O U D E W A T E R Secr Drs K G Lamsveld, J P v d 

Leestraat 10, Oudewater 
V O O R S C H O T F N Secr Dr Ed Ta lman , Pr Bern-
hardlaan 46, Voorschoten 

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

Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 3 23 07 

In de januan-vergadenng is tot Voorzitter van onze 
vereniging gekozen de heer W F K Engelbrecht Willem 
van Oranjelaan 11 Breda 

In mei zal een lezing worden gehouden door de heer 
Boesman over Zeldzame luchtpostzegels en poststukken 
Die avond zal de veiling bi] voorkeur luchtpostzegels en 
luchtpoststukken betreffen Materiaal kan worden inge
zonden bij de heer J Booy, MoUenberg 50, Breda 

Ledenvergadering maandag 20 maar t te 20 uur i n de 
Graanbeurs 

Jeugdbij eenkomst zondag 2 april te 10 uur Graanbeurs 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , H O L L A N D I A ' , Amsterdam Secr A D 
Aeiieits Tolakkerweg 82 HoUandsche Rading Tel 
(02957) 489 

Ledenvergadering vrijdag 31 maar t 1967 20 15 u Hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam 

Overleden 267 I r W B Ouendag 
4 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E N I 
G I N G Secr H G van de Westenngh, Tolsteegsingeï 
17 bis 

Ledenvergadering dinsdag 28 maar t n m 8 uur in 
„T ivoh" Landenwedstnjd Nederland 1927-1935 
5 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr C Muys Pioenweg 25, ' s -Gravenhage Ledenadm 
G M van Ast, Prins Maun t s l aan 156 's-Gravenhage 

Bijeenkomst 23 maar t in „Diligentia", Lange Voorhout 
5, '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 Cen
traal Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage-8 Tel (070) 39 08 57 

Mededelingen 
Ledental O p 15 februari 1967 waren 10 062 personen 

als hd der vereniging ingeschreven 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

vermelden van de volgende leden St 107, W B Brocx, 
Socstdijk, l d 233 S Meijer Leeuwarden, Gv 999, G A 
van Mieren Loovenstijn, 's-Gravenhage, Vo 1242, J H 
Smits, Vento St 2715, L Unger, Soestdijk, U t 8955, J 
van Dijk Vleuten, Zr 9457, Jac Vis, Benthuizen, en 
R m 6430, J Donkhorst, Rot terdam 

Afdelingen De afdehngssecretanaten en -bijeenkomsten 
zijn als volgt 

A A L S M E E R (Ar) J L Spaargaren, Gloxmiastraat 15, 
Aalsmeer, Ie dinsdag 20 uur in gebouw „I rene" , Kanaa l 
straat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 uur in 
kantine „ V I C O N " te Nieuw Vennep , 2e woensdag on
even maand 20 uur in „Het verscholen nest", achter de 
kerk aan het Kerkplein te Hoofddorp, 3e dinsdag 20 uur 
m gebouw „Pa t r imonium" te Amstelveen 

ALBLASSERDAM (Ab) W Verhaar , Kerkstraat 31, 
Alblasserdam, Ie maandag 19 30 uur in kantine van „Van 
der Giessen-de Noord N V " te Alblasserdam 

A M E R S F O O R T (At) C W van Schooncveld, 
Rubensstraat 53, Amstersibort, Ie dmsdag 19 15 uur in de 
vergaderzaal van de Johanneskerk, Wcstsingel 30, 
Amersfoort 

A M S T E R D A M (Am) Mej M H Roest da Gosta-
straat 73, Amsterdam-!4 , Ie donderdag 20 uur vergade
ring en 3e donderdag 20 uur ruilavond m het Van Nispen-
huis. Stadhouderskade 55, Amste rdam, 2e woensdag ruil-
bijeenkomsten in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeer-
laan 150, Amsterdam en ten huize van de heer G de Waal , 
Nieuwendammerdijk 357, Amsterdam-Noord 

B A D H O F V E D O R P (Bp) J van Weering Pa Ver-
kuijUaan 161, Badhoevedorp, 2e donderdag 20 uur in de 
benedenzaal der Geref Kerk, ingang Roerdompstraat 17, 
Badhoevedorp 

B L O E M B O L L E N S T R E E K (Le) H de Jong, Hyacm-
tenstraat 13, Lisse, voor 18 jaar en ouder le maandag 
vergadering en 2e woensdag ruilen, voor onder 18 jaa r l e 
woensdag, alles in „ O A S E " , Bondstraat 13 te Lisse, 3e 
woensdag ruilbeurs in Huize „Weltevreden", van den 
Endelaan te Hillegom 

DE B I L T / B I L T H O V E N (Bb) Mevr J M Hoppener-
van der List, Zonneplein 4, Bilthoven, 2e vrijdag 20 u u r 
in restaurant ,De Schouw", Emmaplein, Bilthoven, 
Jeugdafdeling 3e vrijdag 20 uur in „de Voorhof", Burge
meester de Withstraat te De Bilt 

D E V E N T E R (Dr) C H Zaalberg, Acacialaan 27, 
Twel lo , le vrijdag 19 30 uur m een der zalen van de 
Bouwkundige Vereniging, Papenstraat hoek 't Klooster, 
Deventer 

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

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

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

E N K H U I Z E N (En) Jac Kofman, Noorderweg 22, 
Fnkhuizen, 2e dmsdag 20 uur in het Nutsgebouw, 
Westerstraat 127, Enkhuizen 

E U R O P O O R T (Ep) A Sluv, Maar land 46 N Z , 
Bnelle 

F L A K K E F (Fe) H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommels-
dijk, 3e donderdag in de bovenzaal van „De K o k " te 
Sommelsdijk 

G O E S (Gs) B C van Tienhoven, M D de Groot
straat 98, Goes, 3e dinsdag 19 30 uur in de kantine van 
het Goese Lyceum, ingang Vogelzangseweg te Goes 

' s -GRAVENHAGE (Gv) A Renooy, Sinaasappel
straat 79, 's Gravenhage-8, 2e woensdag (ruilavond) en 
4e woensdag (vergadering) in de Haagse Beurs, Nobel
straat 23, 's-Gravenhage 

G R O N I N G E N (Gn) L Middel , West-Indischekade 
96, Groningen, laatste maandag van de maand om 19 30 
uur in de kantine van het postkantoor Munnekeholm, 
ingang Reitemakersryge 13 Groningen 

H A A R L E M (Hm) J Elsenbroek, Muiderslotweg 117 
Haa r l em, 3e vrijdag 20 uur m „ H K B " Tempeliers-
straat 35, Haar lem 
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H A R D E R W I J K (Hk) Dr R T Simon Thomas , 
Oranjelaan 28, Nunspeet , na convocatie m het Groene 
Kruisgebouw, Fns ia laan 51 te Harderwijk 

H O E K V A N H O L L A N D (Hh) J P van der Hoek, 
Tasmanweg 205, Hoek van Hol land , Ie dinsdag 20 u u r 
in het wykgebouw van het Groene Kruis, de Cordesstraat 
95, Hoek van Holland 

t H O G E L A N D (Hd) Mej J F Ekema, Schoolstraat 
14, Uithuizen (Gr ) , 3e donderdag 20 uur in „De K a n d e 
laar" , Schoolstraat te Uithuizen 

H O O R N (Hn) H R Koelman, C Maertenszstraat 
5, Hoorn , na convocatie 

't K A B I N E T S T U K (Kk) G J Mmholts , Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug, post Groningen, 3e dinsdag 20 u u r in het 
Dorpshuis „De Schakel", Rijksweg 15, Oosterhogebrug 

K A M P E N (Kn) W G Ch Albrecht, Mauntss t raa t 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 (Kw) S Hofstra, Noordwijkerweg 54, 
Katwijk a d Rijn 

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

LAND V A N C A D Z A N D (Gd) H P C van Melle. 
Oostburgsestraat 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 E (He) A H Janssen, Wingerd
straat 36, Heythuysen (Lb } 

L A N G E D I J K (Lk) C Visser Czn, Benedenweg 212, 
St Pancras , Ie woensdag 20 uur in de voormalige school. 
Dorpsstraat 170 te Noordscharwoude 

L E I D E N (Ln) T h C M J Uit tenhout , Timors t raa t 
31, Leiden, 3e donderdag 19 15 uur in de kan tme van de 
firma Glos & Leembrugge, 3e Binnenvertgracht 3, Leiden 

M A A R N (Mn) M Boerngter, Raadhuis laan 5, M a a r n , 
laatste vrijdag van de maand in het lokaal van de Ncd 
Herv Gemeente Maarn-Maarsbergen , Berkenlaan 2-4, 
M a a r n 

M A A S M O N D (Md) wnd secr H van den Berg, 
Lauernessestraat 31 , Hoogvliet (Z H ) 

M A A S T R I C H T (Mt) G M Vogels, Merovmgen-
straat 56, Maast r icht , 2e maandag 20 uur m Hotel „Aux 
Pays-Bas", Vrijthof 7, Maastricht 

M E P P E L (Ml) H Star t , J v Galenstraat 9, Meppe l , 
2e m a a n d a g 20 uur m zaal „Donker" , Kleine Oeverstraat , 
Meppel 

M I D D E L B U R G (Mg) A Koets, Willem van de 
Veldelaan 10, Vlissingen, 4e donderdag 20 u u r in Hotel 
„Pax" , Stationsstraat 34, Middelburg 

N O O R D O O S T P O L D E R (No) G W Jonkers, Lange 
Dreef 42, Emmeloord , na convocatie m het bijgebouw van 
de Herv Kerk te Emmeloord 

N O O R D W I J K (Nk) G J van Houten, Golfbaan 30, 
Noordwijk, 2e woensdag 20 uur m het Jeugdhuis „De 
Rank" , Golfbaan 99, Noordwijk 

N I J V E R D A L (NI) J Nijssen, G J Piksenstraat 32, 
Nijverdal, 2e maandag in Hotel „Buursink" te Nijverdal 

O I S T E R W I J K (Ok) F R Pesch, Peperstraat 32, 
Oisterwijk, Ie m a a n d a g 20 uur in Café-Restuarant „De 
Gouden Leeuw" , Stationsstraat 20, Oisterwijk 

O M M E N (On) G Steen, Baron van Fridaghstraat 16, 
Ommen 

O U D - B E I J E R L A N D (Ob) G Wceda, V a n Brakel-
straat 44, Oud-Beijer land, na convocatie 

G J P E E L E N (Gp) W Schikker, Goudzwaardst raat 3, 
Bruinisse, na convocatie 

P U R M E R E N D (Pd) A van der Meulen, Icpenstraat 
10, Purmerend , 2e zaterdag 19 30 uur in „ H e t Wi t te 
Huis" , Hout tuinen, Purmerend 

R O T T E R D A M (Rm) H J Polhuijs, Brigantijnstraat 
59c, Ro t t e rdam-7 , Ie dinsdag (veilingavond) en 3e dins
dag (verenigingsavond) in het Beursgebouw, Meent , 
Rot te rdam 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D (Sd) J van Urk , P D 
de Vosstraat 8, Zierikzee, na convocatie in Gafe-Restau-
rant „Mondragon" , Zienkzee 

S C H I J N D E L (SI) C W M van Tilborg, Dr Ariëns-
straat 9, Schijndel, 3e donderdag 19 30 u u r in Hotel 
„De Hopbe l " , Kloosterstraat 1, Schijndel 

S O E S T (St) Mevr E Spoelstra-Schrodcr, Stad
houderslaan 35, Soest, 2e vrijdag 20 uur in „ D e R a n k " , 
Soesterbergsestraat 18, Soest 

T E R N E U Z E N (Tn) P J Baard, Axelsestraat 4 , 
Temeuzen , na convocatie 

T I E L (Tl) F C P Beckers, Schecringlaan 9, T ie l , 
na convocatie in gebouw „Opwaar t s" , St Walburgs t raa t 
15, Tiel 

U I T H O O R N (Un) G W Berg, P G Hooftlaan 24, 
Ui thoorn, 4e dinsdag 20 uur in gebouw „De Hoeksteen", 
Hugo de Grootlaan 3, Uithoorn 

U T R E C H T (Ut) H T h M Gents , Smaragdhof 14-11, 
Utrecht , 3e donderdag 20 uur in Café-Restaurant 
„Smits", Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L (VI) C J J M de Wert , J a n van Amstel-
straat 3, Veghel , n a convocatie in Café „De M o l e n " te 
Veghel 

V E N L O (Vo) J Nogarede, Ie Lambertusst raat 27, 
Venlo , 2e vrijdag in Café-Restaurant „De Cïouden 
Tijger", Lomstraat 5, Venlo 

V L I S S I N G E N (Vn) J L Roland, Hogcweg 8 1 , 
Vlissingen, 3e donderdag 20 uur vergadering in de kant ine 
van het stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen, Ie m a a n d a g 
ruilavond m de bovenzaal van „He t Anker" , Bonedijke-
straat Vlissingen 

V O L K E L (Vk) R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel , 
n a convocatie 

W E E R T (Wt) H J H Teumssen, Kazeme laan 1, 
Weer t , na convocatie 

W E E S P ( W p ) H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp , 
Ie maandag 19 30 uur m zaal „Paolo Soprani" , Claes 
Delsteeg, Weesp 

W I E R I N G E N ( W n ) J H W Thoolen, Beltstraat 36, 
Hippolytushoef, n a convocatie m „Concordia" , Konings
straat, Htppolytushoef 

W O E R D E N (Wo) J G van Vliet, Lindenlaan 17, 
Woerden , 4e woensdag ruilavond in „Concordia" , 
Havenstraat 4, Woerden 

Z E I S T (Zt) G Kok, Ernst Gasimirlaan 13, Zeist, na 
convocatie m Hotel „Hermi tage" , 't Rond 7, Zeist 

Z O E T E R M E E R (Zr) J W van Waai j , Stationsstraat 
136, Zoetermeer, 4e donderdag in „'t Trefpunt" , Dorps
straat 135, Zoetermeer 
7 

Z W O L L E (Ze) E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, 
na convocatie in „De Harmonie" , Grote Mark t , Zwolle 
R O T T E R D A M S G H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E N I -
G I N G Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter-
dam-4 Tel (010)24 93 40 Adreswijzigingen zenden aan 
de heer W H Erwich, van der Meydestraat 37a, Rotter-
dam-4 

Ledenvergadering m a a n d a g 20 maar t 20 uur G R O T E 
ZAAL (ingang tegenover dakfoyer) Groothandelsgebouw 
Gewone agenda Bezichtiging van kavels der veiling op 
zaterdag 18 maar t van 15 tot 16 u u r in het clublokaal 
Noordsingel 101 

Ledenvergaderingen tn 1967 Grote 'Zoal Groothandelsge
bouw 24/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 18/12 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15 00-17 30 u u r m de boven
zaal „ D e Z o n " , Noordsingel 101 Donderdag 19 30-22 30 
uur in „De Gunst" , Brielselaan 192 

Wijziging afdeling aankoop De administratie is overge
nomen door de heer A J Koekkoek, Obreenstraat 26a, 
Rot te rdam-4 Tel ( 0 1 0 ) 2 4 54 30 Betalingen uitsluitend 
op giro 57 49 15 t n v Rotterdamsche Philatelisten-Ver-
eeniging, Afd Aankoop, Rot te rdam 

Overleden 98 Joh Postema, Rot te rdam, 269 C de 
Lange , Rot te rdam 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T " Secr A Roskam, 
Leusderweg 219, Amersfoort 

Btreenkomsten iedere 4e donderdag van de m a a n d in 
Hotel „Monopole" te Amersfoort De e k bijeenkomst is 
donderdag 23 maar t Zaal open half acht Aanvang der 
vergadering half negen 

Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom 
9 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I L A 
T E L I S T " Secr esse Mej C T h Reinders, Veerstraat 
56-bel , Amsterdam-7 

Bijeenkomsten dinsdagavond 11 apri l , ledenvergadering, 
dinsdagavond 25 april , ruilavond Beide m Krasnapolsky, 
ingang Warmoesstraat , Kleine Zaal Aanvang 20 uur 

Overleden 1028 D J Kolenbrander , Amsterdam 
10 

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

Bijeenkomsten 28 maar t , 11 en 25 april , Societeits-
avonden 
13 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A M R O B A Secr T 
Straatsma, Hogeweg 118-hs, Amsterdam Admimstrat ie 
A A M K a p , Jacob v Lennepstraat 357 hs, Amsterdam 

Onze maandelijkse veiling en ruilavond vindt plaats op 
elke eerste vrijdag van de maand Gebouw Rokin Aan
vang 20 00 uur De leden worden verzocht h u n contributie 
voor 1967 op de rekening van de Vereniging over te 
maken, waarna h u n het diploma voor 1967 zal worden 
toegezonden 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „DE 
G L O B E " , Secr J W Vonk, Mcsdaglaan 36, Arnhem 
Tel (08300) 2 65 11 

Ledenadministratie Mej M J Renssen Leeuwenklaan 
10 te Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, 
Bameveld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede , Eist, 
Epe, Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, 
Renkum-Heelsum, RHeden-de Steeg, Velp-Roozendaal , 
Wageningen, Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
19 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R L I N G C O N 
T A C T " Secr Scheldelaan 67, Bergen op Zoom Tel 
6317 

Contactavond voor leden en belangstellenden iedere 2e 
dinsdag van de maand in de zaal HoII Tuin , Bergen op 
Zoom, aanvang 7 45 uur precies O p 15 april a s organi
seren WIJ voor de 3e keer onze halfjaarlijkse ruildag met 
onderlinge veiling Zij die zegels wensen te verkopen, 
dienen ze vóór 15 maar t a s m te zenden Reserveert u 
deze dag reeds weer voor uw hobby 
20 

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

Bijeenkomsten 20 maar t + kienen, 10 april + veiling, 
23 apri l Grote Kennemer Postzegel Ruil- en Beursdag, 24 
april + kienen 

Onze bijeenkomsten worden gehouden in „De O p g a n g " , 
Florastraat 2, Beverwijk, aanvang 19 30 uur 

G R O T E K E N N E M E R P O S T Z E G E L R U I L - E N 
B E U R S D A G 

O p zondag 23 april 1967 wordt door de „Kennemer 
Postzegel C l u b " te Beverwijk en de Postzegelvereniging 
„Heemskerk" te Heemskerk een grote postzegel ruil- en 
beursdag georganiseerd 

Dit philatelistisch evenement zal plaatsvinden m een 
der zalen van het Kennemer Thea te r aan de Zeestraat te 
Beverwijk en zal geopend zyn van v m 10 30 uur tot 
17 00 uur namiddags 

Naast de philatelistische voorlichting, wordt er ook een 
bescheiden tentoonstelling georganiseerd, terwijl de moge
lijkheid aanwezig is voor ruil, koop en verkoop van uit
sluitend philatelistische waarden 

Deze Kennemer Postzegel Ruil- en Beursdag is bedoeld 
als propaganda voor het postzegels en poststukken ver
zamelen, alsmede als propaganda voor de philatelic in het 
algemeen 

He t entreegeld bedraagt voor leden van de beide organi
serende verenigingen 25 cent en voor met-leden 50 cent 
per persoon Bi| het secretariaatsadres kunnen schriftelijk 
stand-tafeltjes worden gereserveerd tegen een voorlopig 
vastgestelde vergoeding van f 2,50 - f 5,— per tafeltje 

Voor deze dag is het algemeen secretariaat gevestigd 
Plantage 97 te Beverwijk 
22 

N E D P H I L V E R „DE V E R Z A M E L A A R " , BUS-
S U M Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel 
(02959) 1 68 70 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe-Rest 
„De Harmonie" , Brinklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur 

Ruilbeurs iedere donderdagavond in Centrum de Engh, 
Nijverheidswerf 22, Bussum 
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 
Tel 1 06 15 

Bijeenkomsten vergadering elke Ie woensdag van de 
maand , waarvoor convocatie wordt toegezonden 
28 
P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , E I N D 
H O V E N Secr Mej T h J A Meurs , Meester Rijken-
straat 36, Veldhoven 

De eerstvolgende bijeenkomst zal per convocatie bekend 
gemaakt worden 
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 J M Offnnga, De Savomin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900)3 3 1 3 0 Ledenadministrateur 
R A Talens, Koeriersterweg 34, Groningen Tel (05900) 
5 25 45 
Bijeenkomsten elke vierde maandag van de maand in 
Huize Maas , Vismarkt Zuidzijde 52 te Groningen 1 Aan
vang 20 u u r des avonds Zaal open voor ruilen om 19 uur 

De leden wordt verzocht de contributie over 1967 ad 
f 10,— met spoed te willen overmaken op g i ronummer 
85 23 63 ten name van de penningmeester der Phil Ver 
Groningen te Groningen 

25 jaar hd J E Mebius (107) en K Byl (125) 
Geroyeerd wegens wanbetaling 643 H Rozema te Gronin

gen 
36 

N E D E R L A N D S G H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R 
E E N I G I N G „ O P H O O P VAN Z E G E L S " T E HAAR
L E M Secr M W v d Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede 

Eerstv algemene vergadering op DINSDAG 21 maar t , 8 
uur , in de aula van de A H Gerhardschool, ingang poort 
Raaks, Haar lem 

Eerstv ruilavond op dinsdag 18 april, 8 uur , m genoemde 
aula 

1 maar t j 1 verviel de contributie ad f 10,— voor 
1967-68 Willen zij die dit bedrag nog met voldeden dit nu 
zo spoedig mogelijk doen via postregening 24 55 76 ten 
name van „Penningmeester O H v Z , H a a r l e m " met 
vermelding van hun l idmaatschapnummer Dringend 
wordt om uw medewerking verzocht ' 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R L E N " Secr 
C van Dishoeck, Lintjensstraat 21, Heerlen 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst donderdag 6 
april in het Pancratiushuis, Nobelstraat te Heerlen Ge
legenheid tot ruil vanaf 7 uur Tydens deze byecnkomst 
zal een algemene verloting worden gehouden 
38 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G H E L D E R Secr A 
P Vlam, Tuintjesweg 38, Huisduinen Tel (02230) 42 00 

Ledenvergadering op woensdag 12 april 1967, te 19 30 
uur , in de bovenzaal van cafe Postbrug, Koningsplein 
40 

' s - H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G VAN 
P O S T Z E G E L V E R Z A I ^ E L A A R S Secr J M H 
Pouleyn, P Breughellaan 4, Vught 

Jaarvergadering op woensdag 22 maar t om 20 00 uur 
in „Cosmopohet", Snellestraat 49, te 's-Hertogenbosch 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " Secr A W Ebrecht te Hilversum, 
O u d e Amerafoortseweg 116 Tel (02950) 4 3521 Post-
giro 36 06 55 t/n van de vereniging 

Ledenvergaderingen op 16 maar t en 20 apri l 1967 te 
19 45 uur Elke zaterdagmiddag ruilbeurs van 14 00-17 00 
uur Al deze bijeenkomsten worden gehouden in de Open
bare Leeszaal te Hilversum, 's-Gravelandseweg 55 

Aanmelding nieuwe leden by de heer F F A M 
Hogenkamp te Hilversum, Berlagelaan 2 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S , L E I D E N Secr H Gaykema, de 
Sitterlaan 15, Leiden Tel (01710) 4 27 02 

Vergadering woensdag 22 maar t 1967, 20 uur m Gebouw 
Steenschuur 6 te Leiden Gewone agenda met veiling en 
verloting N a afloop ruilen 

Grote veiling deze wordt gehouden op woensdag 5 a[>ril 
1967 in Gebouw Steenschuur 6 te Leiden Aanvang 20 uur 
precies De kavels zijn te bezichtigen vanaf 19 15 uur 

Jeugdafdeling bijeenkomst donderdagavond 13 apri l 
1967 in huize „Over 't Hoff", Gerecht 10 te Leiden 
Aanvang 7 uur 
43 

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

Bijeenkomsten Ledenvergadering 20 maar t , Beurs
avond 2 april en ledenvergadering 17 april, telkens om 
20 00 uur m „de Groote Sociëteit, Vrythof, ingang Jul iana-
pleui, Maastricht 
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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, Mecrveldhoven. 
RuUavond: iedere 2e maandag v.d. maand waarvan 

convocatie wordt toegezonden. 
48. 

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

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

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " T E T I L B U R G . Secr. : W . van 
Erve, Insulindeplein 3, Tilburg. Te l . : (04250) 2 64 64. 

Ledenvergadering: 12 april 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, Linnaeusstraat 99. IJmuiden. 

Bijeenkomsten: elke tweede en vierde dinsdag van de 
maand in het Patronaatsgebouw, hoek Zeeweg/Willems
beekweg. Dat zijn dus: 14 m a a r t ; 28 m a a r t ; 11 apr i l ; 25 
apri l ; 9 mei ; 23 mei. 

56. 
N E D E R L A N D S C H E V E R E N I G I N G V A N P O S T 

S T U K K E N  E N P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S . 
Secr.: E. J. P. Mulders, Postbus 3266, Amsterdam. 
Ledenadm. F. A. De Klerck, Lekstraat 68, aldaar . 

Bijeenkomsten: zondag 2 april 10.15 uur in Restaurant 
„Vredenburg" te Utrecht. O m 12 u u r : Veiling, om 14 
u u r : Vergadering. 

Zaterdag 13 mei 10.00 tot 18.00 u u r ter ere van de 
A M P H I L E X . 

„Dag van de Poststukken en Poststempelverzamelaars": 
ontmoetingssamenkomst met buitenlandse verzamelaars 

in de zalen 5 en 6 van het Congrescentrum R.A. I . te 
Amsterdam. Gelegenheid tot ruilen. 
64. 

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

Bijeenkomsten: elke eerste dinsdag v.d. maand , in de 
Henk Oosterhuiszaal a.d. Torenstraat te Drachten . 
Aanvang 20 uur. 
69. 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ V E E N D A M E N 
O M S T R E K E N " . Secr.: J . D. Neuteboom, E. E. Stolpcr
1 aan 24, Veendam. 

Bijeenkomsten: woensdag 22 maar t in De Kandelaar , 
Jacob Bruggemalaan, Veendam. 
74. 

„ D E B L I K B O Y S " , P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G 
D E R B L I K E M B A L L A G E F A B R I E K T H O M A S S E N & 
D R I J V E R , D E V E N T E R , Afd. Filatelie. Secr.: T h . B. 
Hebing, Deltalaan 179, Deventer. Hoofd Rondzenddienst : 
E. den Adel, V a n Heemstralaan 30, Deventer. Tel . 
(05700) I 83 67. 
75. 

S .K .F . POSTZEGELCLUB „ F R I M Ä R K E T " , V E E 
N E N D A A L . Secr.: C. v. d. Dikkenberg, Klaas Kater 
straat 46, Veenendaal . 

Bijeenkomsten: dinsdag 4 en 25 april om 20 u u r in de 
S.K.F.kantine te Veenendaal . 
77. 

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

Ledenvergaderingen: op maandag 3 april , 1 mei en 5 juni , 
te 20 uur in Hotel Struvé te Sappemeer. 

Amphilex 67'. bij voldoende deelname zal op zaterdag 
13 mei een busreis naar de A M P H I L E X te Amsterdam 
georganiseerd worden. Leden, al dan niet vergezeld van 
hun dames, kunnen zich hiervoor opgeven op de vergade

ringen van maar t en april , en telefonisch bij de secretaris, 
's avonds n a 18 uur. 
79. 

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

Vergadering!Ruilavond: vrijdag 7 april , 19.30 u u r in h e t 
„Wapen van Leiden". 

8 1 . 
F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E K L O M P " , 

W I N T E R S W I J K . Secr.: W . Peletier, Zuilenesstraat 11 , 
Winterswijk. Penn.m. : J. N . Kuypers , Molenstraat 6, 
Winterswijk, giro: 1 20 35 55. 

Bijeenkomsten: iedere Ie m a a n d a g van de m a a n d 20.00 
u u r in Hotel „De K l o m p " . 

Internationale Grensruildag: zondag 2 apri l in Restauran t 
Wamelink, Wooldseweg 71, Winterswijk, in samenwerking 
met Duitse verenigingen. Aanvang 10 uur , sluiting 18 u u r . 
Voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 
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: 31 maar t , ruilen, vergadering, 10 m i n . 
lezing; 14 april ruilen, kienen; 28 apri l ruilen, quiz. 

Gemeenschappelijke ruildag: zondag 23 april. U komt toch 
ook ? Het belooft iets geweldigs te worden. 
92. 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G „ D E B I E S B O S C H " , 
D O R D R E C H T , Afd. Filatelie. Secr. : L. de Bruijn, 
Oranjelaan 158, Dordrecht. Te l . : (01850) 3 62 44 (kan
tooruren), daarna 4 10 10. 

Ruil en Contaktavonden: ledere eerste donderdag van de 
maand , 8 uur n.m. in de kantine Maasstraat . 

Ruilbeurs: zaterdag 25 maar t a.s. zal des ochtends v a n 
10 tot 12.30 uur een ruilbeurs worden gehouden in de 
kantine Maasstraat ; toegang vrij, introductie toegestaan. 

y^AT KOST NU EIGENLIJK DIE (NIEUWE) ZEGEL <«"•») 
V  AUSTRALIË EN OCEANIË *) 

Hier wordt weer voor het grootste gedeelte het Engelse mone
taire gebied aangetroffen. Dit kan ook moeilijk anders, de leden 
van het Britse Gemenebest, Australië en Nieuw Zeeland, zijn de 
belangrijkste gebieden in dit werelddeel. Er komen enkele Franse 
eilandengroepen voor maar deze hebben in het grote geheel weinig 
belang. 

monetair 
Verdeeld in: waarde gebied 
100 Cents 3.95 Eng. 

20 Shillings 9.13 Eng. 
= 240 pence 

100 Centimes 0.04 Fr. 

Australië en 
de eilanden 
onder Austra
lisch bestuur 
Fidzji 

Frans Polynesië, 
Gezelschap EU., 
Tonamotori
archipel, 
Gambier
archipel, Marque
sas Eilanden, 
Tubal Eiland, 
Rapai en Tahiti 
NieuwCaledonië, 
Wallis en Futuna, 
Chesterfield 
Eiland, Union en 
Beleparchipel, 
Loyalty Eiland, 
Pines en 
Walpote 
Eilanden 
NieuwZeeland 
(en de eilanden 
onder Nieuw
Zeelands 
bestuur) 
Papoea en 
NieuwGuinea 
Samoa 

Tonga 

Australische 
Dollar 

Fidzji Pond 

C.F.P. Frank 

C.F.P. Frank 

Nieuw
Zeelands 
Pond 

Australische 
Dollar 
Nieuw
Zeelands 
Pond 
Tonga Pond 

100 Centimes 0.04 Fr. 

20 Shillings 10.06 Eng. 
= 240 pence 

100 Cents Eng. 
3.95 

20 Shillings 10.06 Eng. 
= 240 pence 

20 Shillings 8.11 Eng. 
= 240 pence 

♦) De vorige aflevering In deze serie verscheen In het nummer van 
februari 1967. 

Sinds het begin van deze artikelenreeks hebben wij van 
vele filatelististen vragen gehad over de waarde van hun 
„nieuwtjes". Door onbekendheid met de werkelijke waarde 
van de munteenheid zijn velen het slachtoffer van minder 
scrupuleuze verkopers geworden. Er zijn ons gevallen ge
meld dat men aan kopers van postzegels met een waarde
inschrift van „1 Franc C.F.A." heeft getracht een werkelijke 
waarde van 1 Franse Frank te berekenen, dus 73 cent, terwijl 
een C.F.A. Frank slechts anderhalve cent waarde heeft! Ook 
de Canadese en Amerikaanse Dollars scheppen verwarring, 
de Amerikaanse is ƒ 3.62 waard tegen de Canadese slechts 
f 3.35. Er wordt zo gemakkelijk gezegd: „een dollar is een 
dollar" en die kost mij officieel ƒ 3,62 maar bij de aankoop 
van enkele dollars wordt dat al gauw ƒ 3,70 met de bankkos-
ten erbij! Maar de Brits West-Indische Dollar „doet" maar 
f 2.11, terwijl de Hongkong Dollar niet meer dan 63 cent op
brengt! Het is dus zaak goed uit te kijken voor men zegels 
met een hoge waarde koopt die in een munteenheid is uit
gedrukt, waarvan men de Nederlandse waarde niet kent. Nu 
kunt u ons tegenwerpen, dat men als filatelist niet nog eens 
een cursus als valuta-arbitragant moet volgen om de waarde 
van de nieuw verworven zegels te weten, maar het is toch 
beter de thans in het Maandblad gepubliceerde lijsten te 
raadplegen om te zien, wat de werkelijke waarde is. Overi
gens zal de erkende postzegelhandel u beslist niet teveel 
rekenen, daarvoor zijn de handelaren teveel gesteld op goede 
naam en reputatie, maar bij de vele verschillende valuta's 
van de nieuwe landen kunnen deze mensen ook wel trens een 
overigens vergeeflijke fout maken. Wanneer men echter op 
een bepaald ogenblik een vreemde waarde op een postzegel 
wil uitzoeken, kunt u bij de grote banken steeds iterecht. 

De verschillende waarden, in deze artikelenreeks vtïrmeld, 
hebben wij ontleend aan het boekje „Valutakoersen" van de 
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., waarvan voor werkelijk 
geïnteresseerden nog wel een exemplaar — voorzover de 
voorraad strekt — beschikbaar is. De AMRO-Bank heeft 
meer dan 550 bijkantoren in Nederland. De andere grote ban
ken, de Boerenleenbanken en zeer vele kleinere bankinstel
lingen geven soortgelijke boekjes uit. Vraag er een aan en 
raadpleeg dat boekje, wanneer u in twijfel verkeert! Zorg er 
tenslotte voor dat u steeds de laatste uitgave hebt; er kiomen 
dikwijls veranderingen voor. Wanneer een valuta te zïier in 
waarde is gedaald, zijn verschillende landen geneigd een 
„zware" valuta in te voeren van honderd keer de „oude" 
valuta. Een sprekend voorbeeld is de Franse „Nomveau 
Franc" met een waarde van honderd oude franken, masir ook 
andere landen in andere werelddelen kennen dit „kuinstje" 
nu en hebben het aantal nullen op de postzegels drastisch 
verminderd door een nieuwe munteenheid te scheppen. Weet 
wat u koopt en weet wat u daarvoor betaalt! H. 
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264e POSTZEGELVEILING 
13 en 14 april 1967 

te s-Gravenhage in de „Dierentuin", Koningskade 3 

Deze veiling bevat een 
ZEER WAARDEVOLLE COLLECTIE 

NEDERLAND en OR. 

in superbe kwaliteit met vele grote RARITEITEN zoals 

9 cent zonder waarde-inschrift, 10 cent PTT (2,5 cent geel) 

zonder opdruk, zeldzame portzegels van Ned. en O.R. in 

tandingen en plaatjouten, enz. enz. 

Deze veiling biedt een laatste gelegenheid nog vóór de 

„AJMPHILEX 67" uw manco's te bemachtigen. 

Ook afdelingen Engros Ned. en O.R., Europa en Verzamelingen. 

De rijkgeïllustreerde veilingcatalogus wordt alleen aan 

serieuze verzamelaars toegezonden. 

Voor onze 265e veiling (september as.) ontvingen wij nu 

reeds diverse objecten. Indien u verkoopplannen heeft, 

stelt u zich dan zo spoedig mogelijk met ons in verbinding. 

Bij belangrijke objecten komen wij u gaarne bezoeken. 

J. K. RIETDIJK n.v - DEN HAAG 
Telefoon (070) 117020 - Plaats 31a 

l 



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

DUITSLAND (WEST-) 
17-2-'67. Gewijzigde gebruikszegel. 

30 pf. rood. Flensburg (kleur was groen). 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, behalve de 
verschillende postadministraties, de heer Meens, Willemstad, Curagao. 
Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van verschillende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van sommige Aziatische landen — die ertoe kunnen 
bijdragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

VERENIGDE NATIES 
17-3-'67. Onafhankelijkheidsuitgifte. 

5 c. en 11 c. Uiteenspattend vuurwerk (ter ere van de 
nieuwe V.N.-landen). 

65 q. Gyclopterus lumpus. 
80 q. Xiphias gladius. 
1,15 1. Acanthocottus scorpius. 

BELGIË 

1 '/a c. Nieuwe gebruikszegel. Gestileerde afbeelding van 
hoofdgebouw in New York tegen achtergrond van 
projectie van wereldkaart . 

28-4-'67. Serie uit te geven op de wereldtentoonstelling 
te Montreal , Canada. 

4 c. Uitbeelding van vrede. 
5 c. Uitbeelding van rechtvaardigheid. 
8 c. Maquet te van V.N.-paviljoen in Montreal . 

10 c. Uitbeelding van broederschap. 
15 c. Uitbeelding van waarheid. 

De beelden zijn reprodukties van panelen van met 
nikkel bedekte deuren van het V.N.-gebouw in New York; 
de deuren zijn in 1951 door Ganada geschonken; ontwerp 
Ernest Gormïer. 

EUROPA 

ALBANIË 
December '66. Vijfentwintig jaar B.R.P.S.H.-organi-

satie. 
5 q. Oprichtingsoorkonde van de organisatie. 

10 q. Jonge socialisten met houweel, geweer en vlag. 
1,85 1. Jonge socialist met houweel en vlag. 

20-12-'66. Serie roofvogels. 
10 q. Aquila chrysaetos steenarend. 
15 q. Haliaetus albicilla zeearend. 
25 q. Gyps fulvus vale gier. 
40 q. Accipiter nisus sperwer. 
50 q. Pandion haliaetus vissarend. 
70 q. Neophron percnopterus aasgier. 
90 q. Faico tïrmunculus torenvalk. 

J a n u a n '67. Vissenserie. 
10 q. Merluccius merluccius. 
15 q. Mullus surmuletus. 
25 q. Lampris gutulatus. 
4-0 q. Anarmichas lupus. 

Afbeeldingen van in februari (blz. 93) gemelde zegels. 

BULGARIJE 
12-12-'66. Nieuwjaarszegels. 

2 St. Gestileerde kerstboom. 
13 St. Houten drmknap, waaruit met nieuwjaar gedron

ken wordt. 
15-l- '67. Jachtserie. 

1 St. Fazant . 
2 St. Patrijs. 
3 St. Patrijs. 
5 st. Haas, 
ö St. Hert. 

13 St. Wild zwijn. 
4-2-'67. Tiende congres bond van filatelisten. 

10 St. Afbeelding van eerste Bulgaarse postzegel, ver
grootglas en pincet. 

15-2-67. O u d e munten. 
1 st. Zilveren munt , zesde eeuw, Tracie . 
2 st. Macedonische munt , tweede eeuw. 
3 st. Te t radrachme, tweede eeuw, Odessos. 
5 st. Zilveren muntstuk van Filips I I van Macedonië, 

vierde eeuw. 
13 st. Voor- en achterkant van bronzen m u n t Southus 

V I I , vierde eeuw. 
20 st. Voor- en achterkant van m u n t van Apolonia, 

vijfde eeuw. 
Alle jaartallen van voor de christelijke jaartell ing. 

20-3-'67 Kattenserje. 
1 st. Angora kat. 
2 st. Siamese kat. 
3 st. Abessijnse kat. 
5 en 20 st. Hebreeuwse kat. 

13 st. Perzische kat. 

DUITSLAND (OOST-) ^ 

2-3-'67. Voorjaarsbeurs in Leipzig, 1967. 
10 pf. donkerrood en groen. Rondbreimachine 

, ,Multi lock". 
15 ])f. blauw en grijs. Universele spiegeltelescoop van 

twee meter en embleem van fabrikant. 
7-3-'67. Twintig jaar communistische vrouwenbond. 

20 pf. donkerrood, rood en grijs. De vrouw in het gezin. 
25 pf. blauw, lichtblauw, donkerbruin en grijs. De vrouw 

in het beroep. 

4-4-'67. Serie „Voor de jeugd" . 
10 + 5pf. Konijn. 
30 4- 15 pf. Hamster. 
20 + 10 pf. Wezel. 
50 + 25 pf. Vos. 

GRIEKENLAND 

28-2-*67. Serie moderne Griekse beeldhouwers. 
20 1. „Nach t" van J. Kossos. 
50 1. „Penelope" van L. Drossos. 
80 1. „Schaapherder" van G. Fytales. 

2 ,— dr. „Vrouwentorso" van K . Demetriadcs. 
2,50 dr. Kolokotrones, aanvoerder van de opstand door 

L. Sc hos. 
3 ,— dr. „De slapenden", grafsteen van J. Halepas. 

10,— dr. „Houthakker" van D. Fiiippotes. 

GROOT-BRITTANNIË 
Wegens de verdergaande automatisering worden alle 

postzegels zonder luminescerende behandeling opgebruikt 
en alleen nog luminescerende zegels aangemaakt ; van de 
speciale zegels zal voor het eerst de schilderijenserie van 
10 juli alleen uit luminescerende zegels bestaan. 

24-5-'67. Serie wilde bloemen. 
4 d. Meidoorn en b raam. 
4 d. Winde en slangenkruid. 
4 d. Margriet , klein hoefblad en boterbloem. 
4 d. Wilde hyacint, silene en bosanemoon (van hnks n a a r 

rechts en van boven naa r beneden) 

9 d. Driekleurig viooltje. 
1/9 Sleutelbloem. 

HONGARIJE 
Afbeelding van in februari (blz. 93) gemelde zegel. 
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VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 
TENDENS: NOG STEEDS STIJGENDE PRIJZEN 1 

VOOR o.a. OUD-NEDERLAND 

VEILINGPROGRAMMA: 

VEILING 420 
4 en 5 april de unieke tentoonstellingscollecties België, Frankrijk en 

Luxemburg van wijlen de Heer M. Woudenberg - Rotterdam. 

Catalogus wordt na ontvangst van f 2.50 op giro 17369 

omgaand toegezonden. 

VEILING 421 begin juni 
Hiervoor ontvingen wij reeds enige prachtige verzamelingen. 

U kunt voor deze veiling nog inzenden tot ongeveer 1 april. 

VEILING 422 grote herfstveiling 
ingeleverd werden reeds: Een verzameling klassiek Europa, 

een uitgebreide collectie emissie 1852, enz. enz. 

Mocht u verkoopplannen hebben neemt dan vrijblijvend contact met ons op, 

of bezoekt onze stand op de 

AMPHILEX '67 
Nog gratis verkrijgbaar ons 18e veilingoverzicht. 

J. L. VAN DIETEN 
Anna Paulownastraat 58, Den Haag. 

Telefoon 070 -325932 

REEDS 75 JAAR BELANGRIJKE POSTZEGELVEILINGEN! 



De heer L. Middel in Groningen meldt dat een afbeel
ding van de in december '66 uitgegeven serie ruimtevaart 
niet juist is. Het gaat om de waarde 3 , — F. Agcnaraket 
en ruimtevaarders C. Conrad en R. Gordon; als da tum is 
op deze zegel vermeld 1215 I X 1965, in werkelijkheid 
wasd i t 1215IX 1966 

Februari '67. Eerste waarde in serie verjaardagen en 
gebeurtenissen in 1967. 

2,— F. Tiende verjaardag arbeidersmilitie: soldaat met 
machinegeweer tegen achtergrond van rokende 
schoorstenen; embleem. 

Februari '67. Opera's . 
20 f. Prins Igor van Borodin. 
30 f „Der Freischutz" van C. M . von Weber. 
40 f. „Die Zauberflote" van W. A. Mozart . 
60 f. „Het kasteel van hertog Blauwbaard" van Bartok. 
80 f. „Carmen" van Bizet. 
1,— F. „Don Carlos" van Verdi . 
1,70 F. „Tannhauser" van Wagner. 
3 , — F. „Hunyadi Laszlo" van Ferenc Erkel. 

Zoals gewoonlijk alle zegels getand en ongetand. 

L U X E M B U R G 

CS^ENAli i t mi TRAITE OE ^OH^ 

aNTawm w TRWTE M imsm 

L L U X E M B O U R G 1867 

SAN M A R I N O 
163'67. Schilderijensene. 

40 1. San Marino . Regeringsgebouw te San Marino, 
1701. San Francesco. Francescaanse pinakotheek, San 
Marino , 
1901. De terugkeer van de verloren zoon. Borghese 
Galerie, Rome. 

SOVJETUNIE 4 
Afbeeldmgen van in februari (blz 86/87) gemelde 

zegels. 

LUXEMBOURG 

63'67. Honderd jaar verdrag van Londen, waarbij 
Pruisische troepen gedwongen werden Luxemburgs grond
gebied te verlaten en versterkingen te ontmantelen. 
3 f. groen, bruinrood en blauwgroen. Gezicht op de stad 

Luxemburg in 1850, door Luxemburgse kunstenaar 
Nicolas Liez (18091892). 

6 f. rood, bruingeel en blauwgroen. Plattegrond van de 
versterking Luxemburg getekend in 1850 door de 
Pruisische kapitein en dichter Theodore de Ceder
Stolpe. 

M A L T A 
Afbeelding van in februari (blz. 85) gemelde zegel. 

kMM^MAA^ 

83*67. Aanvullende waarden luchtpost. 
10 ft. Gezicht op Damascus (Syriè). 
20 ft. Boedapest met Visscrsbolwerk. 
(Eerste elf waarden verschenen op 1710'66). 

ITALIË 
204'67. Nationale parken. 

20 1. Gran Paradiso, 40 1. Abruzzo, 90 1. Stelvio en 170 l. 
Girceo. 

25'67. Europazegels. 
40 1. en 90 1. Gemeenschappelijk CEPT»)embleem. 

JOEGOSLAVIË 
April '67. Wereldtentoonstelling en achttiende con

gres van ruimtevaarders in Belgrado. 
30 p . Spoetnik I en Explorer. 
50 p . Tiros, Telstar en Molniya. 
85 p . Vostok, en Gemmi met Agenaraket. 
1,20 d. Ruimtevaarder wandelt in ruimte. 
3 , — d. Luna 9 en baan. 
5,— d. Mariner 4 en Venus 5, ruimteschepen. 

Embleem van de wereldtentoonstelling op elke zegel. 

LIECHTENSTEIN 

FUEHSTEriTUril i 
ECHTEnSTEin 

204'67. Europazegel. 
50 r. geel, rood, blauw en zwart. CEPT' ) embleem tussen 

m elkaar grijpende tandwielen. 
204'67. Serie sagen van Liechtenstein. 

20 r. grocnblauw, ultramarijn, blauwgrijs en groen. 
De schimmel van Malanser. 

30 r. rood, wijnrood, oker en groen. De schat van 
Gutenberg 

1,20 fr. donkergroen, blauwgroen, grijs en groengeel. De 
reus van Guflma. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding van in februari (blz. 93) gemelde zegel. 

ft. Jl ïw Pacj näyi 

p0^ 
BTCMUpHdSl 

1967 g^S 

M a a r t *67. Honderdvijfentwmtig jaar „Wiener Phil
harmoniker" . 
3,50 sch. Muziekinstrumenten en lauwerkrans. 

ROEMENIË 
Februari '67. Astronautenserie; t iende verjaardag 

eerste Spoetnik. 
10 b . Spoetnik I en wereldbol. 
20 b . Portret Gagarm de eerste rumitevaardcr. 

25 l  '67 . Wereldtentoonstelling in Montreal . 
4 k. Fabriek voor ontzouten van zeewater. 
6 k. Embleem voor vreedzaam gebruik van kernenergie. 

10 k. Wetenschappelijk ruimtestation „Proton 1". 
O p alle zegels een schets van Russisch paviljoen. 

Ook nog blokje van 30 k. gezicht op het paviljoen. 

SPANJE 
Nieuwe serie provinciale klederdrachten 

!*■■■■ 

25 b . Portret Teresjkov i ( i s t vrouwelijke ruimte
vaarder. 

40 b . Portretten Nikolajev en Popovitsj. 
55 b . Portret Leonov, eerste ruimtewan delaar. 

1,20 b . Telecommunicatiesatelliet Early Bird. 
1,55 1. Eerste maanfoto's door Mariner 4. 
3,25 1. Eerste ruimteontmoeting Gemini 6 en 7. 
5,— 1. Gemini 8 en Agenaraket. 

14l '67: 6 p Alava; U2 '67 . b p . Albacete 
93 '67: Alicante 174'67: Almena . 

273'67 Dag van de Postzegel. 
40 ets, 50 ets, 1 p , 1,20 p . , 1,50 p. , 2 p. , 2,50p., 3,50p., 4 p . 
en 6 p . met afbeeldingen van schilderijen. 

64'67. Spaanse persoonlijkheden. 
1,20 p . Averroes. 4 p . Maimónides. 
3,50 p . José de Acosta, 25 p . Andres Laguna. 
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postzegelveiling 
r. postema 
singel 276 amsterdam 
telefoon 2 4 9 7 4 9 

215e veiling 215e veiling 215e veiling 215e veiling 215e veiling 215e veiling 

Deze vindt plaats van 6-8 april 1967 

In deze veiling is wederom een belangrijke 
afdeling Nederland en overz. rijksdelen 

Vele zeer gezochte Europazegels en series 
alsmede een fraaie afdeling 
collecties en restanten 

215e veiling 215e veiling 215e veiling 215e veiling 215e veiling 215e veiling 

gt3tis 
op aanvraag 
verkrijgbaar 



TSJECHOSLOWAKIJE 
Februari '67. Serie watervogels. 

30 h. Limosa limosa. Grut to . 
40 h. Spatula clypeata. Slobeend. 

60 h. Ardea purpurea. Purperreiger. 
80 h. Remiz pendulinus. Buidelmees. 
1,— kr. Recurvirostra avosetta. Kluut 
1,40 kr. Ciconia nigra. Zwarte ooievaar. 
1,60 kr. Aythya fuligula. Kuifeend. 

13-2-'67. Internationale jaar van het toerisme I .T.Y. ' ) 
1967. 
0,30 kr. donkerviolet. Gezicht op Jihlava. 
0,40 kr. donkerrood. Gezicht op Brno. 
1,20 kr. donkerblauw. Gezicht op Bratislava. 
1,60 kr. donkerbruin. Gezicht op Praag. 

Alle zegels met het embleem van het internationale 
toeristische jaar . 

24-3-*67. Jongste successen in het ruimte-onderzoek. 
Zes waarden. 

7-3-'67. Luchtpostserie. 
20, 40, 90, 100, 200 en 500 1. 

16-3-'67. Nieuwe gebniikszegel. 
20,— kr. IJsduiker (gavia immer) . 

13-3-'67. Propagandazegels. 
10 r. blauwgroen, donkergrijs en geel. Bescherming van 

bl inden: witte wandelstok en autowielen. 
20 r. geelbruin, rood, b lauw en groen. Propaganda voor 

de vrijhandel via de E F T A 7) vlaggen van de deel
nemende landen. 

De serie propagandazegels wordt als experiment in twee 
delen uitgegeven, een deel in het voorjaar en een deel 
in het najaar. 

13-3-'67. Europazcgel. 
30 r. blauwgrijs. I n elkaar grijpende tandwielcn en 

embleem. 

BUITEN EUROPA 

A D E N KATHIRI 
Afbeelding van in februari (blz. 93) gemelde zegel. 

Herdenking Leonardo da Vinci. 
75 f. Reprodukt ie van D a Vinci's beroemdste schildery 

de „ M o n a Lisa" . 
Ook verscheen een blokje van deze zegel. 
Herdenking Amerikaanse ruimtevaarders. 

10 f. Shepard; 20 f. Grissom; 35 f. Glenn; 50 f. Carpenter ; 
100 f. Schirra; 250 f. Cooper. 

Zegels zijn gemaakt door een extra opdruk in rood van 
de n a a m a a n te brengen op de bestaande opdrukzegels-
gebruikszegels in nieuwe munt-aanduiding en „South 
Arab ia" . 

AFGHANISTAN 
25-12-'66. Industriële ontwikkeling. 

2, 5 en 8 a. Verschillende industrieën. ' 

ALGERIJE 
27-2-'67. Serie Moslimkunst. 

0,35, 0,95 en 1,30 da . 

A U S T R A U Ë 
Afbeelding van in februari (blz. 87) gemelde zegels. 

Sinds de uitgifte van de serie zegels met decimale 
waarde-aanduiding zijn alle zegels, met uitzondering van 
de waarde van 4 c , luminescerend uitgegeven. De 4 c. 
zegel diende om het nog aanwezige papier op te gebruiken. 
M e t di t papier en verschillende soorten inkt, m a a r ook met 
ander papier, zijn proeven genomen om tot optimale 
resultaten te komen voor postsortering; hieruit kwamen 
weer een aan ta l zegels, die gewoon gezien volledig identiek 
zijn. Alleen bij speciale belichting lichten ze anders o p ; 
ook deze zegels, die geen eerste dag van uitgifte kennen, 
worden n u door de filatelistische dienst verkrijgbaar ge-

9-2-'67. Serie inlandse bloemen. 
3 en 50 ch. Litium sherrifiae. 
10 ch en 4 ,— nu . Pleione hookeriana. 
5 ,— n u . Rododendron giganteum. 
5 ch. en 1,— nu . Meconopsis dhwoju. 
7 ch. en 2,50 nu. Rododendron chaetomatlum. 

BOLIVIA 
Janua r i '67. Week voor het kind. 

30 c. Twee kinderen. 
1,40 bs. Indiaanse moeder met kind. 

CAMBODJA ^ 
4 - l l - ' 6 6 . Twintig j aa r UNESCO*) . 

3 en 7 r. Embleem U N E S C O in verschillend gekleurde 
balken. 

K O E W E I T 
4 - l l - ' 6 6 . Twint ig j a a r U N E S C O ' ) . 

20 en 45 f. Embleem U N E S C O in verschillend gekleurde 
balken. 

C A M E R O E N 

A P R I C / « N S F T M A L - G A C M E S 

C ' V i t e iT4TFQNATlONAl.E 

21-2-'67. Vijfde vergadering van Afrikaanse spoor-
wegtechnici. 
20 f. K a a r t van Afrika met sporen en signaalmasten. 
25 f. K a a r t van Afrika met rails, trein en telegraafdraad. 

3-3-'67. Vijftig jaar internationale Lionsorganisatie. 
50 f. Beeld ui t oerwoud e n embleem Lions. 

100 f. Landschap met pa lmen en bergen en embleem. 
15-3-'67. Gespecialiseerde V.N.-werkgroepcn. 

50 f. Organisatie van de internationale burger luchtvaar t : 
silhouet van vliegtuig en embleem. 
50 f. Internat ionaal agentschap voor de kernenergie: 

atoomsynibool> vliegende duif en bliksemschichten. 

CANADA 

28-4-'67. Wereldtentoonstelling in Montreal , 
5 c. rood, wit en blauw. Canadees paviljoen op de ten

toonstelling. 

cmu 
Janua r i '67. Vijftigste ver jaardag redding Shackletons 

expeditie door Chileense piloot Pardo . 
40 c. luchtpost. Portret van Pardo en kaar t van Chileense 

sector van zuidpoolgebied. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 

I5-2-'fi7. Nieuwe gebruikszegeis. 
5.50 $ appelgroen en 8.— $ rose rood. Vliegende ganzen. 
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Onze veiling 
in april a.s. 
vindt plaats op 
dinsdag de 11e en 
woensdag de 12e 

Hiervoor kan geen materiaal meer 
worden aangenomen. 
Wel kunnen wij nog zegels, series 
en collecties voor onze rtei-veiling 
tot 5 april aannemen! 
(Bij toezending per post 
gaarne aangetekend) 

De catalogi van onze veilingen 
worden u gaarne op aanvraag 
gratis toegezonden. 
(Een briefkaartje is voldoende) 

Vraag om onze zeer gunstige 
inzendvoorwaarden. (Voor 
belangrijke objecten komen wij u 
gaarne na telefonische afspraak 
bezoeken.) Volledige discretie verzekerd. 

Maandelijks interessante veilingen 

Iedere filatelist is bij ons 
van harte welkom! W.H.deMunnik 

Korte Houtstraat 20b 
Den Haag 
Telefoon 070-18 05 00 



COOK EILANDEN G A B O N GUINEA 

•k ir ft ^ .7!' "k-it "k ii '^' 

. .̂i 
Afbeelding van in februari (blz. 93) gemeide zegel. 

COSTA RIGA 
Januar i *67. Hulpzegels luchtpost. 

15 op 5 c, 35 op 10 c. en 50 op 20 c , bovendien: „Correos, 
Costa Rica, Aereo". Dit alles op de zegels voor de consu
laire dienst. 

D A H O M E Y 

RIPUHQLi i: 
il \\\{}M\ "1 

REPUimiUlDAiiO^D 

20-2-'67. Bloemcnserie. 
1 f. Clappertonia sublebata. 
3 f. Hewittia tematea. 

10 f. Nymphaea micrantha. 
15 f. Commelina forskalaei. 
30 f. Fremomastax speciosa. 

20-3-'67. Vijftig j aa r internationale Lionsorganisatie. 
100 f. Dansende kinderen en vliegend beest met embleem 

Lions. 
8-5-'67. Serie zeilschepen, luchtpost. 

30 f. Driemast bark „Suzanne" . 
45 f. Driemaster „Esmeralda" . 
80 f. Zeilschip „Marie Alice". 

100 f. Viermaster „Antonin". 

E C U A D O R 

Afbeelding van in februari {blz. 93) gemelde zegel. 

EGYPTE 

2-l- '67. Dag van de postzegel. 
10 m. Beeld van „Anobis" bij graf Toe t Ankh Amon. 
35 m. Albasten monument van dit graf. 
80 + 20 m. Staand monument van dit graf. 

115 + 40 m. Standbeeld van faraonische wachter. 

UÄGBOMISF 

KPdBUQUE GABONAfêE 

V-l-NCClNTERNAJlONAir 
ßt LKNERClEATOMiÖUh 

4-2-'67. Eerste carnaval van Libreville. 
30 f. Twee feestgezichten. 

15-2-'67. Internat ionaal j aa r voor het toerisme. 
30 f. Auto, trein, boot en vliegtuig, twee toeristen en 

embleem. 
15-4-'67. Internat ionaal agentschap voor kernenergie. 

30 f. Wereldbol, duif, atoomsymbool en allerlei lijnen. 

GHANA 

27-2**67. Nieuwe serie hulpzcgels. 
Nada t op 19 juli 1965 een nieuw monetair systeem was 

ingevoerd, waarbij de pesawa gelijk werd gesteld met de 
Britse penny, is nu een nieuwe munteenheid ingevoerd, 
nieuwe pesawa en nieuwe cedi, waarbij een nieuwe 
pesawa (np) gelijk is aan 1,2 penny. 
IViy 1V%, SVz, 5, 9, 10 12^2, 20 en 25 n p , 1 en 2 n c ; 
strafportzegels l|/2» 2 ^ , 5 en 10 np . Zegels gedeeltelijk 
heroverdruk van al eerder overgedrukte gebruikszegels, 
gedeeltelijk overdrukken van nog niet overgedrukte zegels. 

24-2-'67. Eerste verjaardag revolutie, waarbij K w a m e 
Nkroemah werd verjaagd en Joseph Ankrah staatshoofd 
werd. 
1, 4, 1214 en 25 np . Vliegende Afrikaanse adelaar heeft 
zich van zijn ketenen bevrijd; op achtergrond Ghanese 
vlag. (afgebeeld 10 p ; niet verschenen) 

GRENADA 
3-3-'67. Associatie met Groot-Brit tannie. 

2, 3, 8 en 25 c. van de gebruiksserie met opdruk : „Asso
ciated Statehood 1967". 

GUATEMALA 
December '66. Nieuwe gebruikszegels luchtpost. 

1'wee zegels van 5 c. met het wapen van het land (kleuren 
groen en oranje). 

Januar i '67. Luchtpostseric ter herdenking van mon
seigneur Mar i ano Rossell Arellano. 
1, 2, 3, 7 en 50 c. Portret van Arellano. 

Bloemenserie. 
2, 4, 8 en 10 c. Verschillende inheemse bloemen. 

GUIANA (BRITS-) 

Afbeelding van in februari (blz. 89) gemelde zegel. 

Afbeelding van in februari (blz. 93) gemelde zegel. 

'66. 
H O N D U R A S 

Wereldkampioenschappen voetbal in December 
Londen. 
Drie waarden van de serie „Isabella de katholieke'* 
kregen opdruk: „Gampionate de Football - Goä Mondia l 
1966 — Inglaterra - Alemagna - Wembley, Jul io 30" , 

INDONESIË 
20-12-'66. Negende sociale dag, serie reptielen. 

2, h 0,25 r. Python raticulatis. 
3^ 1- 0^50 r. Calotes jubatus. 
4, h 0,75 r. Grocodylus porosus. 
6,— -f 1,— r. Chelonia mydas. 

I R A N 
9-l- '67. Vijfde verjaardag wet op landverdeling. 

6 r. Sjah overhandigt produkten a a n boer. 
26-1-'67. De witte revolutie van de sjah en het volk. 

2 r. Toorts en halve m a a n van tien sterren. 
6 r. H a n d e n naa r de sjah en halve m a a n van tien s terren. 

IRAK 
6-1-'67. Dag van het leger. 

15 en 20 f. Soldaat en het lanceren van raket. 

ISRAËL 
15-3-'67. O u d e havens van Israel. 

15 a. Haven van Akko. 
40 a. Haven van Caesarea. 
80 a. Haven van Yafo. 

22-3-'67. Shulhan Arukh, boek van wijsheid. 
40 a. Geopend boek, met titel in het hebreeuws. 

JAPAN 
27-1-*67. Inwijding internationale commerciële 

communicatiesateUiet in Japan . 
15 y. Satelliet Intelsat I I met aarde en m a a n op achter

grond. 
10-2-'67. Negende zegel in serie Vissen. 

15 y. Seriola quinqueradiata . 

JORDANIË 
15-11-'66. Ruimtevaartscrie. 

1 f. Gemini 8 en portret Schirra. 
2 f. Gemini 8 en portret Stafford. 
3 f, Gemini 7 en portret Borman. 
4 f. Gemini 7 op het punt van starten en Lovell. 

30 f, Gemini 8 en portret Armstrong. 
60 f. Portret Gemini 8 en Scott. 

Ook blokje van 100 f, met zes portretten van ruimte-
vaarders en allerlei raketten en andere versieringen. 

JORDANIË 
5-l- '67. Bouwers aan wereldvrede. 
5 f. Portret Hammerskjoeld. 

10 f. Portret Nehroe. 
35 f. Portret Kennedy. 
50 f. Portret paus Johannes X X I I I . 

100 f. Portret koning Abdoellah van Jordanié . 
Alles getand en ongetand en met blokje. 

K O E W E I T 
25-2-'67. Zesde nationale feestdag van de s taat 

Koeweit . 
8 en 20 f. Portret van de emir, stralende zon, duif en olijf
tak. 
Druk Enschedé, Haar lem. 

K O R E A (NOORD*) 
21-5-'66. Land bedruipt zichzelf. 

5 j . Landbouw. 
10 j . Industr ie . 

15-8-'66. Strijd voor eenwording van het land. 
10 j . Propaganda om buitenlandse strijdkrachten uit he t 

land te weren en zo het land te herenigen: Koreaan 
doodt soldaat met hamer . 

10 j . , ,We kunnen niet langer gescheiden leven" : kaa r 
van Korea, mijnwerker en gezin. 

10 j . ,,Versnel de dag van de hereniging**: arbeidster, 
hoogoven en trein. 
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Personeelsvereniging Thomassen & Drijver  Verbl i fa  Deventer 
Afdeling: FILATELIE 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze afdeling Filatelie, treft u onderstaand een puzzel aan. 
De oplossing van deze puzzel geeft u een zin, welke betrekking heeft op dit heuglijke gebeuren. 

OPGAVE: 

De zin kunt u vinden, door van het eerste woord de eerste letter, van het tweede 
woord de tweede letter, van het derde woord de derde letter, van het vierde woord 
de tweede letter, van het vijfde woord de eerste letter enz. enz. te nemen. 

1. Achternaam van een bekend Nederlands schilder en graficus (18581928). 
2. Onderdeel telefoontoestel. 
3. Drie huisdieren bij elkaar op één zegel. 
4. Schrijfbenodigdheid. 
5. Voornaam van Ie curator van een onzer universiteiten (16e eeuw). 
6. Nationale ramp. 
7. Vogel, voorkomende op enkele luchtpostzegels. 
8. Achternaam van Nederlands schilder (17971857). 
9. Achternaam van zeeheld, waar schip naar genoemd is. 

10. Gebrek van een der modellen van zeer bekend Nederlands schilder. 
11. Achternaam professor in de historie (18721945). 
12. Nederlands Nobelprijswinnaar in 1913 (let op: plus voorletter). 
13. Nederlands landschap bij uitstek (voorjaar). 
14. Achternaam Nederlands genees en scheikundige (rond 1700). 
15. Achternaam van Philips en Constantijn. 
16. Graveur van de randen van zegels van Koningin Wilhelmina (let op: plus voorletter). 

Al deze omschrijvingen zijn te vinden in de speciale catalogus 1967 van de FJVPH 
en slaan uitsluitend op Nederlandse zegels (dus geen koloniën of overzeese rijks
delen). 

Wij wensen u enkele genoeglijke puzzeluurtjes toe en zullen het 
zeer op prijs stellen indien u de oplossing vóór 1 april 1967 wil 
toezenden aan: Th. B. Hebing, Deltalaan 179, Deventer. 
Onder de goede oplossingen worden een aantal aantrekkelijke 
prijzen verloot, die direct na de uitslag worden toegezonden aan 
de winnaars. 
De uitslag wordt t.z.t. gepubliceerd in het Ned. Maandblad voor 
Philatelie. 

Correspondentie over de uitslag kan niet gevoerd worden! 
Vanzelfsprekend frankeert u filatelistisch. 

Wij vragen van u: 
a. nummer of nummers van de zegels; 
b. omschrijving van of bij de betreffende zegels en 
c. de uit de gevonden letters bestaande zin. 
Vermeld u wel duidelijk naam, adres en woonplaats. 

Een speciale aanbieding van Postzegelhandel „OLYMPIADE" 
* = ongebruikt * * = gebruikt. Levering zolang de voorraad strekt. 

NEDERLANDSINDIË, C U R A < ; A 0 , NEDERL.ANTILLEN en SURINAME met inbegrip van LUCHTPOST EN PORT op slechts een tiental 
topnummers na, zowel gebruikt als ongebruikt voor 75/85% van de catalogus NVPH. 
Zendt uw mancolijst, levering per week/per maand, voor een door u te bepalen bedrag, minimum per zending f30,— portokosten zijn dan voor 
onze rekening, betaling na accoord bevind ing binnen 5 dagen na ontvangst. 

Nederland 
1* lux «O,— 
2* lux 475,— 
3* lux 500,— 
3 90,— 
De nummers 4 t/m 45 ongebruikt 
70% van cat. NVPH. 
De nummers 4 t/m 45 gebruikt 
80% van cat. NVPH. 
48 150,— 
49 43,— 
80 475,— 
101 450,— 
104 70,— 
105 57,50 
130 115,— 
131 90,— 
149 t/m 169 zowel los als in serie 
95% van cat. NVPH. 
346/49* 114,— 
518/37« 240,— 
niet genoteerde nummers van no. 
49 t/m 373 ongebruikt 85% van cat. 
NVPH. 
Idem gebruikt 75 tot 80% NVPH. 
Rest ongebr. 75 to t 80%. 
Rest gebr. 75 tot 80%. 
Port 
1/2* luxe 117,50 
27/28 40,— 
31/43* 95,— 
31/43 8 5 , 

UW AANVRAGE OF 
MANCOLIJST NAAR: 

Wil t u een uitgebreide keuze ontvangen vraagt u dan onze ZICHTZENDINGEN aan, deze zijn van de vol
gende landen, zeer uitgebreid opgenomen; zowel gebruikt als ongebruikt. 
NEDERLAND en O.R., BELGIË, LUXEMBURG, FRANKRIJK, ZWITSERLAND, SCANDINAVIË, DUITS
LAND, DUITSLAND na 1945, BONDSREP., BERLIJN, D.D.R., OUD DUITSE STATEN, ENGELAND, 
SANMARINO, RUSLAND, LIBERIA, ROEMENIË, POLEN, TSCHECHOSLOWAKIJE. 

België 

1 luxe 
2 luxe 
3 luxe 
4 luxe 
5 luxe 
8 luxe 
9 luxe 
12 luxe 
21 luxe 
22 luxe 
23 luxe 
23a luxe 
25 luxe 
2Sa luxe 
24 luxe 
24a luxe 
23a* I 

27,50 
24,— 
25,— 
24,— 
95,— 
39,50 
52,50 
39,50 
47,50 
40,— 

4,50 
45,— 
37,— 
42,50 
37,— 
40,— 
80,— 

29 
3 1 * 
3« 
37 obl. 
40 
41 
92/95* 
122 
122* 
124/28* 
124/28 
129/31* 
129/31 
132/34* 
132/34 
221/33* 
238/39* 
258/64* 
258/66 

25,— 
40,— 
a,— 

110,— 
10,— 

7,— 
40,— 
12,— 
40,— 
14,75 
15,— 
5,— 
4,— 

15,— 
7,— 

47,50 
5,50 

50,— 
40,— 

247/72* 
247/72 
272A/K* 
289/92A 50% v. 
d. Yvert 
293/98* 
293/98 
310* 
302/04* 
305/07* 
308/14* 
308/14 
353/55* 
354/42 
344/73* 
377/83 
385* 
385 
390/93* 

24,— 
18,50 

400,— 

32,— 
27,— 
45,— 
6,25 

15,— 
35,— 
27,— 
35,— 
70,— 

550,— 
140,— 

3,50 
3,— 

42,50 

394/400* 
394/400 
404/04* 
407/09* 
410** 
411/18* 
436** 
437** 
438/45* 
a7/54* 
458/65* 
465A* 
466/70* 
471/77* 
481/83* 
488/95* 
496/503* 
504/11* 
504/11 

120,— 
110,— 

6,— 
* ■ — 

100,— 
15,50 
37,50 
37,50 
8,50 

10.— 
8,50 
8,— 
8,— 

16,— 
6,25 

1 ' , — 
19,— 
60,— 
40,— 

513/18* 
519/26* 
519/26 
532/37* 
538/46* 
547/55* 
556/67* 
573/82* 
583/92* 
593/601* 
602* 
603/12* 
613/14* 
615/22* 
623/24* 
625/30* 
631/38* 
639/40* 

42,50 
22,— 
18,50 
15,— 
4,25 
6,— 

10,— 
3,75 
4,— 
3,50 
7,25 
*,— 
3,50 
3,75 
6,50 
4,— 
6,50 
4,— 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" G. L. van Toor  Binnenweg 13 
Telefoon (02949) 377 
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309'66. Industrieel gebruik van vliegtuigen. 
2 j . Besproeien van gewas met vliegtuigen. 
5 j . Brandwacht in bossen met vliegtuigen. 

10 j . Geologisch onderzoek vanuit de lucht. 
40 j . Zoeken naar visscholen door vliegtuigen. 

1010'66. Twintig jaar KimJlSunguniversiteit. 
10 j . Hoofdgebouw van universiteit. 

KOREA (ZUID) 

wvnr^pwvmp 

3II  '67 . Vijftien jaar l idmaatschap van de I T U ' ) . 
7 w. Wereldbol. Syncom satelliet en embleem I T U . 

Ook ongetand blokje van dezelfde waarde . 

LAOS 
64'67. Ingebruikneming nieuw hoofdgebouw P T T . 

25, 50 en 70 k. 

LIBIË 
Januar i *67. Twintig j aa r U N E S C O ) . 

15 en 25 ra. Embleem U N E S C O in gekleurd vierkant. 

MADAGASCAR 

, RK'ÜBLIhA MA( ACAS^ 

M O S O U E E Ot TftMATÄ^flE 

202*67. Serie culturele bouwwerken. 
3 f. Moskee van Tanarive. 
5 f. Kathedraal van Tanarive. 

10 f. Kerk van de adventisten in Tanambae Tama tave . 

MALADrVEN 
Britse overwinning wereldkampioenschappen voetbal

len. 
Behalve de reeds gemelde serie zegels is ook nog een blokje 
verschenen met de drie hoogste waarden uit de serie: 
versierd met Engelse vlag, parlementsgebouwen Jules 
Rimetbeker enzovoort. 

M A U 

203'67. Tocht door het Hoggargebergte in 1924. 
EOO f. luchtpost. Gepantserd militair voertuig en kameel 

met begeleider in rotsachtig gebergte. 
155'67. Internationaal j aa r van het toerisme. 

!5 f. O m m u u r d e stad, gebergte, Afrikaanse kunstuiting 
en embleem. 

MEXICO 

(DNSIIII { IO\ 

S^ 
(ORKIOS/IA/* 
VIIMCO ^ U v 

52'67. Vijftig jaar grondwet van de Verenigde 
taten van Mexico. 

. Met de hand geschreven tekst van de grondwet. 
) c. Portret van Don Venuatiano Carranza . 

M O N G O L I Ë 
2812'66. Ruimtevaartuigen. 

5 m. Vostok2. 
10 m. Proton1. 
15 m. Telstar1. 
20 m. Molnija1. 
30 m. Syncom3. 
60 m. Luna9. 
80 m. Luna12. 
1 t. Planeet Mars en twee foto's van de Mariner4. 

NEPAL 
December *66. Herdenking van Nepalese dichter. 

15 p . Portret van de dichter Lekhnaut Paudyal . 

NICARAGUA 
Januar i '67. Nieuwe gebruikshulpzegels. 

Opdruk „Resello" op de zegels „oudheden" uit 1965, 
Yvert no. luchtpost 540 en 5 4 1 : nieuwe waardeaan
duiding: 0,01 op 50 c. en 0,15 op 60 c. 

NIEUW CALEDONIË 

154'67. Bootracc Whangarei Nouméa, 
25 f. luchtpost. Zeilboten op het water en kaar t waarop 

het traject van de race is uitgezet. 

NIEUW ZEELAND 

NEWZEAIAND 
1867 ► « 

1967 , 

uhwmi^ 

CENTENARY Sf T i l 
WTflffleESJiïisesBai 

Afbeelding van in februari (blz. 93) gemelde zegels. 

NIGER 
222'67. Grenoble, Olympische stad 1968. 

30 f. Gezicht op Villard de Lans en omgeving. 
45 f. Gezicht op de springschans van Autrans . 
60 f. Gezicht op springschans van SaintNizier 

Moucherotte . 
90 f. Gezicht op gebied van Chamrousse voor afdaling en 

slalom. 
43'67. Vijftig j aa r internationale Lionsorganisatie. 

50 f. Gezin, lauwertak en embleem Lions. 
233'67. Zevende werelddag voor meteorologie. 

du 

^DU NIGER 

50 f. luchtpost. Weerschip met instrumenten en embleem, 
204*67. Canadese wereldtentoonstelling Montreal 

1967. 
100 f. luchtpost. Luchtopname van tentoonstellingster

rein. 
55'67. Internat ionaal j aa r van het toerisme. 

45 f. Toeristische attracties en vliegtuig, d a t n a a r em
bleem van dit j aa r spiraalt. 

NIGERIA 
l2'67. Internat ionale hydrologische decade. 

4 d. Nigeriaanse bewakers. 
2 sh. 6 d. Peilstok bij d a m . 

233'67. Werelddag voor de meteorologie. 
4 d. Wereldbol en symbolen voor water. 
I sh. 6 d. Wolken, wind, regen, palmbomen. 
O p elke zegel het embleem van de W M O ' ) . 

N O R F O L K ISLAND 
174'67. Er zal een geheel nieuwe gebruiksserie ver

schijnen met afbeeldingen van schepen, die verband hou
den met de geschiedenis van het ei land; eerste gedeelte 
komt nu uit, tweede gedeelte op 19 augustus, derde ge
deelte maar t 1968, laatste gedeelte juni 1968. 

NÜRFOLMSLAND; 

1 c. H . M . S . Resolution, 1774. 
2 c. La Boussole en TAstrolabe, 1788. 
3 c. H . M . Brig Supply, 1788. 
4 c. H . M . S . Sirius, 1790. 

O O S T AFRIKA 

25'67. Archeologische vondsten. 
30 c. Gebouw. 
50 c. Rotsschildering in Kondoa, Tanzan ia . 
1 sh. 30 c. Hoofd uit gebakken klei, gevonden in 

Uganda . 
2 sh. 50 c. Schedel, gevonden in Kenya . 

OPPER V O L T A 

mmimannmnmsk 
5C 

233'67. Zevende werelddag voor de meteorologie. 
50 f. Luchtpost . Afrikaans landschap, waarboven stralen 

uitzendend embleem W M O ' ) . 

P A N A M A 
Franse luchtvaartwetenschap Jules 2812'66. 

V e m e . 
Yi c. Satelliet A . l . 

1 c. Jules V e m e en onderzeeboot „Naut i lus" . 
5 c. Satelliet F r . l . 

10 c. Jules V e m e en ruimtekanon. 
21 c. Jules Verne en maanraket . 
31 c. Satelliet D . I . 

De zegels getand en ongetand; blokjes van 10 en 21 c. 
en van 31 c , ongetand en getand. 

RAS AL K H A I M A 
l2 '67. Serie zegels „Duizend en een n a c h t " . 

30 en 70 d., I , 2 e n 3 r . 
Ook nog een blokje van 5 r. De zegels getand en onge

tand. 

RIOEKIOE EILANDEN 

163'67. Zeventiende verjaardag boomplantdag. 
c. Vlaggen van Verenigde Staten van NoordAmcrika 

en Japan en embleem van geplante boom. 
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I STEIiTZER 

Inzendingen voor onze regelmatig plaatsvindende 

VEILINGEX 
In het bijzonder wensen wij klassieke uitgaven, topwaarden en 
series van de gehele wereld, oudDuitsland, Duitse koloniën, even
als van alle andere Duitse gebieden, in bijzonder goede kwaliteit. 
Maakt gebruik van onze relaties in de gehele wereld om ook uw 
zegels voor internationale prijzen te verkopen. In WestDuitsland 
worden de hoogste prijzen gemaakt. Grote objecten komen wij na 
voorafgaande afspraak zelf afhalen. Aan tussenpersonen betalen 
wij een hoge provisie. Betaling in elke gewenste valuta. Onze 
catalogussen zenden wij aan serieuze gegadigden op aanvraag 
gaarne toe. 

Wij kopen ook tegen de hoogste prijs netto ä contant: 

Een Europaverzameling ter waarde van minstens Mi.Mk. 500.000,— 
in prima kwaliteit. Een complete verzameling oudDuitsland in zeer 
goede kwaliteit. Een verzameling Zeppelinbrieven, mits zeer groot 
object. Duitse koloniën, een werkelijk omvangrijke verzameling: 
gestempeld. Duitse lokaalpost na 1945, alleen een grotere verzame
ling. Veld en Inselpost, een grote uitgebreide speciaalverzameling. 
Verzorgde complete landenverzamelingen van WestEuropa en 
U.S.A. Klassieke zegels en zeldzaamheden van de gehele wereld 
in luxekwaliteit. 
Wij kunnen prijzen betalen die boven het gemiddelde liggen. 
Gaarne uw uitvoerige aanbieding met gevraagde prijs, die terstond 
behandeld wordt. 

RUDOLF STELTZËR 
de oudste Frankforter postzegelveilingsfirma 

6 Frankfurt  Mainzer Landstrasse 114a  Tel. 25 36 71 
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PORTUGESE OVERZEESE GEBIEDEN 
31-l- '67. Eeuwfeest Clube Militär Naval. 

O p elke zegel een lid van marine, zee- of luchtmacht in 
medaillon en vaartuig, vliegtuig of instrument van zijn 
rorm 

Angola, S 10 en S 4.50 (vliegtuig). 
Guinee, S 50 en S 1.00. 
Kaapverdische eilanden, $ 1.00 en $ 1.50. 
Macao, 10 a. en 20 a. 
Mozambique, S 3.00 en S 10.00. 
San Tome e Principe, $ t .50 en S 2.50 (microscoopen 
insekt Glossina palpalis). 
Timor, S 10 en S 4.50 (vliegtuig). 

SALVADOR (EL) 
4-1 - '67. Negende interamerikaans rooms-katholiek 

congres voor opvoeding. 
Opdruk „IX-Congresso, Interamericana, de Educacion, 
Catol ica" op de 25 c. waarde van serie Eucharistisch con
gres uit 1964. 

SOMALIA 

20-2-'67. Serie gazellen. 
0,25 so sh. Ourebia. 
0,60 so sh. Rynchotragus. 
1,— so sh. Lythocranius walleri. 
1,80 so sh. Gazella soemmeringi. 

THAILAND 
15-l-'67. Achtste We re ld bij een komst van Boeddhisten. 
b . Wereldbol, levensrad en pagodes. 
1 -2-'67. Vogelserie. 

0,20, 0,25, 0,50, 1,—, 1,50, 2,—, 3 , ^ , en 5,— b . 
1 -4-'67. Orchideeenserie. 

20 s. Vandopsis parishiae. 
50 s. Ascocentrum curvifolium. 
80 s 
1,— 
1,50 
2,— 

^^.— 5,— 

Rhynchostylis retusa. 
b 

b. 
b. 
b. 
b. 

Rhynchostylis gigantea. 
Dendrobium falconeri. 
Paphiopebylum callosum. 
Dendrobium formosum. 
Dendrobium primulinum. 

6-4-'67. Architectuur in Thai land . 
50 s 
1,50 
2,— 
3 , — 

Gemeenschapshuis. 
b. 
b. 
b. 

Pagode. 
Klokketoren. 
Tempel . 

TOGO 

REPUBLKXKIOCKXAISE 

Februari 1967. ÜNICLF^-) twintig jaai ; serie kinderen 
met honden. 
5 en 15 f, Afrikaanse jongen met hazewind. 
10 f. Amerikaanse jongen en Ierse setter. 
20 f. Frans meisje en dobberman. 
30 f. en 90 f. luchtpost. Afrikaanse jongen met haze

wind. 
45 f. luchtpost. Duits meisje en poedel. 

TSAAD 

miunoniMBOs amiüCK/ »yiiocKi 

25(ï 

' ^ 
21-3-'67. !ieric vogels, luthipost. 

50 f. Lamprocolius chaiybaeus hart laubi . 
250 f. Mcllittophagus bullocki bullocki. 

U M M AL QIWAIN 

In het kader van de monetaire hervorming in het gebied 
van de Perzische Golf, zijn nu ook de zegels van dit land, 
voor zover nog voorradig, van opdrukken voorzien; ook 
hier is met bekend om welke zegels en welke aantallen het 
gaat. 

22-2-'67. Serie vissen uit de Perzische Golf. 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 en 70 d h ; 1,— ri. 
Verschillende tropische vissen. 

U R U G U A Y 
27-l2- '66. Serie ter ere van Dante. 

50 c. Medaillon met portret van deze Italiaanse dichter. 
13-1-'67. Tien jaar planetar ium in Montevideo. 

40 c. Hoofdingang van planetarium. 
5,— p. Projector van planetar ium. 

13-l- '67. Twintig jaar beweging van jonge boeren. 
40 c. Zonnebloem. 

VENEZUELA 
18-l- '67. Honderdste geboortedag Ruben Dario. 

70 c. Portret van deze politicus. 

VERENIGDE STATEN 

15-3-'67. Andrew Jackson (1767-1845). 
10 c. Portret van de zevende Amerikaanse president 

(1829-1837). 
30-3-'67. Eeuwfeest aankoop Alaska van Rusland. 

8 c. Indiaanse totem. Luchtpost. 
17-4-'67. Honderd jaar boerencoöperatie. 

5 c. Zwart, geel, bruin, oranje en donkergroen. Boer uit 
vorige eeuw met zeis, trein op brug. 

YEMEN (KONINKRIJK) 
5-1-'67. Groot-Brittannie wint wereldkampioenschap 

voetballen. 
Opdruk van beker en Inschrift op volgende zegels van 

serie Olympische spelen in Tokio : Yg, y^,V^, 2, 4 en 6 b. 
getand en ongetand. 

YEMEN ( R E P U B U E K ) 
l - ! l - ' 6 6 . Nieuw gebouw Wereldgezondheidsorganisa

tie in Geneve; bekende genezers uit de geschiedenis. 
'A 

VA b . 

b . Afbeelding van Galenius (129-199), Romeinse 
ar ts ;plant : hel ianthum sp. compositeia. 

b . Portret Hippocrates (460-377 vóór Christus), 
Grieks geneesheer; p lant : Ipomoea sp. convolvu-
laceae. 
Portret van Ibn Sina (Avicenna) (980-1037), 
Arabische wijsgeer en ar ts ; p lant : Paeonia sp. 
paeoniaceae. 

Ook luchtpostserie met de waarden 4, 8 en 16 b. , over
eenkomstige afbeeldingen als de eerste drie zegels. 
Tenslotte nog blokje met de waarde van 16 b. 

ZAMBIA 

Ingebruikneming gebouw volksvertegenwoordiging. 
3 en 6 d. bruin en goud en groen en goud. Gezicht op het 
moderne gebouw. 

ZUIDWEST-AFRIKA 
l-2-'67. Herdenking dr. H. F. Verwoerd. 

1 c. Wijdvertakte boom. 
3 c. Rots in zee met drietalige tekst, rotsvas/firm as a 

rock/felsenfest. 
15 c. Portret van de vermoorde /iiid.ifrikaanse premier. 

SUIOWES-AfRlKA 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
EUROPA 

BELGIË 
I3-3-'67. Domaniale natuurreservaten. 

1 F. Duinflora in de Westhoek. 
1 F. Zevenster en berken in de Hoge Venen. 

13-3-'67. Europese actie voor vluchtelingen. 
20 F. Bijzonder blaadje met 14 F. toeslag. 

1 F, Gevluchte jongen. 
2 F. Drie etende kinderen. 
3 F. Moeder met twee kinderen. 

DUITSLAND (OOST-) 
22-3-'67. Zevende partijdag Sozialistische Einheits

parte ' Deutschland. 
10 Pf. Bedieningscentrale geautomatiseerd bedrijf. 
20 Pf. Premier Ulbricht begroet arbeiders. 
25 Pf. Infanterist, vliegenier en marinier. 
40 Pf. Landbouwer met moderne machines. 

6-4-'67. Zevende partijdag S.E.D. 
5 Pf. Landbouwer bestuurt machine. 

10 Pf. Onderwijzer en kinderen. 
15 Pf. Ouderpaa r met twee kinderen. 
20 Pf. Infanterist, marinier en vliegenier. 

Alle zegels met koppen van Marx, Engels en Lenin. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
17-2-'67. Gewijzigde gebruikszegel. Zie bladzijde 141. 
4-4-'67. Serie voor de jeugd. Zie bladzijde 141. 
t4-4-'67. Aanvullende waarde. Zie Duitsland (West-). 
Al deze zegels met Inschrift zDeutsche Bundespost 

Berlin". 

DUITSLAND (WEST-) 
14-4-'67. Aanvullende waarden serie Bouwwerken uit 

twaalf eeuwen; groter formaat, andere kleur. 
60 Pf oranje. Treptowerpoort In Neubrandenburg. 
70 Pf. donkergroen. Osthofenpoort in Soest. 

I4-4-'67. Voorlopig laatste waarde rollenzegels. 
1 D M , blauw. Brandenburgerpoort . 

GROOT-BRITTANNIË 
5-6-'67. Nieuwe gebruikszegels zonder tekst. 

4 d., 1/- en 1/9. Portret koningin Elizabeth naar ontwerp 
van Arnold Machin . 

SOVJET-UNIE 
16-2-'67. Nieuwe waarden oorlogsheldenserie die in 

1960 begon. 
4 k. B. J. Sisov, eerste luitenant. 
4 k. W. W. Tsjodirev, matroos eerste klasse. 

8-3-'67. Internationale vrouwendag. 
4 k. Profiel van vrouwengezicht tegen achtergrond van 

een doek uit Pavlov aan de Oka-rivier. 
16-2-'67. Vijfde Internationaal filmfestival te Moskou, 

5-20 juli 1967. 
6 k. Bioscoopcamera, filmdoek en festivalembleem. 

ZWEDEN 
15-3-'67. Nieuwe gebruikszegels. 

35 o. Berggebied Fjeld. 
4,50 kr. Interieur kathedraal van Uppsala . 

BUITEN EUROPA 
ANTIGUA 

17-2-'67. Uitgiftedatum onafhankehjkheidsserie, ge
meld op bladzijde 87 in februari. 

DUBAI 
27-2-'67. Opdruk ,,Successful end of Gemini flight" op 

zes zegels van de serie , ,Ontmoeting in de ru imte" : 35, 40 
en 60 dh., 1, 1,25 en 3 Ris., alsmede blokje met de waarde 
1 Ris. 

KOEWEIT 
11-3-'67. Eerste conferentie organisatie Arabische 

steden. 
20 en 30 F. Stadhuis van Koeweit en kaart van Arabische 

staten. 
Druk Enschede, Haar lem. 

M A R O K K O 
3-3-'67. Barrage van Alt Aadel. 

0,25 en 0,40 dh. Afbeelding van deze s tuwdam. 

)̂ C E P T - Conférence Européenne des Administrations des 
Postes et des Telecommunications - Europese conferentie 
van administraties van posterijen en televerbïndingen. 
*) I T U - Internat ional Union of Telecommunications -
Wereldverenigingen van televerbïndingen. 
') I T Y - International Tourist Year - Internationaal jaar 
van het toerisme. 
*) U N E S C O - United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization - Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. 
*) U N I C E F - United Nations International Children's 
Emergency Fund - Kinder(nood)fonds van de V.N. 
'J W M O - World Meteorological Organization - Wereld
organisatie voor meteorologie. 
' ) E F T A - European Free Trade Association - Europese 
Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, Finland, Zweden, 
Denemarken, Groot-Brittannte, Zwitserland en Liechten
stein). 
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i n 

ter 
phila 

het grootste internationale handboek van 
phiLitehstische adressen schept relaties 
over de gehele v^ereld. 

U vindt in de negende uitgave op circa 
350 pagina's ongeveer 10.000 nauwkeurige 
vermeldingen en adressen 
0 Duizenden ruil-, koop- en verkoop-

wensen van verzamelaars en handelaars 
IR de vi)f werelddelen 

0 Posczegelhandelaars met hun speciale 
gebieden 

0 Groothandelaars 
0 Veilinghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handelsbranches 
0 Rondzendingen 
0 Vakbladen, met uitvoerige gegevens 

omtrent abonnements- en advertentie
voorwaarden 

0 Philatelistische diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 
0 Vakliteratuur 
0 Bonden en verenigingen 
De prijs bedraagt f7,70 plus f 1 , — ver
zendingskosten. 

en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphila-handboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen. (Schweizer 
Briefmarken Zeitung). 

interphila '67 

* tm rMmli OwaBT) tf n u ^ • U n * 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is. 
APHV-Nachnchtenblatt 

Een philatelistisch-literaire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap in de phtlatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
in overtreffende trap wil schrijven. 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philateliscisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DBZ) 

P H I L A P R E S S - V E R L A G - 3 4 0 0 G O T T I N G E N 
Maschmuhienweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547, Wien 

if, TttS, Basel 40-5321 

FRANK WARNER: 1928 - Olympiade Voetbal-ovcrwm-
ning van Uruguay Michel nrs 366/8 
(Yvert 371/2) (Mi Mk 180.—), 
postfns zonder plakker $15,—. 

V o o r d e v e r z a m e l a a r v a n o v e r z e e of v a n thema's i"; o n z e f i rma 

d e beste b r o n d ie er bestaat . 9 8 , 2 % v a n d e c o m p l e t e o n g e b r u i k t e 

series en bloks v a n d e g e h e l e w e r e l d van 1 9 2 0 tot o p h e d e n 

h e b b e n w i | in v o o r r a a d en kunnen w i | d i rect l e v e r e n Laat ons 

b e w i j z e n da t w i | U w mancoli jst i n d e r d a a d kunnen u i tvoeren . 

FRANK WARNER. 117 Nassau Street New York NY 
10038 USA 'One of the most com
plete stocks of the world - in the 
world' 

Verzamelt U Duitsland? 
Op gunstige voorwaarden kunt u van mij de zegels van Duitsland ook 
van de Oost-Zone ( D D R ) betrekken eerstedagbrieven qelegenheids-
en Propagandastempels lucht- en zeepost postwaardestukken enz 
Thematische verzamelaars vragen mijn zichtzendingen afstempelingen aan 
Toezending vrijbli jvend geeft u mg s v p uw verlangens op thematisch 
gebied op Ik lever ook gelegenheids- en propagandastempels en eerste
dagbrieven van Denemarken Noorwegen. Finland Zweden Nederland 
België Frankrijk Zwitserland, Oostenrijk Hongarije Uruguay Argen
tinië Japan enz 
Vraagt onze prijsli jsten en informatiemateriaal bij 

M O H A - B r i e f m a r k e n - V e r s a n d , 1 Berl in 42 . Post fach 3 0 8 . 

NIEUWTJES PER ABONNEMENT 
Joegoslavië nominale waarde 

zonder verhoging 
(1 dinar is ƒ0,29) 

Correspondentie in Duits, Frans 
of Engels 

Philatelistische Dienst 
Charlotte Schiepek 

Wien XVI I I , Martinstrasse 54 
Briefadres Schiepek, A 1181, 

Wien, Austria 

POSTZEGEL-

P I N C E T T E N 
EN LOEPEN 

voor verzamelaars levert goed en 
goedkoop aan handelaren 
WALTER FREUDENBLUM 

In Solinger staalwaren 
D 605 Offenbach a/M, Postfach 290 

Grote aanbieding 
moderne 

thematische 
uitgaven 

van 1950 af. 

Wapensctii lden, 57 zegels ƒ79,30 Kerstmis, 9 zegels f6 ,80 Kloos
ters, 24 zegels f 13 20 Ontdekkers van Amerika 56 zegels f 1 7 -
Tourisme, 30 zegels f5 ,80 ,.Europa", 14 zegels f5 ,60 Wereld
dag van de Postzegel, 18 zegels f 9 , - Vluchtelingen, 34 zegels 
ƒ60,60 Schilders, 90 zegels f 5 1 8 0 Religie, 258 zegels ƒ419,80 
Bovendien bezitten wij een grote stock van oudere series en klas
sieke zegels, vraagt onze veertiendaagse aanbiedingen Betaling 
Internationale postw/issel, bankcheque of bankovermaking 

Filatelia Eugenic LIach S.L., opgericht in 1915. Avda. de Generallsimo, 
589. BARCELONA 15 Spanje. 

ZWITSERLAND/LIECHTENSTEIN 

Een abonnement op onze nieuwe uitgaven, 
incl. FDC maakt van uw hobby een 
kapitaalsinvestering. 

Vraagt onze vooiTwaarden. Wij leveren ook 
oudere uitgaven volgens mancolijsten op 
gunstige voorwaarden. 

Briefmarkengenossenschaft, CH-8052 Zürich (Zwitserland) 

WIJ KOPEN ZEGELS 
v a n S c a n d i n a v i ë ( D e n e m a r k e n , N o o r 
w e g e n , Z w e d e n , F i n l a n d , IJs land, 
G r o e n l a n d e n D e e n s W e s t - l n d i ë ) . 

Wi} betalen de hoogst-mogelijke prijs voor gebruikte en onge
bruikte postzegels in 1ste klas kwaliteit. 

W i j h e b b e n n o d i g : 

Verzamel ingen en gespecialiseerde ver
zamelingen, goede losse zegels, betere series. 
O u d en m o d e r n , oude brieven en zeld-
zaamheden enz. 
Zend ons per aangetel<ende brief de zegels 
die u te koop hebt of een specificatie daar
van en onze bieding in contant geld volgt 
onmiddel l i jk . 

N.B. alle zendingen worden apart gelegd en intact gehouden 
in afwachting van uw reacties nadat wij ons bod gedaan hebben. 
Zichtzendingen zijn welkom, ze worden onmiddellijk betaald 
of teruggezonden. 

GEEN Z E N D I N G MET EEN REËLE WAARDE 
M I N D E R D A N f 1S0 , -

Als u zegels van Scandinavië t e koop hebt 
neem dan contact met ons op. O n z e top -
prljzen zullen u verrassen. 

Postzegelhandel SAGA, Bagerstraede 8 
Kopenhagen - Denemarken. 



de 31ste 

veiling 

van 
24-29 april 
1967 

in het 
Kurhaus te 
Wiesbaden 

wordt als altijd een philatelistische gebeurtenis van de eerste orde. Vele 
duizenden kavels luxe-stukken, grote eenheden, vele brieven met klas
sieke zegels, moderne zeldzaamheden en rariteiten van wereldfaam. 

Duitse Rijk met gebieden: 
Adelaar met borstschild met zeldzame afstempelingen en brieven. Reichs
post 5,— Mk. in strip van 5 gestempeld, vele gezochte zeldzaamheden en 
series. Liquidatie van een verzameling Zeppelinbrieven enz. enz. 

Duitse plebiscietgebieden enz. 
Danzig met de grote „Innendienst", verder liquidatie van een verzameling 
van circa 8000 stuks echt gelopen brieven en pakketkaarten, in het bij
zonder van Danzig, Saarland, Allenstein, Marienwerder, Memel en 
Opper-Silezië met de grootste zeldzaamheden. 

Duitse Koloniën 
Voorlopers, gezochte afstempelingen, grote zeldzaamheden zoals o.a. 
China-handstempels. Kiautschou 2'/^ | zonder watermerk, Karolinen 
met diagonale opdruk enz. enz, 

Oud-Duitse Staten 
Zoals altijd een hoogtepunt van de veiling, o.a. Baden met zeldzame af
stempelingen en brieven. Beieren 1,— Kr. zwart in meerdere exemplaren, 
waaronder een postfris blok van vier, briefstukken en brieven. Verder 
brieven van de eerste emissie, 12,— Kr. getand op brief enz. Vele brieven 
van Bremen met de grootste zeldzaamheden. Hamburg met o.a. meerdere 
exemplaren van de 9 Sch. Pruissen liquidatie van verschillende luxe-ver
zameling. Saksen, Sleeswijk-Holstein met Nr. 7 met Bergedorfstempel op 
kranten-rekening. Mecklenburg-Strelitz 1 Sgr. met 2 Sgr. op briefstuk, 
enz. enz. 

Klassieke uitgaven van Europa 
Denemarken 4 S. strip van zeven op brief. Frankrijk zeer uitgebreid. 
Brieven van de Kerkelijke Staat, oud-Italië. Luchtpostbrieven van Italië 
met grote zeldzaamheden. Eerste emissie van Nederland, vele brieven 
eenheden, o.a. 10 et. strip van vier en vier paren op één brief. Zwitserland 
zeer waardevol met kantonaalzegels van Zürich van 4 en van 6 Rappen, 
Geneve, meerdere Baseier duifjes, „Rayons" en „Strübeli" in grote 
menigvuldigheid met eenheden en brieven. Groot-Brittannië liquidatie 
van een speciaal-verzameling van de eerste emissies, enz. enz. Verder 
moderne zeldzaamheden zoals Wipa-blok, Vaduz-blok, Naba-blok enz. 
meest in meerdere exemplaren. Verder unica zoals Lombardije-Venetië 
blauwe Mercurius in strip van 10 op courant, courantenzegels van 1,05 Kr. 
blauw strip van 10 met strip van vier samen op een courant enz. enz. 

Overzee 
O.a. Malacca George V | 500,— ongebruikt, U.S.A. met nrs. 1 & 2 op 
briefstuk respectievelijk brief, zeldzame brieven met eerste emissies en 
met gezochte stempels enz. 

Liquidatie van handelaarsvoorraden, bijzonder omvangrijk „en-gros-
deel" en vele honderden verzamelingen grotendeels zo van de verzame
laars en niet uitgezocht. 
Toezending van de rijk geïllustreerde catalogus aan serieuze geïnteres
seerden tegen vermelding van hun beroep. 
Steeds aankoop ä contant van grote verzamelingen en hoogwaardige 
losse zegels. Bij werkelijk belangrijke objecten desgewenst persoonlijk 
bezoek na voorafgaande afspraak. 

L&F. veilingen zijn 
kwaliteitsveilingen 
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fi/ifennh Een begrip in de filatelie Ê/i/enm 

De grote winter-veiling werd met groot succes en een tot dusver nog 
niet bereikte record-omzet van DM. 4.000.000.- = 85% beëindigd. 

De catalogus voor onze 

grote voorjaarsveiling 
van 18-22 april '67 
in Frankfort, Hotel "Frankfurter Hof" 
zal eind maart worden verzonden. 

Het is ons weer gelukt materiaal van voortreffelijke kwaliteit, oude en 
moderne speciale curiositeiten van Duitsland en Europa, alsmede veel 
interessante doubletten en mooie verzamelingen aan te kunnen bieden. 
Totaalwaarde ca. 3 tot 4 millioen DM. 

In voorbereiding: 
Grote veiling voor de zomervakantie van 6-10 juni 1967. 

Inzendingen s.v.p. vanaf heden. 
Sluitingstermijn voor ontvangst: Begin april. 

U kunt profiteren van de voordelen, die wij u als firma, die de grootste 
postzegelveilingen in Europa organiseert, kunnen bieden. 
Tegen contante betaling zoeken wij een grote verzorgde 
Europaverzameling ter waarde van 1 - 2 millioen DM. netto. 

H. C. SCHWENN 
6 Frankfurt/M., Neckarstr. 9, Postfach 16707 
Telefoon 25 2010 

o 

Een begrip in de filatelie scnynenn 



NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

MALTA 
25ste verjaardag toekenning 

van het 
Kruis van St. George 

Dag van uitgifte: 1 maart 1967 

GUYANA 
De zeldzaamste zegel ter wereld, en nu ook nog een van 25 cents! 
Dag van uitgifte: 23 februari 1967 

'i OW« C»»!» 

ANTIGUA 
Herdenkingszegel: 
dag van de grondwet 

Dag van uitgif te: 27 februari 1967 

VERZAMELAARS KUNNEN DEZE ZEGELS VIA HUN NORMALE POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGEN 

Laatste uitgifte van 
Groot-Brittannië: "Slag 
bij Hastings" een complete 
serie van 8 stuks gratis I 

Als u mij het bedrag per brief toezendt lever Ik uitsluitend aan verzame
laars nleuvrtjes van de Duitse Bondsrepubliek postfris tegen de postprijs 
plus porto (bestelnr. 08). 
Bovendien lever ik: 
015: alleen gelegenheldszegels van de Bondsrepubliek en Berlijn, gebruikt 

en postfris DM 10,— 
017: D.D.R., gebruikt en postfris 6 , -
020: Bondsrepubliek in blokken van vier, postfris 12,-
S4: U.S.A., gebruikt 6 , -
S.v.p. altijd filatelistische frankering, doe ik ookl 
HERMANN WESTPHAL - 2 HAMBURG 71 - TRITTAUER AMTSWEG 41a 

Deze fabuleuze serie, geheel compleet, gestempeld, van acht 
veelkleurige postzegels, uitgegeven ter herdenking van de 
900ste verjaardag van de Slag bij Hastings welke er in 1066 
toe leidde dat Engeland door de Franse Noormannen veroverd 
werd ; deze opzienbarende zegels in acht kleuren tonen episo
den uit de slag zoals afgebeeld op het beroemde tapijt van 
Bayeux. Deze serie wordt gratis toegezonden aan alle ver
zamelaars die op zicht wensen te kri jgen onze populaire 
,,Bonanza zegelpakketten" waarin 1000 uitgezochte plaatjes
zegels. U kunt er uit kopen wat u wilt voor 4 cent per stuk of 
f 1 , — voor 30 stuks. 

THE S T A M P CLUB 
(Dept. D/P 32), Eastrington, Goole, Yorkshire, Engeland 

RUIMTEVAART 
APOLLO - Omslag ter herdenking van het ongeluk ... DM 3,— 
APOLLO, 1-3 compleet op luxe Start-FDC's 7,50 
GEMINI, 1-12 compleet op luxe Start-FDC's 37,50 
USA Satell ietenstarts in 1966: Surveyor I & II, Lunar Orbiter 
1 & II, LanI Bird I & II, Mol , Blo-satell iet 1, enz. ä D M 2,50 per 
stuk. 

Europaraket I (F.5) van de Eldo in Australië DM 1,75 
Correspondentie in het Duits, Frans of Engels. Vooruitbetal ing 
of onder rembours. Vol ledige mogeli jkheid tot terugzending. 
Voorwaarden voor abonnement en prijsli jsten gratis. Verder 
alles te leveren; Ontmoetingen in de ruimte, landingen, bergings
vaartuigen, lanceerbases, autogrammen van de astronauten enz. 
Speciaalzaak voor ruimtevaart-fi latelie en atoomschepenpost 

Carsten Fuchs 
D-732 Goeppingen - Grosstr. 8 - Postcheck D-Stuttgart 1291 63 

Z O D I A C P O S T Z E G E L V E I L I N G 
In onze ieder kwartaal plaatsvindende veil ingen vindt u KLAS
SIEKE zegels en stukken van prima kwaliteit, evenals MODERN 
materiaal in ruime keuze. 

Uitgelezen materiaal, speciaal PALESTINA - MANDAAT - VOOR
LOPERS en ISRAËL = Postzegels - posthistorie - Judaica enz. 
enz. 

Serieuze gegadigden wordt de rijk geïl lustreerde catalogus op 
verzoek gratis per luchtpost toegezonden. 

ZODIAC STAMPS LTD. - P.O.B. 4307 - TEL-AVIV - ISRAËL 

[ Nederland 
379/91 2,25 
405/21 1,10 
428/42 4,25 
444/48 0,55 
a9 /53 1,95 
454/59 1,80 
4«9/73 1,80 
490/94 2,30 
513/17 5,75 
538/41 4,75 
563/67 9,35 
568/72 9,25 
573/77 7,— 

583/87 10,50 
596/600 6,50 
638/42 10,— 
652/56 5,— 
663/67 5,75 
692/96 4,75 
699/703 5,50 
710/11 0,70 
717/18 0,70 
719/23 715 
728/32 3,90 
735/39 4,85 
744/48 4,90 
763/67 2,80 

Ongemerkt: Postfris zonder plakker, Nr 
voorraad, verzendkosten f 0,75. Betaling 

POSTZEGELHANDEL A. \ 
1 Sarphatistraat 130 - Amsterdam - Tel. ({ 
1 Holl. Bank Unie N.V. Bezoek alleen na te 

794/98 2,25 
841/45 2,— 
858/62 2,— 
Boekje 
59 m. tekst 1,75 
Lp. 4/5 0,55 

N w Guinea 
22/24 52,— 
41/44° 5,25 
45/48» 5,25 
54/56 0,70 
78/81 1,35 

Ned. Antillen 1 
246 
247 
355/57 
364/67 

Suriname 
214/19 
316 
336/39 
414/17 
435 
453/57 

vgl. cat. N.V.P.H. 1967, levering 
binnen 8 dagen. 

M. COUWENBERGH 
)20) 94 02 63 - Postgiro 37.20.32 -
ef. afspraak. 

2,15 
1,25 
1,45 
2,60 

15,50 
0,85 
5,60 
2,20 
1,75 
3,90 

zolang 1 

Bank: 



Zeer goedkope aanbieding in 

I e dagenveloppen 
Neder land én Overzee tegen zeer lage pri jzen, bovendien nog 

10% kort ing 
Nederland prijs 
E1 Open brief geadresseerd naar Heemstede 500,— 
E 1 Halfdichtgeplakt verzonden naar de Ned. Anti l len 425,— 
E1 Met 2 stempels Hattem en een 1e dag stempel 275,— 

E 16 open klep 25,— 
E 21 blanco 1 1 . — 
E 24 2 ex. 7 et 14,— 
E 25 blanco 17,50 
E2 kerken, S.D. env. met kerken

serie stempel havententoonstel

llng (later stempel) pr. Ex. 50,— 
Neder l . Anti l len 
206/208 I e dag afst. 20,— 
248/252 I e dag env. 35,— 
E 10 monumentenzorg 15,— 

Luchtpost 
Eerste dag brief 41 /44 60,— 
Eerste dag brief 45/52 42,50 

Deze goedkope aanbieding is slechts geldig zolang deze voorradig zijn. 
Ik heb er geen stock in omdat Ik er geen handel in heb. 
De aanbiedingen van november, Nederlands Nieuw Guinea en 
UNTEA blijven geldig, evenals die van december Suriname en van 
januari diverse schaarse zegels van Nederland en Overzee. Alle zegels 
worden op verlangen van mijn garantiestempeltje voorzien. 

HENDRIK VAN DER LOO's 
PostzegelhandelFilatelistisch Bureau, Juliana van Stolberglaan 192, 
Den Haag. Tel. (070) 85 01 90. Giro 2.43.92. Bank: Mees & Hope en 
Algemene Bank Nederland. Bezoek aan huls liefst na telefonische 
afspraak. 

E 4 lichte vouw 
E 4 Idem 
E 5 open brief 
E 5 gesloten brief 
E 6 klep beschadigd 
E 7j .v . Riebeeck 
E 7 Culemborg 
E 9 Bloemen 
E 11 opengesneden 
E 11 open klep 
E 11 zonder klep 
E 13 open klep 
E 13 zonder klep 
E 14 met L.P. 25 et 
E 15 open klep 

65,— 
55,— 
75,— 
70,— 
15,— 
31,— 
2 8 , 
40,— 
29,— 
90,— 
15,— 
30,— 
15,— 
16,— 
2 4 , 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
NEDERLAND ongebruikte zijn met plakker 

Nrs ong. 45 f265,—; nrs 49 gebr. f 50,—; nrs 77 ong. f35 ,—; nrs 80 gebr. f460,— 
nrs 82/83 ong. f 6 , — ; nrs 87/89 ong. f 7 , — ; nrs 97 ong. f 1 1 , — ; nrs 98 ong. f40 ,— 
nrs 99 ong f 85,—; nrs 100 ong. f 110,—; nrs 101 ong. f550,—; nrs 101 gebr. f450,— 
nrs 130 gebr. f 100,—; nrs 131 gebr. f80,—; nrs 130 ong. f 100,—; nrs 131 ong. f100,— 
nrs 134/135 ong. f24 ,—; nrs 136138 ong. f80 ,—; nrs 141/143 ong. f 7 ,— ; nrs 166/168 
ong. f 6 , — ; nrs 199/202 ong. f 1 1 1 , — ; nrs 203/207 ong. f 20 ,—; nrs 208/211 ong. 
f 10,—, nrs 220/223 ong f 12,—; nrs 225/228 ong. f 18,—; nrs 229/231 ong. f 20 ,—; 
nrs 232/235 ong. f 17,50; nrs 238/239 ong. f36 ,—; nrs 240/243 ong. f26,—; nrs 244/247 
gebr. f 3 2 , — ; nrs 248/251 ong. f 2 8 , — ; nrs 257/260 ong. f 3 6 , — ; nrs 261/264 ong. 
f 24 ,—; nrs 270/273 ong. f26 ,—; nrs 274/277 ong. f24,—. 

Ongebruikte zegels zonder plakker kosten catalogusprijs. 

W I J zijn kopers van verzamelingen en engrospartijen. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam  Giro 31.26.96  Tel.: (020) 2309 98 

Yvert no. 
113/116 
121/123 
163/168 
186/191 
192/195 
200/203 
204/208 
209/212 
244/250 
254/257 
263/271 
273/279 
330/336 
360/363 

ITALIË ongestempeld 
4,50 

15,— 
13,25 
6,25 

17,— 
22,— 

4,— 
20,— 
10,— 
21,50 
25,— 
25,— 
13,75 
21,25 

368/373 16,75 
516/517 7,50 
518/529 120,— 
532/535 36,— 
536 10,— 
538 36,— 
539/541 80,— 
542 12,— 
543 10,— 
544 12,— 
548 12,— 
549/550 87,50 
551 10,— 
553 10,— 

554 
570 
571 
591/592 
593 
602/603 
610/612 
615/617 
620 
621 
622 
623 
627/628 
641 

POSTZEGELHANDEL MARIAN DAUB 
Jan van G 

10,— 
8,75 
8,75 

38,75 
10,— 
70,— 
25,— 
25,— 

5,— 
5,— 
6,25 

54,— 
20,— 
6,25 

643 
644 
645 
646 
647 
648/655 
656 
662 
663 
664/669 
672/673 
686/687 
688/689 
720/723 

ilenstraat 165  Amsterdam  Postgiro 68.74.71  Telefoon (020) 

Leveringsvoorwaarden: Bestelling boven f25,— portvri j . Beta: 

6,25 
5,50 
5,— 
3,75 
3,75 

30,— 
4,50 
4,50 
4,50 

22,50 
7,50 
6,25 
7,50 
6,75 

886 83 

ing binnen 14 dagen. 

Frankrijk 
307/08* 
309» 
314/15» 
318/19* 
328* 
330/33* 
337/38* 
339/40* 
343/44* 
352* 
379* 
380/85* 
395* 
398* 
399* 
401* 
403* 
417* 
421* 
553/64** 
587/92** 
593/98** 
844/47** 
853/58** 

Aanbieding vri 
noemd gaarne 

50,— 
10,— 
7,— 

15,— 
15,— 
23,— 
4,75 
8,75 
7,50 
4,50 

17,50 
18,75 
9,25 

45,— 
8,25 
4,— 
4,50 
4,50 
*.— 

12,50 
7,50 
9,50 
8,— 

19,50 

blijvend 
Tiancolijsl 

Koop vertrouwd bij 

POST: 
J. D. MUIS 

ZEG 

867/72** 
876/77** 
891/96** 
914/15** 
923** 
930/35*» 
945/50*» 
970/74*» 
986»» 
989/94»» 
1006/07»» 
1012/17** 
1027/32** 
1048/49*» 
1066/71** 
1072/75** 
1095/98*» 
1100/04»* 
1108/13** 
1132/38** 
1166/71»* 
1207/12** 
1257/62»» 
1301/05»» 
1319/22»» 

POSTZEGELHANDEL „'t RAEDTHUYS" 
32,50 
3,50 

35,— 
4,75 

15,— 
24,— 
27,— 
1 1 . — 
12,— 
50,— 

5,25 
10,— 
36,— 

5,25 
10,— 

6,— 
4,75 
6,50 
7,50 
6,50 
8,— 
7,25 
7,50 
4,75 

24,— 

1363/65»» 
1370/75»» 
Lp. 6c gebruikt 
op spec, kaart 

Afrique Occ. 
Lp. 18/20» 
Lp. 22/27» 

Antarctica 
1 
8/10»» 
Lp. 2/4»» 

Cameroun 
Lp. 41»» 
Lp. 53/56** 

18,— 
6,50 

275,— 

11,25 
6,75 

17,50 
4,50 

12,50 

15,— 
19,50 

Centrafricaine 
Lp.1/3** 
Lp. 4** 
Lp. 7/8** 

Congo 
L p l * * 

zolang voorraad strekt. Uitsluitend Ie kwa 

: 

24,— 
12,50 
9,— 

14,— 

i teit, m< 

ELHANDEL ..'tRAEDT 
B. H. 

Lp 2/4** 
Lp 8/9** 
Lp 21/24»* 

Cate d'lvoire 
Lp 18/20»* 
Lp 23/24** 
Lp 26/28** 

Cöte d. Soma 
292/303»» 
Lp 25»' 
Lp 28»* 

Dahomey 
167»» 
Lp 18/19»» 
Lp 22»* 
Lp 24/27** 

Gabon 
Lp 6»» 
Lp 7/10»» 
Lp12»» 
Lp 14/16»* 

40,— 
7,— 

11,50 

25,— 
13,75 
7,25 

is 
9,— 

17,50 
7,— 

3,25 
13,50 

5,— 
19,— 

3,25 
9,— 
3,— 

18,50 

tt beuling uitsluitend na 

HUYS" 
BAKKER 

Lp 24/27** 

Guinee 
39/40** 
52/53*» 
78/82»» 
115/19»» 
171/76»» 
Lp 1/3»» 
Lp 4/6»» 
Lp 11/13»» 

HauteVoita 
Lp 1/3»» 
Lp 5/6»» 
Lp 9»» 
Lp 18»» 

Lao» 
37/39»» 
44/50»» 
75/78»» 
79/81»» 
Lp 1/4»» 

BIEDT AAN: 
11,25 

22,50 
25,— 
15,— 

8,25 
20,— 
21,25 
22,50 
65,— 

24,— 
4,50 
1,75 
5,— 

3,75 
6,25 
1,75 
1,90 
9,50 

Lp 5/6** 
Lp 14/19** 

Madagaskar 
Lp 73** 
Lp 75/77** 
Lp 80/83»» 
Lp 84/86»» 
Lp 87»» 
Lp 88»» 
Lp 89/91»» 

Mali 
10/12»* 
L p l » » 
Lp 5/8»» 
Lp 9/10** 
Lp 1 1 * * 
Lp 12/14*» 
Lp 15»» 
Lp 16/18»* 
Lp 19/20»» 
Lp 25/28»» 

9,— 
12,50 

15,— 
12,25 
25,— 
12,50 

2,— 
10,— 
7,— 

8,25 
3,75 

50,— 
15,— 
3,— 

24,— 
5,50 
6,— 
7,50 

19,50 

oncvansst en akkoordbevindine. Zeeels en/of series 

Gevestled: Raadhuisstraat 
Tel. (020) 22 09 01 
Postgiro 125.32.87 

Mauritanië 
Lp 18/20»» 31,25 
Lp 22»» 3,25 
Lp 23»» 15,— 
Lp 24/25»» 9,25 
Lp 27/29»» 10,— 
Lp 30»» 6,25 
Lp 34/36»» 14,— 
Niger 
1 1 1 . . 19,— 
128/33»» 7,50 
Lp 18»» 10,— 
Lp 19/20»» 4,50 
Lp 21»» 4,—■ 
Lp 31/34»» 6,50 
Lp 36/37»» 4,50 
N . Caledonia 
291/94»» 3,25 
295/301»» 9,— 
Lp 61/63»» 26,50 
Lp 66/72»» 32,50 
* betekent met 

plakker 
*» betekent postfris 

welke met worden ge

41, AmsterdamC. 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J. V. d. Berge  Apeldoorn  Nieuwstraat 66  Telefoon 2 0919 
Van Ned. ingekocht een zeer omvangri jke collectie brieven w o 
veel klassiek met betere stempels, doch na Bontkraag vele 
losse zegels of complete series Tevens pracht collectie Klem

rond I puntstempels, tandingen t /m 1923, dat jaar ongebr. maar 
meerv gebr Nu de gelegenheid om uw wensen kenbaar te 
maken. 

INDONESIË, GOEDKOPER dair waar ook I I I 
Deze maand 50 versch compl pfr ser ƒ 12,50, 70 ser f 3 0 , - , nr 101/06 
f 1 2 , - , 119/26 f 1 0 . - , 502/10 f 1 , - , Generaals ƒ3,50, Soek. '66 19vi/ f 2,25, 
Muziek f 3,25, I Barat 26w m porten f 5 75 Verder volgens nieuv<e prijs
l i jst met uiterste prijzen 11 ( Engros-prijslijst op aanvrage 
GROOT-FORMAAT-zegels gehele wrereld 1000 versch f 17,50, 500 f 6,75 
MOTIEF 500 versch Sport ƒ 2 0 , - , 300 Dieren ƒ 1 0 , - , 200 Ruimtev ƒ 1 0 , - , 
100 Bloemen ƒ3,25, 50 R Kruis ƒ1,50, enz enz Bestell ingen enz aan 

J. BIJLSMA - ZUTPHEN 
SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 - TELEFOON (05750) 3311 - GIRO 927678 



^ 
ROBERT RIKMANS ADVIESBUREAU VOOR VERZEKERINGEN 
NAARDEN 
RIJKSWEG 8a 
TEL. 02959-12736 

AMSTELVEEN 
W. BOOTH LAAN 242 
TEL 02964-12223 

UNIEK VOOR NEDERLAND 
door onze specialisatie in phiiatelistische risico's. 

Verzeker bij ons 

• UW KOSTBARE POSTZEGELBEZIT 
• RONDZENDVERKEER VAN VERENIGINGEN 
• TRANSPORTRISICO VERZAMELINGEN 

De polis omvat 
• VERGOEDING OP BASIS VAN VOLLEDIGE VERVANGINGSWAARDE 
• UITGEBREIDE DEKKING ZOALS: BRAND, INBRAAK, WATERSCHADE 
• GEEN BEPERKING IN VERZEKERDE BEDRAGEN 
• DEKKING OVERAL IN NEDERLAND 

BEZOEK ONZE STAND OP DE AMPHILEX 67 

44e VEILING 
De 44e Dordtse Postzegelveiling wordt gehouden 
op zaterdag 1 april a.s. 
in gebouw „Patrimonium" L. Breestraat 
te Dordrecht. 
Veilingcatalogus gratis. 

Inzending voor volgende veilingen steeds mogelijk. 
Belangrijke partijen worden desgewenst bij u 
besproken en afgehaald. 
Lage veilingkosten, vlotte afrekening. 
Inlichtingen vrijblijvend. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174, Dordrecht. 

Telefoon (01850) 40733. 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

Leuchtturm" en ^^Secura-FaizJos" 
met Hawid-stroken 

A L B U M S 
Nu ook o.a. JAPAN, IERLAND, TURKIJE, 
POLEN, TSJECHO SLOWAKIJE, 

Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Pamassusweg 24 huis - Amsterdam 9 - Telefoon 79 26 40 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, Partijen, Restanten 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 Utrecht (Tuindorp) Telefoon 713994 

oooo 
Uw mancolijst naar 
•• Philadelphia 
KRUISWEG 43 HAARLEM 



FDC 
ALBUMS 
In fraaie, tweekleu
rige band met opdruk 
in twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3 :11 X 21 cm voor 50 covers f6,— 
No. A: 13 X 18% cm voor 50 covers f 6,— 
No. 5 :11 X 21 cm voor 100 covers f 9,95 
No. 6 :13 X 18% cm voor 100 covers f 9,95 

Het mooiste album in Nederland! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 80834 - Gi ro 35.20.03 

POSTZECELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C — BUSSUM 
TELEFOON (02959) 1 62 88 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te koop gevraagd. 

M o m e n t e e l zeer m o o i e z ich tboek jes N e d . O . G . — Du i t s l and 
enz . — Scandinavië — Eng. k o l . — Z d . A m . S ta ten enz . , enz . 

Ref: opgeven s.v.p. 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295, - en f 480 , -
Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . brandl<asten 
en kluisdeuren Interessante prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAEL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
K I . Berg 34b - T e l . 2 2120 

5 0 0 G R O O T F O R M A A T MOTIEFZEGELS, 
sport dieren, bloemen ruimtevaart schepen, enz, enz franco voor f 20 - op giro 
268761 van J Bats, Postbus 25 Leerdam 
Vraagt gratis prijslijst van ande re goedkope samenstellingen ook van Nederland 

TEGEN TOP PRIJZEN TE KOOP 
GEZOCHT 

Ser ies Neder land en Ko lomen , p o s t f r i s e n / o f ges tempe ld , idem 
losse w a a r d e n , onge rege lde par t i jen , bunde lwaar en k i lo -goed 

Aanb ied ingen met spec i f i ca t ie ins tu ren . 

Uw col lect ie(s) koop ik eveneens . 

G e e n p o s t t e g r o o t , a l t i jd c o n t a n t e b e t a l i n g . 

A.J.deWIT Pos tbus 7 0 5 5 - A m s t e r d a m - Z . 
Te le foon 7134 89 

W I J BLUVEN TOPPRIJZEN BETALEN V O O R : 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, welke w i j u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE K O O P G E V R A A G D 

Grootformaatzegels van Nederland op papier i f 15,— per ki lo. 
Uitgezochte kilo's Nederland i f 3,— per ki lo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 Oó 38 

Verzamelingen en parfljen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vierl inghstraaf 9 -Amste rdam-Te l . 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

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 Z E G E L S , 

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. 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen 
• gem omvang meer dan 100 pagina s 
• nieuwtjes met fotopagina s op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs f 11 80 per halfjaar {13 nummers) 
f 2360 per jaar {26 nummers) proefnummer gratis' 
Abonnementen kunnen direct ingaan 
Woord advertenties opschnftwoorden 54 et 
tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland. 
FILEKTURA (P. C. van Andet), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Giro 516928 Bank Amrobank Katwijk Telefoon 01718 4068 (ook savonds) 



ISRAËL 
Op woensdag 22 maart zal verschijnen: Serie bestaande uit 3 stuks „oude havens 
van Israël" en een gedenkzegel voor het samenstellen der Schoelchan Aroech. 
Beide uitgaven zijn op eerstedagenveloppen leverbaar. 

De staat met de verantwoorde uitgiften. 
PUBLICATIE VAN DE BENELUXagent der Israël P.T.T. 

« • • • • • • • • • » • * • • • • • • * • • • • • < ♦ « • « • • « • • • « » • • 
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ct>^t* Óf Miéfi y^ nt* rvfniynr > '>»s53'. 

U weet, d i t voor elke verzamelaar „Hawid klemstroken' 

Hooi te 24 mm f 2,40 
26 ., f 2,«0 

» 27' „ f2 .70 
29 „ f 2.70 
31 „ f 3,— 

„ 33 „ f 3,— 
.. 36 „ f3,2S 

Hoogt 
„ 
,, 
„ 
„ 
^ 

B 39 mm f 3,25 
41 .. f 3,75 
M ., f 3.75 
48 „ f 4,15 
55 „ f 4,50 
70 „ f 5,75 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar zijn de volgen
de maten in zwart. Pakjes k 25 stroken, lengte 21 cm. 

Voor blokken: 1 strook form. 
148 X 105 mm f 0»21 
160 X 120 „ f 0,2« 
210 X 170 ,. f 0,45 
HAWIDKlemstrokensnijdcr 

f2 .75 

Dit is slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst. 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen. PrJjs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. Bij een 
bestelling boven f 10,— worden u de klemstroken portvri j toegezonden. 5% kort ing 
bij een aankoop boven f 10,— en 10% korting bij een aankoop boven f25 ,—. 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRI6T 
Zwar ts H o n d t t r u t 1/Blaak  RottardamI , Tel. (010) 14 35 80, Giro 661478 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — AmsterdamC. 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

U.S.A. Onze prijslijst van gestempelde zegels der 

Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 

toegezonden. 

Ook uw mancolijst is well<om. 
HET adres voor ".STAMPS 
Amerikaanse zegels: »»«•»»■"■ ö i i ^ i w i  i » 

P O S T B U S 124 ■«HERTOGENBOSCH 

w. 

St. J 
Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op het 
partijen, series en 

ansstraat 5, Amsterdam. 

gebied van postzegels, 
bundels tegen contante 

1e zijstraat naast Kras 

. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

verzamel 
betaling. 

napolsky 

Ingen, 1 

bij de 

POSTZEGELGROOTHANDEL J.A.P. IJLAND 
(v.h. firmant Fa. IJland & van Reijen) 

NU GEVESTIGD: 

O.Z. Voorburgv*/al 233, AmsterdamC. 

Telefoon 243934  Giro 200046 

Uw adres voor: 

ENGROSZICHTZENDINGEN 
uitsluitend voor handelaren en wederverkopers 

INDONESIË 

engrosprijslijst op aanvrage 



Goede en goedkope rondxendingen 
van bijna elk land voor
radig. Pracht kwaliteit • 
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: 

Duitsland en Geb. 20-40% Michel. 
Rest van de wereld 30-60 cent p. Yver t 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, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanie, Egypte, Irak, Perzie, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerilca. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn 
Minimumafname 25,— Korting bi| afname boven 50,— 5% en boven 100.— 10% 
BIJ bestelling gaarne opgave refer en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

TOLHIJIZEIV F O L K I N G E S T R A A T 3S, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 

Amsterdam 
Nie. WItsenkade 16 IMPOLLEX 
AMPHILEX EN EUROPA 
ZEGELS EN F.D.C. 
VRAAG SCHRIFTELIJK INLICHTINGEN 

Vaticaan te koop tegen 50% Philex 

Nederland gebruikt en ongebruikt met plakker 75% Nedn Spec Catalogus 

A H van Elk Wilhelminalaan 6, Beuningen Telefoon 08807 218 

UNTEA-series 
1e druk postfris f 35 — en gestempeld f A5 — 2e druk postfris f 3 5 — 
Ie en 2e druk gemengd postfris ƒ28 50 en gestempeld ƒ36 — 
H RQUWENHORST - Stuyvesantstraat 262 - 's-Gravenhage - Giro 145298 

Éénmalige aanbieding FDC's Verenigd Europa 
(geldig tot 1 april a s.) 

1956: 
België ƒ 15,— (blanco) 
Duitsland ƒ 19,50 (blanco) 
Frankrijk ƒ15,— (opengesn ) 

ƒ 42,50 (2 covers, getypt) 
f 40,— (max kaart) 

Luxemburg ƒ 85,— (getypt) 
f 95,— (blanco) 

Italië ƒ16,— (getypt) 
Nederland ƒ 10,— tot ƒ14,— 

1957: 
Zwitserland ƒ 42,50 (blanco) 
België ƒ6,—(getypt) 
Frankrijk ƒ15,— (blanco) 
Duitsland ƒ6,— (blanco) 
Saarland ƒ 5,— (blanco) 
Luxemburg ƒ 35,— (blanco) 

ƒ 27,50 (getypt) 
Italië ƒ10,— (blanco) 

Gons de l'Eur ƒ45,— 
Voor de volgende jaargangen ook speciale prijzen. 

POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13, Abbekerk, tel (02298) 278 

Tel. (020) 65805 
Giro 34 7651 

* = ongestempeld No's cat Yvert Alle aanbiedingen vri|bli|vend 1 
Duitsland 
357» 22 — 
358» 35,— 
«1/34» 40,50 
435/38* éO,— 
441/61» 125,— 
4é2/6«» 50,— 
Vip 20/26» 175,— 

Luxemburg 
300/05» 
392/97» 

Frankrijk 
206» 
207* 
208* 

Poitzegelhzndel J. C. Renzen -
Giro 48 17 79 

42,50 
25,— 

9,— 
45,— 
85,— 

216* 
299/300* 
301/02* 
303* 
305» 

België 
293/98* 

Bergselaan 22Sb -

57,50 
62,50 
60,— 
15,— 
16,— 

30,— 

308/14* 32,50 

Hongarije 
Vip 24/25* 45,— 
Vip 26/34* 105,— 
Vip 35/44* 22,50 
Vip 97/105* 12,— 
Vip 136/145* 14,— 

Rotterdam - Tel (010) 24 88 86 

1 S P E C . A A N B . FDC. Portvri |vanaff25,— Boven ƒ50,—korting 5% Div óók pfris 1 
Kennedy herd.: 
W-Duitsland 1,75 
W-Berl i jn 1,95 
Malta 4,75 
USA LP blad 3,50 
San Marino 4,75 
Monaco 2,75 
Brazihe 2,50 

Filippijnen 3,50 
Cyprus 5,75 
Idem blok 7,50 
Churchill herd.: 
Engeland 1,95 
ld fosfor 2,50 
Malta 5,25 
U S A 1,50 

Canada 1,75 
ld M kaart 1,75 
Australië 1,50 
Uruguay 2,95 
Mexico 
Bez Kon Juliana 3,50 
Filippijnen 
Bez Pr Beatrix 2,50 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE - Blondeelstraat 36 - Rotterdam-14 - Tel (010) 
20 40 70 - Giro 50 74 07 
Bezoek onze stand "Philatelica-Zeeland" Terneuzen Tent 25 en 27 Maar t . (Herv 
School Leeuwenlaan ) 

Aanbieding 
VERENIGD EUROPAZEGELS 

pfr 
1949 Turkije Worstelkamp 16,— 
1954 Griekenland Nato 68,— 
1956 Luxemburg Europa 160,— 
1957 Zwitserland Europa 7,50 
1957 Luxemburg Europa 35,— 
1958 Frankrijk Europa 2,50 
1959 Oostenrijk Europa 1 , — 
1959 Turkije Europa 2,50 
1959 Frankrijk Nato 2,25 
1960 Liechtenstein Europa 45,— 
1960 Ierland Europa 16,50 
1958 Frankrijk Dienst Nr 1 3,— 
1958/59 Frankrijk Dienst 2/5 3,50 

pfr 
specialiteiten (ongetand enz) 
1959 België „Har t " onget 135,— 
1959 België Nato onget 140,— 
1961 België Euratom onget 150,— 
1962 Monaco Europa 4 w onget 175,— 
1963 Monaco Europa 2 w onget 100,— 
1964 Monaco Europa 2 w onget 85,— 
1964 Monaco Europa Blok 125,— 
1957 Frankrijk Europa onget 125,— 
1959 Frankrijk Europa onget 110,— 
1959 Frankrijk NATO onget 75,— 
1960 Frankrijk Europa onget 125,— 
1958/59 Europaraad Yv 17/21 

onget 275,— 
1958 Frankrijk Epreuve de Luxe (2) 

225,— 
1959 Frankrijk idem (2) 250,— 
1961 Frankrijk idem (2 200,— 

VERENIGDE NATIES 
Chih Blok ICY 7,25 
Maldive Isl 20 jaar Unesco 7,50 
Somall 20 jaar Unesco 2,25 
Libanon Unicef serie + bl 5,— 
WHO Jemen 6,25 

1948 Libanon Unesco serie onget 225,— 
1951 Somall Yv 219/222 in Blok 

m/opdruk Facimile 250,— 
1960 Frankrijk Vluchtel zegel 

onget 100,— 
1960 Frankrijk Vluchtel zegel 

Epr de Luxe 145,— 
1965 Laos 20 jr VN Epr de Luxe (3) 

75,— 
1965 Laos ITU Epr de Luxe (3) 80,— 

Bent u m deze uitgiften gemteresseerd en w i l t u uitvoerige prijs
lijsten hiervan ontvangen? Stuurt u dan even een briefkaart! Ook veel 
uitgiften gebruikt en op fdc leverbaar. 
Voor alle uitgiften van Verenigd Europa, Ver. Naties, Padvinders, 
100 (aar postzegels enz. Uw ad res ° 

POSTZEGELHANDEL J. van der BURG 
Bullepad 26 of Postbus 9048 - Amsterdam-Osdorp - Tel. (020) 19 10 39 
PS Verzorgt ook prima zichtzendingen van Nederland en O.G., 
Duitsland voor en na 1945 enz. 

GROTE AMPHILEX-TENTOONSTELLING 
Onze voorraad, vooral NEDERLAND en O.G., EUROPA en 
ISRAËL, IS zeer uitgebreid en bij ons vindt u altijd manco's 
Zien wij u ook bij onze stand op de Amphilex van 11-21 mei a.s. 

Postzegelhandel TINE DE BUHR - AMSTERDAM 
N Z Voorburgwal 347, t o de Postzegelmarkt 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

Tarieven voor advertenties 
in dit maandblad, buiten de 
branche, zijn op aanvraag 

verkrijgbaar bij 
BOOM-RUYGROK N.V. 
Postbus 501 - Haarlem 

Tel (02500) 1 74 50 
(6 lijnen) 

POSTZEGEL-BOUTIQUE "ARIADNE" 
eigenaar Leo Gerritzen jr 

in 't hart van Amsterdam 
Voetboogstraat 24, bij Heiligeweg, tel 233694 

Ook voor maart en april prolongeren wij onze reclame-
aanbieding, bij inlevering van deze advertentie en een aankoop 

van f 100,— een zilveren ring met halfedelsteen erin gratis! 
Waarde f 24,50 I ! ! 

Ook op speciale koopjes geldt dit aanbod i i i 
Vele topnummers van Nederland voorradig, o a 48, 80, 

101, 104 en 105 Alsmede Ver Naties en Eur Union 
Verzorging van manco's en abonnementen op nieuwtjes 

Albums, catalogi en stockboeken 
Reclameprijs Zomersene 1940 voor 50% cat, gestempeld i ! i 

Tevens in onze boutique aanwezig een art-gallery annex 
kunstzaak, tevens byouteneen, ook voor artikelen 
hieruit gekocht geldt onze reclame-aanbieding i I ' 

TOT ZIENS "BIJ ARIADNE" 



ONMISBAAR VOOR IEDERE FILATELIST 
UNIEK EN PRAKTISCH 
o.a. twee loepen, 3x en lOx vergr., 
gegraveerde tandingmeter, 
doorl ichtmogeli jkheid enz. 

VERKRIJGBAAR 
BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 

IMPORTEUR: C. WOUDENBERG Import-Export, Oostvoome 
Postbus 24 - Filatelistlsche Handelsonderneming 

PHILATELL-APPARAAT cm. VERKRIJGBAAR BIJ: 
Postzegelhandel ,,de Loupe" - Duinlaan 28a - OOSTVOORNE 
Vraag prospectus. Levering per post franco Nederland. 

BRANDKASTEN 
kopen wIJ In Amerika, Noorwegen, Duitsland, België, Tsjechoslo-
wakije en vanzelf ook van de beste Nederlandse fabrieken, dus 
leveren wij direct uit voorraad. Ook onze nieuwe inbouwkluizen 
in 18 maten van ƒ125,— af. Nieuwe, moderne, brandveilige 
archiefkasten f 250,—, f 490,—, f 675,— enz. Gebruikte pantser-
kasten, Lips, Martens enz. In Schrijf-telmachines keuze uit meer 
dan 2000 machines. Nieuwe Italiaanse portable schrijfmachines 
ƒ169,—. Nieuwe elektrische telmachines, met telrol, ƒ297,50. 

Komt u ook eens kijken bij 

KAPTINO VOORDELIGER 
AMSTERDAM: DE CLERCQSTRAAT 77, TELEFOON 12 3711 
HAARLEM: ZIJLWEG 53, TELEFOON 2 00 18 - OOK REPARATIE 

Onze bedrijven zijn elke dag geopend 

NEDERLAND, DAT IS GOEDKOOP 
100 X nr. 838 M.W.O., mooi gebr. ƒ 2 5 , - ; 100 x nr. 840 40 c. ITU, mooi 
gebr. f 3 0 , - : 100 x nr. 837 40 c. Verzet, mooi gebr. f37,50. Van ieder 100 
slechts f90 ,— franco. Stort direct op giro 705560 of rembours van 
ALKMAARSE POSTZEGELHANDEL - KLEIN NIEUWLAND 18 - ALKMAAR 

P O S T Z E G E L - S I G A R E N H A N D E L 

de Jong AMSTERDAM 

KINKERSTRAAT 2 7 - TEL. 8 59 33 

VRAAG ONZE GRATIS 
PRIJSLIJST I I 

Het juiste adres voor 
in- en verkoop 

col lect ies en partijen 

ZICHTZENDINGEN 
U zult zich geen groter genoegen 
doen, en uiteraard ook ons, door 
vrijbli 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 in 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 lateltst ische benodigd
heden aan huis bezorgen. U krijgt 
3 dagen gelegenheid 't bestelde te 
bekijken. Dus . . . geen miskoop!!! 
Is de zending niet naar uw zin, dan 
zendt u deze binnen 3 dagen aan 
ons terug. 
Vraag prospectus!' 

POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE" 
FILATELISTISCHE POSTORDER- EN ZICHTZENDONDERNEMING 

LIJSTERBESLAAN 18, OOSTVOORNE (Holland) 
Telefoon (01885)34 09 
De kantooruren zijn: 

Maandag t.m. vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur. 
Telefoon na 18.00 uur (01885)32 25 

BOD GEVRAAGD OP: 
Postzegelnieuws (Uitg. Reinou Kingma): Jaarg. 1922 t/m 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE: 
Jaargangen 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 
1940, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955 
1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966. 
PTT-NIEUWS: 
Jaargangen 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961. 
J. W. SCHUT, Loenenseweg 17, Beekbergen, tel. (05766) 

1933. 
1939, 
1956, 

1602 

BB 
Nederland: 
Meeuwen, samenhangende 
Luclitpost 1 % gid. 

„ 4 ' / . gId. 
7% gId. 

I'/J cent ultramarijn, 1899 
3 ,, oranje „ 
Jamboree 1937 
Zomer 1937 
Zomer 1938 
Kind. 1938 
Milit W.orde 
Curasao: 
Kolfdruk 1 ' / , gId. 

2'/. «ld. 
Sluier 50 cent 
Jubileum 1938 
Luchtpost 15 cent 
Suriname: 
Hulp-uitgifte 

nrs. 379a, b, c, d 
„ 6 
„ 7 
„ 8 
„ 52 
„ 56 
„ 293-95 
„ 296-99 
„ 305-9 
„ 313-17 
„ 838 

„ 151 
„ 152 
„ 135 
„ 138-40 
„ 72 

„ 111-114 

postfr. 
gebr. 
pfr. 
gebr. 

„ 

ongebr 

per 10 
per 10 
per 100 
per 10 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 

per 10 
per 10 
per 100 
per 10 
per 100 

per 10 

f 2 7 , -
f 15,— 
f200,— 
f 3 5 , -
f 1 6 , -
f110,— 
f l I O , — 
f 4 7 5 , -
f320,— 
f225,— 

f S O . -

f 1 8 , -
f 21 ,— 
f 2 5 , -
f 16,50 
f 2 0 , -

f 60,— 

'BB 

Vrijblijvend op voorraad 

BB. 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Internationale Postzegeliiandel Amsterdam - Postbus 312 

Telefoon 5 57 90 - Postgiro nr. 123689 
.BB 

Een greep uit onze voorraad (postfris z. pi.) 
Anti l len: 247 f 1,60, 253/54 f 2,25, 258/60 f 3,—, 262/64 f 2,50, 271/74 
f 5 , — , 293/96 f4,75. Suriname: 336/39 f6 ,50, 376/77 in blol<l<en f 7 , — 
(l<oopje!). Nieuw Guinea: 41/44 f 6,75, 45/48 f 6,50, 53 f 2.40, 57/60 
f 4,50. I talië: 678/79 f 9,—, 681/82 f 8,50, 686/87 f 7,50, 692/93 f 5,—. 
725/28 f 7,50, 733 f 5,50, 845/47 f50 ,—, 868/70 f7,50, 879/80 f 4 ,—. Joego
slavië: 697/705 f35,—, 706/13 f25,—, 714/22 f25,— 756/59 f 15,—. 772/89 
f6 ,—, 801/08 f 12,—. Blolcicen: 6 f35,—. 7 f 15,—, 8 f4,50, 9 f8,50, 10 f5 ,—. 
Joegoslavië 1966: Sport f4 ,10. Fauna VII f3 ,90, Eeuwfeest postz. f 1,80, 
idem, blol< f4,25, Frankeerz. f 2 , — , Nat. opst. f 1,50, Munten f 4 ,—. Oost-
Duitsland: blok 11 f2,25, 12 f 12,50, 13 f4,75. 14 f 7 — , Angola: 447/65 
f35,—, Monaco: 249-64 f5 ,—, Egypte: 578/92 f 17,50. 
Van bovengenoemde landen hebben wij veel in voorraad. 
Voordelige aanbieding Europazegels 1966: Cyprus ƒ 2,75, Portugal 
f 1,80, San Marino f2,50, Turkije f4 ,—, IJsland f 2 ,—, Frankrijk f 0,90, Andor
ra f 0,60. 
Nummers volgens N.V.P.H.-cat. en Yvert. Levering zolang de voorraad 
strekt. Betaling na ontvangst. Bestellingen boven f30 ,— portvri j . 

HEYMANS' POSTZEGELHANDEL 
(v.h. K. A. Heymans jr.) - Valeriusstraat 82 - Schiedam - Telefoon 26 39 51. 
Levering van nieuwe uitgiften in abonnement 

Op woensdag 29 maart a.s., des voormiddags te 
10.30 uur, zal uit de collectie Hazekamp en andere 
nalatenschappen in Hotel Hofman, Poelestraat 12 
te Groningen publiek worden geveild een kostbare 
verzameling 

Nederlandse munten en 
penningen 

curieuze stukken en van vele 

J. Jans te 

waaronder v 
landen. 
Ten overstaan van de deurwaarder G 
Groningen. 
Bezichtiging: maandag 27 maart van 11-16 uur en 

dinsdag 28 maart van 15-21 uur. 
Orders bij de beëdigd veilingmeester F. Hazekamp, 
alleen schriftelijk. 
De geïllustreerde catalogus wordt aan serieuze 
gegadigden op aanvraag toegezonden. 



KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

Vaticaan 1-13 + 2 expresse 1929, 
postfris. Tel. (02500) 4 10 13. 

Bod gevraagd. Postfris. Oostenrijk 
II, 17. België 37. Vatican 80 t/m 85. 
Helgoland 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 
16. Fiume 27, blok 9 stuks, middel
ste zonder i. Gebruikt. Monaco 9, 
10. Baden 20, 21. Saxen 12. Vatican 
66 t /m 71. Occ. Allem. 1 t /m 7, Ib 
t /m 7b. (Yvert pag. 121 Deel 1.) 
Sleesw. h. 24. Sardaigne 7, 8, 9. Hel
goland 6, 10, 11, 13. Griekenland 
III, 1112. Brieven onder nr. Ph. 117 
aan Boom-Ruygrok N.V. te Haar
lem. 

Te koop; verzameling Israël v.a. 
1954 compleet, p.fr.z.pl. met tab. 
ƒ 275,—. Idem verz. vlindermotie-
ven (cat Yvert Fr. 430,-) f 175,—. 
P. G. J. Nieuwenhuis, Adelaarlaan 
219, Apeldoorn. 

Verzameling Ned. en O.G. Onge
bruikt 3500,—. Gebruikt ƒ 2100,—. 
Italié nr. 19 p fr.z.g. Tel. (030) 
71 09 45. 

Stuur mi] ƒ 2,50 en ik stuur u 200 
zegels Ned. en O.R. en Indonesia. 
Zeer mooi ruilmateriaal. Niet goed, 
geld terug. v. Harlingen. P.K.D.-
straat 118, Vlaardingen. 

PrUslUst nr. 4 Ned. en O.G. Gratis 
op aanvraag by J. J. Jacobs, De 
Vossekuil 205, Heerlen. 

Te koop aangeboden verzameling 
Ned. en O.G., mooie kwaliteit, veel 
ongebruikt. C. Willemsen, Lou Jan
senplein 43-III, Amsterdam. Tele
foon (020) 11 05 26. 

Verzamelt u precancels USA? Ik 
heb duizenden doubl., zowel buro's 
als locals. Zendt uw mancolijst en 
u ontv. omg. antw. van A. L. C. van 
Dongen, Buiksloterweg 99, Amster
dam. Tel. (020) 26 41 85. 

Te koop: verzameling Nederland 
en O.G. met nieuwe Davos-album, 
veel postfris, tevens postzegelboek
jes nr. 56 t /m 62 en vele dubbele 
postfrisse series, waarde totaal 
ƒ 1200,.— VraagprijiS f 900,—. P. v. 
Minnen, Nw. Uitleg 31, Dalfsen(0.). 

Te koop: 1000 verschillende Honga
rije uit mijn vele doubletten. Een 
prachtige samenstelling in nieuw 
stockboek, 5 dagen vrij op zicht. 
Voor uw manco's of als ruilmate
riaal (motieven!) slechts ƒ 49,50. 
Zoek steeds Hongarije 1871 en Oos
tenrijk 1850/67. G. Szegedi, Frins 
Bernhardkade 26a, Rotterdam. Tel. 
(010) 22 71 09. 

Te koop: HonsarUe 1940-1967, een 
collectie ver en ver overcompleet. 
Alles postfr. in Havidstroken, veel 
in blokken, miniatuurvellen, ge
denkbladen, F.D.C.'s (geen onge
tande). Een dergelijk object thans 
moeilijk meer op te bouwen. Prijs 
nader overeen te komen, daar het 
niet op Frankwaarde gebaseerd kan 
worden. Br. onder nummer Ph. 
126 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Verzam. biedt aan: collectie Oud-
Duitse Staten, w.o. Baden: l«-23/ 
25-Port 1/3*. Bayern: 3 + veel com. 
pleet. S Braunschw.: 6-12/15. Dan
zig: veel compl. S + Port-Gdansk 
12/17*. Helgoland: 3, 4, 5i, 5a, 9-ll-*on-
getand br.r.-17. Neapel: 6 pracht-
ex. Oldenburg: 2, 3-15/19*, Preus-
sen: 7-14/20-26, Sachsen: IIa enz. 
enz. Cat.w. ruim fr. 6000,—. Adres 
H. Dickmaim-Adriaans, v. Olden-
barneveltstr. 65, Nijmegen. Tel. 
(08800) 2 84 82. 

Wegens leeftijd te koop wereld ver
zameling landsgewijs. Topstukken 
aanwezig. Ook veel doubl., brie
ven, bundels, kilowaar. Bill, prij
zen, w. Hoekendijk, Vlaardinger-
dijk 188, Schiedam. Tel. (010) 263354. 

Nederland. Klassiek Europa I, 
1840-1900, II, 1900-1940. Verzorgde 
zichtzendingen tegen prijzen, die 
zelfs voor wederverkoop aantrek
kelijk bleken. Thans bijzonder 
goed: Nederland 1852-1940. België, 
Lux., O D. Staten en gebieden, 
Reich, Oostenrijk en Lomb , 
Scandinavië, Engeland, Frankrijk. 
Zwitserland, Portugal, Spanje. 
Kwaliteit. Drs. A H. M. Willems, 
Wilhelminalaan 17, Hulst (Z.). Tel. 
(01140) 24 96. 

Bod gevraagd op mooie verz. Ned. 
en Overzee. Plm 40 eerstedagenv. 
Cat. prijs ƒ 2900,—. R. v. d. Hul, 
De Ruyterstr. 86, IJmuiden. 

SUPPORTERS van Latyns/Amerl-
ka opgelet. Restant-verzamelmgen 
van alle landen apart. Prijzen 10 a 
15 pet. Yvert. In Hfl. 35 tot 125.-
Aantallen 100 tot 400. Geen ver
zorging van manco's. Brieven on
der nr. Ph. 130 aan Boom-Ruygrok 
N.V. te Haarlem. 

Landrestanten van Europa en col. 
lecties Engelse Kolomen, Yvert 
15 tot 25 pet. Geen verzorging van 
manco's. Brieven onder nr. Ph. 131 
aan Boom-Ruygrok te Haarlem. 

Te koop verzameling Ned. en Kol. 
Kat. ruim ƒ 8000,—. Merendeels 
gebr. Bod gevr. Ook losse zegels 
uit de verz. Bouman, Ekelshoek 17, 
Blaricum. 

Israëlverzamelaarsü Een prijslijst 
wordt u gratis toegezonden door: 
A. Lunshof, Zwaardemakerstr. 41, 
Amsterdam. Tel. (020) 92 17 53. 

50 versch. speciale stempels Neder
land op gefrank. stukken, franco 
voor ƒ 5,40 op giro 5169.28. Van 
Andel, Postbus 54, Katwijk a. Zee. 

Bod gevraagd op goed onderhou
den verzameling (2483 s t ) Neder
land en O.G. ged. gebruikt. Cata
loguswaarde ca. f 5400,—. Brieven 
onder nr. Ph. 135 aan Boom-Ruyg
rok te Haarlem. Tel. (01184) 35 23. 

Nieuwtiesabonnementen Europe
se landen: koerswaarde -I- lOVi. 
Uitsluitend v. particuliere verza
melaars. Inlichtingen: C. van der 
Zanden-te Veele, Kwartelstraat 50, 
Wijchen. 

Te koop of te ruil Vat. en Ned. 
Meilen, Beneluxlaan 109, Heerlen. 

Particulier biedt zijn verzameling 
Ned., O. Geb. te koop aan. D. 
Schoen, Lange Linden 16, Katwijk 
a/d Maas. Te. (08850) 31 55. 

Verzamelaar biedt zijn album 
met Engeland aan. Yv waarde ± 
4750 frs. ƒ 500,—. Hr. Lemmers, 
ToUenstr. 213, Nijmegen. Telefoon 
5 18 59. 

Amphilex. Wij brengen voor deze 
grote tentoonstelling 3 prachtig 
uitgevoerde max. kaarten voor 
ƒ 7,50. Door storting op postr. nr 
1 28 35 77 t n.v. de heer Riet, Am
bachtstraat 9, Utrecht, ontvangt u 
deze 3 kaarten franco thuis. 

Te koop, V. meest biedende, Euro
pa van 1956 tot heden m. vele mee
lopers, compleet, postfris, zonder 
plakker. Br. onder nr. Ph. 141 aan 
Boom-Ruygrok te Haarlem. 

Engelse en Franse Koloniën. Mooie 
zichtzendingen, merendeel klassiek, 
laag uitgeprijsd. B. de Blieck, Bus
ken Huetstr. 5-II, Amsterdam. Tel. 
12 88 15. 

Bod gevr. op postfris Suriname LP 
15 t /m 19; Ned. Indie 280 blokjes v. 
4 en 2 los; en 160c. L. A. Poublon, 
Bern. Zweerslaan 41, Arnhem. 

Te koop; lOx F.D.C. Ned. E40, 2x 
KLM openingsvlucht Amsterdam-
Accra en diverse andere openings-
en Ie vluchtenv. KLM. B. A. de 
Waal, Jan Steenstraat 3b, Schie
dam. 

Zend uw mancolijst (zegels en 
FDC's) en u ontvangt binnen enkele 
dagen geheel vrijblijvend een zo 
scherp mogelijke offerte. Enkele 
voorbeelden. Ned. Antillen postfris 
253/54 f 2,15, 262/64 ƒ 2,15, 304/06 
f 2,15, 315/17 ƒ 5,25, 318/21 ƒ 3,75, 
325/27 f 1,90. Ook inkoop v. zegels 
en FDC's. J. H. Lekèr, Mathenes-
serlaan 196a, Rotterdam Tel. (010) 
25 29 27. 

G E V R A A G D 

Part. zoekt Telegramzegel nr. 7, 
postfris, evt. gebruikt, alleen pracht 
ex. Aanbiedingen onder nr. Ph. 147 
aan Boom-Ruygrok N.V. te Haar
lem of telef (05100) 2 32 75. 

Verzamelaar vraagt collectie Ier
land te koop. Moet van goede kwa
liteit zyn, gebruikt en/of ongebr. 
Aanbiedingen worden gaarne inge
wacht door A. L. Verhagen, Maas-
sluisweg 8, Maasland. 

Te koop gevraagd postfrisse serie 
van Nederland. C. Willemsen, Lou 
Jansenplein 43-III, Amsterdam. Tel. 
(020) 11 05 26. 

Gevraagd; de Beer-Jubileumboek 
Ned. Maandblad v. F'ilatelie. Wal
ler, De eerste postzegels van Ne
derland, v. d Willigen. De afstem-
pelingen op emissie 1852 Ned G. 
van Dijk, Veldkamp 2, Harderwijk. 

Gevraagd voor spec, verzameling 
proeven (on)getand cijferemiissie 
1876 Nederl. liefst met velrand. J. 
Veraart, Overlangel-Ravenstein. 

Verzamelaar zoekt postfr. zegels v. 
Cyprus, Griekenland, Malta en Ier
land na 1960. Brieven onder nr. Ph. 
152 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Verzamelaar koopt Ierland, Malta, 
Van Leek, Scheldestr. 46, A'dara. 

Te koop gevr. • Zeppelin, brieven 
of kaarten, liefst grote verzame
ling, v. Gils, Heikantseweg 13 
Chaam. Tel. (01694) 426. 

Bonthandelaren. Wie wil mijn ver
zameling Nederland ƒ 202,70 NVPH 
Bundespost, Berlijn, DDR en Bel
gië Yvert Fr. 322,80 ruilen voor 
bontjas. Eventueel met bijbetaling. 
Verz. 90 pet. postfr. waarvan met 
randstukken. Veel speculatief ma
teriaal. Tel. (01130) 527. 

,,Rullen". Stuur mij 300 versch. 
postzegels van Europa of Eng Kol 
en u krijgt eenzelfde aantal terug. 
J. Bulder, Scarlattistr. 48, Zwolle. 

Zend mij 50 verschillende postze
gels van Oostenrijk. Ik zend u ge
garandeerd 50 postzegels van Oos
tenrijk retour D. Zwuup, Geuzen-
buurt 257, Andijk N.H. 

Geef goede prijs voor afgeweekte 
en per 100 gebundelde zegels vooj-
de catnrs. 7, 10, 15. 19, 21, 30 t/m 
35, 37, 38 en 50 t/m 76. Alleen goede 
kwaliteit. Aanbiedingen aan Th. v. 
Wetten, Kloosterstraat 11, Malden 

D I V E R S E N 

j . g. miUaard, beëdigd filatelis-
tisch makelaar-expert: keuringen, 
taxaties, inl. gr. verkrijgb. hove
niersweg 18, tiel. tel. (03440) 38 79. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
Ja'' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 

Part. biedt 100 pet. voor Ned. p.f. 
z.pl. nr. 489, 537, 348, 293-294 en 
zeer hoge prijzen voor nrs. vóór 
1940 p.f z.pl. Te koop: Suriname 
278/279 ƒ 10,— 214 t /m 219 ƒ 16,75. 
Ned. Antillen 239 t /m 243 ƒ 19,50. 
245 f 2,50. Alles p.f.z.pl. L. de Rijk, 
Kerkweg 20, Kockengen (U.). 

Zoek West-Europa vóór 1945, Eng. 
Kol. en Vaticaan gebr. Heb in 
ruil West-Eur. nè 1945 en Eng Kol. 
C. Baert. Schammenkamp 51, Rot-
terdam-23. 

BUITENLAND 
Suche Tauschpartner Niederlande, 
Belgien, Luxemburg, Frankreich, 
Spanien und Portugal ab 1945*** 
Biete Bund, Berlin auch andere 
Lander, Korrespondenz Deutsch, 
M. Reinhardt, 2 Hamburg 90, Sta-
derstrasse 50. 

Zoek massawaar van de gehele 
wereld. In ruil geef ik nieuwtjes 
van Joegoslavië, Duitsland. Ber
lijn, Frankrijk, Oostenrijk en Oost-
Europa. Geen zendingen dan na af
spraak Correspondentie in het D 
Kamilo Rovanizky, Postbox 31, Du-
brovnik, Joego-Slavie 

Voor postfrisse nieuwtjes van Ne
derland geef ik in ruil Joegoslavië, 
Bulgarije, Polen, Roemenie, Rus
land, Hongarije en Tsjechoslowa-
kije op basis Yvert. Corresponden
tie in 't Duits. Kamilo Hovanizky, 
Postbox 31, Dubrovnik, Joego
slavië 

Zend mij 100 verschillende gelegen-
heidszegels van Nederland en ik 
zend u een gelijk aantal van De
nemarken. K. Miltersen, Seide, Ros-
lev, Denemarken. 

Joego-Slavie compl. m de nieuwe 
dinar-valuta, met inbegrip van de 
laatste uitgave ƒ 22,— plus ƒ 1,— 
portokosten, postfris of gestempeld 
Philatelistische Dienst Charlotte 
Schiepek, Wien XVIII, Martinstras
se 54. Brief adres: Schiepek, A. 1181, 
Wien, Austria. 

Liechtenstein - Philatelic. Nieuw-
tjesdienst. Verzending op de dag 
van uitgifte. Uitvoering v. manco-
lijsten. Philtrading Etablissement 
FL. 9494 Schaan, Liechtenstein. 

Postzegels u. Oostenrijk - spotgoed
koop. Tweeduizendachthonderd 
verschill pracht, postzegels voor 
verzamelaars en gelegenheidsze-
gels, waarde volgens Michel Mi. 
Mk. 320,- als reclame-aanbieding 
voor slechts ƒ25,— onder rembours 
per post Een bnefkaartje en u 
ontvangt ze Zolang de voorraad 
strekt Wiener Marken-Zentrale, 
1121 Wien, Oostenrijk. 

Duitse verzamelaar zoekt Neder
land en geeft Duitsland en Berlijn 
in ruil. Complete series op Michel-
basis Verzamelaar; Gustav Lampe, 
D. 6509, Kettenheim, AUemagne. 

Voor 

kleine annonces 

wordt 

f 0.70 per mm 

berekend 



ISRAËL 
full-tab-, postfris zonder plakker. Benco nrs. 

15 
16 
17 
21/26 
22/25a 
27/28 
27/28a-l-b 
29/30 
31 
32/33 
34 
35/46 
36/44a + b 
48 
49 
50/51 
52/54 
55 
56/58 
59 
60/62 
63 
64/67 
68/69 
70 
71 
72 
73/75 
76 
77 
78/81 
82/83 
84 
85 
86/8/ 
88 
89 
90 
91 

4 1 , — 
45,75 

100,— 
60,— 
77,50 
38,— 
37,— 

450,— 
17,50 
55,— 
57,— 
5,— 

15,50 
19,50 
5,— 

55,— 
76,— 

5,75 
4,85 

160,— 
20,50 
12,50 
22,50 
7,— 

12,— 
6,50 
3,— 
5,90 
4,25 
4,35 
2,10 
2,35 
0,80 
0,25 
1,40 
1,25 
0,95 
1,25 
1,25 

92/97 
98/101 
102 
103/14 
103/11a 
115 
116 
117 
118 
119/21 
122/24 
125 
126 
127/29 
130 
131/34 
135 
136 
137 
138/41 
142 
143/46 
147 
148 
149/51 
152 
153 
154/56 
157/59 
160 
161/70 
161a 
171/72 
173/74 
175 
176/78 
179 
180 
181 

3,15 
1,50 
0,60 
3,75 

49,— 
1,55 
1,35 
0,60 
0,90 
0,75 
2,75 
1,10 
0,70 
1,50 
1,35 
3,25 
1,20 
1,20 
0,60 
1,75 
1,90 
2,75 
0,70 
0,50 
1,85 
1,60 
0,75 
2,— 
1,75 
0,95 
5,50 
0,60 
2,— 
1,70 
1,90 
2,45 
0,85 
1,55 
1,50 

182 
183/95 
187/189c 

0,80 
7,50 

17,50 
183-188-208a 2,50 
196/98 
199 
200 
201/03 
204 
205 
206/07 
208/10 
211 
212 
213/14 
215/16 
217 
218/20 
221 
222/25 
226 
227 
228/29 
230 
231/33 
230a 
230d 
234 
234a 
235/37 
238 
239/42 
243 
244/47 
248 
249/51 
252/55 
256 
257/59 

2,— 
1,10 
1.45 
2,40 
0,85 
3,— 
3,— 
0,85 
0,80 
0,85 
2,25 
1,45 
1,80 
2,50 
1,70 
1,35 
0,75 
0,95 
1,25 
1,85 
4,25 

27,50 
265,— 

1,25 
43,50 
3,60 
1,25 
1 , — 
5,90 
3,90 
0,45 
3,50 
3,— 
3,50 
3,50 

260/61 
262 
263 
264 
265/67 
268 
269/72 
273 
274 
275 
276 
277/78 
279/84 
285 
266/89 
290/99 
300 
294/96C 
301 
302/04 
305/09 
310 
311/15 
Museum 
Postbodes 

3,25 
2,25 
0,90 
2,45 
4,25 
2,10 
1,50 
1,25 
3,50 
1,20 
1,85 
1,55 
6,50 
1,55 
1,95 
3,10 
4,60 

13,75 
1,10 
2,15 
0,75 
1,75 
3 25 
5 — 
2,60 

Kankerbestr. 0,25 

Blokken 
1 115,— 
2 2,50 
3 15,75 
4 3,25 
5 3,75 

Dienst 
1/4 12,50 
Nieuwtjes 
f 1,50 per Isr. £ 

Luchtpost, Blokken en Porten ook leverbaar, evenals F.D.C.'s. 
Leverinssvoorwaarden: boven f 25,— portvr i j . Betaling binnen 8 dagen na ont
vangst. 

POSTZEGELHANDEL ROB KÖRPER 
Volkerakstraat 4-11 - Amsterdam-10 - Tel.: (020) 73 57 27 - Giro 133.94.26 

INTERNATIONALE POSTZEGELRUILDAG 
POSTZEGELCLUB HENGELO (O.) 

ZONDAG 1 6 APRIL VAN 10 TOT 1 7 UUR 
IN CAFÉ-RESTAURANT 

„DE OUDE MOLEN" 
OUDE MOLENWEG 42 - HENGELO (O.) 

FRANKRIJK' 
Kompl. jaargangen 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

19,— 
15,50 
42,75 
20,50 

215,— 
44,50 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

78,50 
67,50 
74,50 

305,— 
105.— 
54,— 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

65,— 
58,50 
4 7 , -
63,— 
6 3 . -

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

47,— 
47,— 
59,50 
27,— 
25.50 

zonder plakker. 
Frankrijk kpl. ** 1945 t/m 1966 1525,—. 

Ook uw mancolijst betreffende: Europa-motief, Berlijn, EFT A-zegels. 
Vatikaan. West-Duitsland, Spanje wordt graag verzorgd door: 

L BERKERS 
Postbus 5 - Baario - Tel. (04707) 578 

OVERDUIN ZICHTZENDINGEN 
De meest bevredigende manier om uw verzameling aan te vullen. 

In deze jachtige tijd dóen Z.Z. het. 
NOR., bij ƒ25,— ƒ 1 , — port aftrekbaar, bij ƒ40,— geheel. 

Vraag PROEFZENDING (referentie s.v.p.) 
ZICHTZENDONDERNEMING OVERDUIN 
SOEST - VERL. KOLONIEWEG 6 - GIRO 385725 

Verzamelaars, zendt ons uw MANCOLIJST en wij 
zullen u de meeste zegels, zowel gebruikt als 
ongebruikt, kunnen leveren tegen 70 è 80% Ned. 
spec. cat. 

Hr. Hammink straatsburglaan 55, Enschede, tel. 1 22 56 

BELGIË Yv. 221/33 ongebr. frs. 100 
BELGIË MERCIER ongebr. frs. 1250 
BELGIË ORVAL ongebr. frs. 1850 
BELGIË feuillet 31 ongebr. frs. 185 
VER. NATIES (ex. feuillet 1) 
NEDERLAND bloks 460/68-474/89 
NW. GUINEA-UNTEA compl. Ie pi. 

ƒ 40,— 
„ 550,— 
„ 865,— 
„ 100,— 
„ 200,— 
„ 120,— 
„ 200,— 

Vrijblijvend. VASTENHOUD Legmeerstr. 28 A'dam, tel. (020) 
1 17 19 61. Giro 308383. Na afspraak. 1 

DE SLUITINGSDATUM 

VOOR HET APRILNUMMER 

IS GESTELD OP 

2 8 MAART A.S. 

DIT NUMMER VERSCHIJNT OP 

19 APRIL 1967. 

Nederland speciale aanbieding per 1 en per 10 
287/88*» 
293/95*» 
300/04° 
305/09° 
323/24** 
325/26** 
327/31° 
332/45** 
346/49** 
346/49* 
356/73** 
374/78** 
379/91** 
392/96** 
397/401** 
402/03** 
432/27** 
428/42** 
444/48** 
449/53** 
454/59** 
462** 
469/73** 
474/89** 
490/94* • 
495/99** 
495/99° 
500/03** 
500/03° 
504/05** 
506/07** 
508/12** 
508/12° 
513/17** 
518/37** 
518/37* 
538/41** 
542/43** 
544/48** 
544/48° 
550/55** 

1 X 
9,25 
7,50 
3,30 
3,40 
6,— 
6,75 
3,40 
8,— 

140,— 
105,— 

*9 ,— 
5,— 
2,40 
2,40 
0,75 
5,60 
0,45 
4,75 
0,65 
2,20 
2,25 
7,50 
2 , -

29,— 
2,60 
2,50 
1,40 
3,60 
1,70 
0,90 
0,90 
2,50 
1,30 
6,50 

325,— 
2 2 5 , -

5,50 
2,10 
6,75 
2,80 

17,50 
** = postfris lond 
Aanbiedmj 
Lever ook 

10 X 
75,— 
60,— 
27,— 
28,— 
48,— 
54,— 
28,— 
64,— 
—,— 

410,— 
40,— 
19,— 
19,— 
6,— 

46,— 
3,60 

38,— 
5,— 

18,— 
18,— 
60,— 
16,— 

240,— 
21 ,— 
20,— 
1 1 , — 
29,— 
13,50 
7,— 
7,— 

20,— 
10,50 
52,50 
—,— 
45,— 
17,— 
5 4 , -
22,50 

140,— 

556/60** 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
578/81** 
583/87** 
588/91** 
592/95** 
dito vel** 
596/600** 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
637° 
638/42** 
644/45** 
646/50** 
651** 
652/56** 
657** 
658/62** 
663/67** 
673/77** 
680;84** 
685/89** 
690/91** 
692/96** 
697/98** 
699/703** 
704/08** 
710/11** 
712/16** 
717/18** 
719/23** 
724/25** 
726/27** 
728/32** 
733/34* • 
735/39** 
740/41 ** 
742/43** 

1 X 
3 1 , — 
10,50 
1 1 , — 
8,40 

12,— 
12,— 

2,75 
37,— 

770,— 
7,50 

12,50 
8,50 

1 1 , — 
2,— 

1 2 , -
1,35 
6,— 
0,45 
6,60 
0,55 
6,75 
7,— 
6,— 
4,40 
5,50 
1,35 
5,50 
2,10 
6,90 
5,50 
0,85 
*,— 0,85 
8,40 
2,25 
0,90 
4,25 
2,10 
5,60 
1,90 
2,20 

ïr plakker * = ongebruik 

10 X 
250,— 

85,— 
90,— 
68,— 

100,— 
100,— 

22,50 
310,— 
—,— 6 1 , — 

105,— 
68,— 
89,— 
16,— 

100,— 
1 1 , — 
50,— 
3,50 

55,— 
4,40 

5*,— 
57,— 
49,— 
36,— 
«,— 1 1 , — 
*5 ,— 
16,50 
56,— 
*5,— 
6,50 

32,— 
6,50 

68,— 
18,— 
7,— 

35,— 
17,— 
46,— 
15,— 
18,— 

744/48** 
749/53** 
754/55** 
756/60** 
761/62** 
763/67** 
768/70** 
771/73** 
774/75** 
776/80** 
781/82** 
783/87** 
788** 
794/98** 
799/800** 
801/05** 
806/09** 
810** 
811/14** 
815/16** 
817/18** 
819** 
829/33** 
834** 
835/37** 
838** 
839/40** 
841/45** 
848/52** 
853** 
855/56** 
857** 
857° 
858/62** 
Lp 6/8** 
Lp. 12/13** 
D 20/24° 
D 25/26° 
boekjes 
56/57** 
58/59** 

met pi. ° = moo 
vrijblijvend op voorraad, porto extra. Postgiro 271040. 

per 5 X tegen genoteerde prijzen per 
koop ik eveneens tegen 80% van de v« rkooppr 

1 X 10 
6,— 
4,60 
0,50 
3,40 
1 , — 
3,50 
1,75 
3,10 
0,85 
3,25 
1,10 
4,40 
2,15 
2,25 
1,20 
2,10 
1 , — 
0,30 
1,60 
0,70 
1,10 
0,35 
2,10 
0,30 
0,95 
1,45 
0,95 
2,— 
2,10 
9,75 
1,15 
2,10 
1 , — 
2,30 

37,— 
280,— 

2,90 
4,— 

8,50 
3,60 

gebrul 

47,— 
37,— 

4,— 
27,— 
8,— 

27,— 
14,— 
25,— 
6,50 

26,— 
8,50 

35,— 
17,50 
17,50 
9,50 

16,50 
8,— 
2,— 

12,— 
5,50 
8,50 
2,50 

17,— 
2,20 
7,50 

11,50 
7,50 

15,50 
17,— 
78,— 

9,50 
17,— 
8,— 

19,— 
300,— 
—,— 23,— 
32,— 

67,50 
29,— 

kt. 

10. Aankoop; alle genoemde soorten 1 
jzen per 10 x . 

Ned. Antil len en Suriname engros ook beschikbaar, condities op aanvraag. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 143 - HALFWEG N.H. - Telef. (020) 19 41 87 



jpDBMlBBl̂ ®'' 

Regelmatig grote internationaal gerichte veilingen 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

zeer importante VEILING 

van 19 t/m 22 april 1967 
in Gebouw „FRASCATI"  Nes 5963, AmsterdamC 

De inleveringstermijn voor deze veiling is gesloten. 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING N.Y. 
Rokin 58  AmsterdamC.  Tel. (020) 230261 en 

(020) 242380 

5859 
6062 
6365 
6668 
6983 
8487 
8890 
91 
9296 
97100 
10107 
10811 
11223 
12426 
12831 
13240 
141a 
146 
14750 
15153 
154 
15558 
159 
16063 
16467 
16872 
17382 
18386 
18789 
19092 
19394 
19598 
199202 
20306 
207 
20811 
212 
21218 
219 
22035 
235 av 
235 w 
236 
236 a 
23740 
241 
24243 
24445 
24648 
24952 

Nummers 

** 
6,25 

80,— 
140,— 
250,— 

42,— 
12,50 
16,— 
0.15 

15,— 
16.50 
42,50 
1 1 , — 
40,— 

8,— 
8,— 

16,50 
4,— 
1,50 

10,— 
48,— 

8,— 
8,50 
0,80 

10,— 
16,50 

1,25 
6,50 

11 ,— 
1,75 
1 , — 
5,— 
1,25 
6,— 

10,— 
0,80 
3,25 

27,50 
3,— 

15,— 
5,— 

35,— 
1,25 
4,50 
3,50 
2,45 
0,40 
0,40 
1,20 
2,— 
1,50 

N O O R W E G E N 
oo 

4,50 
80,— 
75,— 

125,— 
1,60 
3,75 
4,25 
0,10 
1,20 
0,40 

32,50 
5,25 
1,75 
1,25 
3,50 
8,— 
1,50 
1,50 
2,— 

47,50 
2,75 
1,75 
0,10 
1,20 

14,— 
0,60 

1,50 
20,— 
0,90 
0,30 
5,— 
8,— 
6,— 
1,85 
0,70 
3,25 

32,50 
1,25 

17,50 
1,50 

32,50 
1,40 
4,75 
4,25 
2,45 
0,40 
0,40 
1,25 
2,— 
0,60 

253 
25456 
25759 
260 
26168 
26972 
27375 
276 
27778 
279 
28083 
284 
28588 
28992 
293303 
304 
305 
3067 
308 
30910 
31113 
31416 
31719 
32021 
32231 
33234 
33739 
34041 
34243 
344 
34547 
348 
34951 
35254 
35557 
35860 
36166 
36768 
36970 
37172 
37375 
37678 
37980 
38190 
391 
39293 
39495 
39697 
39899 
40001 

aangeboden volgens yvert. 

** 
0,40 
2,— 
1,60 
0,50 
3,— 
1,25 
1 , — 
0,40 
0,80 
1,25 
1,50 
0,30 
8,— 
2,25 
8,50 
0,60 
0,60 
1,20 
0,80 
1 , — 
1,50 
1,75 
1,25 
2,— 
8,25 
2 , 
6,75 
1 , — 
1,50 
0,45 

10,— 
0,40 
1,75 
1,20 
1,25 

15,— 
4,— 
1,20 
4,— 

10,— 
3,— 
2,25 
1 , — 

22,50 
0,40 
1,20 
1,20 
3,— 
1 20 

12,50 

** Is ongeb 

oo 

0,60 
2,50 
2,— 
0,60 
1,75 
1,40 
0,65 
0,40 
0,20 
0,20 
1,50 
0,30 
0,40 
0,40 
1,20 
0,25 
0,25 
0,25 
0,40 
0,25 
0,45 
0,65 
0,50 
1,75 
1,65 
0,80 
6,75 
0,20 
0,45 
0,45 

10,— 
0,10 
0,50 
0,50 
0,60 

15,— 
0,80 
0,40 
3,— 
2,40 
3,— 
0,65 
0,40 
4,— 
0,10 
0,40 
0,50 
3,— 
0,50 

12,50 

40206 
407 
408 
40912 
41314 
41516 
41718 
41920 
42122 
42324 
425 
42627 
42832 
43334 
43549 
45051 
45255 
45657 
45859 
46061 
46264 
46568 
46970 
47172 
47374 
47576 
477 
47879 
48081 
48283 
48485 
48687 
48889 
490 
49194 

Dienst 
17 
8 
921A 
921B 
2232 
3340 
4151 
5258 
59 
6066 
6784 

ru ik t ; '"* is gebru 
Het Noorwegen handboek deel lIl is verkrijgbaar ä f 100,—. 
P O S T Z E G E L H A N D E L „ V I K I N G 
55, Almelo. Tel.: (05490) 64 17, Giro 
Bezoekt onze stand op de Amph 

*, Sumpel 27, Den Ham (O 
119.88.62. 
lex 1121 mei in de RAI 

** 
3,— 
1 , — 
0,80 
3,— 
1,50 
1,75 
1,20 
1,50 
1,50 
1,75 
1,25 
1,60 
1,75 
1,20 
7,— 
1,20 
1,75 
1,20 
1,20 
1,20 
1 , — 
1,75 
0,65 
0,80 
1,20 
0,90 
0,80 
1,20 
1,40 
1,10 
1,50 
1,10 
1 , — 
1,25 
1,65 

6,25 
0,20 

40,— 
4,50 
5,50 
3,25 
6,50 
4,50 
0,25 
2,10 

13,— 
kt. 

oo 

1 , — 
0,75 
0,35 
1,50 
0,50 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
0,50 
0,45 
0,75 
0,60 
0,80 
2,40 
0,60 
1,20 
0,60 
0,60 
1 , — 
0,50 
1 , — 
0,30 
0,50 
1 , — 
0,70 
0,60 
1 , — 
1 , — 
1,10 
1 , — 
0,70 
0,70 
0,45 
1,50 

4,75 
0,20 
6,50 
3,— 
2,— 
1 , — 
6,25 
1,65 
0,10 
0,80 
5,25 

V.), Boddenstraat 1 

te Amsterdam 1 

■H^H^^HI 
TIJDELIJK 1 5% KORTING 
100 Albanië 

50 Andorra 
50 Angola 
50 Arabië 

200 Argentinië 
25 Barbados 

100 Beieren 
300 België 
100 Bolivia 
300 Bulgarije 
500 Bulgarije 
200 Denemarken 
300 Egypte ( ± 200 

grootformaat) 
500 Eg/pte (bijna comp 

25 Gibraltar 
15 Groenland 
25 Haiderabad 
25 HaTti 

1000 Hongarije 
1500 Hongarije 
2000 Hongarije, vr i jwel 

compleet 
30 Hong Kong 
50 Ierland 

100 India 
200 India 
100 Irak 

50 Marocco 
50 Mouritius 

op onderstaande prijzen 
33,75 
10,90 

6,75 
U,90 
7.90 
5.90 

14,90 
12,— 
9,90 

10,50 
29,50 
9,90 

49,— 
eet) 
195.— 

9.— 
4.50 
3.90 
7.25 

55,— 
165,— 

449,— 
4,95 
4.90 
2,50 

11,90 
6,90 

12,90 
14,90 

100 Mexico 9,50 
25 Montenegro 9,50 

100 Mozambique 16,90 
25 Nepal 3,50 
30 New Found land 11.90 

100 Nicaragua 14.90 
200 Noorwegen 13.50 
300 Noorwegen, zeer 

mooi, veel groot

formaat 42,50 
200 Portugal 12.90 
600 Roemenië 39.— 

1000 Roemenië 135.— 
1500 Roemenië, bijna 

compleet 229.— 
100 Rusland 9.75 
200 Rusland 25.— 
50 Saargebied 6.90 

100 Saargebied 17,90 
200 Spanje 8,90 
300 Spanje 22,50 
500 TsjechoSlowakije 24,90 

1000 TsjechoSlowakije, 
bijna een land 
compleet 75,— 

100 Tunis 11,90 
300 Turki je 1 1 , — 
500 Turki je 25,— 
100 Ukraine 6.90 
100 Uruguay 5.90 

Vooruitbetaling of onder rembours. 
Verzuimt niet, onze engrosprijs 
& Overzee, Indonesië en buiter 

lijsten aan te vragen met aanbiedingen van Nederland 
landse series en samenstellingen. 

POSTZEGELHANDEL AKROPOLIS 
Amstelveld 17, Amsterd am. Giro 1298a2 


