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TE KOOP G E V R A A G D 
P O S T F R I S ZONDER PLAKKER 
Nederland 
356/73 
356 a/d 
402/03B 
462 
i7iia9 
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,— 

uinea 
37,50 

Niet genoemde soorten alsmede FIRST DAY COVERS en de betere 
series van CURAC^AO en SURINAME kopen wi j ook. Nederland vóór 
1940 momenteel tevens ongebruikt met plakkeren gebruikt gevraagd. 
Aanbiedingen worden p.o. behandeld. 

GOEDE V E R Z A M E L I N G E N G E V R A A G D 

W. VAN SPLUNTER 
QUADENOORD 5 - ROTTERDAM-26 

NIEUW TELEFOONNUMMER (010) 2 7 2 6 6 0 

W i j kopen to t dekking van onze behoefte. Minimum-zending ƒ50,—. 

BRANDKASTEN 
Uw kostbare postzegelverzameling en uw waardepapieren laat u 
toch zo maar niet slingeren, ü hebt hier echt een brandveilige kast 
nodig, deze moderne kasten hebben wij voor u in de prijzen van 
f250,—, f390,—, f675,—. Zegt u, ik wi l een zware pantserbrand-
kast, dus brand- en inbraakvri j , Kaptino heeft een enorme sor
ter ing zware brandkasten als nieuw, echter meer dan f2000,— lager 
dan de nieuwprijs. Nieuwe Inbouwkluizen 24 maten van f125 ,— af. 

Momenteel als reclame-aanbieding gloednieuwe stalen schrijf-
bureaus waarde f330 ,— nu slechts f248,—. Ja u leest het goed. 

Stalen bureaus f330,— nuf 248,— 
bladmaat 150 -f- 75 cm met 6 laden, dus elke kant drie laden. Stalen 
bureaus, bladmaat 150 + 75 cm met 2 laden f 169 ,—. Stalen type
bureaus met 5 laden f 138,—. Stalen archiefrekken hoogte 200 
cm slechts f 75,— Oerdegeli jke beklede kantoorstoelen f 29,50, 
f 3 8 , — met leuning f49,50 . 

Ook in schrijf-, te l - , reken- en stencilmachines keuze uit meer dan 
2000 machines en voor elke beurs. T r iumph Portable schrijf
machines de beste op de wereldmarkt van f 250,— to t f 475,—. 
Remington f 198,— enz. O l i ve t t i f 249,— enz. N ieuwe el . te l 
machines met te l ro l f 297,50. U w oude machine kunt u bij ons 
inruilen. Komt u ook eens kijken in Amsterdam of H a a r l e m , u 
koopt 

Bij KAPTINO voordeliger 
AMSTERDAM: DE CLERCQSTRAAT 77, TELEFOON 12 3711 
HAARLEM: ZIJLWEG 53, TELEFOON 2 0018 - O O K REPARATIE 

O n z e bedrijven zijn elke dag geopend. 

Wij zijn met stand (No . 5) aanwezig op de AMPHILEX-tentoonstelling in de R.A.I. te AMSTERDAM, 
en tonen u graag een gedeelte van onze uitgebreide voorraad. 

Wij kunnen U daar o.a. voorleggen 
3 , prachtige verzameling NEDERLAND en O.G. gebruikt en ongebruikt, alsmede een uitgebreide 

verzameling oude brieven met zeldzame afstempelingen op de uitgifte 1852, 1864, 1867, enz. 
benevens vele betere nummers ongebruikt en gebruikt. 

D a een praktisch complete speciaal verzameling ZWITSERLAND, uitsluitend gebruikt, waarbij 
ook de zeer oude uitgiften en alle Port- en Dienstzegels in vele typen, alles opgezet volgens 
Zumstein catalogus. 

Ca zeer mooie verzameling OOSTENRIJK, ongebruikt en gebruikt, met vele f.d.c. die zeer lastig 
zijn. 

d . vele collecties van EUROPA landen, zoals BELGIË, PORTUGAL, LUXEMBURG, SKANDINAVIË 
enz. vyaarbij ook de oude uitgiften zeer goed aanwezig zijn, in heel mooie kwaliteit. 

e » Een unieke vrijwel complete verzameling URUGUAY tot 1947 waarbij vele rariteiten in veel
voudige exemplaren zowel ongebruikt als gebruikt aanwezig, alsmede de zeldzame Luchtpost 
series tot 1945, Dienst- en Portzegels, totaal ruim Y.frs. 15.000,—. 
DEZE COLLECTIE WORDT UITSLUITEND IN HAAR GEHEEL VERKOCHT. 

1 , een verzameling ISRAËL, postfris met tab, opgezet in Lindner-album, alsmede collecties ge
bruikt met en zonder tab., en een grote collecties f.d.c, enz. enz. 

Mocht u verhinderd zijn deze buitengewone mooie Tentoonstelling te bezoeken, stuurt ons 
uw mankolijst en wij maken zichtzending. 

POSTZEGELHANDEL TINE DE BUHR 
N.Z. Voorburgwal 347 (t/o de Postzegel markt) AMSTERDAM, telefoon 23 33 24 



MIRAKELDOZENI! 
Ze kunnen haast niet dicht! De zegels puilen er uit! Enorme waarde! Uren en uren gezellig 
postzegelen! Meteen bestellen want de voorraad is beperkt! 

Doos met 1000 zegels v u BELGIË, waarvsin minstens 500 verschillendt 
'n pracht van een sortiment Slechts 
Doos met 1000 zegels v in BULGARIJE, waarvan mmstens 500 ver
schillend, een koopje voor de kenners, gaan weg voor slechts 
Doos met 500 Deense zegels, waarvan zeker 200 zegels verschillend, 
neem maar weer mee voor 
Doos met liefst 1500 zegels van DUITSLAND, minstens 1000 verschil
lende zegels' Gigantrsche waarde 
Doos met 1500 exemplaren van Engelse Kol. en Gebieden, waarvan 
zeker 1000 verschillend, de rest is mooie ruilwaarde. Gaan thans weg 
voor 
Doos met 1500 zegels van EUROPA! Minstens 1000 zegels zijn ver
schillend Neem maar weer mee voor 
Doos met 1000 FRANSE zegels, waarvan minstens 500 verschillende 
soorten *n Koopje 
Doos met 1000 mooie FRANSE KOL.-zegels, waarbij 300 verschillende. 
Slechts 
Doos met 1000 waardevolle HONGAARSE zegels, minstens 500 zegels 
zijn verschillend. Geringe voorraad 
Doos met 1000 prachtzegels van INDONESIË, ruim 400 verschillende 
soorten U vindt de duurste zegels' Prijs slechu f74,75. U ontvangt 
een GRATIS ALBUM van Indonesië erbi| 
Doos met 400 zegels van ISRAËL, ruim 100 verschillende zegels, de rest 
IS uniek ruilmateriaal Hoge waarde Prtjs 
Doos met 1000 ITALIAANSE zegels! Wat 'n pracht* Ook weer minstens 
500 verschillende zegels. Thans voor slechts 

50 ALBANIË, grootformaatzegels met enorme waarde, thans 
100 AFGHANISTAN, iets zeldzaam moois, voor kenners! 

50 AUSTRALIË, met veel dierenzegets, 'n weggevertje! 
50 AUSTRALIË, grootformaatzegets, de allernieuwste! 

200 BLOEMENZEGELS, op waarde werd met gelet! 
25 CUBA, gedenkzegelsl 'n Koopje voor 

300 DIERENZEGELS, door leken samengesteld, enorm! 
100 EGYPTE, fonkelnieuw sortiment, waardevol! 

50 GRIEKENLAND, grootformaat! Muntenzegels, enz. enz. 
400 HONGARIJE, waarbij liefst 300 grootformaat! Prachtig 
500 HONGARIJE, waarvan 400 grootformaat, dieren, bloemen, sport 

enz enz Een gigantische waarde, gaan weg voor 
50 PERU, 'n schitterend pakket voor slechts 

500 SPORTZEGELS Zo iets moois zag u nog nimmer! De duurste 
zegels werden in deze pakketten verwerkt 

50 SYRIË, wederom zeldzame zegels' Pak mee voor 
100 VATIKAAN, zolang de voorraad het toe laat! 
100 ZUID-AFRIKA, zeldzaam fraai en waardevol! 
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES: 2 X 5 et en 6 x 15 et 

„ „ 10 X 7 et en 2 X 15 et 
8 X 6 et en 2 X 18 et 

F.D.C.'s NED. NIEUW GUINEA: KINDERZORG 1957 
RODE KRUIS 1956 
BLOEMEN 1959 
VLUCHTELINGEN 1960 

36,35 

42.50 

20,85 

52,40 

« . -
24,90 

51,50 

47,25 

35,— 

37,95 

42,50 

5,95 
19,95 
1,15 
2,95 

18,95 
1,95 

21.95 
5,95 
4,50 

16,95 

24.95 
3.95 

45.— 
3.95 

39.95 
5.95 
7,50 
3 , -
2,— 

15,— 
3 0 , -
6,50 
6,— 

Doos mee 1000 mooie JOEGOSLAVlE-zefeltl Min i ten, 500 verschil
lende. Voor de kennersl f 49,— 
Doos mee 500 prachczegels van NOORWEGEN I Ruim 200 verschil
lende soorten Prachtig voor het plakken van boekjes. ƒ 29.50 
Doos met 1000 OOSTENRIJKSE zegels Ongeveer 300 verschillende 
soorten Zolang het nog kan voor deze pri|sl f 31.80 
Doos met 500 zegels van PAKISTAN Enorm mooi. Ruim 200 verschil
lend Pri|S slechts f 44,25 
Doos met 1000 POOLSE zegels, waarvan ongeveer zo'n 300 verschillende. 
Wat 'n prachtl Op v^aarde werd niet gelet Gaan weg voor f 35,— 
Doos met 500 zegels van PORTUGAL. Ruim 300 verschillende soorten, 
'n Koopje voor de liefhebber! Slechts f 31,50 
Doos met 1450 RUSSISCHE zegels, waarvan zo'n 750 verschillend. 
Bijna allemaal complete series Enorme waarde Prijs f168,— 
Doos met 500 SPORTZEGELS, waarvan 300 verschillend. Wat een 
mooie zegels, vele dure exemplaren. f 35.50 
Doos met 1000 zegels van TSJECHOSLOWAKIJE, waarvan 500 ver
schillend Meteen bestellen. f 33.85 
Doos met 2000 zegels der GEHELE WERELD (1000 verschillende). 
Veel avontuur f 23.90 
Doos met 1000 ZUID-AMERIKAANSE zegels (500 verschillende) f 47.50 
Doos met 1000 zegels van SKANDINAViE, waarvan zo'n 500 verschil
lende exemplaren. Mooie koop f 35,— 
Doos met 1000 Grootformaat-plaatjeszegels der GEHELE WERELD, 
waarvan ruim 500 verschillende Gaan weg voor f 35.— 

F.D.C, 's NED NIEUW GUINEA VLINDERS 1960 f 7,50 
INDONESIË, 7 w dieren Riau f2,95,12 w bloemen f 0.95 

„ 10 w Sukarno (nieuw type) f 0.95 
400 INDONESIË, u vindt de allerduursce zegels, door leken samen
gesteld, enorme hoge waarde'GRATIS ALBUMI f 39,95 
y. kg afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 19,50 
'/. kg afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) f 37,50 
DROOMPARTIJ. ruim 500 louter motiebegels. ruimtevaart, sport, 

bloemen, vlinders, torren, kevers, vissen enz. ènz. Zéér grote 
winstmogelijkheden f 27.50 

MAMMOETPARTI), een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle 
buitenlandse zegels, meest grootformaat, dieren, bloemen, sport 
enz Deze partijen gaan weg voor slechu f 12.95 

GIGANT-PARTII. liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest 
grootformaat' Elke koper ontvangt gratis de compl serie van 24 
waarden Aziatische Spelen, van Indonesië, per partij slechu f 16.90 

GOLIATHPARTIJ ..DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle 
zegels, buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als rui l 
materiaal. Ruim flOO,— handelswaarde' Slechu f 25.— 

400 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë «n I N D O N E S I Ë , M n pracht 
vmn *n samenstelling met veel bi}zondere en postfrisse zegelt 
'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 I zeer m o o i pakket voor een buitenge
woon lage prijs f 27,50 

Postzegelhandel H. FIORANI 'n postaegelméMnie ? nan naar FIOHANII 
POSTORDERADRES: (vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397. 

Portokosten extra I Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden Icoopjes Postgiro41511 t.n.v. I.J. Mark 
te KAAG 
AFHAALADRESSEN: Wij nemen bundel en massav̂ aar in betaling. Vraag inkooplijst. 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, AmsterdamW. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 

1866 wapen 5 c PB 62F 
5 c rood/grijs 63F 
2 c in blok PB 76A 
5 c in paar PB 62G1H 
1 ' / , c 16V on j e t 

1867 U kl g dik papier 
1869 delpierre PB 78 

25,— 
90,— 
90,— 
62,50 
50,— 
72.— 
85,— 

W I J zi|n N I E T op de Amph i l ex , daarom deze speciale aanbieding 

PROEVEN Neder land en Overzee . 
1870 schimlin PB 55B 115,— 
1869 stempelproef PB 54B rood 75,— 

wapen onget 15 stuks 160,— 
brandkast PB 1/2 compl (2) 210.— 
brandkast PB3+ita/c (cat 700,—) 400,— 
Ned Indie'70W III ?2 stuks 100,— 
Ned Indie port 15 c 11 stuks 85.— 

Aanb vnibl 
Onze kosten geven wi] aan u' Bestelt u tiidens de tentoonstelling 11 tot 21 mei 
ontvangt u 10% kort ing' 

U w adres voor proeven, rariteiten, „gekke' dingen natuurlijk 

Postzegelhandel 

"PHILATO" 
G. Wentzel 

Smedenstraat 126  Deventer  Te l . (05700) 1 78 67 ■ Giro  91.78 09 

De hoge eisen steüende verzamelaar kiest 
Leuchtturm" en ,,SecuraFalzios" 

met Hawidstroken 

ALBUMS 
Supplementen 19** (1967) zijn versche
nen, (zegels vanaf herfst 1965 tot einde 
1966) 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis  Amsterdam 9  Telefoon 79 26 40 



HOLLAND ALBUMS 
Voor de „ u p t o d a t e " v e r z a m e l a a r s 

lOLLAMJiEi 
r 

, ,mA.oWI^ ' ' " " 

In deze groot-for-
maat-albums, ge
drukt op prima 
houtvrij papier, for
maat 311^ 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 176 bladen f 10^-

NEDERLAND totaal 70 bladen f 6,50 
OVERZEESE RIJKSDELEN 

totaal 107 bladen f 7,50 
INDONESiiÉ-WEST-IRIAN 

totaal 36 bladen f 5,75 
LAATSTE DRIE DELEN IN ÉÉN BAND 

totaal 211 bladen f 12,50 

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

IMPORTA N.Y. POSTZEGELGROOTHANDEL 
DEN H A A G - POSTBUS 1 5 0 

Meer dan 1000 verkoopadressen in Nederland 

I I V H O U D 
van dit nummer 

Hoofdartikel 229 
De bestemming van en de afstempeling op de Ne

derlandse postzegels van de uitgifte 1867 230 
De nooduitgiften van de Kolonie Curacao in het 

jaar 1918 235 
De „Corrientes" postzegel 244 
Na (twintig jaren „Beeldfilatelie" 248 
Recente stempelvervalsingen 250 
Uit de filatelistische nalatenschap van W. B. Brocx, 

Mexico 266 
Filatelistische vakantiegids 268 
Overzicht van de bij het Ned. Maandblad voor Phil, 

aangesloten veren, van postzegelverzamelaars in 
Nederland, Ned. Antillen en Suriname 271 

Mijn vriend de filatelist 275 
Ingezonden 276 
Ingezonden -|- tabel Curagao 277 
Noodstempels van Tuddem 278 
Eerstedagenveloppen - Tentoonstellingen 279 
Tentoonstellingen - Agenda 281 
Rubriek Nederland 282 

Overzeese Rijksdelen 284 
Postwaardestukken 285 
België 286 
Post uit Parijs 287 
Brief uit Londen 289 
Ver. Naties 290 

Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen . . 291 
Nieuwe uitgiften 293 

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

P.S. Populair 
formaat 12 x 23y2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,50 
Losse etuis, per stuk ƒ0,15 

l ' a ^ B I formaat 16 X 25V2 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,90 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,25 

1 ^ , 3 , I I formaat 3OV2 * 25'/2 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis f 9,90 
Losse etuis, per stuk f 0,50 

P C I I I formaat'35 x 25V2 cm, 15 etuis voor 90 covers 
. w . I l l Prijs, inclusief etuis f 12,90 

Losse etuis, per stuk ƒ0,65 

UITGAVE I M P O R T A n.v. 
POSTBUS 150 
DEN HAAG i FIRST DflV COÜEPS 

! = ^ . . ^ ^ i ; " " i ^ ï = ! 7 T V - r—— 

é\> 



Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

1 9 6 7 
AMSTERDAIVI 

1 9 5 2 
UTRECHT 

1 9 2 4 
's-GRAVENHAGE 

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

H. P. van Lente 
Cura^aostraat 35, Amsterdam-W 17 

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

Telefoon (070) 55 43 76 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten 

verenigingen is het abonnementsgeld 
in de verenigingscontributie begrepen 

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

op girorekening 70 6968 
ten name van de Penningmeester 
van het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

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

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

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

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

Me jaargang - mei 1967 (512) 

WELKOM 
Voor de derde keer verwelkomt Filatelistisch Nederland de Internationale 

Filatelie op een Internationale Postzegeltentoonstelling. Wij zijn er trots op, 
dat dit kleine land aan de verzamelaars van de gehele wereld mag tonen, dat 
ook wij In staat zijn HET jaarlijkse filatelistische evenement te kunnen verzorgen. 

Dit maandblad heeft het genoegen u hiermede een speciaal „Amphilex"-
nummer aan te bieden. 

DE RAAD VAN BEHEER 

WELCOME 
The Netherlands Philatelists welcome the International Philately for the third 

time at an International Postage Stamp Exhibition. We are proud that this small 
country is allowed to show the collectors of the entire world that we are able 
to organise THE Philatelic Event of the year. 

This Monthly has the pleasure to offer you hereby its special „Amphilex" 
Issue. 

THE EDITORIAL BOARD 

SOYEZ LES BIENVENUS! 
Les Philatélistes néerlandais sont heureux d'accueillir pour la troisième fois 

leurs collègues du monde entier ä une Exposition philatélique internationale. 
Nous ressentons quelque fierté que notre petit pays ait I'occasion de montrer 
ä tous les collectionneurs que nous sommes en mesure d'organiser l'Evènement 
philatélique de l'année. 

Notre revue mensuelle a Ie plaisir de vous offrir ici un Numero spécial ä 
I'occasion de „l'Amphilex". 

LES EDITEURS 

WILLKOMMEN 
Zum dritten Male begrüssen die niederländischen Philatelisten die Vertreter 

der internationalen Philatelie auf einer internationalen Briefmarkenausstellung. 
Wir sind stolz darauf, dass unser kleines Land den Sammlern aus der ganzen 
Welt zeigen darf, dass auch wir in der Lage sind, DEN jährlichen Höhepunkt 
der Philatelie in Form dieser Veranstaltung zu organisieren. 

Der Redaktionsausschuss dieses Monatsheftes erlaubt sich, Ihnen hiermit eine 
„Amphilex" Sondernummer zu überreichen. 

DER VORSTAND 

Mei 1967 229 



DE BESTEMMING VAN 
EN DE AFSTEMPELING OP DE 
NEDERLANDSE POSTZEGELS 
VAN DE UITGIFTE 1867 
door Drs. A . M . A. van der Willigen. 

DE POSTALE DIENSTVERLENING OMSTREEKS 1867 
De internationale postzegeltentoonstelling „Amphilex 67" 

is een goede aanleiding ons eens te bezinnen op de thans 
bijna honderdjarige, derde serie Nederlandse postzegels 
waarvan het gebruik en daardoor ook de afstempelingen, 
die op deze zegels voorkomen, tot dusver nog nauwelijks 
zijn beschreven. 

Juist in de korte verkoopperiode van deze zegels (1867 
tot 1872 è 1874) hebben zich enkele belangrijke postale ver
nieuwingen voltrokken. 

In het jaar 1867 kon men eigenlijk nog niet van een enigs
zins modem Nederlands postverkeer spreken want de ver
goeding voor het vervoer van een (binnenlandse) brief was 
nog niet uniform — zoals in Engeland, waar al sinds 1840 
het „penny-postage" gold — maar werd nog op de ouder-
wets-degelijke manier berekend naar de afstand tussen het 
postkantoor van vertrek en dat van aankomst: tot dertig 
mijl ( = kilometer) bedroeg het porto 5 cent en daarboven 
10 cent voor een brief van 15 „wigtjes" (= gram). En voor 
hetzelfde geld wilde de post deze 5 of 10 cent voor een onge
frankeerde brief ook nog wel bij de geadresseerde — 
na aanbellen en wachten aan zijn huis — in ontvangst ne
men. De slagzin „Tijd is geld" deed in die goede oude tijd 
nog geen opgeld. . . . 

Briefvervoer voor particulieren kwam echter in die leer-
plichtloze tijd met veel analfabetisme nog niet zoveel voor 
en de voornaamste klanten van de post waren handelshui
zen en dergelijke, die hun te betalen brieven wel met tien 
of meer stuks per dag telden, zodat het door de geadres
seerden bij ontvangst betalen niet zoveel bezwaar oplever
de. 

De postzegel was trouwens in 1867 ook voor andere doel
einden dan brieven nog niet algemeen gebruikelijk. Voor 
couranten en overig drukwerk moest het porto wèl bij voor
uitbetaling worden voldaan, maar hiervoor bestonden in ons 
land nog geen postzegels (in Oostenrijk kende men hiervoor 
al in 1851 de thans beroemde zegels met Mercuriuskop). 
Het begrip „frankering bij abonnement" met korting op 
het totale portobedrag bij voorafgaande sortering door de 
afzender was in het geheel nog niet uitgevonden. 

Ook was in 1867 het gebruik van couverten nog tamelijk 
sporadisch want de meeste brieven werden net zoals in de 
voorafgaande vierhonderd jaar, dichtgevouwen en met een 
ouwel of met lak gesloten, waarna op de buitenzijde het 
adres werd vermeld. Dit is een geluk voor ons, verzame
laars, want daardoor zijn er in archieven nog betrekkelijk 
veel postzegels op de gehele brieven bewaard gebleven, 
b o k het gebruik van briefkaarten was in 1867 nog onbekend. 

Portzegels voor de invordering van het porto bij de ge
adresseerden bestonden al evenmin en geen enkele post-
ambtenaar was in die dagen zelfs maar op de gedachte 
gekomen het dagelijkse schrijven op zovele brieven van het 
in te vorderen portobedrag te vereenvoudigen door gebruik 
te maken van stempels, zoals dat in Engeland en Frank
rijk veel voorkwam. 

Tijdens de gebruiksduur van deze „derde emissie" kwa
men nu, onder andere als gevolg van een nieuwe, op 22 juli 
1870 afgekondigde postwet, allerlei verbeteringen tot stand: 
1. Op 1 januari 1869 werden de eerste postzegels voor kran

ten en ander drukwerk ingevoerd, de 1 cent zwart en de 
2 cent oranje, terwijl voor zwaardere drukwerkzen
dingen en die naar het buitenland eveneens frankering 
met zegels werd voorgeschreven. Hiervoor konden dut 
ook deze zegels van 5 tot en met 50 cent worden gebruikt 

2. In april 1870 kwamen de eerste portzegels van 5 en 10 
cent in gebruik, voorlopig slechts voor arrondissements-
gebruik: voor stukken uit en bestemd voor het rayon van 
éénzelfde postkantoor. De plattelandsbrievenbestellers 
die blijkbaar nogal eens tijdens hun route brieven mede
namen voor een adres elders op hun route, schenen dit 
postvervoer soms wel „voor eigen rekening" uit te oefe
nen door wel het porto aan te nemen, maar dit niet al 
te dragen. Om hierop nu controle te kunnen uitoefenen, 
werd voorgeschreven, dat zodanige brieven onderweg al 
van een portzegel moesten worden voorzien, die dan met 
pen of potlood ongeldig moest worden gemaakt. De be
stellers hadden daarvoor een voorraadje portzegels bij 
zich. 

3. Op 1 januari 1871 kwam het afstandstarief te vervallen 
en werd het vervangen door een uniform binnenlands 
briefport van 5 cent voor brieven tot 15 gram, maar te
vens werd de keuze van de afzender wié het porto zou 
betalen beperkt. Ongefrankeerde en onvoldoend-gefran-
keerde brieven konden nog wel worden verzonden 
maar werden dan bij de aflevering belast met het ont
brekende porto, verhoogd met 5 cent per zending. Dit 
gaf natuurlijk een sterke stimulans aan het verbruik 
van de postzegels. Voor het drukken van deze postze
gels steeg het papierverbruik bij de drukkerij ineens var 
bijna 75.000 vellen in 1870 tot bijna 185.000 vellen in 1871 

4. Op dezelfde datum werd ook het drukwerktarief naai 
een modernere grondslag vastgesteld. De tariefbereke
ning naar de oppervlakte in „vierkante palmen" were 
vervangen door een tarief naar het gewicht der stukken 
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5. Voorts werd nog met ingang van 1 januari 1871 inge
voerd de expressebestelling en werd de postwisseldienst 
gereorganiseerd, zodanig dat voortaan ook de formulie
ren daarvan met zegels moesten worden gefrankeerd. 
Voordien werd 1 pet. van het gestorte bedrag met een 
minimum van ƒ0,01 (!) door de posterijen m geld ge-
incasseerd. 

DE AFSTEMPELINGEN 
Postkantoren 

Tijdens de gebruiksduur van deze postzegels werden ook 
in de wijze van afstempeling enige belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd. Nog anderhalf jaar na de ingebruikneming 
van deze zegels werden de postzegels op de brieven voor
zien van het sinds 1861 voorgeschreven omlijste FRANCO-
stempel, dat bij alle postkantoren en in een aantal postrij-
tuigen van de treinen in gebruik was. 

Op aangetekende brieven — die pas met ingang van 1 
juli 1882 van speciale aantekenstrookjes zouden worden 
voorzien — moesten de postkantoren een stempel „Aange-
teekend" afdrukken, welke stempels tussen 1815 en 1855 in 
schrijfletters zonder omlijsting (afbeelding 1) en sinds 1855 
in drukletters met omlijsting waren uitgevoerd. Van 15 janu
ari 1868 tot 1 april 1869 moesten deze stempels zelfs 
worden afgedrukt op de zegels (van 10 cent), welke dienden 
voor de verplichte vooruitbetaling van het aantekenrecht 
(afbeelding 2). Vanzelfsprekend kwam dit stempel, in
dien met zegels van 5, 15 cent of hogere waarden werd ge-

■''■^^^z.^/^^^/rf.^^..., y/^r . // /Z^/^ / V / V S y 

/. Gemengde frankering (1872 + 1867) op een brief van november 
1872 met cursief stempel ,,Aangeteekend". Linksonder een stempel 
A in ovaal als aanwijzing, dat deze brief aan loket A voor de aan
getekende stukken te 'sGravenhage moest worden afgehaald 

2. Brief van februari 1869, waarop de 5 centszegel voor het ge
wone porto met FRANCO en de 10 centszegel voor het aanteken
recht conform het toen geldende voorschrift met het stempel AAN
GETEEKEND werden vernietigd. 

3 Zeebrief, per s s Conrad in augustus 1872 uit Heerde via 
Hattem naar Semarang verzonden Datumstempel met takje en 
puntstempel nummer 50, beide in zwart afgedrukt. 

4 Brief, tezamen met monster in oktober 1868 verzonden. De 
zegels werden met een stempel FRANCO zonder omlijsting ver
nietigd Het porto was ontoereikend, zodat de geadresseerde nog 
10 cents moest bijbetalen. 

5 Visitekaartenvelopie van augustus 1869, door de afzender als 
brief gefrankeerd, maar voorzien van het voor drukwerken bestemde 
halfrondfrancostempel Rozendaal. 
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frankeerd, ook wel eens daarop — en zelfs sporadisch op de 
nog geldige zegels van de vorige uitgiften 1852 en 1864 — 
voor. Een aantal kantoren bleef nog het oude schrijfletter
stempel gebruiken, waardoor men dat ook nog wel op al 
deze zegels aantreft. 

Naast de zegels werden — tot en met 31 december 1869 
m rode (of paarse) kleur — de volgende dagtekeningstem
pels afgedrukt: 
1. op enkele kantoren nog enkele jaren het uit 1854 da

terende datumstempel met groteske letters in een enkele 
cirkel; 

2. op verscheidene andere kantoren de sinds 1865 inge
voerde datumstempels met bovenin de plaatsnaam en 
onderin een „takje" tussen twee cirkels (afbeelding 3); 

3. op de meeste kantoren het sinds 1866 ingevoerde datum
stempel met uuraanduiding, door filatelisten genoemd 
het „tweeletteruurstempel" (afbeeldingen 1 en 2). 

Van enkele Limburgse postkantoren (Maastricht en Roer
mond) zijn brieven bekend, waarop de zegels zijn vernie
tigd met een FRANCO-stempel zonder omlijsting (afbeel
ding 4). 

De oorzaak, dat een deel van de hierboven onder 2 en 3 
genoemde stempels in 1869 met paarse in plaats van rode 
inkt werd afgedrukt, is dat de uitvinding der anilinekleur-
stoffen de oorspronkelijke rode stempelinkt heeft verdron
gen. Dit had tengevolge, dat met ingang van 1 januari 1870 
het gebruik van uitsluitend zwarte stempelinkt werd voor
geschreven. 

6 Brief van december 1868, in Warmond voorzien van het lang-
stempel, FRANCO zonder omlijsting op de 5 cents-postzegel en 
van een (rood) takje-stempel Leiden met halve cirkel, waardoor 
deze brief rechtstreeks per trein uit Warmond naar Schiedam kon 
worden verzonden 
7 Brief uit Hardeganjp, waarop de 5 cents-postzegel door het 
hulppostkantoor moest worden gestempeld, omdat deze brief zonder 
tussenkomst van een postkantoor naar Bergum mocht worden 
verzonden 
8 Vóór de opening van de Moerdijk-spoorbrug in 1872 kon de 
post voor Noord-Brabant en verder te Rotterdam m een speciale 
brievenbus worden gepost, waarvan de inhoud ongestempeld per 
raderstoomboot naar de Moerdijk werd vervoerd In de trein 
Moerdijk-Antwerpen vond dan de stempeling, meestal met drie 
verschillende stempels plaats 

Op dat tijdstip waren echter al gedurende negen maan
den de FRANCO-stempels vervangen door de puntstem-
pels of — zoals zij officieel werden genoemd — „nommer-
stempels". Hiervan werden de nummers 1-135 op 1 april 
1869 uitgegeven aan de op dat ogenblik bestaande 135 post
kantoren (afbeeldingen 1 en 3), terwijl de nummers 136-137-
138 op dezelfde datum aan drie spoorwegpostkantoren werden 
verstrekt (afbeelding 8). Gedurende de verkooptermijn van 
deze zegels (voor de 5 tot en met 20 cent tot eind 1872 / begin 
1873 en voor de 25 en 50 cent tot in 1874) kregen successie
velijk nog circa vijftien nieuw opgerichte postkantoren, één 
spoorwegpostkantoor en de tijdelijke postkantoren in drie 
militaire kampen puntstempels met hogere nummers, waar
van die met de nummers 155 (augustus 1870: Kamp bij de 
Bilt en juni 1872: Kamp Wiesselse Veld, afbeelding 12) en 
159 (Kamp bij Miliigen) tot de grootste zeldzaamheden beho
ren, vooral op gehele enveloppen! 

Nadat de zegels niet meer aan de postkantoren ver
krijgbaar waren, bleven zij nog tot 1 november 1879 geldig 
zodat de mogelijkheid bestaat, dat zij ook nog voorkomen 
met de puntstempels, genummerd tot en met 196 van de 
postkantoren, welke vóór genoemde datum zijn opgericht, 
al kennen wij geen enkele dezer hogere nummers op de ze
gels van de derde emissie. 

De tot dusver genoemde stempels werden alle op brieven 
gebruikt, maar — zoals wij hierboven al opmerkten — zij 
komen smds 1869 ook regelmatig op drukwerken en mon-

9 Brief van april 1872, te Rotterdam gepost in de trein van 
de N(ederlandsche) R(hyn)spoorweg De postzegel had met het 
FRANCO-stempel moeten worden vernietigd, terwijl het halte
stempel ROTTERDAM, dat nu vermoedelijk ter besparing van tijd 
op de postzegel is afgedrukt, ernaast behoorde te staan 
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sters voor, al bleef dit voor wat déze zegels betreft, hoofd
zakelijk beperkt tot de voor het buitenland bestemde druk
werken en die van zwaarder gewicht voor binnen- en buiten
land, omdat voor de overige drukwerken de wapenzegels 
van '/2 tot en met 2V2 cent waren bestemd. 

Men vindt deze zegels van 1867 daardoor ook met de af
stempelingen, die uitsluitend voor drukwerken waren be
stemd. Op een aantal kantoren waren dat in 1869 nog de 
halfrond-francostempels (afbeelding 5) zoals deze al op de 
zegels der eerste emissie tussen 1852 en 1861 werden afge
drukt, maar sinds 1866 kwamen op alle postkantoren de 
„takje-franco-stempels" in gebruik, de normale afstempe
ling der wapenzegels van 1869. 

Hulpkantoren 
Evenals voor de drukwerken een andere wijze van af

stempeling was voorgeschreven, gold dit ook voor de stuk
ken, die bij hulpkantoren werden gepost. Deze beschikten 
als regel nog slechts over een éénregelig kantoornaamstem-
pel en mochten dit — behoudens de hierna te noemen uit
zonderingen — slechts op de brieven zelf in de rechterbo
venhoek (de zegels moesten bij voorkeur links boven ge
plakt!) afdrukken, terwijl de verdere afstempeling, ook van 
de zegels, op de gebruikelijke wijze geschiedde op het naast-
bijgelegen postkantoor, waarheen de stukken ter verdere 
expeditie moesten worden gezonden (afbeelding 3). 

Een bijzondere manier van afstempeling kwam voor op 
een klein aantal hulpkantoren, die aan een spoorlijn waren 
gelegen. Deze behoefden in voorkomende gevallen de te 
verzenden stukken niet via het postkantoor, waaronder zij 
ressorteerden, te leiden maar mochten deze rechtstreeks 
met de eerstvolgende trein verzenden. Deze hulpkantoren 
waren daartoe van meer dan één stempel voorzien en wel 
behalve van hun kantoornaamstempel tevens van een 
FRANCO-stempel (zonder omlijsting) én van een dagteke
ningstempel met de naam van het postkantoor, waaron
der zij ressorteerden, maar dan voorzien van een halve in 
plaats van een volle cirkel, zulks ter onderscheiding van de 
stempels, die op het betreffende postkantoor zelf in gebruik 
waren (afbeelding 6). 

In uitzonderingsgevallen, dat poststukken op een hulppost
kantoor werden gepost voor een zo nabij gelegen ander 
hulppostkantoor, dat verzending via het gewone postkan
toor vertraging zou opleveren, mocht de verzending 
rechtstreeks van het ene naar het andere hulpkantoor ge
schieden en alleen in dié gevallen was het hulpkantoor van 
afzending bevoegd én verplicht de postzegel(s) met zijn 
kantoornaamstempel onbruikbaar te maken (afbeelding 7). 
Meestal zijn deze afdrukken in zwart, maar een aantal hulp
kantoren heeft ook of uitsluitend rode stempelinkt gebruikt. 

Treinen 
De spoorwegpostkantoren verzorgden natuurlijk in de eer

ste plaats het postvervoer in gesloten pakketten of zakken 
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FRIESCH GENOdl's^CHA/^ van GESCHIED-, OUDHEID-en TAALKUNDE, 
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/o. Ha de invoering der briefkaarten in ons land op 1 januari 1871 
vochten deze krachtens speciale overeenkomsten met sommige 
'anden ook daarheen worden verzonden, maar moesten aanvankelijk 
a/s brief worden gefrankeerd! Deze kaart werd in mei 1871 uit 
Amsterdam naar Basel verzonden. 

11. Postkwitantie (eveneens sinds 1 januari 1871 ingevoerd) van 
oktober 1871. Het incassorecht moest tot 1896 met postzegels op 
de kwitanties zelf worden betaald. 
12. Brief van juli 1872, verzonden uit het militaire kamp Wieselse 
Veld. De zegel werd vernietigd met het aldaar gebruikte, zeer zeld
zame puntstempel nummer 155. 
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tussen de postkantoren, maar in een aantal treinen be
schikten de postconducteurs over eigen poststempels, waar
mede ZIJ losse brieven, welke op de stations of in de trei
nen zelf werden gepost, konden afstempelen Ook in de 
daarvoor gebruikte stempels komen interessante variaties 
voor Aanvankelijk moest elke brief worden voorzien van 
(■rie verschillende stempels op de zegels een stempel 
FRANCO m omlijsting (evenals op de postkantoren tot 1 
april 1869 gebruikt), een dagtekeningstempel met de naam 
of route van het treintraject en een zogenaamd haltestem
pel Dit laatste bevatte de naam van de plaats, waar de 
brief in de trem was gepost, omdat van die plaats uit — 
tot 1871 — het afstandstarief moest worden berekend 

Op enkele trajecten werd m 1869 en 1872 het FRANCO
stempel vervangen door de puntstempels 136137138141 
(afbeelding 8), maar op de overige trajecten bleven de 
FRANCOstempels in gebruik, niettegenstaande aanvan
kelijk blijkbaar de nummers 139, 140, 142 tot en met 150 
voor de andere trajecten waren gereserveerd, omdat de 
nummering voor nieuw opgerichte postkantoren na 1 april 
1869 werd voortgezet met de nummers van 151 af Deze 
gereserveerde nummers werden buiten de gewone volgorde 
pas in 1891, 1892 en 1893 aan nieuw opgerichte postkanto
ren uitgegeven 

Het gebruik van deze drie stempels op alle brieven was 
in de treinen — waar men ook moest sorteren en bundelen 
— vermoedelijk wel eens te tijdrovend, waardoor men te
gen de voorschriften in soms vereenvoudigingen toepaste 
Door het afstempelen van de zegels met haltestempels (af
beelding 9) of met de dagtekeningstempels kon men het 
gebruik van de FRANCO of puntstempels achterwege la
ten en het is met uitgesloten, dat daarom met alle gereser
veerde nummers op de treintrajecten m gebruik gesteld 
werden' 

Na 1871, toen het afstandsporto was vervallen, konden ook 
de haltestempels eigenlijk gemist worden (al komen zij op 
enkele trajecten nog tot omstreeks 1900 voor') en dit brengt 
mede, dat op enkele trajecten zelfb alleen met de datum
stempels ook op de zegels werd gestempeld 

Gebruik der zegels op andere poststukken 
Als onderdeel van de op 1 januari 1871 doorgevoerde mo

dernisering van het postwezen werd ook in Nederland 
het gebruik van briefkaarten ingevoerd, nadat Oostenrijk 
en Hongarije daarmede in 1869 als eerste landen waren be
gonnen Voor binnenlands verkeer werden officiële brief
kaartformulieren met rechtsboven een ïYi centswaarde
stempel verkocht, maar voor verzending naar andere lan
den werden, ten dele pas in de loop der volgende jaren 
met elk land afzonderlijke voorzieningen getroffen 

Hoe onwennig men aanvankelijk tegenover deze „nieuwig
heid" stond, bleek wel uit het feit, dat sommige landen deze 
kaarten nog wel wilden toelaten, maar aanvankelijk fran
kering en portverrekemng als brief verlangden' Pas na de 
oprichting der Wereldpostvereniging in 1874, toen ook de 
meeste andere landen al briefkaarten hadden ingevoerd, 
kwam er een algemeen, lager tarief (in ons land 5 cent) 
voor de briefkaarten naar het buitenland 

Speciaal voor gebruik naar het buitenland werden m 1871 
ook officiële briefkaartformulieren zonder waardestempel 
van 2V2 cent uitgegeven en hierop komen dus ook de zegels 
der emissie 1867 wel eens voor (afbeelding 10) 

Een ander nieuwtje uit 1871 was de invordering van geld 
op kwitanties door bemiddeling der posterijen en het daar
voor verschuldigde incassotarief moest in de periode 1871
1896 door middel van een of meer postzegels op elke kwi
tantie afzonderlijk worden voldaan Ook hiervoor konden 
dus nog juist gedurende enkele jaren de zegels van deze 
emissie worden gebruikt, die, evenals op de brieven, met 
de puntstempels onbruikbaar werden gemaakt (afbeelding 
11) 

Uit het vorenstaande blijkt wel, dat de zegels van deze 
uitgifte, vooral op gehele stukken, de interessante ontwik
keling van ons postwezen m de jaren rond 1870 duidelijk 
weerspiegelen niettegenstaande de laatste waarden nauwe
lijks vijf jaar en de hogere waarden slechts ongeveer zeven 
jaar aan de postkantoren werden verkocht 

Het ligt in de bedoeling hierop aansluitend in een der vol
gende nummers van het Maandblad enige lijsten met de 
ons bekende afstempelingen op losse zegels en de combi
naties op gehele stukken te geven en daarbij ook een zekere 
waardeverhouding enigermate te benaderen 
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Summary 

The third issue of Dutch postage stamps, in 1867, were 
used in a transition period In 1871 the optional postage, 
at distance rates, was replaced by the — actually obliga
tory postage with an increased rate for unstamped let
ters At the same time a uniform rate was introduced for 
inland mail, without regard to distance The P O Money 
Order service was modernised and facilities for mailing 
postcards and postal collection orders opened Postage 
stamps for printed matter were issued in 1869, and in 1871 
weight rates were substituted for size rates for printed 
matter The first two postagedue stamps appeared in 1870 

In the cancellation of stamps too, there have been changes 
In 1869 numeral cancellations were substituted for the 
, FRANCO" (POSTAGE PAID) mark for letters, and in 
1870 red ink was banned so that only blackink marks 
have been allowed since For 14V2 months the mark 
„AANGETEEKEND" (REGISTERED) was the prescribed 
cancellation for stamps covering the registration surcharge 

Résumé 

La troisieme emission de timbresposte neerlandais, mise 
en circulation en 1867, fut utilisee durant une periode de 
transition 

L'affranchissement facultatit suivant un tarif subordon
ne a la distance fut remplace, en 1871, par l'affranchisse
ment effectivement obhgatoire, augmente d'une surtaxe 
pour les lettres n'ayant pas ete timbrees Simultanement 
un bareme uniforme quel que soit le trajet fut adopte pour 
I'lnterieur du pays 

Le service des mandats fut modernise et Ton eut la fa
culte d'expedier cartes postales et mandats de recouvre
ment 

En 1869, des timbresposte furent emis pour les impri
mes dont le poids et non plus le format determina, a partn 
de 1871, le tarif a appliquer 

Les deux premiers timbrestaxe parurent en 1870 
L'obliteration des timbres subit aussi des modifications 

En 1869, les cachets de points succederent sur les lettre ! 
aux cachet „FRANCO" et, en 1870, I'usage de I'encrt ; 
rouge fut supprime, depuis lors, l'obliteration ne peut plu^ . 
se faire qu'ävec de I'encre noire Durant 14 mois '/2, It • 
cachet „Aangeteekend" („recommande") representa I'm j 
validation legale des timbresposte par lesquels on acquit « 
tait le droit d'enregistrement 

Zusammenfassung 

Die im Jahre 1867 herausgegebene dritte Ausgabe von 
niederländischen Postwertzeichen wurde in einer Übergangs
zeit verwandt Im Jahre 1871 trat an die Stelle der fakulta
tiven Frankierung auf der Grundlage eines Entfernungsta
rifs die — eigentlich verpflichtete — Frankierung und ein 
Zuschlagstarif fur unfrankiert versandte Briefe Ferner 
wurde zum gleichen Zeitpunkt fur das Inland ein unbescha
det der Entfernung geltender Einheitstarif eingeführt Der 
Pcstanweisungsdienst wurde modernisiert, ausserdem 
konnten von nun an Postkarten und Postauftrage versandt 
werden 1869 wurden Wertzeichen tur Drucksachen her
ausgegeben, und im Jahre 1871 wurde fur den Tarif von 
Drucksachen nicht das Format, sondern das Ge^wicht mass
gebend Die ersten zwei Nachportomarken erschienen im 
Jahre 1870 

Die Markenstempelung wurde ebenfalls geändert Statt 
des Poststempels „FRANCO" fur Briefe wurde 1869 
der Nummernstempel eingeführt Die rote Stempelfarbe 
wurde 1870 abgeschafft Seither darf nur noch mit schwar
zer Stempelfarbe gestempelt werden I4V2 Monate lang galt 
die Vorschrift, dass die Briefmarken in Hohe der Ein
schreibegebuhr mit dem Stempelaufdruck „AANGETEE
KEND" (Einschreiben) entwertet werden mussten 



De nooduitgiften van de 
KOLONIE C U R A S A O 

in het jaar 1918 

In de maand juni van het jaar 1918 ontstond er in de ko
lonie Curagao een tekort aan frankeerzegels van 1 cent. 
in september aan zegels van 5 cent. De koerserende zegels 
werden gedrukt bij het drukkersbedrijf van Joh. Enschedé 
& Zonen te Haarlem en uiteraard in die tijd nog per schip 
naar Curagao gezonden. Blijkbaar was er een stagna
tie in de aanvoer ontstaan 

Ik geloof, dat we de oorzaak van deze stagnatie moeten 
zceken in de oorlogstoestand in Europa. Hoe was deze in die 
dagen? De Duitse opmars in Frankrijk was al lang tot 
staan gebracht en de bewegingsoorlog was ontaard in een 
loopgravenknjg. De tijd werkte nu in het nadeel van Duits
land en zijn bondgenoten; immers de geallieerden ontvingen 
onder andere hulp uit Amerika, terwijl een volledige blok
kade tegen de asmogendheden werd toegepast, waar ge
brek aan alles begon te heersen Duitsland en zijn bond
genoten gingen toen ertoe over de totale onderzeebotenoor
log te voeren. 

Pas in februari 1917 werd dit strijdmiddel in zijn voile 
omvang toegepast, omdat de Duitsers terecht vreesden, dat 
de Verenigde Staten dan aan de oorlog zouden gaan deel
nemen. Nadat dit land inderdaad de oorlog had verklaard 
wilden de Duitsers een beslissing forceren, vóórdat de 
Verenigde Staten effectief aan de oorlog konden gaan deel
nemen. Daar moest immers het expeditieleger nog geheel 
gevormd worden. De onderzeebotenoorlog werd nu steeds 
feller gevoerd. Een groot gedeelte van de Noordzee en de 
Atlantische Oceaan en het gehele Nauw van Calais werden 
tot ,,Sperrgebiet" verklaard: de scheepvaart werd in deze 
gebieden verboden verklaard met als sanctie torpedering 
zonder waarschuwing van elk aangetroffen schip. Dit 
,,Sperrgebiet'' liep van de Belgische kust af in een wijde 
boog om Engeland heen, dicht langs Noorwegen, langs de 
zuidkust van IJsland tot diep in de Atlantische Oceaan. 

De neutrale Nederlandse schepen met bestemming de 
West, konden dus niet meer door het Nauw van Calais, 
maar moesten een omweg maken langs Noorwegen en IJs
land. In het voorjaar van 1918 ontketenden de Duitsers in 
Frankrijk enige offensieven om een doorbraak te forceren, 
hetgeen niet lukte. In de maand juni 1918 ontscheepten de 
Amerikanen in Frankrijk twintig divisies met een totale 
sterkte van een miljoen man. Uiteraard heeft dit de nodige 
spanning alsmede gevechten veroorzaakt in het „Sperrge
biet" en misschien zelfs daarbuiten. 

Juist tijdens deze bedrijvigheid op het oorlogstoneel in 
Europa en op zee ontstond er in de rustige kolonie Cura
gao, ver van het strijdgewoel, een tekort aan 1 en 5 cents
zegels. Weinig spectaculair in het wereldgebeuren, maar 
veer ons filatelisten interessant! Tot zover de historische 
achtergrond. 

De gehalveerde 2 centzegel 
Lezen we nu het Publicatieblad anno 1918 nummer 31: 

„Besluit van den SOsten Mei 1918, ter uitvoering van art. 
14 van de verordening van den 31n December 1889. (P.B. 
1890 No. 6). 

IN NAAM DER KONINGIN! 
De gouverneur van Curagao, overwegende, dat ter uitvoe
ring van art. 14 van de verordening van den Sin December 
1889 (P.B. No. 6), het noodig is, het navolgende vast te 
stellen: 

Te bepalen: 
Ie dat ter vervanging van de frankeerzegels van 1 cent 

waarvan de voorraad binnenkort uitgeput zal zijn, ver
krijgbaar zullen worden gesteld frankeerzegels van 2 
cent, die diagonaalsgewijs in tweeën zijn geknipt; 

2e dat dit besluit in werking zal treden op Curagao met 
ingang van den Isten Juni 1918 en op de overige eilan
den der kolonie op den dag, waarop het aldaar zal wor
den ontvangen. 

Gegeven te Willemstad, den SOsten Mei 1918. 
Uitgegeven den Sin. Mei 1918. 
De GouvernementsSecretaris, 

J. F. Haayen. Nuyens. 

Het gestelde onder punt 1 regelde het verschijnen van de 
noodzegels genoemd onder de nummers 71 en 71a in de ca
talogus van de NVPH. Wanneer de 2 centzegels op de nor
male manier diagonaalsgewijs in tweeen worden geknipt, 
dus van rechtsbeneden naar linksboven, dan ontstaan er 
twee gehalveerde zegels, een linkerhelft (nr. 71) en een 
rechterhelft (nr. 71a). Men kan ook knippen van links
beneden naar rechtsboven. Een linkshandige zou het zo 
kunnen doen. Dan ontstaan ook twee gehalveerde zegels, 
weer een linkerhelft (71) en een rechterhelft (71a), maar 
deze zegels zien er totaal anders uit. Dit links halveren 
is op Curagao weinig voorgekomen. Op de Bovenwinden 
echter meer, zoals we later zullen zien. Van elke gehal
veerde 2 of 2'/2 centzegel bestaan dus vier verschillende 
exemplaren. Uiteraard zijn de linksgeknipte exemplaren 
veel en veel zeldzamer dan de rechtsgeknipte. 

Exemplaren van beide helften, rechts geknipt 
Afstempeling Curagao 9lJULll8 en npUL/lS 

j ' . ■ ' ' . 
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Op Curacao 
Teneinde te achterhalen hoe de gehalveerde zegels op de 

postkantoren verkocht werden, heb ik contact gezocht met 
iemand, die dit persoonlijk heeft meegemaakt. Het was de 
heer Krafft, die mij het een en ander kon vertellen. Gaarne 
wil ik de heer Krafft op deze plaats mijn dank betuigen 
voor de vriendelijke wijze, waarop hij mij te woord heeft 
willen staan. 

De heer Krafft, oud-directeur van het postkantoor te Wil
lemstad — hoewel in 1918 nog ambtenaar bij de financiële 
dienst van het gouvernement — kon zich nog met zekerheid 
herinneren dat, toen hij op een goede dag in juni of juli 
1918 in het postkantoor kwam, daar een ongewone drukte 
heerste in verband met de uitgifte van noodzegels. 

De heer Krafft vertelde mij dat het als een lopend vuur
tje was rondgegaan, dat de gehalveerde zegels slechts fi-
latelistische .waarde zouden hebben, wanneer ze, opgeplakt 
op brief of papier, een volledige en leesbare stempelafdruk 
zouden vertonen. Kennelijk waren filatelisten en speculan
ten een voorraadje aan het inslaan. Het grootste gedeel
te van de toen verkochte gehalveerde zegels is nooit echt 
gebruikt. 

De catalogus van de NVPH geeft een verkocht aantal van 
32.000. Voor nr. 72 zelfs een aantal van 32.200 en dat in een 
tijdsbestek van slechts tien dagen. Immers nr. 72 werd uit
gegeven van 6 tot 16 juli. Uit de wet van de 19e juli 1918 
(Staatsblad 456), waarbij de koloniale huishoudelijke begro
ting voor het dienstjaar 1918 van Curagao werd vastgesteld, 
blijkt dat de totale inkomsten van de posterijen in de gehele 
kolonie waren gesteld op ƒ 28.550,—. De totale inkomsten uit 
de verkoop van de gehalveerde 2V2 cent-zegels (32.200 st.) 
bedroegen ƒ 322,—, dat wil zeggen ongeveer 1,13 pet. van de 
totale begroting, in een tijdsbestek van tien dagen (6 juli-
16 juli). Per jaar zou het ruim 41 pet. zijn. Hieruit blijkt, 
dat de verkoop der gehalveerde zegels ver boven de nor
male verkoop van 1 cent-zegels lag. 

Toch zijn deze zegels niet minderwaardig. Ze zijn te ver
gelijken met gelegenheidszegels, die men op een postkan
toor laat afstempelen, om er zodoende zeker van te zijn, 
dat de zegels gaaf blijven. Echt gebruikte exemplaren 
op brieven zijn zeer zeldzaam en veel meer waard. Te
meer omdat de 1 cent-zegel het tarief voor het binnenlands 
drukwerk vertegenwoordigde en dus in die tijd voornamelijk 
voor het verzenden van kranten en dergelijke werd gebruikt. 

Op de oktoberveiling 1963 werd door de Nederlandse Post
zegelveiling te Amsterdam een echt gelopen brief geveild, 
waarop twee strippen van vijf gehalveerde 2 cent-zegels 
(kavel 862). Ik heb getracht deze brief aan te kopen. Hoe
wel ik ƒ 110,— heb geboden, is het me niet gelukt. Het stuk 
bracht liefst f 115,— op. Dit wil zeggen: de koper betaalde 
ƒ115,— + ƒ17,25 (15"/o veilingkosten) + ƒ0,15 (tafelgeld) 
is ƒ 132,40, exclusief kosten voor overmaking van het geld. 
Dankzij de speculatie in deze gehalveerde zegels kunnen 
wij ze thans in onze verzameling opnemen. 

Toch zijn deze zegels tamelijk schaars. Immers als ik stel, 
dat ongeveer 80"/o van deze zegels bewaard is gebleven, en 
rekening houd met het feit, dat de zegels een loslatende 
kleur hebben, dat er nogal wat zegels verknipt en ver
scheurd zijn, dat de meeste normaal gebruikte exemplaren 
verloren zijn gegaan, dat vele exemplaren door tropische 
invloeden (roest) zijn vergaan, geloof ik dat ik met mijn 

schatting aan de hoge kant ben. 8OV0 van 32.000 is 25.600, 
laten we aannemen 26.000. Dit wil dan zeggen, dat er slechts 
13.000 complete series bestaan. Immers er zijn 32.000 ge
halveerde 2 cent-zegels verkocht, dat wil zeggen 16.000 lin
kerhelften en 16.000 rechterhelften, minus 20% verloren ge-
gane zegels geeft ongeveer 13.000 bestaande series. Een 
zegel waarvan slechts 13.000 exemplaren bestaan is terecht 
schaars te noemen. Dit blijkt ook uit het prijsverloop der 
laatste jaren in de NVPH-catalogus: 1959 f2,—, 1961 ƒ2,50, 
1963 ƒ3,— 1964 ƒ4,—, 1965 ƒ4,50, 1966 ƒ4,50 (71) en ƒ5,50 
(72). 

Op Bonaire 
Ook op Bonaire werden de bruine gehalveerde 2 cent

zegels gebruikt, althans verkocht en afgestempeld. Ik heb 
een honderdtal van deze zegels onderzocht. Ze droegen alle 
het stempel 9 JUL 18. Het waren strips afkomstig van vel-
delen van 4 x 4 of 4 x 2 zegels, niet op papier geplakt en nog 
voorzien van de gomlaag. Waren deze zegels echt en niet 
afkomstig van doorgeknipte en gestempelde veldelen van 
hele zegels? Ja, ze waren echt! De mogelijkheid, dat een 
gestempeld veldeel van 2 cent-zegels later is geknipt, 

zodanig dat diagonaal gehalveerde zegels ontstonden, is uit
gesloten. De strips zouden in dat geval randdelen van de 
stempelafdruk, die breder is dan de gehalveerde zegels, 
moeten vertonen. Dit nu was bij geen enkele zegel het ge
val. Wel waren deze randdelen in spiegelbeeld op de achter
zijde te zien, hetgeen mijn stelling steunt. Immers, door
dat de stempel breder was dan de strips, kwam telkens een 
randdeelafdruk op het stootkussen. Dit gaf na een aantal 
afstempelingen een spiegelafdruk op de achterzijde van de 
strookjes gehalveerde zegels. Deze onachtzaamheid van de 
postambtenaar veroorzaakte grove vlekken op de achter
zijde der zegels, die gewone zegels vaak waardeloos kun
nen maken. Bij deze nooduitgiften zijn ze bijzonder interes
sant omdat ze de echtheid mede aantonen. Hun, die één of 
meer van deze strips in hun verzameling hebben, advi
seer ik, niet door het verwijderen van de gomlaag te trach
ten deze vlekken weg te werken. 

De strookjes gehalveerde zegels werden van duidelijk 
leesbare stempelafdrukken voorzien, echter niet zodanig 
dat elke afzonderlijke zegel een volledig leesbare datum te 
zien geeft. Bij de tweede knip van het veldeel ontstond een 
strook van drie gehalveerde zegels; deze vertoont nu slechts 
een of twee stempelafdrukken met volledige datum op een 
of twee zegels (zie figuur 1). 

De echtheid van de zegels, die geen volledige datum dra
gen, kan slechts aangetoond worden zolang ze verbonden 
blijven met een of meer zegels, die wel een volledige da
tum dragen. Bij het knippen der veldelen had de eerste 
knip één gehalveerde zegel tot resultaat, zo ook de laatste 
knip. De echtheid van deze losse, niet opgeplakte, maar 
wel afgestempelde zegels is, hoewel waarschijnlijk indien de 
datum van de stempelafdruk duidelijk leesbaar is, echter 
niet aantoonbaar. Immers, de normale 2 cent-zegels ble
ven gewoon in omloop tussen plm. 1 juni en plm. 16 juli 
1918. Gestempelde exemplaren kunnen eenvoudig gehalveerd 
worden. 

Het aantal op Bonaire gehalveerde zegels zal heel gering 
zijn geweest. De totale inkomsten van de posterij van Bo
naire was voor 1918 begroot op ƒ 1.100,—. De voorraad ze
gels zal wel in verhouding zijn geweest. 

1 

1. ^ hJ A i : 

Vier linker- en twee rechterhelften op één stuk. 
Afstempeling Curaqao lliJUL/18. 

* « 
' K> 

s 
Voor- en achterzijde van strips. Op de voorzijde afstempeling 
Bonaire 8fJUL/18 (onder), op de achterzijde met spiegelbeeld van 
de stempelranddelen (boven). 
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Op Aruba 
Omtrent het gebruik van deze noodzegels op Aruba is 

mij nog niets bekend. Als men ze daar heeft gebruikt, zal 
het aantal eveneens zeer gering zijn. De inkomsten aldaar 
waren begroot op f 1.000,—. De olie had er zijn intrede nog 
niet gedaan! (Gegevens der begroting ontleend aan Publi
catieblad 1918 nummer 45). 

Bij het diagonaalsgewijs halveren van de zegels werd van 
hen die dit werk moesten opknappen een grote nauwkeu
righeid vereist. De hele vellen werden eerst in hanteer
bare veldelen verdeeld en daarna met een schaar (wanneer 
men de kniplijn bestudeert is dit gemakkelijk vast te stel
len) tot stroken gehalveerde zegels geknipt. In deze vorm 
werden ze aan de loketten verkocht. 

Dit knippen moest nauwkeurig gebeuren; een kleine af
wijking van de juiste kniprichting had tot gevolg dat de 
rechte hoeken gekortwiekt werden (zie figuur 2 en 3). Hoe
wel hierdoor minder mooie exemplaren ontstonden, mogen 
we deze mijns inziens geen beschadigde exemplaren noe
men. Immers de zegel is zó officieel vervaardigd en door 
de posterij uitgegeven. De aard der kniplijn en de stempel
afdruk kunnen dit bewijzen. Bij stroken van deze zegels 
is dit wegknippen van zegeldelen mooi te zien. Bij figuur 

afwyking in 
kniprtchtinff 

3 vormen de zegels A B C een strook van drie zegels, waar
bij zich een weggeknipte hoek van zegel E bevindt die 
strook F E D mist. 

In het begin van dit artikel werd de tekst van het Pu
blicatieblad 1918 nummer 31 in extenso opgenomen. Lid 2 
regelde het inwerkingtreden van het besluit, namelijk voor 
Curagao 1 juni 1918 en op de overige eilanden der kolonie 
de dag waarop het besluit aldaar zou worden ontvangen. 
Dit had tot gevolg, dat op de eilanden Aruba en Bonaire 
de eerste dag van uitgifte ten hoogste enkele dagen na 
1 juni lag omdat er tussen de Benedenwindse eilanden een 
vrij goede verbinding bestond per schoener. Blijkens het Ha-
vennieuws gepubliceerd in de „Amigoe di Curasao" van 8 
juni 1918 vertrokken op 3 juni van dat jaar de schoeners 
„20de Julio" en ,,Lelia" naar Aruba en op 5 juni 1918 de 
„Vesta" naar Bonaire, als eerste schepen na 31 mei. 

Dit betekent dat de oudste afstempelingen op de gehal
veerde 2 cent-zegels voor Aruba 4 juni en voor Bonaire 
6 juni kunnen zijn. Tot op heden heb ik nog geen enkele 
noodzegel gezien waarop een afstempeling van Aruba voor
kwam. 

De Bovenwindse Eilanden 
Het verkeer tussen de Beneden- en Bovenwindse Eilanden 

werd in die dagen en nog vele jaren daarna uitsluitend on
derhouden met zeilschepen. Opgemerkt kan nog worden dat 
omstreeks 1911 gedurende zeer korte tijd de stoomboot 
„Prinses Juliana" tussen de Beneden- en de Bovenwindse 
Eilanden heeft gevaren maar deze stoomboot voldeed niet, 
was niet voldoende zeewaardig en werd verkocht aan Su
riname. 

De brievenmalen werden door de geregelde dienst onder
houden en met van de familie Vanterpool te Saba door het 
Gouvernement gecharterde schoeners meegenomen. Volgens 
de heer Krafft werd ook wel eens post meegegeven met 
schepen die toevallig een der Bovenwinden zouden aandoen. 
Eenmaal per maand deed de gecharterde schoener de ver
schillende eilanden aan. 

Op Sint Maarten 
Zo'n tocht van Curagao naar Sint Maarten duurde onge

veer acht tot twaalf dagen, afhankelijk van de wind en de 
stroming. Niet altijd werden de Bovenwmden alle drie 
aangedaan; dit was afhankelijk van passagiers en lading. 
De verbinding tussen de Bovenwindse Eilanden onderling 
werd onderhouden met een bark je of soms zelfs met een 
roeiboot. Dit gebeurde eenmaal per week. De heer Krafft 
werd zelfs eens van Sint Maarten naar Sint Thomas geroeid 
waar hij doodziek aankwam! De post die vervoerd werd 
was afkomstig van: a. de eilanden zelf; b. Curagao; c. de 
Verenigde Staten via St. Thomas. 

In het licht van deze feiten is het duidelijk, dat de oudste 
afstempeling op de gehalveerde zegels van de Bovenwinden 
op zijn vroegst rond medio juni kan liggen. De oudste mij 
bekende afstempeling op een der gehalveerde zegels van 
Sint Maarten is dan ook 13 JUN. 18. Dit stemt prachtig 
overeen met de gegevens uit het voornoemde Haven-
nieuws want dit vermeldt dat op 1 juni 1918 de schoener 
,,Palmeto" uitzeilde naar Sint Maarten. 
Twintig bruine kalfjes, alle links geknipt. 
Af stempel mg St Martin N G llJUL/18 
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Ook op Sint Maarten zat een speculant die wel wat zag 
in deze gehalveerde zegels. Hij voorzag zich van een 
flink partijtje. Terwijl men op Curagao deze zegels op nor
maal wit papier plakte, deed onze speculant van Sint Maar
ten dat op bruin pakpapier; misschien bij gebrek aan beter. 
Hij gebruikte daarvoor vellen pakpapier van ongeveer 65 
bij 40 centimeter, waarop hij 150 tot 200 gehalveerde zegels 
plakte. Hij deed dit op 13 juni en herhaalde dit op 13 juli. 
Vermoedelijk bracht de schoener, die omtrent deze data 
arriveerde, ook nieuwe kasmiddelen voor onze speculant 
mee. Pakpapier had hij kennelijk genoeg; op 13 juli raakte 
zijn voorraad niet eens uitgeput want op 7 augustus was 
hij weer ijverig doende, nu met de groene gehalveerde ze
gels. We komen hierop later terug. Gelukkig maar dat er 
genoeg pakpapier aanwezig was, want anders zou de post
zegelhistorie van de kolonie Curagao misschien een interes
sant onderdeel hebben gemist. 

Men beweert wel eens dat de Bovenwinden als Engels
sprekend deel van het Koninkrijk veel linkshändigen ken
nen. Hoe het ook zij, een groot deel van de bruine 2 cent
zegels werd van links onder naar rechtsboven gehalveerd 
(u kunt dit ook met de rechterhand door de zegels links
boven vast te houden). 

Twee paartjes, links geknipt. 
Afstempel mg St Martin NG 13I1UN/18 en 7/AUG/18 

De speculant van Sint Maarten, wiens hamsterbezighe-
den ik u zojuist beschreef, borg zijn vergaarde schatten 
veilig op in een kast, verhuisde op een goede dag naar 
Curagao en deponeerde ook daar zijn halfjes met een grote 
hoeveelheid andere zegels in een grote diepe kast, waar 
ze vele jaren door het stof van Willemstad werden gecon
serveerd. Zo werd deze partij zegels na de dood van de 
eigenaar ontdekt door zijn erfgenamen. Deze verkochten de 
hele partij voor N.A. ƒ 1.000,;— aan een boekhandelaar, 
die ze enkele dagen later met een winst van honderd gulden 
verkocht aan een drietal verzamelaars. Door de gelukkige 
omstandigheid dat de grote partij halfjes van Sint Maarten 
(ongeveer 1800 stuks) zolang bij elkaar is gebleven was 
het mij mogelijk hiervan een studie te maken. 

Op Saba 
Het is bekend dat op Saba bruine halfjes zijn aangemaakt. 

Ze zijn zeldzaam. In het ,,Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie" van maart 1966, bladzijde 123 staan als illustra
tie bij het artikel van de heer C. Avezaat: „Eerstedagen-
veloppen" een tweetal halfjes afgebeeld. Het bruine halfje 
is een links geknipt exemplaar! De afstempeling op deze 
zegel, te weten 1 JUNI 18, geeft stof tot enige opmerkingen. 

Zoals ik al vermeldde werd Publicatieblad nummer 31 
door de schoener ,,PaImeto" naar de Bovenwinden ge
bracht. Deze boot vertrok 1 juni en had op 13 juni Sint 
Maarten bereikt. Welnu, het is totaal onmogelijk dat deze 
publikatie al op 1 juni op Saba bekend was. 

Er blijven nu twee mogelijkheden over: 
a. op Saba had men een tekort aan 1 cent-zegels. De over

heid aldaar besloot op eigen gezag tot een onafhanke
lijke uitgifte; 

b. een post- of bestuursambtenaar heeft later een aantal 
zegels aangemaakt, door eenvoudig de stempel terug te 
draaien. Hij vergat echter „P.B. nr. 31" nauwkeurig 
te lezen. 

Persoonlijk houd ik het op de laatste mogelijkheid. Het 
zou immers erg toevallig zijn dat men op Saba onafhan
kelijk van Curagao tot precies dezelfde maatregelen zou 
komen als Curagao decreteerde. Men had di' /OG;C1S toch 
ook horizontaal of verticaal kunnen halveren. Nog sterker 
spreekt het als we het groene halfje bekiiken dat naast 
het bruine in genoemd artikel staat afgebeeld. Datum: 
10 JUN 18. Weer dezelfde maatregel als Curagao op 6 juH 
nam. Het publicatieblad dat de uitgifte van de groene half
jes regelde arriveerde, zoals later zal blijken, pas omtrent 
7 augustus op Saba. Trouwens het zal op Saba dat een op
pervlakte heeft van dertien vierkante kilometer en zelfs nu 
nog maar nauwelijks duizend inwoners telt, met die nood 
aan 1 cent-zegels wel niet zo'n vaart hebben gelopen. De 
totale begroting der posterij van Saba was voor 1918 be
groet op ƒ 1.200,—. Drukwerk om te verzenden zal er in 
1918 heus niet veel zijn geweest. Allemaal aanwijzingen dat 
er met die afstempeling iets niet in de haak is, maar die 
mogelijkheid a. met uitsluiten. 

Het vinden van een echt gelopen stuk, met bijvoorbeeld 
een aankomststempel, zou het bewijs kunnen zijn dat hier 
sprake is van een eigen nooduitgifte. Zo'n vondst lijkt me 
vooralsnog onwaarschijnliik. 

iJ 
V/er bruine halfjes op ectitgelopen brieven Beide voorzien van 
portzegel van 2 ' ^ cent. 
Afstempeling Curagao 9llULll8. 

Het omgekeerde zou ook het geval geweest kunnen zijn. 
Zou men misschien op Curagao, door het zien van de post 
uit Saba op het idee gekomen zijn, door het maken van half
jes de nood aan 1 cent-zegels op te lossen??? Het vinden 
van een afstempeling van Saba uit de eerste helft van mei 
zou een antwoord kunnen geven! 

Hoewel mij de gegevens ontbreken om tot een enigszins 
betrouwbare schatting van het aantal bestaande links-
geknipte bruine halfjes te komen, meen ik toch te kunnen 
vaststellen, dat linkse bruine halfjes met een andere af
stempeling dan Sint Maarten zeldzaam moeten zijn. Ik heb 
er honderden in mijn handen gehad en slechts één exem
plaar was links-gehalveerd. 

Wat Sint Maarten betreft is de zaak eenvoudiger. Van de 
813 bruine halfjes met de afstempeling St. Martin die ik 
gezien heb, waren er 325 links geknipt, dat wil zeggen 39%, 
gemakshalve te stellen op 40 /̂0. Stel dat er op Sint Maarten 
even zwaar gespeculeerd werd als op Curagao en dat de 
voorraad zegels van 2 cent dit toeliet. Er verder van uit
gaande dat er een correlatie moet bestaan tussen de be
groting der totale inkomsten van de posterij van Sint Maar
ten en het aantal zegels in portefeuille in het postkantoor 
aldaar, en voorzichtigheidshalve aannemend dat het in de 
NVPH-catalogus genoemd aantal van 32.000 verkochte 
exemplaren uitsluitend betrekking heeft op het eiland Cu
ragao, dan kunnen we tot de volgende conclusie komen. 
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Begroting Opbrengst In "/o van de Schatting 
begroting verkoop 

(■"uragao f 23 000,— ƒ 320,— 14»/o 
St Maarten ƒ 1 300,— l,4"/o ƒ 18,20 

Smt Maarten t 18,20 geeft 1 820 zegels 40"/o = 728 zegels, 
dat wil zeggen 364 x nr 71 en 364 x nr 71a (NVPH) Laten 
we aannemen plm 400 exemplaren Ik geloof niet, dat ik 
met mijn schatting te laag ben Op Curagao werd vrijwel 
de gehele beschikbare voorraad 2 cent-zegels gehalveerd 
Hierbij dienen we m het oog te houden dat Curagao het 
depot was, van waaruit de andere eilanden van zegels wer
den voorzien Normaliter zal daar de voorraad het grootst 
7ijn geweest Om tot 2 x 400 links geknipte bruine halfjes 
te komen moest men 10 vellen van 100 2 cent-zegels m por
tefeuille hebben Dit lijkt me voor het destijds kleine dorps
kantoortje (zie begrotingsbedrag van ƒ1300,—) vrij hoog 

Zolang nieuwe gegevens ontbreken zal ik aannemen dat 
sr circa 400 bruine links geknipte rechterhelften en een even 
groot aantal links geknipte linkerhelften van Sint Maarten 
aestaan (Begrotingscijfers ontleend aan ,,P B 1918 nr 45") 

Van Sint Eustatius ontbreken mij alle gegevens 

Strip van vijf groene halfjes drie rechiter en twee linkertielften 
echts geknipt op brief naar Balboa Canal Zone Panama 

>p gehalveerde 2V2 cent-zegel 
Ruim een maand nadat de eerste noodzegels vervaardigd 

ran de 2 cent-zegels in gebruik waren, bleek op Curagao 
Ie voorraad van deze zegels uitgeput te raken Men zocht 
leuwe wegen om in de behoefte aan 1 cent-zegels te voor-
len BIJ besluit van 5 juli 1918 Publicatieblad nummer 
8 zien we de nummers 72 en 72a (NVPH) verschijnen Ik 
iteer het voornaamste 
De Gouverneur van Curagao heeft besloten Te bepalen 

Ie dat ter vervanging van de frankeerzegels, die bij het 
Besluit van 30 Mei 1918 (P B no 31) verkrijgbaar zijn 
gesteld, en waarvan de voorraad binnenkort uitgeput 
zal zijn, verkocht zullen worden frankeerzegels van 
2'/2 cent, die diagonaalsgewijs m tweeen zijn geknipt, 

2e dat dit besluit in werking zal treden op Curagao met 
ingang van den dag na dien zijner afkondiging, en op 
de overige eilanden der kolonie op den dag, waarop 
het aldaar zal zijn ontvangen 

Uitgegeven den 5 Juli 1918" 

De gehalveerde groene 2V2 cent-zegels zijn slechts gedu-
ende een zeer korte tijd uitgegeven, en waren gedurende 
en even korte tijd geldig 
Lezen we nu het Besluit van de Gouverneur van 13 juli 

918 (PB 1918 no 40) Ik geef weer het voornaamste 
De Gouverneur heeft besloten 

Ie dat de frankeerzegels, die bij de besluiten van 30 Mei 
1918 (PB no 31) en van 5 Juli 1918 (PB no 38) ver
krijgbaar zijn gesteld, zullen worden ingetrokken, met 
bepaling dat die frankeerzegels mits gaaf en onge
schonden, tot en met 15 Augustus a s op de postkanto
ren en hulppostkantoren tegen geld ingeruild kunnen 
worden, 

2e dat de thans in gebruik zijnde frankeerzegels van 1 
cent en gezegelde briefomslagen van 5 cent, tijdelijk 
buiten gebruik zullen worden gesteld, 

3e dat in gebruik zullen worden gesteld tijdelijke fran
keerzegels van 1 cent, 

4e dat dit besluit m werking zal treden op Curagao met 
ingang van den dag zijner afkondiging en op de overige 
eilanden der kolonie op den dag, waarop het aldaar 
zal zijn ontvangen 

Uitgegeven den 15 Juli 1918 " 

ip Curacao 
Voor wat het eiland Curagao betreft is de zaak duidelijk 
e zegels 72 en 72a (NVPH) verschenen op 6 juli 1918 en 

werden op 15 juli 1918 weer ingetrokken en waren met in
gang van dezelfde dag ongeldig Een abnormale korte loop
tijd dus waardoor een echt gelopen stuk wei bijzonder 
moeilijk te vinden zal zijn en bovendien een zeer kostbaar 
stuk zal blijken te zijn De NVPH-catalogus vermeldt de
zelfde data en is dus juist voor de uitgifte op het eiland 
Curagao Op de overige eilanden traden de besluiten van 
5 juli en 13 juli pas in werking op de dag waarop deze aldaar 
werden ontvangen Hierover zegt de catalogus mets en is 
dus op dit stuk onvolledig hetgeen tot verwarring aanlei
ding kan geven 

Pogen we nu iets te achterhalen van de omstandigheden 
waaronder deze uitgiften hebben plaats gehad op de overige 
eilanden der kolonie 

Op Boraire 
Terwijl op Curagao sedert 6 juli 1918 volop de groene half

jes gebruikt werden, constateren we aan de hand van een 
honderdtal dfstempelmgen dat op Bonaire op 9 juli nog 
bruine halfjes gebruikt worden In het voorgaande ben ik 
daarop uitvoerig ingegaan Nu blijkt, dat op dezelfde dag, 
dus op 9 juli 1918 op Bonaire tevens al de Willemsen-nood-
zegels werden gebruikt 

HAW -zegel die omstreeks acht dagen voor de officiële datum van 
geldigheid op Bonaire werd afgestempeld 9/1ULI18 

Mijn naspeuringen naar groene halfjes met afstempeling 
Bonaire hebben geen resultaat opgeleverd Ik verwachtte 
ook niet anders Uit het feit dat op 9 juli op Bonaire de brui
ne halfjes en tevens de WiUemsen-noodzegels werden afge
stempeld, (ik heb er zeker een dertigtal gezien en kan een 
tiental tonen) wil ik voorzichtig de conclusie trekken, dat 
de groene 2^2 cent-zegels op Bonaire nooit zijn gehalveerd 
en gebruikt Immers, waarom zou men ' Voordat de bruine 
halfjes op waren, had men al de beschikking over de Wil-
lemsen-noodzegels Dat deze laatste noodzegels op Bonai
re pas omtrent 17 juli officieel gebruikt mochten worden, 
och, moest men zich daar nu druk om maken'' Het was er 
veel te warm voor, we zaten immers midden in de hete 
tijd' Het leven verliep er zo rustig' Er was in juli 1918 
toch geen reden om de gemoedelijkheid van ,,Boneiroe" 
geweld aan te doen Op het postkantoortje in Kralendijk 
besefte men misschien nauwelijks dat de gouverneur met 
zijn besluit ook nog een vinger in de pap had Waarom zou 
men de kleine voorraad groene 2V2 cent-zegels gaan opge
bruiken, terwijl men de nieuwe zegels al in portefeuille 
had ' Het zou bovendien maar extra werk geven Er zou 
geknipt moeten worden en welk een geharrewar met de 
verrekening met Willemstad, per twee groene halfjes ont
stond er immers een verschil van een halve cent Trouwens, 
dat besluit van de gouverneur zou wel met de volgende 
boot komen, men was er aan gewend een paar dagen ach
ter te zijn 

Nogmaals de conclusie heb ik voorzichtig getrokken, 
want mocht alsnog blijken, dat er toch groene halfjes met 
een afstempeling van Bonaire bestaan, dan stort mijn theo
rie als een kaartenhuis in elkaar Feit blijft dan ook nog, 
dat men de noodzaak tot het uitgeven van de groene half
jes in elk geval met zag m het postale vlak 
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Op de Bovenwindse Eilanden 
Het Besluit van 5 juli 1918 (P.B. no. 38), waarbij de uit

gave van de groene halfjes werd geregeld, trad op de Bo-
venwinden blijkens lid 2 in werking op de dag dat het al
daar werd ontvangen. Ik heb gepoogd na te gaan wanneer 
dat geweest is. 

De officiële scheepsberichten over de maand juli 1918 
(gepubliceerd in de „Amigoe di Curagao" van 24 augus
tus 1918) vertellen ons, dat er in de maand juli 1918 slechts 
één schip naar de Bovenwinden is uitgezeild. Het is be
langrijk te weten wanneer dit geweest is. De „Amigoe" 
van zaterdag 20 juli 1918 en van 3 augustus 1918, die zoals 
gebruikelijk in het „Havennieuws" de binnenkomende en 
uitzeilende schepen met naam, datum en afkomst, respec
tievelijke bestemming hadden moeten bevatten, lieten toe
vallig wegens plaatsgebrek deze rubriek vervallen. 

Bij het zoeken naar de scheepsberichten in de „Amigoe" 
van 1918 vond ik verschillende passages, die pasten in deze 
publikatie. Ik wil ze daarom de belangstellende lezer niet 
onthouden. In de inleiding beschreef ik al de omstandig
heden waardoor medio 1918 een vertraging in het post
vervoer van Nederland ontstond. 

De „Amigoe di Curacao" van 15 juni 1918 vertelt ons 
dienaangaande in de rubriek „Berichten uit de kolonie" het 
volgende: „Reeds sedert weken worden wij uit Nederland 
karig met post bedeeld. Drukwerken verschenen in het ge
heel niet, brieven druppelen binnen. Wij lazen nu in een 
brief uit Holland van 6 April dat er te Hoek van Holland 
een trein met 40 volle postwagens staat te wachten op boo
ten uit Engeland om post te halen. Genoemde brief was ge
schreven na de bekendmaking, dat er den volgenden dag een 
Engels convooi zou aankomen om een gedeelte dier la
ding over te nemen. We kunnen ons dus voorlopig nog 
wat oefenen in de deugd van geduld." 

De „Amigoe" van 22 juni 1918 begint een artikel met: 
„Na bijna twee maanden niets uit ons Moederland verno
men te hebben, werden wij Zondag jl. door een flinke post 
verblijd." 

Omdat de ,,Amigoe di Curasao" mij de vertrekdatum van 
het in juli 1918 naar de Bovenwinden uitgezeilde schip niet 
kon verschaffen, ben ik op zoek gegaan naar de „Cura-
gaosche Courant". In het nummer van 2 augustus 1918 vond 
ik inderdaad de gewenste gegevens: 27 juli 1918 is de schoe
ner „Estelle", onder schipper Vanterpool, uitgezeild naar 
de Bovenwinden. Onder normale omstandigheden kan dit 
schip op 7 augustus Sint Maarten bereikt hebben. Het is 
wel zeker dat deze boot Publicatieblad no. 38 d.d. 5 juli 
en no. 40 d.d. 15 juli aan boord had. Beide besluiten traden 
op de Bovenwinden in werking met ingang van de dag 
waarop ze aldaar werden ontvangen (blijkens respectie
velijk lid 2 en 4). 

Besluit no. 38 regelde de uitgifte der groene halfjes, ter
wijl nr. 40 deze halfjes introk. Nu blijkt zo'n besluit pas ont
vangen te zijn op het moment dat het gelezen is. (Ik heb 
dit geval met een jurist besproken.) Er kan tussen het lezen 
van P.B. nr 38 en nr. 40 best enige uren tijdsverschil lig
gen. Voor een geïnteresseerde, die door zijn positie nauwe 
relaties heeft met de posterij op Sint Martin — en onze 
speculant had dat kennelijk — moet het niet moeilijk ge
weest zijn om het lezen van P.B. nr. 40 even te doen uitstel
len, speciaal wanneer hij er „lucht" van gekregen heeft. 
Nieuwtjes uit Willemstad zijn na aankomst van een boot 
vlug genoeg doorverteld. Juridisch gezien is een en ander 
best mogelijk. Hoe het ook zij, feit is, dat op 7 augustus 
enige honderden groene halfjes op Sint Maarten door de post 
zijn afgestempeld. 

Opmerkelijk is dat het doorknippen en opplakken bij vele 
van deze groene halfjes vrij slordig is gebeurd. Veel zegels 
zijn aangesneden of beschadigd. Ze zijn onregelmatig, 
schots en scheef op het bekende bruine pakpapier geplakt; 
voor de meeste exemplaren is het onmogelijk om ze zodanig 
uit het vel te knippen, dat men een mooi rechthoekig stukje 
papier krijgt, waarop het halfje goed op zijn plaats staat. 
Het lijkt er op, dat alles in haast is gereedgemaakt. Een 
afstempeling later dan 7 augustus 1918 heb ik nog niet kun
nen vinden. 

Een andere verklaring is de volgende: Hoewel Publica
tieblad nummer 40 van 15 juli 1918 de uitgifte van de H.A.W.-
zegels regelde, had men op het hoofdkantoor te Willemstad 
verzuimd Sint Maarten met een voorraad van deze zegels 
te voorzien. Mogelijk dacht men, dat de zegelnood op dit 
eiland nog wel geen rampzalige vormen zou aannemen! 
Echter op Sint Maarten waren de oude 1 cent-zegels op
gebruikt evenals de bruine 2 cent-zegels, die alle gehal
veerd en verkocht waren. Toen dit in Willemstad zo was, 
halveerde men de groene 2V2 cent-zegels. Het ligt voor 
de hand dat men in Philipsburg dezelfde maatregelen zou 
nemen, nu de H.A.W.-zegels niet voorhanden waren. Een 
eigenmachtig optreden van de autoriteiten te Philipsburg 
onder het motto: Nood breekt wet! 

Indien dit te bewijzen zou zijn hebben we hier een geheel 
nieuwe en plaatselijke nooduitgifte! Deze hypothese vindt 
steun in de merkwaardige omstandigheid dat bij de intrek
king van de H.A.W.-zegels, geregeld bij "^B. nr. 62 van 11 
oktober, gepubliceerd op 16 oktober 1918 geen speciale da
tum van ingang voor de Bovenwinden genoemd werd, het
geen wel gebeurde bij alle andere P.B.'s betreffende de 
noodzegels. Mijns inziens een aanwijzing dat de Bovenwin
den de H.A.W.-zegel nooit gekend hebben. 

Hoewel P.B. nr. 62 pas op 1 november in werking trad 
kon men er toch niet zeker van zijn, dat dit besluit op 1 
november op de Bovenwinden ontvangen zou zijn. Ook niet 
ofschoon men al tijdig wist, dat op 19 oktober de „Estelle" 
weer naar de Bovenwinden zou uitzeilen (Curacaosche Cou 
rant van 25 oktober 1918). Dit moge blijken uit het volgende 
bericht uit de „Amigoe di Curagao" van 15 juni 1918 

„ESTELLE" 
De pakketboot „Estelle" die reeds meer dan 5 weken on

derweg is, laat nog niets van zich horen. Reeds voor eer 
week verluidde het, dat het schip in de nabijheid van Bo 
naire zou zijn. Ook de reden van het lange uitblijven i 
slechts te gissen." 

Het zal moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, om de juiste toe
dracht te achterhalen. De directeur van de posterijen in d 
Nederlandse Antillen, die mij zeer welwillend te woorc 
stond, kon mij geen gegevens verschaffen, omdat alle stuk 
ken uit die tijd door de ratten en kakkerlakken zijn opge
peuzeld. 

Voorwaar een schone theorie, die het drie jaar heeft uit
gehouden!! 

H.A.W.-zegel met afstempeling SABA 4 SEP 18. 

In september 1966 wist ik een aantal noodzegels aan t 
kopen op een veiling in Nederland. Deze noodzegels warer 
zeer waarschijnlijk afkomstig van een verzameling uit d 
Verenigde Staten van Amerika. Hierin vond ik een H.A.W. 
zegel met afstempeling 4 SEP 18 SABA (het woord SEF 
kopstaand!); tevens vond ik een 5 cent-opdruk met af 
stempeling ST. MARTIN 28 OCT 18. Deze afstempelinger 
lijken volkomen in orde, afgezien van het vreemde kop 
staande SEP in de H.A.W.-zegel, waarover een stempeldes 
kundige mogelijk een verklaring kan geven. 

Met deze stempels is nu wel voldoende aangetoond dat d 
schoener „Estelle" die op 27 juli 1918 onder schipper Van 
terpooi naar de Bovenwinden uitzeilde wel degelijk een voor 
raad H.A.W.zegels voor de Bovenwinden aan boord moe 
hebben gehad. Na 7 augustus, de dag waarop de „Estelle' 
vermoedelijk op Sint Maarten arriveerde, en 4 septembe 
1918 is er op Sint Maarten geen schip meer uit Curaga« 
aangekomen. De H.A.W.-zegel met afstempeling 4 sep. 
SABA moet dus vervoerd zijn met deze „Estelle". 

Tevens waren aan boord, zoals ik al vermeldde, Publi 
catiebesluit nr. 38 van 5 juli 1918 en P.B. nr. 40 van 15 juli 
Het eerste besluit verzorgde de uitgifte van de groene half
jes, terwijl nr. 40 deze introk. Hieruit kunnen we nu conclu
deren dat de groene halfjes met afstempeling Sint Maar 
ten „eendagsvliegen" zijn. Op 7 augustus 1918 zijn ze du 
geldig geweest. Voorzover mij bekend een uniek geval i 
de postzegelhistorie van Nederland en Overzeese Rijksde 
len. 
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Wat betreft de groene halfjes van Saba, verwijs ik naar de 
opmerkingen aangaande de afbeelding in het maartnum
mer van het Maandblad 1966 pagina 123, die ik in het voor
gaande daarover maakte. Van Sint Eustatius ontbreken mij 
alle gegevens. Waarschijnlijk zijn de halfjes daar nooit ge
maakt. Zolang meldingen die het tegendeel aantonen uit
blijven, zullen we aannemen dat ze niet bestaan. 

Evenals dit bij de bruine 2 cent-zegels het geval was, 
werd ook een gedeelte van de groene 2V2 cent-zegels op Sint 
Maarten links gehalveerd. 

Laten wij nu, evenals bij de bruine halfjes en met hetzelfde 
oogmerk, trachten een schatting te maken van het aantal 
linkse groene halfjes met afstempeling S, Martin. We gaan 
weer uit van het feit, dat er een correlatie moet bestaan 
tussen het aantal zegels in portefeuille en de begroting 
der totale inkomsten der posterij per eiland. (Begrotings
cijfers ontleend aan P.B. nr. 45 - 1918). We zien dan het vol
gende: 

72 + 72a »/o van de Schatting 
Begroting verkocht begroting verkocht 

voor 
Curagao ƒ 23.000,— ƒ 322,— 1,4 
St. Maarten ƒ 1.300,— 1,4 f 18,20 

Bruine (a) en groene (b) halfjes, elk compleet in vier variëteiten. 
Beide helften rechts en links geknipt, telkens op één stuk. 

Smt Maarten ƒ 18,20 geeft 1.820 groene halfjes. Van de 
1003 door mij onderzochte groene halfjes met afstempeling 
St. Martin bleken er 358 links gehalveerd te zijn dat is 
35,7''/o, zeg 36»/(i. 36Vo van 1.820 zegels = 655, zeg plm. 700, 
dat wil zeggen 350 x nr. 72 en 350 x 72a links geknipt. 

Van dit aantal van 350 moeten de beschadigde en verloren 
gegane exemplaren nog afgetrokken worden. We zijn uit
gegaan van de veronderstelling — dit voorzichtigheidshal
ve — dat het in de catalogus genoemd verkocht aantal van 
32.200 stuks uitsluitend betrekking heeft op het eiland 
Curagao. Dan hebben we aangenomen, dat de voorraad 
2'/2 cent-zegels op Sint Maarten tenminste 910 stuks be
droeg. Verder was Willemstad het depot, dus normaal ge
sproken zou men daar naar verhouding meer zegels ter 
beschikking hebben dan op de andere eilanden. 

In het licht van al deze gegevens lijkt mij een schatting 
van 350 linkse groene rechterhelften en even zoveel linker
helften beslist niet te laag. Tussen de honderden groene 
halfjes die ik de laatste jaren heb gezien bevond zich slechts 
één exemplaar dat links geknipt was en niet op Sint Maar
ten was afgestempeld. Het was een halfje van Curagao. 
We kunnen dus concluderen, dat de linkse groene halfjes 
tot de zeldzaamheden behoren. 

Ik weet dat er bekende verzamelaars in Nederland zijn, 
die er niet in geslaagd zijn de links geknipte groene half
jes te bemachtigen, ondanks jarenlang speuren. 

Teneinde een verslag of nadere gegevens te krijgen van 
iemand op de Bovenwinden, die zich nooduitgiften van 1918 
nog herinnerde, zond ik via de directeur van de posterijen 
van de Nederlandse Antillen een brief aan de Gezagheb
ber van de Bovenwinden. Op 14 juli 1966 ontving ik een 
antwoord met enige fotokopieën van brieven van de Gezag
hebber van de Bovenwindse eilanden aan de directeur der 
posterijen te Willemstad, waarin de Gezaghebber verklaart: 
„ . . . .moe t ik U thans tot mijn spijt berichten, dat ondanks 
ernstige naspeuring door de administrateurs van Saba en 
St. Eustatius, en navraag door mij persoonlijk het niet is 

Compleet velletje van veertig Willemsen-noodzegels. 

gelukt bij de bevolking een verantwoord verslag of verhaal 
te verkrijgen betreffende de nooduitgiften van postzegels 
in de kolonie Curagao in het jaar 1918. Ik zal echter 
blijven navragen en mocht er achteraf nog enig antwoord 
of inlichting w^orden verkregen, dan zal ik dit zo gauw mo
gelijk aan u doorsturen." Geen resultaat dus van deze zijde. 
Van Aruba ontbreken mij wederom alle gegevens. 

„Oudere" gehalveerde zegels 
Het blijkt dat er gehalveerde en afgestempelde 2- en 2V2 

cent-zegels bestaan van het type 1904-1908 met cijfer in don
ker veld. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de poste
rijen deze zegels gehalveerd hebben doen verkopen. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit werk van „handige jongens" die 
ze aan het loket ter afstempeling aanboden wetende dat 
de filatelistische kennis van de loketbediende niet groot 
hoeft te zijn. Bedoelde zegels werden dan ook op de veilin
gen in Nederland volkomen terecht geweigerd. 
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Alvorens de halfjes te verlaten, wil ik nog even de aan
dacht vestigen op één merkwaardig feit. Op de dag dat de 
groene halfjes werden ingevoerd, waren de Willemsen-nood-
zegels al gereed en lagen ze in het postkantoor te Willem
stad. In het voorgaande immers heb ik gewezen op het feit 
dat op 9 juli 1918 op Bonaire deze noodzegels al werden af
gestempeld, dat wil zeggen dat ze uiterlijk op maandag 8 
juli in Willemstad voorzien zijn van de H.A.W.-initialen en 
ter verzending zijn gereedgemaakt. Op 8 juli vertrok de 
schoener „Vesta" als eerste sinds 5 juli naar Bonaire. 

We mogen veilig aannemen, dat ze op zijn laatst op za
terdag 6 juli door de drukkerij zijn afgeleverd. Dit was op 
de eerste dag van uitgifte der groene halfjes. Misschien 
was de uitgifte van de groene halfjes postaal gezien niet 
noodzakelijk. De bestelling van de Willemsen-noodzegels is 
al gedaan voordat de groene halfjes in omloop waren. Men 
begreep dus wel, gezien de ervaringen met de bruine half
jes, dat de voorraad groene 2V2 cent-zegels spoedig uitge
put zou zijn. 

Mij lijkt, dat men evengoed de uitgave van de groene 
halfjes achterwege had kunnen laten en de H.A.W.-nood-
zegels wat eerder had kunnen uitgeven. Kennelijk had men 
een antipathie tegen deze Willemsen-noodzegels. Men wilde 
liever de bestaande zegels gebruiken, zij het dan gehalveerd. 
Mogelijk kwam intussen de boot uit Nederland met een 
nieuwe voorraad 1 cent-zegels wel binnen. 

Hierna hoop ik de uitgaven nummer 73 en 74 NVPH-cata-
logus in korter bestek nader te bezien. 

De H.A.W.-zegeIs 
Bij het al eerder geciteerd besluit nummer 40 van 15 juli 

1918 werden, blijkens lid 1, buiten gebruik gesteld de brui
ne en groene halfjes definitief, en de normale 10 cent-zegels 
tijdelijk (lid 2), terwijl de H.A.W.-noodzegels in gebruik ge
nomen werden (lid 3). 

Opmerkelijk is, dat de „Amigoe di Curagao" vroeger in 
het verschijnen van de bruine en later de groene halfjes 
geen aanleiding vond er enige regels aan te wijden. Men zag 
het daar kennelijk niet als een nieuwe uitgifte. Nu de H.A.W.-
zegels verschijnen vinden we in de „Amigoe di Curagao" 
van zaterdag 20 juli 1918 het volgende bericht: 

De nieuwe postzegels 
„Volgens een publicatie-verordening van den Gouverneur 

zijn van den 16en dezer maand af alle bestaande postzegels 
van één cent ingetrokken en daarvoor in de plaats gesteld 
nieuwe lichtbruine zegels. Behalve de waardebepaling „1 
cent" onder het woord „Curagao" zijn er nog de initialen 
van den waarnemenden postdirecteur op afgestempeld: 
H.A.W.". 

Strip van vijf H.A.W.-zegeIs op brief aan El Globo, een wfinkel in 
Willemstad. 

Alle andere postzegels van 1 cent zijn door dezen maat
regel ingetrokken, dus als frankering ongeldig, de oude 
groene tijdelijk, de doorgeknipte 2 en 2V2 cents zegels voor 
goed. Tot aan den 16-den Augustus echter kan men deze 
drie soorten aan het postkantoor inwisselen. Men hoopt al
daar spoedig de uitgeputte voorraden uit Nederland te kun
nen aanvullen." 

Merkwaardig is, dat de oude groene 1 cent-zegel tijdelijk 
buiten gebruik werd gesteld (tot 1 november). Blijkbaar 
vond men het ter posterij maar een vreemde toestand, dat 
sedert 6 juli 1918 zelfs drie verschillende 1 cent-zegels 
voor frankering gebruikt mochten worden. Deze overdaad 
werd nu dan ook drastisch ingeperkt. Soberheid was in deze 
tijd nog een deugd in hoog aanzien. 

Per slot kon men van de ambtenaren ter posterij ook 
nieit het onmogelijke verlangen! Een toestand als de 
huidige, waar liefst meer dan twintig verschillende zegels 
van 20 en 25 cent geldig zijn, zou misschien een postrevo-
lutie ontketend hebben. 

Verscheidene aspecten van de uitgifte van de H.A.W.-
zegeIs heb ik al tegelijk en in samenhang met de groene 
halfjes beschreven en kunnen dus hier achterwege blijven. 

De H.A.W.-zegeIs zijn gedrukt bij de „Curagaosche Cou
rant" te Willemstad op lichtbruin, sterk horizontaal ge
streept papier. Deze horizontale strepen, die om de 25 milli
meter doorsneden worden door een lichte verticale streep, 
vormen höt watermerk, dat hier en daar in zijn eenvormig
heid onderbroken wordt door het woord „ELDORADO". De 
zegels zijn gedrukt in velletjes van 8 x 5 zegels. Complete 
velletjes met randstrook hebben ongeveer de afmeting van 
13,5 X 22 centimeter. De afmetingen van de velletjes zijn 
niet allemaal gelijk, omdat ze niet allemaal tegelijk zijn af
gesneden en men hierbij nogal eenvoudig is te werk ge
gaan. De grootte der zegels is sterk onregelmatig, wat weer 
zijn oorzaak vindt in de primitieve perforeertechniek. De 
hoogte der zegels ligt tussen 21 en 25 mm, de breedte onge
veer itussen 23 en 26 mm. De H.A.W.-zegeIs zijn ongegomd 
uitgegeven. Ze zijn voorzien van lijntanding 12. Het weg
vallen van een perforatiegat komt vrij vaak voor, zodat 
een zeer brede rug ontstaat. 

Li©iAi© 
Tekening van het watermerk. HAW -zegels. 

Het watermerk „ELDORADO" is ongeveer 12 cm lang en 
18 mm hoog. Bekijkt men dit watermerk, zodanig dat de 
beeldzij de van de zegel naar beneden ligt, dan kunnen we 
constateren dat dit watermerk voorkomt in: a. rechtstaand 
normaalschrift; b. kopstaand normaalschrift; c. rechtstaand 
Spiegelschrift; d. kopstaand Spiegelschrift. Bij de druk zijn 
de vellen papier dus vrij willekeurig in de drukpers gelegd. 

Op het postkantoor te Willemstad werden de zegels met 
een handstempel voorzien van de initialen „H.A.W." van de 
waarnemend directeur Hendrik Albert Willemsen. Dat er 
exemplaren bestaan, zoals de NVPH-catalogus vermeldt, 
met dubbele opdruk H.A.W. en zonder deze opdruk mag als 
algemeen bekend worden verondersteld. Van een gestem
peld exemplaar zonder H.A.W.-opdruk heeft men de cata
loguswaarde niet kunnen bepalen (-,-). Voor een onge
bruikt exemplaar heeft men niets aangegeven. Deze ze
gels worden niet als echt erkend. Ze zijn immers niet door 
de posterij gewaarmerkt (H.A.W.) en kunnen afkomstig zijn 
van het drukuitschot van de „Curagaosche Courant". 

De NVPH-catalogus vermeldt verder een plaatfout, waar
bij de kleine ophaal van de R is weggevallen. Ik heb twee 
complete velletjes onderzocht en bij een der velletjes trof 
ik nummer 6 aan zonder deze ophaal. Bij beide vel
letjes was bij nummer 5 deze ophaal duidelijk gebroken en 
nog slechts als een klein puntje aanwezig. Overigens zijn er 
vele plaatfouten aan te wijzen, hetgeen gezien de eenvoudi
ge druktechniek niet te verwonderen is. Verder hierop in te 
gaan valt echter buiten het bestek van dit artikel. 

De 5 cent-opdruk 
Al enige maanden had men in de Kolonie Curagao te 

kampen met een tekort aan normale 10 cent-zegels, maar 
medio augustus was er nog Steeds geen aanvoer uit Neder
land. Ook de voorraad 5 cent-zegels minderde zienderogen. 
Tijdig werden toen de nodige maatregelen genomen. We 
lezen het voornaamste uit Publicatieblad nummer 49: 
„Besluit van den 17-den Augustus 1918. 
De Gouverneur van Curagao heeft . . . . besloten: 
Ie dat ter vervanging van de frankeerzegels van 5 cent, 

waarvan binnenkort de voorraad uitgeput zal zijn, ver
krijgbaar zullen worden gesteld frankeerzegels van 
12V2 cent, waaraan door overdruk eene waarde van 5 
cent is gegeven; 

2e dat dit besluit in werking zal treden op Curagao met in
gang van den In September 1918 en op de overige eilan
den der kolonie op den dag, waarop het aldaar zal zijn 
ontvangen. 

Gegeven te Willemstad; den 17den Augustus 1918 Nuyens 
Uitgegeven, den 22n Augustus 1918. 
De Gouvernements-Secretaris J. F. Haayen." 
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Dit besluit is dus de geboorteakte van de vierde nood
zegel (NVPHcatalogus nummer 74). 

Als het hoofdkantoor te Willemstad tijdig een voorraad 
van deze noodzegels naar Aruba en Bonaire heeft gezon
den, is het mogelijk een afstempeling te vinden die geda
teerd is tussen pim. 24 augustus 1918 en 1 september 1918. 
Boven geciteerd besluit kon na circa twee dagen op Bonaire 
en Aruba ontvangen zijn, waarbij de zegels dus aldaar gel
dig werden. Het staat echter geenszins vast, dat deze ze
gels ooit op Bonaire en Aruba zijn gebruikt. 

Publicatiebesluit nr. 49 werd door de „Manetto", die op 
28 augustus onder Engelse vlag en onder schipper A. 
Richardson uitzeilde, naar de Bovenwinden gebracht en is 
daar vermoedelijk omtrent 8 september gearriveerd. Dit 
schip nam, naar we veilig mogen aannemen, de 5 cent
opdrukken mee, waarvan de uitgifte door P.B. nr. 49 werd 
geregeld, zodat op 28 oktober de door mij gevonden zegel 
kon worden afgestempeld. Ongeveer 29 oktober arriveer
de op Sint Maarten wederom de „Estelle", die op 19 ok
tober uit Curagao vertrokken was. Op deze reis vervoer
de de „Estelle" P.B. nr. 62 van 11 oktober, dat per 31 
oktober definitief een eind maakte aan alle nooduitgiften 
van 1918. 

Afstempeling 
S MARTIN 
28 OCT 18 

op 5 cent opdruk 

2e dat de frankeerzegels van 1 cent en 5 cent die bij be
sluiten onderscheidelijk van den 13n Juli 1918 (P.B. 
1918 no. 40) en 17 Augustus 1918 (P.B. 1918 no. 49) 
verkrijgbaar zijn gesteld, buiten gebruik worden ge
steld, met bepaling dat die frankeerzegels mits gaaf 
en ongeschonden tot en met 30 November 1918 op de 
postkantoren en hulppostkantoren tegen geld of tegen 
gangbare frankeerzegels van dezelfde waarden inge
ruild kunnen worden; 

3e dat dit besluit in werking zal treden met ingang van 
den In November 1918 
Gegeven te Willemstad, den l l n October 1918 Nuyens 
Uitgegeven den 16n October 1918. 
De GouvernementsSecretaris J. F. Haayen." 

Blok van vier 5 centopdrukken met tweemaal brede en tweemaal 
smalle 5, op brief. 

 f " 

Li * ' * * 

■ A^IfehÉêr ov 

•S^'"_y' 

De 5 centopdruk werd aangebracht door de „Curagaosche 
Courant" op halve originele vellen van 50 stuks (5 x 10 
zegels). Bij de zettmg gebruikte men voor de opdruk van de 
onderste rij van 10 zegels een ,,5" van een ander type, 
aanmerkelijk smaller dan de andere veertig. De NVPH
catalogus noemt de normale brede „5" type I en de smalle 
„5" type II. Volgens deze catalogus zijn in totaal 52.000 van 
de zegels verkocht, waarvan 10.400 type II. In totaal zijn 
dus 1040 halve vellen verkocht (niet door mij geverifieerd). 

Aangezien de smalle „5" uitsluitend op de onderste rij 
werd aangebracht en deze rij geen brede „5" heeft, kunnen 
alleen verticale paartjes met type I en II samenhangend 
voorkomen. De grootst mogelijke strip is een strip van tien 
paartjes, totaal twintig zegels. 

Intrekking van de nooduitgiften 
Tot slot citeren wij het voornaamste uit Publicatieblad 

1918 nummer 62: 
„Besluit van den l l n October 1918. 
De Gouverneur van Curagao . . . . heeft . . . . besloten: 

Ie dat de frankeerzegels van 1 cent die bij besluit van 
den 13n Juli 1918 (P.B. 1918 no. 40) tijdelijk buiten ge
bruik zijn gesteld, opnieuw in gebruik zullen worden 
genomen; 

Maximale strip van tien paartjes van het brede (boven) en het 
smalle (onder) cijfer 5, samenhangend. Afstempeling Curagao 25/ 
0CTI18. 

Dit besluit vormt de slotakte van een hoogst interessante 
episode uit de postzegelhistorie van de kolonie Curagao 
en dus van de Nederlandse Antillen. 

Deze episode heeft wel geen kleurrijke ,,pronkstukken" 
het licht doen zien, maar verschafte ons wel materiaal, dat 
filatelistisch gezien buitengewoon boeiend is. 

Hoewel ik nog niet op alle vraagstukken een bewijsbare 
oplossing heb kunnen geven, hoop ik toch, dat dit artikel 
een bijdrage geweest is tot een betere kennis van de zegels 
van Curagao. 

Op bladzijde 277 is een tabel opgenomen van geldigheids
termijnen van de Noodzegels op de verschillende eilanden. 

Mocht door nader onderzoek of door het ontvangen van 
meldingen op bepaalde facetten van de nooduitgiften een 
nieuw licht worden geworpen, dan zal ik gaarne de lezers 
van het Maandblad door een aanvulling op de hoogte stel

Curagao 19631967 H. F. J. Thissen 
Oleanderweg 10 
Julianadorp. 
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DE„CORRIENTES'' 

DE VOORGESCHIEDENIS 

De „Corrienites"zegels zijn in Nederland weinig bekend, 
in tegenstelling tot België en GrootBrittannië, waar ver
scheidene bekende filatelisten hun aandacht eraan wijden. 
In buitenlandse filatelistische tijdschriften wordt de „Cor
rientes"zegel bij herhaling behandeld, onder andere in 1964 
in het tijdschrift van The Royal Philatelie Society te Lon
den, waarin van de hand van Charles Jewell, F.R.P.S.L., 
verschillende artikelen verschenen onder de titel „Argen
tine Research on Corrientes" (zie The Philatelist van juli 
1964). In het tijdschrift „Philatelist" van The Collectors 
Club te New York schreef Louis Stich verscheidene ar
tikelen over „Corrientes", die later in een afzonderlijk 
boekje van meer dan vijftig pagina's verschenen. 

De ,,Corrientes"zegel — één van de lelijkste, maar in
teressantste onder de klassieke zegels — was 24 jaar lang, 
in circulatie: van 1856 tot en met 1880. Om zich enig be
grip van de oorsprong van deze zegel te vormen, moet men 
zich verplaatsen in het subtropische binnenland van het pri
mitieve ZuidAmerika van honderd jaar geleden, waar de 
bevolking uit Indianen en een kruising van Indianen en 
Spanjaarden bestaat en waar betrekkelijk weinig Euro
peanen woonden. Een streek, waar zo goed als geen wegen 
en dan nog slechte wegen bestonden en waar zoals ook heden 
ten dage behalve wat Spaans hoofdzakelijk de melodieuze, 
liefelijke Indiaanse taal Guarany werd gesproken. 

De provincie Corrientes is 89.335 vierkante kilometer 
groot, dus bijna drie keer zo groot als Nederland; honderd 
jaar geleden omvatte de bevolking van de gehele provincie 
nog geen 85.000 inwoners, waarvan meer dan 75 percent 
analfabeet was. 

Corrientes is gelegen in het noordoosten van Argentinië 
en wordt in het noorden op ongeveer 27° zuiderbreedte door 
de BovenParanarivier van Paraguay gescheiden, in het 
westen door de Paranarivier op ongeveer 60° westerlengte, 
van de Argentijnse provincies Chaco en Santa Fé. In het 
zuiden bij de 31e breedtegraad grenst Corrientes aan de Ar
gentijnse provincie Entre Rios (dit betekent: Tussen Rivie
renMesopotamiè) en in het oosten wordt de provincie door 
de Uruguayrivier van Uruguay en Brazilië gescheiden. 

De provincie die geheel vlak is, produceert onder andere 
tabak, tungolie (grondstof bij de verffabricage) en citrus
vruchten, maar leeft hoofdzakelijk van veeteelt: schapen 
en runderen. Tegenwoordig wordt er ook katoen en rijst 
aangeplant. 

Omtrent het midden van de vorige eeuw werd deze 
provinciale staat door gouverneur en kapiteingeneraal dr. 
Juan Gregorio Pujol bestuurd. Deze vooruitstrevende gou
verneur heeft in Argentinië de eerste postzegel ingevoerd: 
de ,,Corrientes"zegel. Er was namelijk op 16 februari 1856 
een Argentijnse wet van kracht geworden die in haar eerste 
artikel bepaalde: Er wordt een belasting voor het bezorgen 
(porte) van brieven door de provinciale posterijen inge
voerd. In het tweede artikel wordt het Uitvoerend Be
wind met de reglementatie van het tarief belast. 

Jl POSTZEGEL 

Professor dr. Leonardo Lowey, Buenos Aires 

Ook in Corrientes moest dit voorschrift worden nage
leefd. Maar men zat ongeveer 1500 kilometer van Buenos 
Aires verwijderd en bovendien was volgens de Argentijnse 
Grondwet van 1853 het postverkeer een uitsluitend natio
nale aangelegenheid; provinciaal postverkeer was dus anti
constitutioneel. Het hoofdbestuur van Buenos Aires trok zich 
echter weinig van het binnenland aan en nog minder van een 
zover afgelegen en achterlijke provincie als Corrientes. 
Goede raad was duur. Men besloot zelf een postzegel uit te 
geven. De grote moeilijkheid bestond echter daarin: hoe 
kon men met de in Corrientes bestaande primitieve mid
delen een postzegel vervaardigen? 

■ 'f « f ï ^ 
■o , : 

Het Franse model 

De energieke gouverneur liet het er niet bij zitten. Hij liet 
Pablo Emilio Coni komen die directeur van de primitieve 
provinciale drukkerij was, en gaf hem de opdracht zegels 
van één real (Un Real), 12'/2 centavos, te vervaardigen en 
wel in groepen van acht zegels, zodat iedere groep één Peso 
waard was. 

Het werk van Pipet 
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Coni kende een jongeman die dagelijks aan zijn huis 
brood bezorgde, en die in zijn vroeger vaderland als leer-
ling-graveur had gewerkt. Deze jongeman, Matias Pipet, 
in Catalonié (Spanje) geboren, nam het aanbod van Coni 
aan om op een koperen plaat acht zegels te graveren Als mo
del kreeg Pipet van Pablo Emilio Coni, die van Franse 
afkomst was, de Franse zegel van de emissie 1849 met het 
Cérès-hoofd „godin van overvloed", waarop aan de boven
zijde „Corrientes" en beneden de waarde: UN REAL M.C. 
(moneda corriente = lopende munt) moest staan. 

Pipet graveerde de acht types ieder afzonderlijk in het 
koper, dus niet door gebruik en reproduktie van een stalen 
stempel. Toen zijn werk klaar was, liet Pipet het Coni zien 
die zich er echter voor schaamde dit primitieve werk aan 
gouverneur Pujol door te geven. Daar echter geen tijd te 
verliezen was, trok hij de stoute schoenen aan en ging naar 
de hoge gezagsdrager, die ondanks de slechte gravures be
sloot het werk te accepteren. Men sprak namelijk in Buenos 
Aires ook al over het vervaardigen van postzegels en de eer
zuchtige Pujol wilde in ieder geval de eerste zegel in Ar
gentinië laten verschijnen. Al is het werk van de beschei
den Catalaanse broodbezorger dan ook geen kunstwerk, de 
Corrientes-zegel heeft de verdienste inderdaad de eerste ze
gel te zijn, die in Argentinië uitgegeven werd. 

Door het feit dat iedere zegel afzonderlijk werd afge
werkt, alsook door de geringe ervaring van de vroegere 
leerling-graveur Pipet, zijn de acht zegels gemakkelijk als 
acht verschillende types te herkennen. 

DE PLAAT 

Compositie 1 

De acht gravures werden in twee evenwijdige rijen van 
ieder vier zegels aan de zijkant, dus niet aan de onderkant, 
op een metalen plaat gesoldeerd, die op een stuk hard hout 
door middel van een grote schroef in het midden en vier 
schroeven boven tussen de gravures 1/2 en 3/4 en beneden 
tussen de gravures 5/6 (of 6/5) en 7/8 bevestigd werd. 

Toen enkele jaren later de letters UN REAL M.C. met 
een hard metalen instrument eruit werden geslagen, heeft 
het soldeersel geleden, waardoor de typen 1 en 5 los gingen; 
zij werden weer op de plaat gesoldeerd, maar niet op precies 
dezelfde plaats waardoor de Compositie IA werd verkregen. 

Type 1: De linker benedenhoek van het hoofd is 0,6 millimeter 
van de parelkring verwijderd, terwijl in de andere 
types óf het hoofd met de kring in aanraking komt 
of minder dan 0,2 mm ervan is verwijderd. 

Type 2: De linker buitenkant is over een derde van de lengte 
ingedrukt; beneden rechts ontbreekt in de driehoek 
de voorlaatste balk. 

Type 3: Aan de beneden achterkant van het haar is een soort 
kam. 

Type 4: Het woord CORRIENTES bestaat uit grote dunne 
letters. 

Type 5: De ronde kring dringt onder de letters lEN van 
CORRIENTES in het vierkant der letters door. De 
hals is beneden links sterk gebogen, terwijl de hals 
van de meeste andere typen hoekig is. 

Type 6: De rechtervoet van de eerste R van CORRIENTES 
dringt in het wit van het zegelbeeld door. De lijn 
van de hals loopt rechts onder de haren door. 

Type 7: Is aan de clip in het haar te herkennen. 

Type 8: Het woord CORRIENTES is in kleine dikke letters 
gegraveerd. Beneden links enkele streepjes langs de 
Griekse tekening. 

De acht types 

Het -schijnt echter dat dit herstel niet voldoende was, zodat 
de plaat in 1862 geheel opnieuw werd gesoldeerd. Zo lezen 
WIJ in het in 1882 in Brussel verschenen werk „Timbres 
de la République Argentine et de ses diverses provinces" 
van J. B. Moens, tweede deel, bladzijde 47: „Les feuilles de 
timbres bleus que nous avons vu avaient les quatre groupes 
de timbres disposes d'une fagon reguliere. On nous a mon-
tré cependant une fraction de feuille portant les variétés 
2, 3, 4 sur la première rangée et 6, 7, 8 en dessous, puis 
deux timbres variété 4 couchées horizontalement la tête ä 
gauche, sous les variétés 6<t€t 7 pouf retrouver la repetition 
du groupe des 6 timbres que commence la feuille oü 
manquaient les variétés 1 et 5". 
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Compositie 2 



De verschillende composities 
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EL CORRENTINO HOLANDÉS 

Professor dr. Leonardo Lowey, hoogleraar in de econo

mie te Buenos Aires, verblijft al meer dan veertig jaar in 
Argentinië. 

In deze periode heeft hij de grootste verzameling van 
Corrienteszegels ter wereld bijeengebracht en van deze ze

gels een diepgaande studie gemaakt. 
Met collectie en studies behaalde professor Lowey in 

Argentinië verschillende gouden medailles en in 1964 en 
1966 zelfs het Argentijnse kampioenschap. 

De verzameling, die in Praag (1962) en in Luxemburg 
(1963) met verguld zilver werd beloond, is — aanmerkelijk 
uitgebreid — ook op de AMPHILEX te zien. 

Professor Lowey publiceerde in het jubileumnummer van 
het Nederlandsch Maandblad (juni 1958) een artikel over 
„Het watermerk der uitgifte 1852". Bovendien verschenen 
tal van artikelen van zijn hand in Argentijnse tijdschriften, 
onder andere „La primera emisión de Holanda". Door zijn 
intensieve Corrientesstudie heeft hij in dit Zuidamerikaanse 
land de bijnaam gekregen van „el correntino holandés" (de 
Nederlandse Correntijn). 

v_ 

Wanneer de heer Moens van de vier groepen spreekt, 
moet hij óf een vel (zie later) van de emissie nummer 1 
(UN REAL M.C.) óf van de donkerblauwe emissie nummer 
7 hebben gezien want de blauwe zegel nummer 3 werd al
leen maar in de dispositie II (zie later) gedrukt, dat wil 
zeggen in drie horizontale groepen. Wanneer hij echter van 
een gedeelte van een onregelmatig samengesteld velletje 
spreekt, bedoelt hij zonder twijfel een vel van nummer 3 dat 
de meeste veranderingen onderging en bekend is in de com
posities 1, IA en 2. 

Compositie 2 
Toen de plaat in 1862 geheel hersteld werd heeft men de 

acht gravures van de metalen plaat afgehaald om ze daar
na in de compositie 2 opnieuw erop te solderen. Alle af
standen tussen de gravures veranderden en de types 5 en 6 
werden verwisseld in 6 en 5. Ik houd het jaar 1862 voor deze 
verandering aan, aangezien ik in het bezit ben van een 
paar, type 1 en 2, van de zegel 3 in de compositie 2, die 
van een brief gedateerd 5 januari 1863 werd afgehaald. De 
compositie bleef tot 1879 in gebruik, zodat de meeste emis
sies in deze compositie werden gedrukt. 

Compositie 2 A 
In het jaar 1879, dus na 17 jaar, werd de plaat opnieuw 

grondig nagezien waarbij de afstanden tussen de gravures 
opnieuw veranderden en zelfs soldeersel onder de gravures 
werd gebruikt, zodat alle gravures iets hoger kwamen te 
staan. Hierdoor werd vermeden dat de koppen van de 
schroeven mee afgedrukt werden (zie de koppen der schroe
ven op de foto's van de compositie 1 en 2). Het is moge
lijk dat in september 1879 al enkele proeven van deze com
positie op dun papier, in verschillende kleuren, in de dis
positie II (zie later) werden genomen, want i^ bezit enkele 
van deze vellen met het controlestempel: Corrientes 23 de 
Setiembre 1879. 

De laatste emissie — roze — werd eveneens in deze com
positie gedrukt, evenals de herdrukken tot 1883. De fiscale 
zegels op wit dik papier, waarover hierna wordt gesproken, 
werden in de compositie 2 gedrukt terwijl de fiscale zegels 
op dun wit papier in de compositie 2 A gedrukt werden. 

De metalen plaat, waarop de acht gravures werden ge
soldeerd, bleef steeds dezelfde. De vier schroeven, die zich 
dicht aan de zijkanten bevinden, hielden de jaren door de
zelfde afstand, te weten: boven 52, beneden 51 en 47Vs milli
meter aan beide zijkanten, van as tot as van de schroeven 
gemeten. De schroeven werden meer dan eens aangedraaid, 
want de gleuven in de kop hebben verschillende standen, 
hetgeen uit de vellen blijkt waarop de schroeven mee af
gedrukt werden. 

Bij de compositie 2 A werden de vier kleinere schroeven 
aan de kanten, dus niet de grotere middenschroef, vast
gesoldeerd zodat ook de koppen met de gleuven met soldeer
sel werden bedekt. Zo ziet de plaat — die in het bezit is van 
de familie Miranda Gallino in Corrientes — er ook nu nog 
uit. 

De schroef in het midden daarentegen bleef vrij van sol
deersel en werd altijd zo ver mogelijk aangedraaid. De af
stand tot de andere vier schroeven bleef steeds dezelfde: 
35 millimeter tot de schroeven 1/2, 3/4, 6/5 en 36 millimeter 
tot schroef 7/8. 
Compositie 2 B 

Tenslotte heb ik in 1962 nog een vijfde compositie ont
dekt bij de herdrukken die na 1883 verschenen, onder an
dere bij de herdrukken van 1917 die ter gelegenheid van de 
honderdste geboortedag van dr. Pujol werden uitgegeven. 
Type 3 was losgeraakt en werd opnieuw op de metalen plaat 
gesoldeerd, echter op een afstand van 7V2 millimeter van 
type 2, in plaats van 6'/2 millimeter, en op een afstand van 
6 millimeter van type 4, in plaats van 7 millimeter. 

De composities 2 A en 2 B zijn gemakkelijk te herkennen 
aan type 2, waarbij de twee bovenste lijnen nu niet meer 
evenwijdig zijn, maar rechts samenlopen. Dit komt waar
schijnlijk door een slag met een houten hamer daar type 2 
boven de metalen plaat uitstak. Alle typen 2, waar de twee 
bovenste lijnen rechts convergeren, zijn dus herdrukken 
behalve in de roze kleur, die ook de laatste emissie kan 
zijn zoals wij boven hebben gezien. 

(wordt vervolgd) 
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NA TWINTIG JAREN BEELDFILATELIE 

Het zal nu zo ongeveer een twintigtal jaren geleden zijn 
dat wij ons met enthousiasme hebben ingezet om de beeld-
filatelie te propageren met woord en geschrift. Velen vie
len ons bij, getuige het groot aantal beeldverzamelaars van 
de laatste tijd, maar ook bleken er heel wat filatelisten sterk 
gekant tegen onze verzamelmethode en zij duldden ons niet 
in hun rijen. 

Deze rubricering gaf al onmiddellijk veel moeilijkheden: 
een chronologische volgorde zou een uitzonderlijke literaire 
kennis vereisen, te meer omdat, onder andere wat de ro
manschrijvers betreft, onderscheid gemaakt zou moeten 
worden ten aanzien van de verschillende soorten roman
literatuur: ridderromans, historische romans, zedenromans, 
psychologische romans, realistische en naturalistische en 
nog tal van soorten meer. Het zou voor een verzamelaar 
van „de hele wereld" te enen male een onbegonnen werk 
zijn. Het behoeft dus geen betoog dat hier een „landelijke" 
opzet de enig gangbare weg zou blijken. 

Gelukkig hebben we tal van filatelisten van ons goed recht 
kunnen overtuigen en hebben verschillende beeldverzame
lingen veel waardering gevonden. Dat blijkt ten duidelijkste 
uit het feit, dat postzegeltentoonstellingen zonder een specia
le afdeling voor de beeldfilatelie haast niet meer denkbaar 
zijn. 

En toch moeten we — zeer tot onze spijt — bekennen dat 
de meeste verzamelaars hun taak te lichtvaardig opne
men. Een goede beeldverzameling eist grondige kennis van 
het gekozen object en — wat de opzet betreft — veel smaak 
en gevoel voor orde en netheid. 

Herhaaldelijk is uiteengezet aan welke eisen een goede 
beeld verzameling moet voldoen; bindende bepalingen zijn, 
vooral met het oog op tentoonstellingen, nu eenmaal niet 
te vermijden. En dat het voldoen aan deze voorschriften 
soms moeilijkheden heeft opgeleverd, dat hebben rapporten 
over tentoonstellingen meermalen aangetoond. 

Het nieuwe reglement opgesteld door het Bureau van de 
Thematische Commissie van de „Federation Internationale 
de Philatelie — FIP" komt gelukkig vele van de bekende 
moeilijkheden enigszins tegemoet, al blijft het een open 
vraag of de nieuwe indeling wel aller goedkeuring zal weg
dragen. Men onderscheidt nu: 
a. thematische verzamelingen; 
b. verzamelingen naar het doel van uitgifte; 
c. onderwerpverzamelingen. 

Was eertijds een beeldverzameling „landelijk" opgezet, 
dan kon deze maar moeilijk genade vinden in het oog van 
een consciëntieus jurylid. En t och . . . . vaak was een andere 
wijze van opzetten niet wel mogelijk. Als voorbeeld moge 
ik hier even uitweiden over mijn verzameling „Letterkunde". 

Een kwart eeuw geleden opgezet onder het motto: een 
land eert zijn grote mannen onder andere door hen te ge
denken bij de uitgifte van postzegels. . . . De verzameling 
omvat: romanschrijvers, dichters, Journalisten en toneel
spelers (voor het gesproken woord). 

Aan de hand van de catalogus werd dus een lijst ge
maakt van alle tot dusver verschenen postzegels die betrek
king hadden op het gekozen onderwerp. Een twintigtal ja
ren terug was deze lijst nog niet zo bar groot zodat de 
mogelijkheid bestond het ingenomen standpunt trouw te blij
ven. Consequent doorgevoerd zouden alle zegels welke be
trekking hebben op een schrijver (of diens werk) moeten 
worden opgenomen. Om een voorzeld te noemen: Bulga
rije Yvert nummers 142-147, Ivan Vasoff, zijn geboortehuis, 
de Berenbedwinger, illustratie uit zijn werk: „Onder het 
juk", enzovoort. Ook sagen en legenden dienen te worden 
opgenomen. 

Zo opgezet kon men zich niet bepalen tot het opnemen 
van een enkele zegel maar moesten alle zegels van de ge
hele serie genomen worden; immers elke zegel beantwoord
de aan het gestelde doe l . . . . 

'^jtmS &^m^ 
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Al gauw bleek dat iets dergelijks in de praktijk ondoenlijk 
was. Ter illustratie zij hier terloops vermeld dat de lijst 
van de Europese landen thans ongeveer 2400 nummers en 
van de landen overzee ongeveer 700 nummers telt. De 
zucht 'tot een zekere volledigheid is iedere verzamelaar 
aangeboren en ook ik ben daaraan nimmer ontkomen: de 
ruim 1900 zegels, die de verzameling nu al omv^t, geven 
hier wel getuigenis van. 

Het ordelijk rangschikken van de zegels op de album
bladen geeft met enig overleg weinig moeilijkheden; wat 
gevoel voor symmetrie en kleurschakering kan ieder zich 
gemakkelijk eigen maken; de onderschriften leveren meest
al heel wat meer moeilijkheden. Velen geven de voorkeur 
aan keurig geschreven onderschriften boven machineschrift; 
beknoptheid blijft een eerste eis. 

Het was niet altijd gemakkelijk de volgende gegevens te 
krijgen: 
a. geboortejaar van de schrijver; 
b. tendens van zijn werken; 
c. titels van de voornaamste werken. 

AG 
.■1 

Het zal ieder wel duidelijk zijn dat hier heel wat speur
werk wordt gevraagd en als daar dan nog bijkomt het zoe
ken naar enig postaal aanknopingspunt — wat toch een 
absoluut vereiste is — dan stapelen de moeilijkheden zich 
toch wel erg hoog op. Daarbij komt dat op postaal ge
bied zo weinig te vinden is, zoals: bijzondere stempels, 
stempels die wat de voorstelling betreft met de afbeelding 
op de zegel in nauw verband staan; veel verzamelaars 
hechten ook waarde aan de bij anderen in kwade reuk staan
de eerstedagenveloppen. 

Dat men bij het zoeken van de gewenste gegevens vreem
de ervaringen kan opdoen moge de volgende gebeurtenis 
illustreren: 

Kort na de tweede wereldoorlog had ik een prettige ruil
partner achter het beruchte gordijn. Op zekere dag was al
daar een serie van vier zegels met afbeeldingen van dich
ters of romanschrijvers verschenen waarvan ik niets te we
ten kon komen, zodat ik mij tot mijn ruiladres wendde met 
verzoek mij de nodige gegevens te verstrekken. Ik ver
moedde, dat het schrijvers waren van de laatste tijd en dat 
hun werk stellig wel een communistische inslag zou hebben. 
Ik gaf hem de raad bij bibliotheken of leeszalen te trachten 
de gegevens te verkrijgen welke ik voor mijn verzameling 
wenselijk achtte. 

Onze correspondentie verliep bijzonder vlot, doch nu liet 
elk bericht op zich wachten, totdat ik op zekere dag een 
kort briefje van zijn vrouw ontving, dat de heer D. in 
„bewaring" was genomen voor het geven van inlichtingen 
aan het westen. 

De „uitdrukking" was me bekend en ik voelde me heel 
erg schuldig. Wanhopig zocht ik een oplossing totdat een 
bekend beeldfilatelist, die geheel Europa bereisde, me de 
raad gaf me te wenden tot een ,,studentenvereniging" in 
de hoofdstad van het betrokken land met een breedvoerig 
schrijven. Aldus geschiedde.. . . 

Ik ontving bijna omgaand bericht: alles moest op een 
misverstand berusten en de kwestie zou spoedig worden 
opgelost. Als vriendelijke attentie was een dikke envelop 
ingesloten met keurig afgestempelde postzegels (met 
volle gom). 

En inderdaad. Mijn vriend schreef wat later: ik ben weer 
thuis na vijf weken. Dank voor de geregelde toezending 
van de Nederlandse zegels; stop er maar mee, want ik heb 
het verzamelen van postzegels opgegeven. 
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RECENTE STEMPELVERVALSINGEN 

In 1963 werd voor de Amsterdamse rechtbank een zaak 
behandeld die in de pers veel belangstelling ondervond 
Qn onder de verzamelaars enige beroering verwekte. Het 
betrof een zaak over vervalsing van poststempels. 

Het is wellicht voor de verzamelaars interessant enige 
bijzonderheden over deze zaak de revue te laten passe
ren. 

De man, die de vervalsingen pleegde, was oorspronkelijk 
werkzaam in Nederlands-Indië. Hij verzamelde als zovelen 
postzegels en zocht voor de uitbreiding van zijn verzame
ling contact met medeverzamelaars. Hij ontmoette in het 
oude Indië de grote verzamelaars J. H. Beer van Dingstee 
en P. L. Jut de Bourghelles, die beiden behalve postzegels 
tevens oude brieven met postmerken verzamelden. In het 
bijzonder kregen deze merken zijn belangstelling; er kwam 
een nieuw gezichtsveld voor zijn hobby en hij besloot even
eens tot het verzamelen van dergelijke stukken over te gaan. 

Zijn werkzaamheden op West-Java noopten hem het 
binnenland te doorkruisen en stelden hem in de gelegenheid 
op zoek te gaan naar oude archieven en archief j es. Van hen, 
die met het beheer van deze archieven waren belast, kreeg 
hij vaak toestemming de stukken te doorsnuffelen. Ook 
mocht hij dikwijls de als overcompleet aangemerkte stuk
ken eruit halen om deze voor zichzelf te behouden. Zijn 
verzameling breidde zich zodoende gestadig uit. Met het 
voornemen een boek over de stempels van Indië te schrijven 
trachtte hij de stempels zo goed mogelijk te documente
ren en ging hij tevens de afstempelingen die hij niet kon 
bemachtigen, kopiëren. Hij tekende deze over. Zo kwam 
hij in het bezit van een groot aantal grondtekeningen, 
waarvan hij later een vruchtbaar gebruik heeft gemaakt. 
In de dertiger jaren keerde hij terug naar Nederland met 
een grote verzameling, waarbij zich nog veel ongeordend 
materiaal bevond. 

Zijn intrede in de Nederlandse filatelistische wereld 
greep plaats in 1934. Als lid van de Nederlandsche Veree-
niging van Postzegelverzamelaars nam hij deel aan de Na
tionale Postzegeltentoonstelling, die van 6 tot en met 9 sep
tember in dat jaar te Amsterdam werd gehouden. Hij zond 

V.O.C.-stempels in en de toenmalige jury, bestaande uit 
de heren A. M. Benders, J. D. van Brink, W. P. Costerus, 
L. Frenkel, S. Keizer, W. S. Wolff de Beer en P. W. Wal
ler, bekroonde zijn inzending met een gouden medaille 
en de gelukwensen van de jury. 

De aandacht was op hem gevallen en de verzamelaars 
uit die tijd bekeken hem met enige naijver. Twee mede
werkers van het Maandblad, de heren L. van Essen en 
J. D. van Brink, nodigden hem uit de vele gegevens, die ^ 
hij in de loop der jaren over de afstempelingen van Neder
lands-Indië had bijeenverzameld en waarover in ons land zo 
goed als niets bekend was, in dit tijdschrift te publiceren. 
Hij stemde erin toe onder de voorwaarde, dat er ook afbeel
dingen bij zijn artikel zouden komen en dat deze dan op 
ware grootte zouden worden gereproduceerd. Het verzoek 
werd ingewilligd en hiervoor kon hij nu de in Nederlands-
Indië vervaardigde grondtekeningen gebruiken. 

Zo verschenen er dan in de volgende jaren in het Neder-
landsch Maandblad en elders van zijn hand de volgende 
artikelen: 

In 1935 de bijdrage „De Indische poststempels tijdens het 
Engelse tusschenbestuur 1811-1816" en de bijdrage „Opdruk-
verschillen in de waarden der hulpuitgifte 1921 van Ne-
derlandsch-Indië". In 1936 de bijdrage „De Indische zee-
briefstempels", die vertaald in het Duits eveneens ver
scheen in het door Anton Kumpf-Mikuli te Wenen geredi
geerde blad „SAVO". Daarna volgde de bijdrage „De post
stempels van Batavia 1811-1864". Voorts de bijdrage „Ne-
derlandsch-Indische veldpostafstempelingen", die hij ook 
in het Engels vertaalde en die werd opgenomen in bet 
Amerikaanse blad „Netherlands & Colonial Philately", Vol. 
Ill , 11 en 12 (1937). Beziet men de illustraties bij deze ar
tikelen, dan geven deze al een beeld van zijn vaardigheid 
de stempels na te bootsen. 

Voor het schrijven van zijn publikaties raadpleegde hij 
eveneens de collecties van Nederlandse verzamelaars op 
deze stukken. Door het contact met deze verzamelaars 
was zijn belangstelling gewekt voor de stempels van ons 
land. Hij ging er een speciale studie van maken. In het bij-
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zonder werd hij geboeid door de Amsterdamse portstempels. 
Voor de documentatie hiervan bezocht hij het Amsterdam

se gemeentearchief, waar men hem toenmaals de brief

wisseling ter hand stelde van de Amsterdamse „Burgemees

teren" met de Rotterdamse postmeester Jacob Quack. Na 
raadpleging van deze stukken kwam hij tot de conclusie, dat 
deze portstempels in 1667 in gebruik waren genomen. Hij 
publiceerde de gevonden gegevens in het Nederlandsch 
Maandblad onder de titel ;,De oudste poststempels van Ne

derland". Ook hiervan werd een Duitse bewerking gemaakt 
die in het blad „SAVO" werd opgenomen. 

Hij was lid geworden van de vereniging „Contact 
Schept Kracht" en ging deelnemen aan het rondzend

verkeer. Omdat hem bleek, dat de verzamelaars gaarne 
stukken kopen met gave en duidelijke leesbare stempel

afdrukken, dacht hij erover hoe hij hieraan tegemoet kon 
komen. Hij probeerde onduidelijke afstempelingen te ver

fraaien door het aanbrengen van correcties. Ook verwijder

de hij adressen van stukken en voorzag deze van een nieuw 
adres. Dit waren soms stukken met zeldzame afstempelin

gen, die door de verzamelaars gretig werden gekocht. 
Hij ging zich opnieuw intens bezighouden met zijn 

verzameling Indische afstempelingen. Ook deze afdrukken 
restaureerde en verfraaide hij. In vele gevallen echter ble

ven de restauraties zichtbaar. Hij zocht nu naar middelen 
om tot een beter resultaat te komen en al experimenterende 
kwam hij, met behulp van zijn perfecte grondtekeningen, 
tot het vervaardigen van totaal nagemaakte stempels. 

Zijn eerste opzet was om met de nagemaakte stempels 
vervaagde stempelafdrukken op te frissen, wat hij dan ook 
deed. Het was daarna een kleine stap om deze stempels 
zonder meer op omslagen af te drukken. Dit liet dan 
ook niet lang op zich wachten. Als materiaal gebruikte hij 
brieven voorzien van één of twee afstempelingen of brie

ven, waarop in het geheel geen stempelafdruk voorkwam. 
Om het voor de verzamelaars nog aantrekkelijker te ma

ken voorzag hij op deze wijze brieven met een serie afdruk

ken, zodat zij staalkaarten van stempels werden. Vele van 
deze brieven zijn onderhands en ook via rondzendingen en 
veilingen door hem verkocht. 

Brief in 1839 verzonden van Kadipaten naar Batavia 
Het stuk was oorspronkelijk voorzien van één afstempeling: 
„PREANGER REGENTSCH. ONGEFRANKEERD", m een slechte 
afdruk Deze afdruk werd overstempeld met een namaakstempel 
(111) Voorts werden de namaakstempels „30 et" (213) en „Karang 
Sambong" (67) op hiet stuk aangebracht. 
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Terecht heeft de handelaar Roelf Boekema, die bewerk

stelligde dat er aan deze activiteiten een einde kwam, er in 
„Mijn Stokpaardje" van mei 1963 nogmaals op gewezen, 
dat deze Indische stukken, voorzien van de vele stempels, 
posthistorisch vreemde stukken zijn, omdat er geen ver

klaring voor de noodzaak van deze zogenaamde tussen

stempels te vinden is. 
In de loop der jaren had de verzamelaar de beschik

king gekregen over een groot aantal oude brieven van ons 
land, waarvan vele zonder een enkel postmerk of met vage 
en onduidelijke afstempelingen. Wat met de Indische stuk

ken was gebeurd, geschiedde nu eveneens met Nederlandse 
stukken. De brieven waarop geen stempels voorkwamen 
werden door hem voorzien van een gave stempelafdruk. 
Hetzelfde ging hij ook doen met buitenlandse brieven. Voor 
het vervaardigen van deze stempels was voor hem het boek 
van Aniton KumpfMikuli „Neue Briefe über alte", waarin 
vele stempels zijn afgebeeld, een goede bron. Het is een open 
vraag gebleven hoeveel van deze stukken naar het buiten

land zijn gegaan. Zowel met betrekking tot de Indische 
stempels, de stempels van ons land en die van andere lan

den heeft hij fantasieprodukten gemaakt, stempels die 
nooit en te nimmer bestaan hebben. Die brieven met fan

tasiestempels waren vanwege hun onbekendheid bij de te 
goeder trouw zijnde verzamelaars zeer in trek. Voor som

mige van deze stukken zijn hoge prijzen betaald. 

Behalve op het gebied van het vervalsen van stempels is er 
nog een terrein, waarop hij zich heeft bewogen. Hij heeft post

zegels „opgefrist", dat wil zeggen van afstempelingen ontdaan 
en soms van nieuwe afstempelingen voorzien. Hij heeft ge

tracht met behulp van door hem vervaardigde perforatie

Recent Falsifications 
This article is devoted to an expert philatelist who fell 

a victim to his hobby, which ■was collecting postmarks on 
entire letters. He was a past master in drawing marks and 
used this skill to touch up unclear markings. Encouraged 
by success, he first lapsed into perfect imitation of faded 
marks and finally stooped to printing counterfeit post
marks on letters which were still virginal or had already 
been provided with other marks. 

He did not restrict his activities to Netherlands East In
dies and Dutch letters, but treated foreign letters as well. 
It has remained an open question how many of these and 
other falsifications have found their way abroad. He was 
found out in 1960 and his materials were seized. 

The author of the present article shows on the subsequent 
pages prints of the 323 confiscated counterfeit stamps. 

A few terms explained: Stempels  postmarks; In rood 
in red; Verschillende  various; Waarschijnlijk, ws.  prob
ably. 

Falsifications récentes 
Cet article est consacré a un habile philatéliste, victime 

du ,,violon d'Ingres" qui lui faisait collectionner des ca
chets postaux sur des pieces completes. Passé maitre dans 
le dessin de ces cachets, il employa son art a améliorer 
des obliterations peu lisibles. Une réussite satisfaisante le 
fit tout d'abord s'abaisser ä imiiter parfaitement des ca
chets estompés, puis ä apposer puremenit et simplement des 
faux sur des lettres revêtues ou non d'oblitérations anté
rieures. Il ne se limita pas aux pieces des Indes néerlan
daises et des PaysBas, mais entreprit aussi de falsifier 
des lettres en provenance de l'étranger. Le nombre de ces 
contrefagons ou autres imitations qui ont quitte notre pays 
reste une question sans réponse. 

schabionen tandingen te repareren of zonodig postzegels van 
nieuwe zeldzame tandingen te voorzien. Ook voorzag hij 
postzegels van een nieuwe gomlaag, speciaal met het doel de 
„schoonheidsgebreken" weg te werken, met andere woorden 
onzichtbaar te maken. De op deze wijze bewerkte zegels zijn 
via rondzendingen en veilingen te gelde gemaakt. 

Het kon niet anders of hij moest voor deze kwalijke prak

tijken een keer met de justitie in aanraking komen. Dit ge

beurde in 1960. Er werden toen 323 door hem vervaardigde 
stempels bij hem aangetroffen. Er zijn er meer geweest, 
die hij echter al had vernietigd. 

Een persoonlijke indruk van deze man is dat hij een groot 
en kundig filatelist is. Een kenner, niet alleen van de oude 
stukken met postmerken maar ook van de postzegels. Hij 
weet er oneindig veel van en de filatelistische boeken en tijd

schriften werden door hem inderdaad „uitgespeld". 
Deze vergaarde kennis is voor alle verzamelaars nood

zakelijk. Want aan hun ondeskundigheid is het mede te wij

ten geweest, dat zovele stukken destijds zijn verhandeld. 

Ik ben in staat gesteld hierbij een lijst van 323 afdruk

ken van door hem vervaardigde stempels op twee derde 
van de ware grootte af te beelden. De stempels zijn op de 
stukken afgedrukt in rood, zwart, blauw, groen of variaties 
van deze kleuren. De stempels, die ik aantrof gebezigd met 
rode inkt, zijn door mij als zodanig aangegeven. 

Een overzicht van de afstempelingen, waarvan geen stem

pels werden aangetroffen en die sindsdien zijn herkend als 
vervalsingen, hoop ik u in een volgend artikel te kunnen 
geven. 

Copyright 

ZUSAMMENFASSUNG 

Les activités de ce faussaire furent démasquées en 1960 
et son materiel de travail mis sous séquestre. 

Dans les pages suivantes, I'auteur de cet article pré
sente la reproduction des 323 fausses obliterations actuelle
ment retrouvées. 

Explication de quelques termes utilises: Stempels  cachets 
oblitérateurs; In rood  (obliteration) en rouge; Verschil
lende  différents; Waarschijnlijk, ws.  probablement. 

Fälschungen aus jüngster Zeit 
Dieser Aufsatz befasst sich mit einem talentierten Phila

telisten, dem sein Hobby — das Sammeln von Poststem
peln auf Ganzsachen — zum Verhängnis wurde. Er war 
ein grosser Könner im Zeichnen von Stempeln und 
wusste diese Geschicklichkeit bei der Vervollständigung 
von verwischten Stempelaufdrucken gut zu nutzen. Als ihm 
das zu seiner Zufriedenheit gelang, ging er zunächst daran, 
unkenntliche Stempel in vollendeter Weise nachzubil
den, später versah er bereits gestempelte oder ungestem
pelte Briefe unbekümmert mit gefälschten Stempelauf
drucken. 

Seine Tätigkeit erstreckte sich nicht nur auf niederlän
dischindische und niederländische Postsachen, sondern 
auch auf ausländische Briefe. Die Zahl der ins Ausland ge
langten Fälschungen dieser und anderer Art ist nicht be
kannt. 

1960 wurde das Tun und Treiben dieses Fälschers auf
gedeckt. Sein Werkzeug wurde beschlagnahmt. Der Ver
fasser dieses Aufsatzes zeigt auf den folgenden Seiten Abbil
dungen der 323 beschlagnahmten, gefälschten Stempel. 

Erläuterung einiger Ausdrücke: Stempels  Stempel; 
In rood  In roter Farbe; Verschillende  Verschiedene; 
Waarschijnlijk oder ws.  wahrscheinlich. 

SUMMARY RESUME 
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1-25: 
Stempels 1 en 2: Geoctrooieerde West-Indische Compagnie. 

3-5: Vereenigde Oost-Indische Compagnie. 
6-25: verschillende stempels Nederlands-Indië. 

25 

In rood: 7,8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 18, 19, 20, 21, 22, 24 en 25. 
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26-50: verschillende stempels Nederlands-Indië. 

In rood: 26, 27, 30, 32, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 48, 49 en 50. 
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50-75: verschillende stempels Nederlands-Indië. 

In rood: 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 69, 71, 72, 74 en 75 
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76-100 verschillende stempels Nederlands-Indie 

In rood 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98 en 99 
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101-125: verschillende stempels Nederlands-Indië. 

In rood: 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122 en 
125. 
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126-150: verschillende stempels Nederlands-Indië. 

In rood: 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 141, 143, 145, 146, 
147, 148, 149 en 150. 
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151-160: verschillende stempels Nederlands-Indië. 
161-175: verschillende stempels Nederland. 

In rood: 151, 153, 154, 156, 159, 167, 169 en 175. 
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176191: verschillende stempels Nederland 
192: nummerstempel Lasem, NederlandsIndié. 
193200: verschillende stempels Nederland. 

In rood: 176, 179, 180, 187, 190, 195 en 200. 
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201-225: 201 waarschijnlijk (ws.) Soerabaja; 202 ws. Semarang; 203 ws. 
Batavia; 206 ws. Batavia; 207 ws. Soerabaja; 208 ws. Semarang; 209 ws. 
Ceram; 210 ws. Anjer; 211 ws. Besoeki; 212 ws. Sumanap; 216 ws. Neder
lands-Indië, dienstzegels 1911; 217 en 218 ws. Nederlands-Indië emissie 
1908; 223 WS. Telok Betong (fantasieprodukt). 

In rood: 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 219 en 220. 
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226-250: 226 ws. Amsterdam; 227 ws. Verenigde Staten van Amerika; 228 
WS. Frankrijk; 231 ws. Amsterdam; 234 ws. Soerabaja; 236 ws. Djokjakarta; 
237 WS. Besoeki; 238 ws. Joana; 239 ws. Magelang; 240 ws. Sidayoe; 241 ws. 
Soerakarta; 242 ws. Sumanap; 243 ws. Tjanjor; 244 ws. Pekalongan; 245 ws. 
Semarang; 247 ws. Soerabaja; 250 ws. Vlissingen. 

In rood: 228, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 249 en 250. 
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251275: 266 ws. Jamaica; 267 ws. Makassar; 268 ws. Sjanghai; 269 ws. 
Singapore; 270 ws. Norddeutscher Postbezirk. 

In rood: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 265 en 273. 
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276-300: 276-280 ws. Canada; 281-290 ws. Verenigde Staten van Amerika; 

291 en 292 ws. Thurn und Taxis; 294 ws. Groot-Brittannié; 295 ws. Frankrijk; 
296 ws. Nova Scotia; 297 ws. New Brunswick; 298 ws. Nova Scotia; 299 en 
300 ws. Mauritius. 

In rood: geen. 
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301-323: 301-310 ws. Thurn und Taxis; 311 ws. Demerara; 312 ws. Dominica; 
313 en 314 ws. Montserrat; 315 ws. St. Lucia; 316 en 317 ws. New Foundland; 
321 en 322 ws. New South Wales; 323 ws. Herveld. 
In rood: 314 en 322. 
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UIT DE FILATELISTISCHE NALATENSCHAP VAN W. B. BROCX 
Op 24 december 1966 ontviel ons een 

groot filatelist. De kundige verzame
laar en schrijver W. B. Brocx overleed 
op 84-jarige leeftijd na een onvermoei
baar en onvoorstelbaar produktief le
ven ten dienste van de filatelie. 

Hoe produktief dit leven is geweest 
bleek opnieuw toen de op schrift gestel
de resultaten van meer dan een halve 
eeuw speurwerk, op wens van de over
ledene, door de erfgenamen in handen 
werden gesteld van zijn vriend P. L. 
Backer. 

De heer Backer vertelde met bewo
gen stem ervan, hoe hij in het archief 
van Brocx honderden en honderden 
studies, lezingen en artikelen over de 

In Mexico werd in 1856 slechts weinig 
post per spoor vervoerd, meer per dili
gence en per renbode. Er was maar één 
enkele spoorlijn. Deze verband de hoofd
stad Mexico met de haven Vera Cruz. 
Verder was er van Mexico een diligen-
cedienst op Cuernóvaca en een ren-
bodedienst op Acapulco. 

Er was een weg van Mexico naar 
Morelia, via Toluca en Ixtla. Een ande
re, gevaarlijke, lange weg liep van 
Mexico naar San Bias aan de Grote 
Oceaan. Deze ging via Querétaro, 
Guanajuato, Leon, Lagos, Guadalajara 
en Tepic. Langs die weg werd de post 
per paard of per muilezel vervoerd. 
Over de gehele route deed men twaalf 
dagen. Bij Lagos had die weg een af-
takking naar het noorden over Aguas-
calientes, Zacatecas en Durango om te 
eindigen in Chihuahua. 

Dan waren er nog secundaire wegen 
die niet van Mexico uit gingen: 
1. Allende, S. Luis Potosi, Saltillo, Mon

terrey, Matamoros; 
2. Mazatlan, Culiacón, Mocorito, Sina-

loa; 
3. Pachuca, Huejutla, Tampico. 

In dat enorme land met een opper
vlakte van 36.400 vierkante geografi
sche mijlen, waren slechts 49 postkan
toren (later uitgebreid tot 60). 

II. Het posttarief 
Voor de toepassing van het posttarief 

onderscheidde men slechts twee 
rayons: van 1 tot 16 mijl en daarbo
ven. Het porto voor een gewone, enkel
voudige brief tot Va ounce (14 gram) 
was respectievelijk 1 en 2 Reales. De 
waarde van 1 Real was ongeveer 14 
cent. Voor drukwerk moest ^h Real 
per pond worden betaald. 

meest uiteenlopende filatelistische on
derwerpen had aangetroffen en hoe hij 
zich voorstelde — geheel in de geest 
van Brocx, die als lid van meer dan 
tien en erelid van drie verenigingen al
tijd heeft gewerkt in het belang van 
allen — deze keurcollectie van weten
schappelijke kennis ten nutte te laten 
komen van de gehele Nederlandse fila
telistische gemeenschap. Een juiste vorm 
— vond hij — moest daarvoor worden 
gezocht, maar in de eerste plaats kwam 
het Maandblad zijns inziens als publi-
katiemedium in aanmerking. 

Op zijn initiatief werd besloten ter 
nagedachtenis van de grote filatelist 
Brocx een eerste nagelaten artikel in 

III Hidalgo 
De emissies van 1856 en 1861 ver

tonen de beeltenis van Miguel Hidal
go y Costillo. Deze was pastoor in het 
dorp Dolores in de provincie Guanax-
nato. Hij was het, die op 16 september 
1810 tot opstand aanspoorde, toen de 
Spaanse regering de aanmaak van wijn 
verbood. Hij verklaarde Mexico zelf
standig en maakte Guanajuato tot ze
tel van zijn regering. Met 50.000 man 
troepen rukte hij op naar Mexico waar 
de onderkoning Vénégas zetelde. Hidal-

het AMPHILEX-nummer te publiceren, 
voorafgegaan door een inleiding waar
in de achtergronden van deze publika-
tie zouden worden belicht. 

Andermaal is een groot filatelist van 
ons heengegaan. Op 6 april overleed 
ook de heer Backer. Zijn laatste penne-
streek was aan het oeuvre van Brocx 
gewijd en wij menen dat hun beider 
nagedachtenis het best wordt geëerd 
door hiernaast in facsimile de brief 
af te drukken die de heer Backer zeven 
dagen voor zijn verscheiden aan de re
dactie schreef, met de punten die in de 
inleiding tot Brocx' werk hadden moe
ten worden verwerkt. 

VEREMICDE STATEM 

go werd echter door generaal Calleja 
op 7 november bij Acuico verslagen, en 
later opnieuw op 23 maart 1811 bij Col-
deran. Hij werd gevangen genomen en 
gefusilleerd op 27 juni 1811. 

Pas op 4 oktober 1824 werd de Mexi
caanse republiek gesticht. 

IV De betekenis der opdrukken 
Toen er in 1856 in Mexico zegels ver

schenen, heersten er in het gehele land 
ongeregelde toestanden. Op alle wegen 
— ook op de hoofdwegen — werden de 
reizigers uitgeschud. Als het hoofdpost
kantoor te Mexico zegelvoorraden zond 
naar de postkantoren in andere plaat
sen dan ging dat op de hoofdwegen zo
veel mogelijk per diligence, maar ove
rigens per muilezel. 

Wegens het risico werden de zegels 
van de stad Mexico naar de provincie 
verzonden zonder enige opdruk en als 
zodanig hadden ze absoluut geen waar
de. Beroving gaf dus geen voordeel. Op 
het provinciale kantoor kregen de ze
gels een opdruk, en wel de naam van 
het district. Pas mét die opdruk hadden 
de zegels frankeerwaarde! 

De provinciale kantoren zonden ze
gels in uiterst kleine hoeveelheden te
gelijk naar de kleinere kantoren. Op die 
wijze zijn zestig verschillende opdruk
ken ontstaan, dat wil zeggen plaatsna
men als opdruk. Vele zijn zeldzaam, 
enkele zijn rariteiten. Er is één kantoor 
met een oplage van drie exemplaren, 
namelijk Yquala, waarvan er nooit één 
is gevonden. 

Tepeji del Rio heeft een oplaag van 
acht stuks op de 8 Reales en Guade
loupe Hidalgo een oplaag van dertien 
op de 8 Reales. Alle oplagen zijn nauw
keurig bekend doordat de kantoren no
teerden welke zegels naar de bijkan
toren gingen. 

MEXICO 

emissies van 1856 en 1861 met de beeltenis van Hidalgo 

MEXICO 

De emissies van 1856 en 1861 met de beeltenis van Hidalgo 
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FILATELISTISCHE VAKANTIEGIDS 
Een overzicht van de postmusea in deze wereld 

De molenaar van Bert Garthof voorspelt een mooie zomer. Maar . . . er is geen zomer zonder regendag! De filatelist met vakantie 
zal op zo'n grauwe, natte dag weemoedig denken aan zijn albums veilig opgeborgen in de kluis of de (droge) kast. 
De redactie meende er goed aan te doen te trachten een dergelijke droeve dag — als de ligging van zijn vakantie-oord dat 
toelaat — tot een puur filatelistisch genoegen te maken. Zij vroeg daartoe aan een dertigtal postmusea wat nuttige gegevens 
en omdat een veertiendaagse vakantie in Ghana, een zwerftocht door Brazilië of een trip naar Japan tot de gewone vakantie
uitstapjes behoren, beperkte zij zich niet tot West-Europa maar ploos alle postmuseale uithoeken van de wereld na. Het re
sultaat van haar onderzoek vindt u in de onderstaande lijst. 
In deze lijst zijn — behalve de gebruikelijke — de volgende afkortingen gebruikt: 

EUROPA 
N — officiële naam van het postmu-
seum; A — adres; O — openingstijden; 
E — entreeprijs; Z — te bezichtigen 
zeldzaamheden of bijzondere objecten; 
T — eventuele speciale tentoonstelling; 
B — eventuele verdere bijzonderhe
den.*) 

België 
N — Postmuseum; 
A — Rogierlaan 162, Brussel 3; 
O — di, do, za, eerste zo van de maand 

10-12 en 14-16; wo 14-16; **) 
E — gratis; 
Z — oud-België, spoorwegzegels, Thum 

und Taxis; 
T — 21-29 X : nationale „Postfila". 

Denemarken 
N — Dansk post- og telegrafmuseum; 
A — Vesterbrogade 59, Kopenhagen V; 
O — zo, do 10-16; 
E — gratis; 
Z — oud-Denemarken, Deens West-

Indië, Hagemann-collecties. 

Duitsland (Oost-) 
N — Postmuseum Berlin; 
A — Mauerstrasse 69, Berlin, Deutsche 

Demokratische Republik; 
O — di, wo, do, vr 10-18, za 10-17; 
E — 30 Pf., scholieren enz. 20 Pf.; 
Z — oud-Duitsland, DDR; 
B — opgericht 1872, verwoest 1945, her

opend 1958. 
Postmuseum Berlin 

Duitsland (Berlin) 
N — Berliner Post- und Fernmelde

museum; 
A — Urania-Haus, An der Urania 15, 

Berlin 30; 
O — di, wo, do, vr 10-16, za, zo 10-13; 
E — gratis; 
Z — „Berliner Postkrieg 1948/1949"; 
B — expositie van de Bundesdruckerei 

Berlin, die bijna alle zegelwaar-
den van de Bondsrepubliek heeft 
vervaardigd. 

Duitsland (West-) 
Frankfurt am Main 

N — Bundespostmuseum; 
A — Schaumainkai 53, Frankfurt am 

Main; 
O — di, wo, do, vr, za 10-15, zo 10-13; 
E — gratis; 
Z — wissel tentoonstellingen; 
T — 1 VI - 31 VIII: Spanje en over

zeese gebiedsdelen. 

Bonn 
N — Ausstellungsraum des Bundes

ministeriums für das Post- und 
Fernmeldewesen; 

A — Koblenzer Strasse 81, Bonn; 
O — ma, do 10-15, eerste zo van de 

maand 9-13; 
E — gratis; 
Z — wisseltentoonstellingen van zeld

zaamheden. 

Koblenz 
N — Mittelrheinisches Postmuseum; 
A — Friedrich-Ebert-Ring / Casino-

strasse, Koblenz; 
O — wo, vr 9-13, 14-18; 
E — gratis; 
Z — eofilatelie van de 14de eeuw af, 

motiefverzameling, briefkaarten 
uit de gehele wereld. 

Nürnberg' 
N — Postabteilung des Verkehrmu

seums Nürnberg; 
A — Lessingstrasse 6, Nürnberg; 
O — ma tot en met za 10-16, zo 10-13 

(17 juni gesloten); 
E — 50 Pf., scholieren enz. 30 Pf.; 
Z — oud-Duitsland, met name oud-

Beieren met ontwerpen, proeven 
en plaatreconstructies; 

B — interessant onderdeel van het be
kende verkeersmuseum. 
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Finland 
N — Posti- ja lennätinmuseo/Post- och 

telegraf museet; 
A — Tehtaankatu 21 B, Helsinki 15; 
O — di, vr 12-15, wo 18-20; 
E — 0,50 mk, kinderen 0,25 mk; 
Z — poswaardestuk van 1845; de 5 

Kopeke op verschillende papier
soorten (1858). 

Frankriijk 
N — Le Musée Postal de France; 
A — 4 rue St Romain, Paris 6e; 
O — zo, ma, wo, do, vr, za 14-18; 
E — 1 franc, zo 0,50 franc; 
Z — oud-Frankrijk, geplaat, op karton, 

luxe proeven; vermaarde filatelis-
tische bibliotheek (zo gesloten); 

B — museum ondergebracht in „Hotel 
Choiseul-Praslin" (1732). 

Groot-Brittannië 
N — National Postal Museum; 
A — London Chief Post Office, King 

Edward Building, King Edward 
Street, London E.G. 1; 

O — ma, di, wo, do, vr 10.30-16.30; 
E — gratis; 
Z — goedgekeurde proefvellen van 

's werelds eerste postzegel, 1840, 
en volgende jaren; de „Reginald 
M. Phillips Collection"; 

T — wisseltentoonstellingen; 
B — in 1966 opgericht, op initiatief van 

Reginald Phillips, die zijn collectie 
en fondsen ter beschikking stelde. 

Hongarge 
N — A Magyar Posta Bélyegmüzeuma; 
A — Budapest VH. Dob u. 75/81; 
O — wo 9-15.30, za 9-14.30, zo 9-13; 
E — gratis; 
Z — Oostenrijk Mercurius, Yvert 2, 3 en 

4; Toscana 3 Lire 1860; Ossekop 
Moldavië, Yvert 1-4; Brits Guyana 
1850, 1851 en 1856; Hongarije steen-
drukemissie 1871, platen gegra
veerde emissie 1871; 

T — 1 V - 30 IX: 100 jaar Hongaarse 
posta dministratie. 

Ierland 
N — Postal Museum of An Roinn Polst 

Agus Telegraf a; 
A — Balle Ätha Cliath 1, Dublin 1; 
O — niet toegankelijk voor het publiek. 

N — Il Museo Storico delle Poste e 
delle Telecomunicazioni; 

A — 2° piano deU'Edificio P.T. di Roma 
Prati, Via G. Andreoli 11, Roma; 

O — zo, do 9-13; 
E — gratis; 
Z — Oud-Italië, platen, plaatrecon

structies, stempels. 

N — Het Nederlandse Postmuseum; 
A — Zeestraat 82, 's-Gravenhage; 
O — ma, di, wo, do, vr, za 10-17, zo 13-17; 
E — f 0,50, kinderen f 0,25; 
Z — Kaisers gravure eerste emissie; gehele 

vellen in goedgekeurde kleuren eerste 
emissie: plaatreconstructies; A. J. 
Warren-collectie; blok foutdruk 9 
cent; 

T — 15 VI - 31 VIII: De eerste drie 
postzegeluitgiften van Nederland; 

B — Opgericht n.a.v. de schenking aan 
de Staat der Nederlanden in 1924 
van de beroemde verzameling P. W. 
Waller. 

Noorwegen 
N — Postmuseet; 
A — Hoofdpostkantoor, Dronningens-

gate 15 IV, Oslo 1; 
O — di, do, vr 10-15, zo 12-15; 
E — gratis; 
B — geopend op 15 april 1947. 

Oostenrqk 
N — Post- und Telegraphenmuseum; 
A — Mariahilferstrasse 212, A1140 

Wien; 
O — di, WO, do, vr, za, zo 9-13; 
E — S 5.—, kinderen S 1.—; 
Z — eofilatelie, postwaarden, veldpost; 
B — ondergebracht in het "Technische 

Museum. 

Polen 
N — Muzeum Poczty i Telekomunikacji; 
A — ui. Krasinskiego 1, Wroclaw (Bres

lau); 
O — ma, di, wo, do, vr, za 9-15, zo 

11-14.30; 
E — 1.00 Zl, kinderen 0,50 Zl; 
Z — eofilatelie, oud-Polen. 

Portugal 
N — Museu dos C.T.T.; 
A — Rua D. Estefania, 175 - Lisboa 1; 
O — di, WO, do, vr, za, zo 14-17; 
E — gratis; 
Z — volledige verzameling Portugal en 

overzee. 

Spanje 
N — Direccion General de Correos; 
A — Servicio Filatélico; 
O — wegens ruimtegebrek gesloten. 
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Tsjechoslowakvje 
N — Postovni muzeum; 
A — Holeckova ui. 10, Praha 5  Smi

chov; 
O — ma, di, wc, do, vr, zo 815; 
E — Kcs 1.—; 
Z — zeldzaamheden van Tsjechoslowa

kije, proeven, falsificaten, eofilate
lie; Oostenrijkse Mercurius, oud
Oostenrijk; oudDuitsland; 

B — wordt gereorganiseerd; nu één zaal 
in gebruik, in 1969 of 1970 volle
dige heropening. 

Zweden 
Stockholm 

N — Telemuseum; 
A — Karlaplan 2, Stockholm ö ; 
B — uitsluitend voor telecommunicatie. 

Stockholm 
N — Postmuseum; 
A — Lilla Nygatan 6, Stockholm 2; 
O — ma, di, wo 1215, do 1215 en 1921, 

vr 1215, zo 1316; 
E — gratis; 
Z — Mauritius 1847, 1 d. rood en 2 d 

blauw; 
T — 28 V  17 IX; Postverbindingen 

ZwedenFinland; 
B — filatelistische bibliotheek. 

Zwitserland 

9 
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r 
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i 1 
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Bern 
N — Schweizerisches PTTMuseum; 
A — Helvetiaplatz 4, Bern; 
O — ma, di, wo, do, vr, za 912 en 

1417, zo 1012 en 1417; 
E — gratis; 
Z — OudZwitserland, eofilatelie; 
T 30 Vil: Zwitserse luchtpost (1919

1967); 1 VIII  15 X: Propaganda
postzegels 19541967; 

B — wegens verbouwing na 15 X zes 
maanden gesloten; op verzoek van 
het museum wordt vermeld dat de 
afbeelding afkomstig is van deze 
museale instelling. 
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Geneve 
N — United Nations Philatelic Museum; 
A — Palais des Nations, Geneve; 
O — gelijk aan die van het Palais des 

Nations; 
E — idem; 
Z — volledige VNverzameling; collec

tie Charles Mistelli; 
B — museumgids verkrijgbaar: prijs 

voor volwassenen Zw.Fr. 0,50, 
voor kinderen tot 16 jaar Zw.Fr. 
0,20. 

BUITEN EUROPA 

Argentinië 
N — Museo Postal y Telegräfico de la 

Secretaria de Comunicaciones; 
A — Sarmiento 151, Buenos Aires; 
O — dagelijks 818; 
E — gratis; 
Z — de stenen van de eerste emissies 

Argentinië, oudArgentinië; 
B — filatelistische leestafel. 

Egypte 
N — Postal Museum; 
A — PTTgebouw, Ataba Square, Cairo; 
O — ma, di, wo, do, zo 1014; 
E — 2 piasters; 
Z — deel van de verzameling van ex

koning Faroek; volledige collectie 
Egypte; ontwerpen, proeven, pla
ten, cliché's; luchtpost. 

I I I i"iiif 

Formosa (Taiwan) 
N — Chinese Postal Museum; 
A — 50, Shihtow Road, Sintien, Taipei, 

Taiwan; 
O — di, WO, do, vr, za, zo 917; 
E — NT$ 1.00, studenten NT$ 0.50; 
Z — Foetsjau en Nankinguitgiften 

1912; 
T — The topical collection of the Uni

ted Nations; 
B — Opgericht ter herdenking van de 

70ste verjaardag van het eerste 
Chinese postkantoor; geopend 20 
maart 1966. 

Japan 
N — Communications Museum; 
A — 2chome Otemachi, Tokio; 
O — di, WO, do, vr, za, zo 916,30; 
E — 50 yen, kinderen 20 yen; 
B — Postal Ministry Corner: 130.000 

zegels; stempels. 

Verenigde Staten 
N — Philatelic Exhibition; 
A — Room 1315, Post Office Depart 

ment, 12th & Pennsylvania Ave 
nue, N.W. Washington, D.C. 20260; 

O — ma, di, wo, do, vr, za 917; 
E — gratis; 
Z — stempelproeven, volledige verza 

meling Verenigde Staten. 

Geen gegevens werden ontvangen van 
de postmusea te Lima (Peru), Santiago 
(Chili) en van het Postmuseum Zagreb, 
Jurisiceva, Zagreb I, Joegoslavië. 

Copyright 

•) N — Official name; A — Address; O — 
Opening hours; E — Entrance fee; Z — Rare 
exhibits; T — Special exhibitions; B — 
Further Interesting particulars. 
••) zo = Sunday, ma = Monday, di = Tues
day, wo = Wednesday, do = Thursday, 
vr = Friday, za = Saturday. 
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Naam van de vereniging 

Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzam elaars 
Amsterdam 
afde/ingen Alkmaar, Alphen a/d Rijn, 
Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Bodegraven, 
Boskoop, Deventer, Epe, Hilversum, 
Den Haag, Haarlem, Krommenie, Leiden, 
Lelystad, Lochem, Monster, Nijmegen, 
Oudev^ater, Steenwijk, Suriname, Utrecht, 
Vlaardingen. Voorburg, Voorschoten 
Postzegelverenigmg 
Breda 

Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Hollandia 
Amsterdam 

Utrechtsche Philatelisten Vereniging 
Utrecht 
afó^lmg Culemborg 
Haagsche Philatelisten Vereeniging 
Den Haag 

Internationale Vereniging ,,Philatelica" 
Den Haag 
ofde/ingen Aalsmeer, Alblasserdam, 
Amersfoort, Amsterdam, Badhoevedorp 
de Bilt, Bilthoven, Deventer, Driebergen, 
Echt, Emmen, Enkhuizen, Flakkee, Goes 
Groningen, Haarlem, Harderwijk, Hoek 
van Holland, Hoorn, Kampen, Katwijk, 
Langedijk, Leiden, Maarn, Maastricht, 
Meppel, Middelburg, Noordoostpolder, 
Noordwijk, Nijverdal, Oisterwijk, 
Ommen, Oud Beijerland, Purmerend, 
Rotterdam, Schouwen, Duivenland, 
Schijndel, Soest, Terneuzen, Tiel, 
Uithoorn, Utrecht, Veghel, Venio, 
Vhssingen, Volkel, Weett, Weesp, 
Wiermgen, Woerden, Zeist, Zoetermeer, 
Zwolle 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
Rotterdam 

Philatelisten Vereniging 
Amersfoort 

Amsterdamsche Vereeniging 
„De Philatelist" 
Amsterdam 

Postzegelvereniging S P A 
Amsterdam 

S H E L L 
Amsterdam 

Pers Ver Werkspoor Afd Filatelie 
Amsterdam 

Postzegelvereniging AMROBA 
Amsterdam 

Ontsp ver Sociale Verz Bank 
Afd Filatelie 
Amsterdam 1 
Pers ver N D S M Afd Philatelie 
Amsterdam 

Gelderse Filatelisten Vereniging 
„De Globe" 
Arnhem 
afdelingen Apeldoorn, Barneveld, 
Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, 
Epe, Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, 
Oosterbeek, Renkum, Heelsum, Rheden, 
de Steeg, Velp, Wageningen, Winterswijk, 1 
Wijchen, Zevenaar, Zutphen 

Secretaris 
Ledenadministrateur 

D Huiting 
Parkflat't Veldhuys, 
Bosweg, Hattem 
05206/2339 
Ledenadministratie 
j Wind 
Celebesstraat 33 
Vlaardingen 
010/343426 

Mw A Cramerusv d 
Wildenberg 
W Romboutsstraat 62 
Breda 01600/35560 
A D Aeijelts 
Tolakkerweg 82 
Hollandsche Rading 
02957/489 
H G V d Westenngh 
Tolsteegsingel 17bis 
Utrecht 030/19992 
C Muys 
Pioenweg 25 
Den Haag 070/339434 
Drs H C Kruidenier 
de Mildestraat 23 
Den Haag 070/241270 
Ledenadministratie 
N F Hedeman 
Valkenboskade 86 
Den Haag 070/390857 

G C Tops 
Schiebroeksesmgel 19 
Rotterdam 010/228678 
Ledenadministratie 
W H Erwich 
V d Meydestraat 37a 
Rotterdam 010/244300 
A Roskam 
Leusderweg 219 
Amersfoort 03490/12155 
Mej C Th Reinders 
Veerstraat 56 
Amsterdam 
Ledenadministratie 
A lliohan 
Pruimenstraat 16 
Amsterdam 020/60725 
P Veerman 
Patroclosstraat 9 
Amsterdam 020/793354 
N J van Deijck 
Badhuisweg 3 
Amsterdam 020/61111 
J P C Sprenger 
van Gilsestraat 18 
Amsterdam 020/138968 
T Straatsma 
Hogeweg 118 
Amsterdam 020/94399 
Ledenadministratie 
A A M Kap 
Jac v Lennepstraat 357 
Amsterdam 
W F H Hoetjer 
Slotermeerlaan 167 
Amsterdam 020/131753 
] A Hegeraad 
Leenhofstraat 25 
Amsterdam (GV) 
Ir Th van der Feijst, 
Klein Amerikaweg 8, 
Renkum 08373/3210 
Ledenadministratie 
Mej M J Renssen 
Leeuweriklaan 10 
Zutphen 
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Naam van de vereniging 

Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Asien 

Philatelisten Vereniging , Baarn ' 
Baarn 
afdelingen Zuid Afr ika 
Postzegel Vereniging 
„Onder l ing Contact" 
Bergen op Z o o m 

Kennemer Postzegelclub 
Beverwijk 

Postzegelvereniging 
„Brunssum Hoensbroek" 
Brunssum 
N e d Phil V e r „ D e Verzamelaar" 
Bussum 

Vereniging van Postzegelverzamelaars 
„ D e l f t " 
Delf t 
Phil V e r „ D e Fivel" 
Delfzij l 

Vereniging van Postzegelverzamelaars 
„ D o r d r e c h t " 
Dordrecht 
Dordtse Philatetistenvereniging 
„ D e Postjager" 
Dordrecht 
Philatelistenclub „Eindhoven" 
Eindhoven 

Philips Philatelisten Vereniging 
Eindhoven 
afdelingen Oss, Stadskanaal 
Enschedesche Philatetistenvereniging 
Enschede 

„ D e Philatelist" 
Geleen 

Postzegelvereniging 
Gormchem en Omstreken 
Gorinchem 
Vereniging van Postzegelverzamelaars 
„Gouda" 
Gouda 
Postzegelclub , d e K r i n g " 
Den Haag 

Postzegelclub S H E L L 
, Clubhuis te W e r v e " 
Rijsv/ijk 

Philatelisten Vereniging Groningen 
Groningen 

Nederlandsche Philatelistische 
Vereeniging „ O p Hoop van Zegels" 
Haarlem 
Postzegelvereniging „ H e e r l e n " 
Heerlen 

Postzegelvereniging „ H e l d e r " 
Den Helder 

Ver V Postzegelverzamelaars „Helmond ' 
Helmond 

*sHertogenbossche Ver van 
Postzegelverzamelaars 
'$Hertogenbosch 

Secretaris 
Ledenadministrateur 

A F J de Jong 
Vredeveldseweg 19 
Assen 05920/3920 
Ledenadministratie 
J Nievfold 
Plataanweg 10 
Assen 05920/2566 
J H Vel tmeyer 
Drakenburgerweg 123 
Baarn 02954/4284 
M C Kuipers 
Scheldelaan 67 
Bergen op Z o o m 
01640/6317 
W W M Visser 
Plantage 97 
Beverwi jk 02510/26182 
P V d Scheer 
Akerstraat 48 
Hoensbroek 04448/1652 
H W Kohl 
Piersonlaan 4 
Naarden 02959/16870 
W L V d Gaauw 
D i r k Costerplein 132 
Delf t 
H J Brauns 
Jachtlaan 20a 
Delfzi j l 05961/2451 
A de W i t 
Wil lemstraat 50 
Dordrech t 01850/35706 
A L Blonk 
Henr i Polakstraat 154 
Dordrecht 01850/40428 
J J H A Dolhain 
P Dondersstraat 100 
Eindhoven 040/10615 
Mej Th J A Meurs 
M r Rijkenstraat 36 
Veldhoven 
W E J Aeyelts Aver ink 
M m dr. Kuyperplein 25 
Enschede 05420/23239 
J de Ree 
Rijksweg N 94 
Geleen 04494/2597 
Ledenadministratie 
1 P Kentgens 
Lijsterstraat 23 
Geleen 04494/2735 
A V d Vl iet 
L Slagenstraat 24c 
Gorinchem 
J Leeflang 
L de Colignystraat 76 
Gouda 01820/7689 
P Krabbendam 
Oostemde 185 
Voorburg 
A C M van Overeem 
V Hoornbeekstraat 28 
Den Haag 070/559090 
Ledenadministratie 
„Te W e r v e " 
Postbus 162 
Den Haag 070/614661 
J M Offringa 
de Savornin 
Lohmanplein 2b 
Groningen 05900/33130 
Ledenadministratie 
R A Talens 
Koer iersterweg 34 
Groningen 05900/52545 
W M V d Koog 
Leidsevaartweg 129 
Heemstede 02500/86474 
C van Dishoeck 
Lmtjensstraat 21 
Heer len 
A P Vlam 
Tuintjesweg 38 
Huisduinen 02230/4200 
P. J V d List 
Plesmanlaan 1 
Helmond 04920/5848 
J M H Pouleijn 
P Breughellaan 4 
Vught 
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Naam van de vereniging 

Postzegelvereniging 
„Hilversum en Omstreken" 
Hilversum 

Leidsche Vereeniging van 
Posczegelverzamelaars 
Leiden 
Philatelisten Vereniging „Zuid Limburg" 
Maastricht 
Postzegelclub Groot Veldhoven 
Veldhoven 

Vereniging van Postzegelverzamelaars 
„Noordwi)k" 
Noordwi)k 

Rotterdamse Ontsp.ver. S.H.E.L.L. 
Afd. Filatelie 
Pernis 
afdelingen Vlaardingen, Hoogvliet 
Postzegelvereniging Roosendaal 
Roosendaal 
afdelingen- Oud Gastel, Fijnaart 
Philatelistenclub „Rotterdam" 
Rotterdam 

Postzegelvereniging „Santpoort" 
Santpoort 

Ver. Wilton-Fijenoord 
Afd. Philatelie 
Schiedam 
Postzegelvereniging „Zeeuws Vlaanderen" 
Terneuzen 
afdelingen- Hulst, Axel, Sas van Gent, 
Koewacht, Philippine, Kloosterzande 
Vereniging van Postzegelverzamelaars 
„Ti lburg" 
Tilburg 
Postzegelclub Wassenaar 
V/assenaar 

Postzegelvereniging „IJmuiden" 
IJmuiden 

Vereniging van Postzegelverzamelaars 
„De Langstraat en Omstreken" 
Waalwi)k 
Postzegelvereniging „Drachten" 
Drachten 

Philatelisten Vereniging 
„Coevorden en Omstreken" 
Coevorden 
Postzegelclub Unilever 
Rotterdam 

Postzegelvereniging „Waubach" 
Ubach over Worms 

Filatelisten vereniging 
„Veendam en Omstreken" 
Veendam 
Pers.ver. R.D M. en Nwe Waterweg 
„De Postzegel" 
Rotterdam 
Postzegelvereniging „Drielandenpunt" 
Vaals 

Personeelsvereniging Vredestein 
Afd. Filatelie 
's-G raven hag e 
Philatelisten Vereniging „Gemert" 
Gemert 

Personeelsvereniging Thomassen & 
Drijver Verbhfa, afd Filatelie 
Deventer 
afdelingen- Doesburg, Oss, Dordrecht, 
Krommenie, Utrecht, Leeuwarden 

Secretaris 
Ledenadminiscrateur 

A W. Ebrecht 
Oude Amersfoortsew. 116 
Hilversum 02950/43521 
Ledenadministratie 
F. F. A. M. Hogenkamp 
Berlagelaan 2 
Hilversum 02950/10747 
H. Gaykema 
de Sitterlaan 15 
Leiden 01710/42702 
W. G. j . Hack, Wolfstr. 10 
Maastricht 04400/15684 
G. j . Ruts 
Korte Kruisweg 46 
Veldhoven 
Jac. Vink 
Wil hel minastraat 63 
Noordwijk 01719/2679 
Ledenadministratie 
Th. Schipper 
Pimpernelstraat 21 
Noordwi|k 01719/3719 
A. Keemink 
Sweehnckstraat 209b 
Vlaardingen 010/349228 

J. F. A Mortiers 
Burg, Prinsensingel 75b 
Roosendaal 
Mevr. T. B. Steiner-Spork 
's Gravendijkwal 79 
Rotterdam 
G. J. H. Bos 
Ch. de Bourbonlaan 22 
Santpoort 02560/8799 
A. V. d. Bosch 
Blankenheimstraat 25 
Vlaardingen 01898/1455 
Ir. W, D. G. Toorenman 
Frans Halslaan 20 
Terneuzen 

W. v!sn Erve 
Insulindeplein 5 
Ttlbur* 04250/26464 
W. v . ^ . Worp 
Starrenburglaan 70 
Wassenaar 01751/5279 
Mej. G Velthuizen 
Linnaeusstraat 99 
IJmuiden 02550/10637 
J. J. P. Claesen 
Boe kelaerst raat 1 
Waalwijk 04160/2421 
A. Otter 
Handwerkerszijde 127 
Drachten 
A. Berends 
Kummelskamen 18 
Dalen 05241/359 
P. M. Baalman 
Crabethstraat 27 
Maassluis 01899/4641 
Ledenadministratie 
J. Trouwborst 
Kwartelstraat 5c 
Rotterdam 010/293514 
M. Reumkens 
O.N.straat 9 
Nieuwenhagen 
J. D. Neuteboom 
E. E Stolperlaan 24 
Veendam 05987/3821 
W. Ph. Zom 
Kootvisweg 425 
Rotterdam/Hoogvliet 
W. Bulles 
St. Paulusstraat 1 
Vaals 
Th. L. A Peters 
Bunschotensestraat 41 
Den Haag 
A. de Bekker 
Town Major Drakestr. 3 
Gemert 
Th. B. Hebing 
Deltalaan 179 
Deventer 
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OVERZICHT VAN DE BIJ HET NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
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VAN POSTZEGELVERZAMELAARS IN NEDERLAND, NEDERLANDSE ANTILLEN EN SURINAME 

Naam van de verenigrng 

S K F Postzegelc lub . F r i m a e r k e t ' 
Veenendaal 

Pos tzege lveren ig ing TRIS 
Paramar ibo 

Ph i la te l i s tenveren ig ing 
„ H o o g ezand-Sappem eer 
Hoogezand 
Postzege lveren ig ing Energia 
A m s t e r d a m 

Postzege lveren ig ing „ A p p i n g e d a m ' 
A p p i n g e d a m 

Postzege lveren ig ing „ R o e r m o n d " 
R o e r m o n d 

F i la te l i s tenveren ig ing „ D e K l o m p " 
W i n t e r s w i | k 

Ph i la tehs tenc lub „ D r a k a " 
A m s t e r d a m 

Cura^aose Postzegel Ve ren ig ing 
Curasao N A 

S p o r t en O n t s p v e r S F B 
A f d F i la te l ie 
A m s t e r d a m 
„Pos tzege lve ren ig ing H e e m s k e r k " 
H e e m s k e r k 

Eerste Ke rk raadse Phi la te l is ten 
ve ren ig rng 
K e r k r a d e 

F i la te l i s tenveren ig ing 
„ S i t t a r d en O m s t r e k e n " 
S i t t a r d 
Postzegelc lub Hoogeveen 
Hoogeveen 

Ve ren ig i ng van Postzegelverzamelaars 
R i j sw i j k 
R i j sw i j k Z H 
P V L Losser 
Losser 

1 B M Postzege lveren ig ing 
A m s t e r d a m 

Personee lsveren ig ing 
„ D e B i e s b o s c h - D o r d r e c h t " 
D o r d r e c h t 
Ph i la te l i s tenveren ig ing N K F 
De l fz i j l 

Pos tzege lveren ig ing „ T e l s t a r " 
Pu t ten (G Id ) 

Postzege lveren ig ing „ C a s t r i c u m " 
C a s t r i c u m 

Postzege lveren ig ing „ D o n g e n " 
D o n g e n ( N B ) 

Postzege lveren ig ing „ H e e r e n v e e n " 
H ee renv een 

U n i v e r s i t e i t s F i la te l is ten Ve ren ig i ng 
N i j m e g e n 

Ph i la te l i s ten -veren ig ing V e t t e w i n k e l en 
aangesloten bed r i j ven 
A m s t e r d a m 
Postzegelc lub Paroo l 
A m s t e r d a m 

Secretaris 
Ledenadministrateur 

C V d D i k k e n b e r g 
Klaas Ka te r s t r aa t 46 
Veenendaal 
M L M Berenos 
N a p o 5700 
U t r e c h t - S t a t i o n 
Ledenadm in i s t r a t i e 
F D e k k e r 
N a p o 5700 
U t r e c h t - S t a t i o n 
G J M V lek 
Erasmusweg 129 
Hoogezand 05980/3717 
B J Keu lemans 
Jodenbrees t raa t 28 
A m s t e r d a m 
A V o e t m a n 
Placiusstraat 3 
A p p i n g e d a m 
M e v r L e m m e n s - V o o r h e u l 
Muggenbroek laan 47 
R o e r m o n d 04750/2532 
W Pe le t ie r 
Zu i l eness t raa t 11 
W i n t e r s w i j k 05430/3459 
J P G T e r w e e 
Ev van Reydho f 7 
A m s t e r d a m 
M w A A Corsen-Praag 
W e c o e w a w e g 19 
Curasao 
Me j J K r i s t e l 
Sumat ras t raa t 53 
A m s t e r d a m 
A C M V d Nes 
J V K u i k w e g 191 
H e e m s k e r k 
G V D i j k 
D r i evoge l s t r aa t 181 
K e r k r a d e 04445/5561 
Ledenadm in i s t r a t i e 
H W j P loum 
Franciscanerst raat 14 
K e r k r a d e 04445/6061 
J J Hage 
H Consc iences t raa t 2 
S i t t a rd 04490/5407 
J B o r k 
Raadhuisp le in 7 
Hoogeveen 05280/2320 
H T H M u n n i k 
J Braakensiek laan 86 
R i j sw i j k 070/908110 
Mej S A R iesewi j k 
F roens t raa t 25 
Losser 05423/1244 
R O o s t i n g 
Sophialaan 53 
A m s t e r d a m 020/735687 
L de B r u y n 
Oran je laan 158 
D o r d r e c h t 01850/41010 
H Z u i d e m a 
A f w Kanaal 75 
De l f z i j l 05961/2247 
A j Soeters 
Pr ins H e n d r i k w e g 75 
P u t t e n ( G I d ) 
L M A G r a n d e l 
Lmden laan 78 
C a s t r i c u m 02518/3578 
M J L de Ruy te r 
M g r No lens laan 66 
D o n g e n ( N B ) 
M Blaauw 
T jepkemas t raa t 32 
H e e r e n v e e n 
W P ] Maas 
N w e M o l l e n h u t s e w 173 
N i j m e g e n 08800/54298 
K Sm ink 
Boutens laan 32 
U i t h o o r n 
N v d . Maat 
G e r a n i u m s t r a a t 93 
A a l s m e e r 
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MIJN VRIEND DE FIUTELIST 
Mijn vriend is een filatelist. Het is hem niet aan te zien. 

Je merkt niets aan zijn spraak, zijn kleding of aan zijn 
manier van doen waaruit zou kunnen blijken dat hij een 
filatelist is; maar hij IS 't! 

Meestal filateleert hij thuis, maar soms gaat hij bij an
dere filatelisten op bezoek of bezichtigt hij filatelistische 
tentoonstellingen. In feite filateleert hij overal. 

Toen ik met mijn vriend kennis maakte wist ik niet dat 
hij filatelist was. Toen hij het me vertelde schrok ik. Ik 
vroeg hem of hij bij de dokter was geweest, maar hij lachte 
me uit. Het viel me op dat hij altijd in een groot boek bla
derde en in mijn onkunde dacht ik dat hij daarin zijn fila-
tels bewaarde. Ik had nog nooit een filatel gezien en vroeg 
dus of ik er een paar mocht bekijken, maar er zaten al
leen maar postzegels in. 

Mijn vriend was als filatelist een gelukkig mens. Al zijn 
vrije tijd gebruikte hij om te filateleren. Maar wat is alles 
veranderd! 

De moeilijkheden begonnen toen hij besloot zich te gaan 
specialiseren. Ik heb hem telkens weer gezegd dat hij ge
woon filatelist moest blijven, maar hij sloeg mijn raad in 
de wind en wilde met alle geweld specialist worden. 

Op een of andere manier was er een nieuw land te voor
schijn gekomen, ergens in Afrika. Het heette Goembotia. 
Ik weet niet hoe het daar kwam te liggen of waar het van
daan kwam, maar mijn vriend wist er alles van. Hij was 
geweldig in zijn schik met de kleurige Onafhankelijkheids-
zegels van Goembotia en kocht ze allemaal. Er bleken twin
tig verschillende waarden te zijn van de gebruikszegels en 
tien luchtpostzegels. 

Mijn vriend besloot zich te specialiseren in de zegels van 
Goembotia! Hij verkocht al zijn postzegels en met de 
3000 gulden die zijn handelaar ervoor gaf kocht hij een 
nieuw album en een grote zak plakkers. 

Binnen een paar weken had Goembotia zes verschillende 
series postzegels uitgegeven. Mijn vriend kocht ze. Omtrent 
de eerste verjaardag van de Onafhankelijkheid had hij bijna 
al zijn spaarduitjes opgemaakt. Er waren postzegels uit 
gekomen ter ere van Luilakdag, ter ere van het Paard 
van Ome Loeks en een serie ter gelegenheid van de ontdek
king van Australië. Tegen het einde van het jaar werden 
de eerste massief gouden postzegels ter wereld uitgegeven 
voor de prijs van ƒ 600,— per serie. Mijn vriend kocht ze. 
Toen hij twee of drie jaar specialist was kreeg mijn vriend 
moeilijkheden met zijn vrou-w. Zij scheen er bezwaar tegen 
te hebben in de uitbouw te slapen. Alle plaats in huis werd 
nu ingenomen door albums en ze moest in haar moeders 
huis koken en de was doen. Om de een of andere reden 
vond ze dat niet leuk. 

Toen zijn vrouw hem verliet, maakte Joop zich echt zor
gen. Nu was er niemand meer die zich om zijn eten bekom
merde. Zelf ging hij de stad niet meer in. Zijn vrouw had de 
gewoonte hem zijn eten door het raam aan te reiken, om
dat de deur door de albums niet meer open kon. Het 
lukte hem tenslotte een vriendelijke buurman zo ver te 
krijgen hem zijn maaltijden te brengen. 

Een liefhebberij kan veel aan inhoud winnen indien mien 
niet aan de oppervlakte blijft maar er zich verder in verdiept. 
Een belangrijk middel daartoe is: erover te lezen. Ook voor 
de postzegelverzamelaar kunnen nieuwe werelden opengaan 
als hij kennis neemt van wat anderen over zijn gebied heb
ben geschreven. Over bijna ieder filatelistisch onderwerp be
staat literatuur die vaak zonder veel moeite verkrijgbaar is. 

Om hun medeverzamelaars op deze schat attent te maken 
heeft een groepje filatelisten desgevraagd van het Amphilex-
bestuur een ruimte ter beschikking gekregen (zie de ten-

De laatste keer dat mijn vriend het huis verliet om naar 
de postzegelhandelaar te gaan, kostte het hem geweldig 
veel moeite weer naar binnen te komen. Hij komt daarom 
op het ogenblik de deur niet meer uit. Zijn postzegels wor
den hem per brief toegezonden. 

In Goembotia is het drukken van postzegels thans de 
voornaamste tak van nijverheid. De president van dit land 
heeft drie auto's. Hij heeft twee man in dienst die een vol
ledige dagtaak hebben aan het onderzoek naar nieuwe 
voorwendselen om postzegels uit te geven. 

Mijn vriend is een intieme vriend van de president van 
Goembotia geworden, aangezien hij de enige verzamelaar 
is, die een volledige collectie van zijn zegels bezit. 

Ik maakte vorige week door het raam een praatje met 
mijn vriend, die erg opgewonden was. Het bleek dat de 
president van Goembotia had besloten mijn vriend een grote 
eer te bewijzen. Goembotia gaat een postzegel uitgeven ter 
ere van mijn vriend — de filatelist! 

(Dit artikel, dat eerder in ,.Stamp Collecting" verscheen, werd met 
toestemming van de schrijver vrij uit het Engels vertaald). 

toonstellingscatalogus), waarin een kleine literatuurexposi
tie wordt opgesteld. 

Op deze literatuurschouw (niet te verwarren met de lite
ratuurklasse van de tentoonstelling) wordt in een dertigtal 
vitrines een beknopt overzicht gegeven van de bestaande 
filatelistische literatuur. Behalve een literatuurlijst per land 
of gebied wordt een aantal boeken getoond, alsmede de voor
naamste catalogi en tijdschriften. Waar mogelijk zijn ook de 
bestaande specialistenverenigingen vermeld. 

In de stand zijn voor een geringe prijs ongeveer twintig 
verschillende literatuurlijsten verkrijgbaar. 

AMPHILEX. LITERATUURSCHOUW 
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INGEZONDEN 

De emissie 1864 en de voorbeelden van Kaiser 
Dit ingezonden stuk wil ik beginnen met het uitspreken 

van mijn grote waardering voor het prachtige boek van de 
heer J. F. Cleij: „Standaardwerk van de Postwaarden van 
Nederland — Emissie 1864". Dit boek heb ik al ettelijke 
keren met grote interesse doorgelezen en steeds weer neem 
ik het met veel genoegen ter hand om bepaalde punten nog 
eens nader te bestuderen. 

Het boekwerk dient door vele verzamelaars te worder 
gelezen, want voor een groot aantal van hen kan het nuttig 
zijn iets te weten van het omvangrijke werk van de heer 
Kaiser en van de vele teleurstellingen die deze kunstenaar 
moest ondervinden, alvorens de mooie zegels van de 
„Tweede Emissie Nederland" uiteindelijk konden verschij
nen. Het is wellicht goed hier eens bij stil te staan wanneer 
men zegels van de emissie 1864 onder ogen krijgt. 

Zoals gezegd heb ik grote belangstelling gekregen voor 
deze tweede emissie. Ondanks het herhaalde doorlezen en 
het vergelijken van afbeeldingen van proefdrukken kan ik 
het echter — ook na lang overwegen — met één feit maar 
niet eens worden. Gaarne zou ik daarover de mening van 
de heer Cleij willen vernemen. 

Het betreft het volgende: Op bladzijde 56 schrijft de heer 
Cleij onder het hoofd „Derde ontwerp van Kaiser van 
25.2.1863" 

„Eén van de afbeeldingen van Mieling, mogelijk b3 
heeft waarschijnlijk Kaiser bij het maken van zijn derde 
ontwerp als voorbeeld gediend." 
Daaronder de afbeelding van het derde ontwerp: koning 

in medaillon, 10 C en Postzegel. 
Als er nu in de tekst had gestaan: 
„Twee van de afbeeldingen van Mieling, mogelijk b2 en 
b3, hebben waarschijnlijk Kaiser bij het maken van zijn 
derde ontwerp als voorbeeld gediend" was ik het wel met 

u eens geweest. 
Mijn idee wil ik kort toelichten; hopelijk wordt de tekst 

echter niet zo kort dat hierdoor misverstanden ontstaan. 

b-afbeeldingen van Mieling op bladzijde 57 
afbeelding b2 koning in gekroond medaillon, 10 Cs en Ne
derland : 
1. krans van het medaillon heeft een compacte samenstel

ling; 
2. op de krans komen wel de kruisbanden voor van de la

tere, definitieve zegel; 
3. onderaan het woord Nederland in rechte opstelling. 

afbeelding b3 koning in gekroond medaillon, 10 Cs en Post
zegel: 
1. krans van het medaillon heeft een veel lossere samen

stelling, zo zelfs, dat de afzonderlijke takjes-blaadjes 
goed te zien zijn; 

2. op de krans komen de kruisbanden niet voor van de latere 
definitieve zegel; 

3. onderaan het woord Postzegel in gebogen opstelling. 

Definitieve zegel 1864 
1. krans van het medaillon heeft een compacte samenstel

ling (als van b2 van Mieling); 
2. op de krans van bet medaillon wel kruisbanden (als van 

b2 van Mieling); 
3. onderaan het woord Postzegel in gebogen vorm (als van 

bS van Mieling). 

In de definitieve zegel van de Emissie 1864 komen der
halve voor: 

twee kenmerken van b2 van Mieling (1 en 2); 
één kenmerk van b3 van Mieling (3). 
Volgens mij heeft Kaiser bij zijn derde ontwerp dus ge

keken zowel naar het b2-ontwerp als naar het b3-ontwerp 
van Mieling. 

Dit kijken naar beide ontwerpen (naar mijn mening zeer 
gelukkige blikken!) was bijzonder juist van Kaiser, want 
daaraan danken wij de prachtige zegels van de Tweede 
Emissie Nederland 1864. 

Ir. J. J. TICK, Assen. 

bl Postzegelrand met 10 cents en Nederland. Binnen de medaillon-
rand IS een rond uitgeknipte foto van Maximlhaan II (1811-1864), 
koning van Beieren, geplakt. 
b2: Koning in gekroond medaillon-, 10 Cs en Nederland „in rechte 
opstelling". Met zwaard en Mercunusstaf 
b3 Koning in gekroond medaillon; 10 Cs en Postzegel ,,in gebogen 
opstelling". 

b4: Koning in gekroond medaillon; twee vlaggen, 10 Cs en Post
zegel. 
65; Ongeveer dezelfde tekening als b4; deze echter met waterverf 
gekleurd 
6: Derde ontwerp van ]. W. Kaiser, 25.2.1863. Penseeltekening in 
zwartsepia (met schippers-S). 

b4 05 6 Ontwerp Kaiser 
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Commentaar van de schrqver 

De beschouwingen van ir J J Tick, die ik met veel be
belangstellmg heb gelezen, zijn met in de eerste plaats van 
filatelistischtechnische doch meer van kunstkritische aard 
Om het geheel duidelijker te maken worden hierbij de zich 
in het Postmuseum bevindende en in het boek „Emissie 
1864" gereproduceerde potloodtekeningen van C W Mie
ling en het derde ontwerp van J W Kaiser, een penseel
tekening m zwartsepia, afgebeeld 

De motieven tot de uitspraak „Een van de afbeeldingen 
van Mielmg, mogelijk b3, heeft waarschijnlijk Kaiser bij het 
maken van zijn derde ontwerp als voorbeeld gediend" zijn 
de volgende 

1 In het Proevenboek van P C Korteweg staat op blad
zijde 13 bij noot 13 „Een der schetsen met buste van 
den Koning m uniform, kop naar rechts in een ovalen 
krans, afkomstig van den heer Mielmg, directeur van 
de Landsdrukkerij, diende Kaiser wellicht tot grondslag 
van een nieuw ontwerp, waarvan de teekenmg 26/2 
1863, behoudens eenige opmerkingen, werd goedge
gekeurd" 

2 In een brief van 21 april 1863 schrijft Kaiser aan Hora 
Siccama, de voorzitter van het MuntCollege 
„ Ingesloten heb ik de eer UWelEdgeb een paar 
proefjes te zenden van het postzegel benevens het 
teekenmgetje en de Photographie die mij zeer van pas 
is gekomen " (deze zinsnede is ook vermeld m 
„Emissie 1864" op bladzijde 56/58) 

Kaiser schrijft hier „het teekenmgetje" en met „de tee
kenmgetjes" Of de tekst van Korteweg „Een der schet
sen" ook aan gemelde brief van Kaiser is ontleend, is mij 
onbekend 

Tot zover het motief waarom ik schreef „Eén van de af
beeldingen van Mieling heeft waarschijnlijk Kaiser bij 
het maken van zijn derde ontwerp als voorbeeld gediend ' 

Welke afbeelding dit is geweest, is officieel niet te achter
halen Wanneer men het derde ontwerp van Kaiser — en 

vergelijkt met 
tot de conclusie. 

de vijf 
dat dit 

ook de uiteindelijke postzegels 
schetsen van Mielmg, komt men 
b2 of (en) b3 moet zijn geweest 

Tick geeft twee kenmerken ten gunste van b2 en éen ken
merk ten gunste van b3 Bij b2 zegt Tick echter onder 3 
„onderaan het woord Nederland in rechte opstelling" en bij 
b3 „onderaan het woord Postzegel in gebogen opstelling" 
Onder een punt worden hier twee verschilpunten genoemd 
Op dezelfde wijze had Tick de punten 1 en 2 ook kunnen 
combineren Juister is daarom 
b2, 3 Het onderschrift is NEDERLAND 

4 Het onderschrift is „m rechte opstelling" 
b3, 3 Het onderschrift is POSTZEGEL 

4 Het onderschrift is „m gebogen opstelling" 
Op deze wijze komen bij de definitieve zegels van de 

emissie 1864 dus twee kenmerken van b2 voor, maar ook 
twee van b3 

Wanneer we de twee bedoelde schetsen vergelijken met 
het derde ontwerp van Kaiser en de definitieve zegels, dan 
is er nog een punt waarbij b3 het wint van b2 Op b2 zijn 
links en rechts onder afgebeeld een zwaard en een Mercu
riusstaf Deze ontbreken op b3 en op het ontwerp van Kaiser 
Ik ben dus nu gekomen tot twee kenmerken ten gunste van 
b2 en drie ten gunste van b3 

Wanneer ervan wordt uitgegaan dat één van de schetsen 
van Mielmg als voorbeeld voor Kaiser heeft gediend, dan 
blijf ik de voorkeur geven aan b3 Overigens wil ik met uit
sluiten, dat Kaiser meer dan een, mogelijk alle schetsen van 
Mieling onder ogen heeft gehad De door Tick aangevoerde 
punten 1 en 2 wijzen wel in die richting Ik heb dan ook 
geen bezwaar in een eventuele herdruk van het boek 
„Emissie 1864" de betrokken zin iets te veranderen, waar
bij dan nog rekening ■wordt gehouden met het door Kaiser 
genoemde , teekenmgetje" Deze zin zou dan kunnen luiden 
„Een of twee van de afbeeldingen van Mieling, mogelijk b2 
en bS, hebben waarschijnlijk Kaiser bij het maken van zijn 
derde ontwerp als voorbeeld gediend " 

J F CLEIJ 

Schema behorende bij „De Nooduitgiften van de kolonie Curacao in het jaar 1918" 
van H. F. J. Thissen op biz. 2 3 5 

Schema van geldigheidstermijnen van de noodzegels 1918 op de verschillende eilanden 
Eerste dag van uitgifte Laatst« dag van uitgifte Bronvermelding 

Nummer 
NVPH catalogus 

71 + 7 1 a 

72 + 72a 

73 

Publicatieblad 
nummer 

31 van 31 mei 

40 van 15|uli 

38 van 5 juli 

40 van 15 lull 

40 van 15 juli 

62 van 11 okt 

Eerstvolgend schip 

3 6 Letia naar Aruba 
36 Gloria naar Bonaire 
16 Palmeto naar Sint Maarten 

16 7 Graciosa naar Aruba 
22 7 Leha naar Bonaire 
27 7 Estelle naar Bovenwindse Eilanden 

87 Lelia naar Aruba 
5 7 Lelia naar Bonaire 

277 Estelle naar Bovenwindse Eilanden 

ziebi |71 l71a 

z ieb i j71 + 7 1 a 

1910 Estelle naar Bovenwindse Eilanden 

Curasao 

1 6 

6 7 

167 

Aruba 

4 6 ( ' ) 

9 7 ( ' ) 

17 7 ( ï ) 

Bonaire 

4 6 

67 (') 

237(1) 

Boven 
windse 
Eilanden^ 

± 1 3  6 

7 8 

7 8 

Curasao 

167 

167 

3110 

Aruba 

1 7 7 ( ' ) 

17 7 ( ! ) 

3110 (') 

Bonaire 

23 7 

237(0 

3110 

Boven
windse 
Eilanden' 

7 8 

7 8 

± 3110 

P B. no 31 '18 
Cur Crt 7 618 
Cur Crt 7 6 18 
Am dl C 8 6 1 8 

P B no 40 18 
Cur Crt 197 18 
Cur Crt 26 718 
Cur Crt 2818 

P B no 38 18 
Am d i C 137 18 
Am dl C 6718 
Cur Crt 2818 

zie 71 ^71a 

zie 71 (71a 

PB 621918 

Cur Crt 25 1018 

74 49 van 22 aug 

62 van 11 okt 

26 8 Lelia naar Aruba 
23 8 Lelia naar Bonaire 
288 Manetto naar Bovenwindse Eilanden 

ziebi |73 

27 8 ( ' ) 
248(0 

± 8 9 
3110 3110(0 3 1 1 0 ( 0 ±3110 

P B no 49 18 
Am d i C 30 818 
Am dl C 248 18 
Cur Crt 30818 
zie 73 

' = het bestaan van deze noodzegels met afstempeling van het betrokken eiland is nog niet bekend 
: vó6rafstempeling bekend 

} =s vooi Saba en Sint Eustatius tenminste één dag later te stellen 
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AFSCHEID VAN P. L. BACKER 
Op maandag 10 april vervulde het vrijwel voltallige 

Dagelijks Bestuur van de Raad van Beheer van het 
Maandblad een droeve plicht. De heer P. L. Backer, 
vice-voorzitter van de Raad en ere-voorzitter van 
de Internationale Vereniging „Philatelica", werd op 
„Oud Eik en Duinen" te 's-Gravenhage ten grave ge
dragen. 

In de aula van de begraafplaats werden woorden 
ten afscheid gesproken onder anderen door de voor
zitter van de I.V. „Philatelica", de heer N. F. Hede-
man en door de voorzitter van de Raad van Beheer, 

de heer L. H. Tholen. Beiden dankten op treffende 
wijze de ontslapene voor het vele dat hij voor de filate
lie heeft weten tot stand te brengen en voor de warme 
vriendschap van hem ondervonden. Woorden van 
troost werden ook gesproken tot de diep verslagen 
weduwe. 

Onder de velen die zich om de groeve schaarden 
zagen wij vertegenwoordigers van PTT en Postmu-
seum, van de Nederlandse Bond, van ,,Philatelica" en 
van verschillende andere grote filatelistische vereni
gingen. 

DE NOODSTEMPELS 
VAN TUDDERN 

Het is mogelijk aan weinig filatelisten bekend dat voor 
het grenscorrectiegebied Tüddern en omstreken, van de 
grenscorrectie op 23 april 1949 af itot enkele maanden later, 
een zogenaamd NOODSTEMPEL door de Nederlandse PTT 
voor het vernietigen van zegels werd gebruikt. 

Bijgaand treft u foto-afbeeldingen aan van vier in mijn 
bezit zijnde brieven met interessante frankeringen, afge
stempeld door de postinrichting te Tüddern en de hulppost
kantoren te Höngen, Havert en Wehr. Ook te Süsterseel 
werd een soortgelijk stempel gebruikt. 

Zeer duidelijk is te zien dat de „u" in het noodstempel 
TUDDERN geen Umlaut heeft, zodat Tüddern niet steeds 
TÜDDERN gebleven is, zoals het artikel onder het opschrift 
„Tüddern bleef Tüddern van 1949 tot 1963" op bladzijde 109 
van het Maandblad van maart 1963 zou doen vermoeden. 

Teneinde over dit interessante gebied meer gegevens te 
verkrijgen wendde ik mij tot het hoofd van de Centrale 
Directie van PTT, afdeling Postexploitatie, te Den Haag, 
welke directie zo vriendelijk was terzake het volgende mede 
te delen. 

„Op de postinrichtingen in het grenscorrectiegebied wera 
vanaf 23.4.1949, waarop de grenscorrectie van kracht werd, 
niet beschikt over een stempel overeenkomstig die, welke 
bij de Nederlandse PTT-dienst voor het stempelen van cor
respondentie worden gebruikt. Dit was eerst het geval 
op/of kort na de achter de hierna genoemde voormalige 
Nederlandse postinrichtingen genoemde datum; 

— Elten 4 mei 1949 
— Havert 26 augustus 1949 
— Höngen 26 augustus 1949 
— Süsterseel 27 september 1949 
— Tüddern 26 augustus 1949 
— Wehr 26 augustus 1949 

Vanaf 23 april 1949 tot aan de datum, waarop het stempel 
overeenkomstig het Nederlandse model in gebruik werd ge
nomen, werd voor het stempelen van correspondentie op 
de Postinrichtingen Havert, Höngen, Tüddern en Wehr 
(OOK Süsterseel, opmerking van schrijver dezes) gebruik 
gemaakt van een rubberstempel waarin opgenomen de naam 
van de postinrichting en daaronder de datum, welke ver
stelbaar was. Dezerzijds kan niet meer worden nagegaan 
op welke wijze de correspondentie, welke vanaf de postin
richtingen Elten en Süsterseel werd verzonden vanaf 23 
april 1949 tot aan de datum waarop het stempel overeen
komstig het Nederlandse model (stalen rondstempel) in ge
bruik werd genomen, werd gestempeld." 

Door de handel worden in Duitsland brieven, afgestem
peld met het bekende metalen rondstempel van PTT (welk 
stempel dertien jaren in gebruik was) van de kantoren 
te Tüddern, Havert, Wehr, Höngen en Elten, aangeboden 
voor ongeveer 25 gulden. Het gewone rondstempel Süs
terseel, in gebruik van 27 september 1949 tot 1 augustus 1963, 
wordt daarbij niet eens genoemd. 

A. van Asperen overleden 
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons 

het droeve bericht van het plotseling verscheiden op 
23 april van de heer A. van Asperen. 

De heer Van Asperen, die de leeftijd van 55 jaar be-
Äikte, was eigenaar van de Uitgeverij „De Postiljon", 
die het bekende postzegeltijdschrift „Mijn Stokpaardje" 
doet verschijnen. 

Daar voor bedoeld grenscorrectiegebied geen speciale ze
gels werden gebruikt, zoals dat in andere landen dikwijls 
het geval is, kan men aan de hand van postzegels deze 
grenscorrectie niet filatelistisch vastleggen. Iets derge
lijks is alleen mogelijk door poststukken met de noodstem-
pels en de normale poststempels in de verzameling Neder
land onder te brengen. Op dezelfde wijze kan men in een 
Duitse verzameling en in een collectie, gewijd aan de 
tweede wereldoorlog dit onderdeel van de geschiedenis 
vastleggen. Waarschijnlijk om die redenen is dit materiaal 
uiterst schaars. 

Van 23 april 1949 tot 4 mei werd door de postinrichting 
ELTEN een kaststempel ELTEN gebruikt. Volgens de publi
catie in het Maandblad van mei 1949, bladzijde 102 was dit 
een Duits stempel. Waarschijnlijk is het echter ook een 
Nederlands noodstempel. 

I 

/ O' cidi >' ri. 

Diegenen, die hierover zouden kunnen berichten of dia 
over het besproken tijdvak brieven van ELTEN en SÜS-j 
TERSEEL voorzien van zo'n noodstempel beschikbaar heb-( 
ben, zou ik ten zeerste erkentelijk zijn. 

J. SLOOT, Gasthuiskampstraat 19, Venlol 
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De heer C. Avezaat te Utmcht verzocht ons opneming van 
het volgende: 

Verzamelaars van eerstedagenveloppen van Nederland 
weten dat van de gewone frankeerzegels geen officiële dag 
van uitgifte bestaat. 

Toch zijn de laatste jaren bij het uitkomen van deze ze
gels telkens geïllustreerde enveloppen uitgegeven door di
verse firma's waarop dan de datum van uitgifte staat af
gedrukt. 

Wanneer we de envelop van de in 1963 uitgekomen 24 
cent van het type Hartz (Speciale Catalogus, nummer 793) 
in onze collectie opzoeken zullen we in 99 van de 100 ge
vallen een datum aantreffen van 12 april 1963. 

De catalogus van de NVPH echter geeft 10 april als datum 
van uitgifte aan. Bijgaande afbeelding die mij door de heer 
W. C. Th. Hendriks te Utrecht ter beschikking werd gesteld 
laat zien dat deze datum juist is. 

Mijn vraag is nu: zijn er meer enveloppen bekend met 
datum 10 april 1963*) en wie is de uitgever van het afge
beelde stuk? 

Ook zou ik gaarne vernemen of er verzamelaars zijn die 
enveloppen bezitten van de 18 cent type Hartz (792) met 
datum 10 mei 1965 en van de automaatzegels 10 + 20 cent 
(863864) met datum 1 mei 1966. 

Meldingen gaarne aan: C. Avezaat, Mamixlaan 28, Utrecht. 
Telefoon (030)4 28 38. 

Fraokeeritge' H.M. de Koalagin 
til p/ofii 'ffie Haft 

10 APRIL 1963 

EERSTEDAGENVELOPPEN 
•) 8 april is ook al bekend. Redactie. 

Het lijkt ons nuttig naar aanleiding van het bovenstaande 
nog eens nadrukkelijk de aandacht erop te vestigen dat de 
hierbij afgebeelde enveloppen geen enkele officiële beteke
nis hebben. 

Zoals de heer Avezaat al constateert bestaat er voor ge
wone frankeerzegels geen officiële dag van uitgifte. Nieuwe 
waarden worden na gereedkomen over de postinrichtingen 
gedistribueerd en daar zodra de behoefte zich doet gevoe
len aan de loketten verkrijgbaar gesteld. De mededeling 
„Eerste dag van uitgifte" op de couverten is derhalve op 
zich zelf onjuist en blijft voor (de financiële) rekening van 
de uitgevers van dit maakwerk. 

Een geheel andere zaak is de eerste dag (of het eerste 
uur) van afstempeling van een nieuwe waarde. Het zoeken 
daarnaar en het verzamelen van zegels met een dergelijk 
stempel is filatelistisch verantwoord en postaalhistorisch 
van belang. Daarmee kan het eerste daadwerkelijke ge
bruik worden aangetoond. Wij menen dat dit ook de quintes
sens is van het betoog van de inzender. 

Redactie. 

B ORAVßNMAOe, IT JAM IQe:' 

eer tBTE DAO ■ UlTQtfCTe .F l«ST CtAV OF 

TENTOONSTELLINGEN, RUILDAGEN EN JUBILEA 

'sGRAVENHAGE 
Strandvondsten op Zomerzegels 

De vondsten, die Auke de Vries langs 
de vloedlijn van het Scheveningse 
strand deed, inspireerden deze Haagse 
kunstenaar tot een serie zegels die door 
hun vlotte tekening en hun fraaie kleu
ren graag geziene aanwinsten voor ver
zamelaars in Nederland en in den 
vreemde zullen zijn. 

Mr. H. W. Bloemers, commissaris 
der koningin in de provincie Gelder
land en voorzitter van het bestuur van 
de Stichting Comité voor de Zomer
postzegels, kondigde dan ook met zon
der trots het verschijnen van deze se
rie voor 1967 aan. Hij deed dit in het 
Zeeaquarium van de Haagse bad
plaats op 11 april in aanwezigheid van 
de directeurgeneraal van PTT, pro
fessor dr. ir. G. H. Bast, de hoofddirec
teur der posterijen, de heer A. G. de 
Vries, adjuncthoofd CAPE, de heer J. 
M. Denik, de directeur van het Post
museum, dr. R. E. J. Weber en zijn be

stuurder, mr. M. Enschedé, de directeur 
Zegelwaarden de heer L. Loos, het 
hoofd van de Filatelistische Dienst, J. 
J. M. Kiggen en vele anderen. 

De Scheveningse familie Taal gaf het 
goede voorbeeld en kocht van professor 
Bast de eerste serie; de strikte schei
ding der onderdelen van PTT maakte 
het noodzakelijk dat onmiddellijk daar
na directeur De Vries de baten van deze 
verkoop onder zijn beheer nam. De heer 
Bloemers keek vergenoegd toe want 
de toeslag komt ten goede van zijn 
stichting, die daarmee tal van culturele 
werken kan financieren, van het inrich
ten van opleidingscentra voor kraam
verzorgsters tot de restauratie van de 
Zaanse Schans toe. 

Auke de Vries beijverde zich — bij 
het nakouten in het restaurant aan de 
boulevard — met het signeren van 
maximumkaarten waarvan de char
mante tekening ook door hem was 
verzorgd. 
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Deze serie van vijf prentbriefkaar
ten, voorzien van zomerzegel en 
speciaal stempel, is — helaas onge
signeerd — voor ƒ 4,— verkrijgbaar bij 
de stalletjes in de postkantoren of bij 
de Stichting. In beperkte mate zijn bij 
de Stichting nog maximumseries a 
ƒ 3,50 verkrijgbaar van de jaren 1964, 
1965 en 1966. Het adres is postbus 1857, 
's-Gravenhage. Postrekening: 25 05 05. 

HELMOND 
Jubileum en ruilbeurs 

In het voorjaar van 1932 richtten de 
Helmondse leraar Mulder en het 
schoolhoofd Knol de „Vereniging van 
Postzegelverzamelaars Helmond" op. 
Het zevende lustrum van de thans 104 
leden tellende vereniging werd op 15 
april gevierd met een receptie voor ge
nodigden en een Internationale Ruil
beurs, beide in Café-Restaurant „Tra
verse" in de Brabantse industriestad. 

De ruilbeurs — de eerste ooit door 
de vereniging georganiseerd — was 
voluit een succes. Er heerste een ge
animeerde drukte; er werd veel ge
ruild, de vijf handelaren waren tevre
den en het „tijdelijk postkantoor", waar 
speciale enveloppen en een bijzonder 
stempel (waarvan afbeelding) verkrijg
baar waren, trok grote belangstelling. 

In een volgend nummer komen we op 
dit Helmondse filatelistisch gebeuren 
terug. 

TONGEREN 
Internationale ruildag „INTERPHIL" 

Tongeren, de stad van de grote Ebu-
roon Ambiorix, heeft op zondag 2 april 
1967 de poorten geopend om voor de 
eerste keer sinds het bestaan van de 
„Interphil" de postzegelverzamelaars 
van België, Duitsland en Nederland in 
het Vlaamse land te ontvangen. De 
stad had niet haar schoonste kleed 
aangetrokken, want het „lied van de 
Arbeid" klonk nog na. Overal zag men 
opengebroken straten en pleinen. 

De ruildag vond plaats in het eeuwen
oude stadhuis, onmiddellijk naast de 
basiliek van Tongeren. Jammer dat in 
het huis der gemeente weinig plaats 
was en menig verzamelaar moest on
verrichter zake huiswaarts keren. Ook 
was het een tegenvaller dat de Belgi
sche PTT voor deze gelegenheid geen 
bijzonder stempel beschikbaar stelde. 
Menig liefhebber betreurde dit, te meer 
omdat dit de eerste keer in de geschie-
nis van de „Interphil" was, dat dit ge
beurde. De Posterijen — ook de Bel
gische — staan over het algemeen wel
willend tegenover deze ruildagen doch 
die zondag heeft men de filatelisten in 
de steek gelaten. 

De leden van de plaatselijke vereni
ging, ook al „Ambiorix" genaamd, had
den kosten nog moeite gespaard om 
deze dag voor iedere bezoeker zo aan
genaam mogelijk te maken, doch al 
deze inspanningen ten spijt heeft het 
niet mogen lukken. 

De burgemeester van Tongeren 
kwam zich in eigen persoon op de hoog
te stellen van de gang van zaken en be
toogde herhaaldelijk dat door deze ruil
dag de „Europese gedachte" en de ka
meraadschap onderling werden bevor
derd. Ten slotte veerden de besturen 
van „Interphil" door de burgervader 
op zijn kantoor ontvangen. 

Deze ruildag is niet dat geworden 
wat men zich ervan voorstelde. De 
verwachtingen, vooral omdat deze ruil
dag in het Vlaanderenland plaatshad, 
waren hoog gespannen, doch als ge
volg van verschillende niet door de or
ganisatoren voorziene moeilijkheden 
was de dag teleurstellend voor de ver
zamelaar die in Tongeren menige ruil 
dacht tot stand te kunnen brengen. 

De andere „Interphir'-ruildagen voor 
het jaar 1967 zijn vastgesteld: 
op zondag 11 juni in Gemünd/Eifel 
(West-Duitsland) en 
op zondag 15 oktober in Sittard (Neder-
^^^^^- H. W. J. PLOUM. 

AMSTERDAM 
Enveloppen voor de 55e Nederlandse 
Filatelistendag 

Voor de 55e Nederlandse Filatelisten-
dag, die op zaterdag 3 juni 1967 in Am
sterdam wordt gehouden, worden door 
de Amsterdamsche Vereeniging „De 
Philatelist" speciale enveloppen ver
krijgbaar gesteld. Zij kunnen desge
wenst van een op die dag betrekking 
hebbende afstempeling worden voor
zien. Deze enveloppen zijn ä 15 cent 
per stuk verkrijgbaar bij P. W. A. M. 
Wap, penningmeester van de bovenge
noemde vereniging, Haarlemmermeer-
straat 87 I, Amsterdam-West. Gemeen
tegirorekening nummer P 3017 (over
schrijving op postgirorekening nummer 
1 35 00 van Gemeentegiro Amster
dam ter bijschrijving op rekening num
mer P 3017). 

Frankering en toezending kunnen op 
de door u gewenste wijze geschieden, 
indien u zulks aan bovengenoemd adres 
schrifteiyk bekendmaakt. De aan uw 
bestelling verbonden kosten voor enve
loppen, gewenste frankering (en desge
wenst toezending van uw bestelling in 
haar geheel in een aparte envelop) 
dienen gelijktijdig op de aangegeven 
wijze te worden overgemaakt. 

Aangetekende zendingen worden, zo 
mogelijk, van een speciaal aanteken-
strookje voorzien. Bestel tijdig, de op
lage is beperkt. 

„De Philatelist", die de verzorging 
van de 55e Nederlandse Filatelisten-
dag op zich heeft genomen, behoudt 
zich het recht voor de grootte van de 
bestelling — in overleg met de bestel-
ler(ster) of naar eigen inzicht — te ver
minderen. 

ROTTERDAM 
Zestiende „Europoort"-ruildag 

Op 1 april 1967 organiseerde de Rot-
terdamsche Philatelisten-Vereeniging in 
de Blauwe Zaal van het Beursgebouw 
te Rotterdam haar zestiende „Euro-
poort"-ruildag. 

Of het nu kwam door het prachtige 
weer of dat de datum de postzegelver
zamelaars achterdochtig gemaakt had 
weten we niet, maar het bezoek aan 
deze ruildag viel ons wel wat tegen. 
Bijna vierhonderd bezoekers is minder 
dan men gewend is; misschien is de 
R.Ph.V. wat verwend. 

Toch was er een behoorlijk aanbod 
van velerlei materiaal waarbij opviel, 
dat er meer zegels van Nederland wer
den aangeboden dan tijdens vroegere 
beurzen het geval was. Sommige ver
kopers waren enigszins teleurgesteld 
door hun verkopen, andere daarente
gen bijzonder tevreden. Vooral zij, die 
gebruikte postwaarden aanboden van 
de vooroorlogse emissies konden niet 
klagen. 

De afzonderlijke ruilafdeling was 
druk bezocht en hier was men tot laat 
in de middag volop bezig met zoeken 
naar wat men nodig had in ruil voor 
eigen doubletten. 

H. 

MONHEIM 
Grote Drielanden-ruildag 

Op 20 mei 1967 organiseert de filate
listenvereniging „Briefmarkenfreun
de Monheim" een grote drielanden-
ruildag. Op die zaterdag om 10 uur 
's morgens gaat de feestzaal Schmick-
ler, die vijfhonderd verzamelaars 
plaats biedt, voor de filatelisten uit 
Duitsland, Nederland en België open. 

Monheim — zo vertellen ons de 
Briefmarkenfreunde uit deze plaats, 
die met deze bijeenkomst een sinds ja
ren gevestigde traditie voortzetten 
— is met trein en auto goed bereik
baar en beschikt zelfs over een speel
tuin waar geen verkeersgevaren drei
gen. Behalve dat zijn er ook handela-
renstands en is er een tijdelijk postkan
toor. 

UTRECHT 
Jubileum Beeldfilatelist 

De commissie die de viering van het 
vijftienjarig bestaan van de vereniging 
„De Beeldfilatelist" organiseerde op 
zaterdag 8 april in het Dom-hotel te 
Utrecht heeft eer van haar werk ge
had. De jaarvergadering van 's mor
gens had, ondanks de uitgebreide agen
da een vlot verloop. Voorzitter I. van 
Eueren kon aan de lunch behalve drie 
ereleden van zijn vereniging, de heren 
J. H. Spoorenberg, C. G. van Veenen-
daal en F. F. Venema, vertegenwoordi
gers begroeten van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen, 
het Nederlands Filatelistisch Cen
trum, het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie en de Utrechtsche Phi
latelisten Vereeniging. 

Een bijzonder woord van welkom 
gold de heer Spoorenberg, die de beeld-
filatelie nog in haar zestiende jaar met 
raad en daad begeleidt. De heer Van 
Eueren deelde mee dat de Van der Ven
medaille, die wordt toegekend wegens 
uitzonderlijke verdiensten voor de 
beeldfilatelie, is toegekend aan de heer 
J. J. M. Kiggen, verzorger van de 
maandelijkse filatelistische tv-rubriek 
van de NCRV en aan de heer D. J. 
Siebelink, jarenlang bestuurslid en 
rondzendcommissaris van de vereni
ging. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het juninummer 
dienen uiterlijk op 19 mei 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. 

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 ontv\/erper. 
 De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk. 
 Nieuw geëxposeerd: Verenigde 

Staten van Amerika. 

 De postzegels van Algeri je, Congo 
(Kinsjasa), Dahomey, Franse neder

zettingen in Oceanië, Frans Poly

nesië, Frans WestAfr ika, Ghana, 
Goudkust, Marokko, Mauretanië, 
OpperVolta, Spanje, Tunesië en 
Turkije. 

 Overzicht frankering en stempeling. 
 Luchtpost Nederland  Nederlands

Indië. 
 De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
 Hoe w/orden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

^ 

1121 mei: 
Amsterdam. AMPHILEX '67, internationale 
postzegeltentoonstell ing in het RAIgebouw. 
12 mei: 
AMPHILEXAmsterdam. Dag van de Jeugd

fi latelie. 
13 mei: 
AMPHILEXAmsterdam. Dag van de Post

stukken en Poststempelverzamelaars. 
13 mei: 
Dordrecht. 45e Dordtse Postzegelveil ing. 

13 mei: 
Amsterdam. Contactmiddag voor poolpost

verzamelaars, georganiseerd door de „Be 

nelux Poolpost Verenig ing" in HotelRest. 
„ D e Pool " , Damrak 42, van 14.3018.00 uur. 

14 mei: 
AMPHILEXAmsterdam. Dag van de Aëro

fi latelie. 
15 mei: 
AMPHILEXAmsterdam. Britse dag. 

1920 mei: 
AMPHILEXAmsterdam. Vij fde officiële jaar

congres van de Associat ion Internationale 
des Journalistes Philatéliques  AIJP, in het 
RAIgebouw. 

20 mei: 
Monheim. Grote drielandenruildag in feest

zaal Schmickler. Aanvang 10.00 uur. Zie 
bladzijde 280. 
2325 mei: 
Amsterdam. .FlPcongres in het Congres

centrum RAI. 
25, 26 mei: 
Londen. Veil ing Stanley Gibbons Auctions 
Ltd. Zeldzaamheden, waaronder Nederland. 
Op 25 mei avondvei l ing. 

27 mei: 
Delfzi j l . Varende rui ldag op Dollard en Eems. 
Zie bladzijde 184 (april). 

27 mei: 
Joop Kiggen in zijn TVrubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Muziekleven in Ital ië". 
29 mei3 juni : 
Cambridge. ,,49th Philatelic Congress of 
Great Bri ta in" . 

2 juni : 
Amsterdam. Jaarlijkse Algemene Vergade

ring van de Nederlandse Bond van Filate

l istenVerenigingen, 

3 juni : 
Amsterdam. Viering 55ste Nederlandse Fila

tehstendag. 
3 juni : 
'sGravenhage. Ruildag voor brieven, lucht

post, eerstedagenveloppen, stempels in 

Pulchrl Studio, Lange Voorhout 15, van 10.00 
tot 17.00 uur. Bijzondere kaarten met spe

ciaal PTTstempel voor internationale bal

lonrace in Canada alléén op deze beursdag 
verkri jgbaar. Inlichtingen en tafelreservering: 
,,De Vliegende Hollander", leplaan 3, 'sGra

venhage. 
3, 4 juni : 
Kortr i jk. Tentoonstell ing dert igjarig bestaan 
,,The Philatelic Club" , stadsbibl iotheek. 
Voorverkoop vlaspostzegel. Tijd. postkan

toor. Spec, stempels. Inl.: Pottelberg 1, Kort

rijk. 

610 juni : 
Frankfurt am Main. Veil ing H. C. Schwenn. 
10 juni : 
Keulen. Veil ing Dr. W. Derichs; Rest. ,,Stadt

gar ten" , Venloer Strasse 40. 

11 juni : 
Gemünd (Eifel). Zomerrui ldag van Interphil. 
In de Stadthalle van 10.0018.00 uur. Met 
propagandatentoonstel l ing voor de jeugd. 

14 juni : 
Verzending van het juninummer van het 
Maandblad. 
1417 juni : 
Amsterdam. 217e veil ing R. Postema. 
1718 jun i : 
Bergneustadt. Bergposta II (Duitse rang III) 
in het Casino van metaalwarenfabriek Mül 

ler. Bovendien ruildagen in het Vereinshaus, 
Kölner Strasse 350. 

24 juni : 
Joop Kiggen in zijn TVrubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Vakantie in Oostenr i jk" . 
24 juni : 
Dordrecht. 46e Dordtse Postzegelveil ing. 
2830 juni, 1 ju l i : 
Amsterdam. De Nederlandsche Postzegel

vei l ing N.V. 

6, 7 juli: 
HamburgBergedorf. Postzegeltentoonstel

ling Lichtwarkhaus. Honderdvi j fentwint ig jaar 
spoorweg HamburgBergedorf. 

De heer P. H. van Rossum, die de 
taak van tafelpraeses vervulde, gaf 
verscheidene feestredenaars het woord, 
onder wie de heren H. L. J. Weidema, 
waarnemend voorzitter van de Bon;^, 
J. C. Schäfer (NFC), L. H. Tholen 
(voorzitter van de Raad van Beheer 
van het Maandblad en van de U.Ph.V.), 
Kiggen en Siebelink. 

's Middags las vicevoorzitter L. J. van 
de Pol een inleiding voor over het op
zetten en indelen van albumbladen, 
aan de hand van 48 voorbeelden die 
twaalf leden beschikbaar hadden ge
steld. 

Een forum, bestaande uit de heren 
mr. A. van der Flier (voorzitter van de 
Haagsche Philatelisten Vereeniging en 

secretaris van de Raad van Beheer 
van het Maanblad), Kiggen, Schäfer 
en J. J. van der Ven (Beeldfilatelist) 
gaf onder voorzitterschap van drs. E. 
A. Mennega (Beeldfilatelist) zijn — 
lang niet altijd eenstemmig — oordeel 
over de bladen die door middel van 
dia's werden geprojecteerd. 

We noteerden enkele markante uit
spraken, onder andere van de heer 
Van de Pol: men kan geen enkele me
thode aanprijzen als „alleenzaligma
kend", maar er zijn wel een aantal 
algemene regels van orde, netheid en 
regelmaat die men niet straffeloos 
kan negeren. De heer Kiggen zei in zijn 
beoordeling van een blad dat naar zijn 
mening „topzwaar" was: „dat houden 

die kinderen daar beneden immers 
niet". 
p i  
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Voorzitter Van Bueren feliciteert de heer 
Kiggen met zijn onderscheiding. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur; C.H.W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

EUROPA-POSTZEGELS 1967 
(Dienstorder H.169 van 30 maart 1967) 
1. Algemeen. 

Door de „Conférence Européenne des Administrations des 
Postes et des Telecommunications" (CEPT), waarvan PTT-
administraties van 23 Europese landen deel uitmaken, werd 
besloten ook dit jaar weer een Europa-postzegel uit te 
geven. 

De zegels van de CEPT-landen, welke tot uitgifte van een 
Europa-postzegel hebben besloten, zullen zoveel mogelijk 
dezelfde voorstelling dragen. 

2. Ontwerp. 
De betrokken PTT-administraties hebben uit een aantal 

ontwerpen van kunstenaars uit verschillende van de voren
bedoelde landen het ontwerp gekozen van de Belgische 
kunstenaar Oscar Bonnevalle. Het ontwerp stelt voor twee 
grote tandwielen, die de industriële kracht symboliseren 
van Europa. Deze kunnen draaien dank zij het centrale 
wiel, dat de samenwerking wil uitbeelden van de landen 
aangesloten bij de CEPT. 

3. Waarden, verkooptijdvak. 
In Nederland zal de uitgifte in twee waarden geschieden, 

namelijk in die van 20 en 45 cent (zonder bijslag). De zegels 
zullen van 2 mei tot en met 2 juni 1967 verkrijgbaar zijn. 
Aan het publiek moeten gedurende genoemd tijdvak bij 
aankoop van postzegels van 20 en 45 cent de Europa-post
zegels worden verstrekt, tenzij bepaaldelijk om zegels van de 
gewone uitgifte wordt verzocht. 

Met de verkoop mag niet voor 2 mei aanstaande worden, 
begonnen. 

Eventueel op 2 juni 1967 nog voorradige exemplaren be
horen te worden uitverkocht. 

4. Overige bijzonderheden. 
Kleuren: 
Geldigheidsduur: 
Druktechniek: 
Beeldformaat: 
Zegelformaat: 
Drukker: 

Blauw en paars-bruin. 
tot en met 31 december 1968. 
Rasterdiepdruk. 
22 X 33 mm. 
25 X 36 mm. 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V. te Haarlem. 

In verband met de proefneming met de zogenaamde opzet-
stempelmachine te Rotterdam z^n de Europa-zegels, die ver
kocht worden op de postinrichtingen in de postdistricten 
Rotterdam en 's-Gravenhage gedrukt op fosforescerend pa
pier. Aan alle filatelistenloketten zyn zowel gewone als op 
fosforescerend papier gedrukte Europa-zegels verkrqgbaar. 

5. Verstrekking (voor hoofdkantoren). 
Door de directie zegelwaarden Haarlem zal tijdig een eer

ste voorraad van deze bijzondere postzegels worden toege
zonden. Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, 
dan behoort aanvulling te worden gevraagd. De zegels zullen 
mede voorhanden zijn op de bij- en hulpkantoren, post
stations, postagentschappen alsmede bij de bestellers, belast 
met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de be
stelling. 

6. Verstrekking (voor hulpkantoren). 
Door de directeur van het hoofdkantoor zal tijdig een eer

ste voorraad van deze bijzondere positzegels worden toege
zonden. 

Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan be
hoort aanvulling te worden gevraagd. 

Persbericht 0457/37 voegt hieraan nog toe: 

Tanding: Kamtanding 12% : 14. 
Gomming: normaal. 
Velindeling: 10 x 10 = 100 zegels. 

Tot zover Dienstorder en Persbericht. 

Het blijkt toch wel dat het motief „Europa-CEPT-landen" 
voor vele kunstenaars een moeilijke opgave is. Wat dit jaar 
verschijnt is bepaaldelijk — om met de filatelistische minis
ter Luns te spreken — weinig origineel. NIET dat dit een uit
spraak van onze minister van Buitenlandse Zaken zou zijn, 
hij is daarvoor een te groot diplomaat, maar het woord „be
paaldelijk" is hier goed op zijn plaats! Want een stel tand
wielen is een veelgebruikt symbool voor samenwerking. Een 
landje als Liechtenstein gebruikte al in 1961 een groter aan
tal tandwielen op de afwijkend van het algemene ontwerp, 
uitgegeven Europa-postzegel. 

Het persbericht schrijft: „Zij draaien (de twee grote tand
wielen — redactie) dank zij het centrale wiel, dat de samen
werking van de CEPT-landen wil uitbeelden" en is met deze 
uitspraak naar onze mening wel wat optimistisch. Want er 
zijn nogal wat landen die niet in de CEPT zijn verenigd 
maar zonder deze landen zou de industriële kracht van de 
CEPT-landen op een veel lagere versnelling draaien dan 
thans gelukkig het geval is. 

Wij denken hier bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten van 
Amerika, aan landen als Japan, Rusland, Canada, Australië 
en Nieuw Zeeland, China, de Republiek Suid-Afrika, om er 
slechts enkele te noemen. En dat de CEPT — met alle re
spect voor wat deze organisatie op het verkeer tussen de 
CEPT-landen heeft weten te verwezenlijken — als aandrijf-
tandwiel tot symbool denkt te zijn is ook enigermate zelf
overschatting. 

De moderne communicatiemiddelen — van telefoon, tele
graaf en telex tot aardsatellieten (Early Bird enzovoort) 
toe — zijn uit onze moderne wereld niet weg te denken, doch 
om een industrie draaiend te houden is er nog iets meer 
nodig: niet alleen energie, maar vooral de menselijke geest, 
het menselijk vernuft en het menselijke streven om een 
betere wereld te maken voor allen. 

Hoe het ook zij, wij hebben het gevoel dat ieder CEPT-
land het aan zijn status verplicht beschouwt ook eens een 
ontwerp van een eigen nationale kunstenaar als bewijs van 
het landelijke kunstenaarspeil goedgekeurd te krijgen. V/ij 
nemen dit de PTT-administraties beslist niet kwalijk; op de 
jaarlijkse CEPT-conferenties zijn echt wel belangrijker 
onderwerpen aan de orde dan het ontwerp van de komende 
Eurcpapostzegels. Maar zou deze keuze niet gedelegeerd kun
nen worden aan de esthetische adviseurs van de CEPT-
landen? Een keus uit een aantal ontwerpen, waarvan de na
men der ontwerpers niet bekend zijn? Wij geloven dat dit 
idee een proef waard is! Als het niet lukt, is er slechts één 
emissie mislukt. Maar wij menen dat kunstenaars die maan
delijks met postzegelontwerpen te maken hebben toch wel 
tot een voor allen aanvaardbaar ontwerp kunnen komen 

ZOMERPOSTZEGELS 1967 
De op 11 april verschenen Zomerpostzegels maken een 

zeer verzorgde indruk; de beelden van wat men aan het 
Noordzeestrand kan tegenkomen — het zeeleven althans 
zijn fraai in het zegelbeeld verwerkt. Ook de kleuren zijn 
goed gekozen en vormen tesamen een fraaie serie bijzondere 
postzegels, die ongetwijfeld een goede plaats in de verza
melingen zal vinden. 

De technische bijzonderheden der veldelen zijn als volgt: 
tanding: bovenzijden, doorlopend. 

linkerzijden, doorlopend. 
rechterzijden, één gat doorlopend. 
onderzijden gelijk. 

telcöfers: links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 

ponstekens: 12 cent nummer 3 naast zegel 31. 
15 cent nummer 4 naast zegel 80. 
20 cent nummer 5 naast zegel 80. 
25 cent nummer 13 naast zegel 80. 
45 cent nummer 14 naast zegel 80. 

markeerboogjes: naast zegels 51 en 60, niet doorgeprikt. 
extra markeerhoek wel doorgeprikt. 

overige 
bq zonderheden: 
afwijkingen: 

keerkruisen in de marges, 
tot op heden niet gemeld. 

282 Mei 1967 



Proef met opzet-stempelmachine te Rotterdam 
(Dienstorder H.154 van 23 maart 1967) 

In afwijking van het gestelde in dienstorder 749/1966 zal 
eerst in juni/juli 1967 een aanvang kunnen worden gemaakt 
met de proefneming met de opzet-stempelmachine als in 
eerderbedoelde dienstorder bedoeld. 

We zullen dus nog even geduld moeten hebben voor wij de 
bij deze stempelmachine gebruikte stempel(s) op onze post
stukken kunnen zien. 

AFWIJKINGEN 
In het januarinummer bladzijde 21 van het Maandblad 

plaatsten wij een melding van een zegel „150 Jaar Onafhan
kelijkheid" van 12 cent, waarop de (zwarte) cijfers „1813-
1963" ontbraken. Aangezien wij hiervan geen afbeelding ont
vingen, die in het Maandblad afgebeeld kon worden, bleef 
deze zegel een raadsel. 

Geheel toevallig bleek ons enkele weken later dat de 
zwarte opdruk mogelijk wel aanwezig was geweest, doch ver
wijderd kon zijn! 

Wij verklaren uitdrukkelijk aan te nemen dat de briefschrijvers te 
goeder trouw zijn geweest. Het betrof gebruikte zegels waarvan de 
inzenders de herkomst niet konden nagaan. 

Wanneer wij een zegel hebben met een vette vlek, gebrui
ken wij gezuiverde benzine om de vlek te verwijderen, een 
handeling die vele verzamelaars ongetwijfeld ook wel eens 
hebben toegepast. Welnu, het bleek daarbij dat de zwarte 
druk iets vervaagde! Bij verdere experimenten is ons geble
ken, dat de zwarte druk van vele recente emissies in ben
zine zover oplost dat door licht wrijven met een zacht voor
werp (wij gebruikten hiervoor een omgebogen pijpreiniger!) 
de zwarte druk inderdaad verdwijnt en een zwarte vlek op 
het zachte voorwerp achterlaat. 

Achtereenvolgens tonen wij u; 
1. een Telefoonzegel 1962, waarde 4 cent zonder „Nederland" 

en „4 c", gebruikt exemplaar; 
2. eenzelfde zegel zonder „Nederland", „4 c" en zonder tekst 

in de kiesschijf, gebruikt exemplaar; 
3. een strip van drie van de Telefoonzegels Nederland 1962 

waarvan het middelste exemplaar geen zwarte druk 
(meer) heeft, gebruikt; 

4. een Telefoonzegel Nederland 1962, waarde 12 cent, waarop 
geen onderste zwarte tekst, gebruikte zegel; 

5. een postfrisse zegel 150 Jaar Onafhankelijkheid, waarde 
12 cent, zonder de jaartallen (in zwart) „1813-1963"; 

6. een paartje van dezelfde emissie van de waarde 5 c. 
waarvan het rechter exemplaar geen zwarte druk heeft 
(gebruikt paar); 

7. een verzetszegel 1940-1945, waarde 7 cent, waarvan het 
kleine beeld van het Verzetsmonument tot een schim is 
vervaagd, gebruikte zegel; 

8. een gebruikte zegel van dezelfde emissie, waarde 40 cent, 
waarvan de jaartallen „1940-1945" zijn verdwenen; 

9. tenslotte een zegel van 9 cent, type Veth, waarvan de 
zwarte waarde-aanduiding niet te verwijderen was. 

^ S Ü ^ 

Het zal u opvallen, dat de zwarte tekst wel is verdwenen, 
doch dat de eveneens zwarte stempels wellicht iets lichter 
van kleur zijn geworden, doch zeer duidelijk leesbaar zijn 
gebleven. 

Aangezien enkele van deze zegels in de speciale Catalogus 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
(ongebruikt) zijn opgenomen voor zéér forse bedragen, ver
dient het aanbeveling bij mogelijke aankoop van de gecata
logiseerde afwijkingen een certificaat van echtheid te eisen. 

De afgebeelde exemplaren zijn door ons zelf behandeld 
en wel zodanig, dat bij de meeste zegels duidelijk te zien is, 
dat op de plaatsen waar de zwarte druk is geweest, de 
onderdruk iets lichter is geworden; ook is de druk daar wat 
gevlekt geworden. Het lijkt ons voor een echte vervalser 
echter een klein kunstje om die wat lichtere druk weer bij 
te werken, zodat de vervalsing met het blote oog niet her
kenbaar is. 

Het is ons bekend dat voor dit soort afwijkingen een 
levendige belangstelling bestaat en dat men er soms grote 
bedragen voor over heeft om deze afwijkingen aan te kopen. 
Men schijnt dan in de waan te verkeren, dat een collectie 
op een tentoonstelling een hogere waardering zal verkrij
gen wanneer afwijkingen, druktoevalligheden en zelfs druk-
uitschot wordt vertoond. Men zy dus gewaarschuwd, men 
moet een keuringscertificaat eisen. 

De erkende veilinghouders zullen dan ook alléén deze 
afwijkingen verkopen, wanneer zij van de echtheid van de 
afwijking overtuigd zijn. Zij hebben de technische appara
tuur om onweerlegbaar te bewijzen dat de afwijking inder
daad in de drukkerij is ontstaan. En wanneer men een der
gelijke afwijking — voor veel geld — krijgt aangeboden, 
dient men als eis te stellen, dat er een keuringscertificaat 
wordt bijgeleverd van ofwel de Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen ofwel van de Keuringsdienst van een 
bij de Stichting Werkgemeenschap Filatelie Nederland aan
gesloten vereniging ofwel van een certificaat van de Keu
ringsdienst van de NVPH. 
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En dan komen wij vanzelf bij zowel het Staatsbedrijf van 
de PTT en bij de drukker van de Nederlandse postwaarden, 
de vennootschap Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V. te Haarlem. 

Wij willen hier uitdrukkelijk stellen, dat noch PTT, noch 
Enschedé ook maar in de verste verte heeft kunnen weten, 
dat de zwarte druk van de Nederlandse recente postzegels op 
een dergelijke wijze verwijderd 7ou kunnen worden, laat 
staan verwijderd zou worden. 

Wij onderhouden — als Maandblad — met beide Instel
lingen de meest vriendschappelijke betrekkingen. Het is ons 
bekend, dat wij zowel bij PTT als bij Enschedé steeds een 
open oor en oog vinden wanneer de in het Maandblad ge
organiseerde filatelie bepaalde wensen of verlangens heeft. 
Enschedé itreft geen enkele blaam, hetgeen wij kunnen be
wijzen met de volgende zegels: 

Wij wisten al af van het bestaan van deze afwijkingen 
enige tijd voor het speciale „Amphilex-nummer" zou ver
schijnen. Wij hebben de publikatie echter voorbehouden aan 
dit speciale nummer om ook filatelisten, die nog geen vast 
abonnement op ons „Maandblad" hebben op deze afwijkingen 
te kunnen attenderen. Wellicht mogen wij hen uitnodigen 
het ,,Maandblad" als hun filatelistisch voorlichtingsorgaan te 
nemen. 

Want wij schrijven meer dan veertig jaar „onafhankelijk 
en onpartijdig". 

FILATELISTENLOKETTEN 
Gevestigd te Huizen N.H. in april 1967, voorlopig bij wijze 

van proef gedurende zes maanden op de tweede woensdag 
van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. 

HET AMPHILEX-VELLETJE 
Hierbij een afbeelding van een der velletjes van de Am-

philex-zegels. 

10-A 

10-B 

EFTA-zegel van Engeland, waarde 9 pence, waarvan 
de beeltenis van koningin Elizabeth is vervaagd 
door behandeling in gezuiverde benzine en 

dezelfde zegel, eveneens gebruikt, die „normaal" van 
een briefstuk is afgeweekt. 

10a 

10b 

Ook hier dus een stukje „maakwerk" om de argeloze fila
telist te bedriegen. 

Het is trouwens allerminst de plicht van de drukkers, die 
onze postwaarden vervaardigen, om „kunstjes" uit te halen 
met door hen gedrukte waarden, of deze „kuns-tjes" te ver
hinderen. Er zijn zo veel meer chemische middelen dan 
vroeger beschikbaar, die een zegel van een bepaalde kleur 
kunnen veranderen in een andere — vaak onbekende kleur! 

De taak van PTT als opdraditgever en van Enschedé als 
drukker is om postwaarden uit te geven, die niet na gebruik 
nogmaals als postwaarde gebruikt kunnen worden. En daarin 
is men tot heden zeer goed in geslaagd. Vervalsing ten nadele 
van de post komt vrijwel niet meer voor! 

Nadien gemaakte vervalsingen kunnen onderkend worden, 
wanneer de verschillende Keuringsdiensten op de hoogte ge
houden worden van de mogelijkheden tot vervalsing. 

VALS 
door de afd. 

K e u r i n g 
vvrwljderd, 

i l s art. 6 
reglement 

11 

Daarom zullen de hier afgebeelde „kunstjes" — aan de 
achterzijden voorzien van de stempelafdruk volgens afbeel
ding 11 — op de stand van het Maandblad tijdens de „Am-
philex" worden uitgestald en daarna opgenomen worden in 
de „falsificatenverzameling" van de vereniging, waarvoor uw 
redacteur zitting heeft in de Raad van Beheer van het Ne-
derlandsch Maandblad voor Philatelie (waarin opgenomen 
„De Philatelist"): de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeni-
ging. Te zijner tijd worden zij bovendien verwerkt in de dia
lezing van de R.Ph.V. „Vals of Echt" van myn voorganger. 
Jan Eygenraam. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

R.A.I.GEBOUW AMSTERDAM 11 MEI-21 MEI 1967 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Enige bijzonderheden over Manuel Carlos Piar 

Manuel Carlos Piar werd in bet jaar 1777 op Curagao 
geboren in de eenvoudige woning van Fernando Piar 
zijn echtgenote Maria Isabel Gomez. Men vertelt dat hi] 
het eiland zijn eerste opvoeding ontving, doch al op jeuga 
ge leeftijd naar Caracas, Venezuela, werd meegenomen om 
daar wiskunde, geschiedenis en filosofie te studeren. Hij 
kwam daar zeer onder de indruk van de filosofisch-poli 
tieke ideeèn van die tijd en het is dan ook niet verwonder 
lijk dat de jonge Piar zich met zulk een geestdrift en en
thousiasme tot de vrijheidszaak aangetrokken voelde. 

Toen Piar op de hoogte kwam van de onderhandelings 
pogingen die Miranda in het buitenland deed ten gunste 
van de vrijheidszaak en van zijn voorgenomen landing op 
de Venezolaanse kust, besloot hij naar Barbados te vertrek 
ken waar hij zich met hart en ziel in het hachelijke avontuur 
stortte. Op deze wijze begon Manuel Carlos Piar zijn loop
baan als militair, waarbij hij opklom tot de rang van opper
bevelhebber van de republiek. 

Ook op Curacao heeft Piar zich in de strijd onderscheiden 
Gedurende de Napoleontische tijd stonden hij en Brion aan 
het hoofd van de plaatselijke strijdkrachten die verscheide 
ne keren de Britse aanvallen hebben afgeslagen en meer 
dan eens de binnenvallende vijand hebben verdreven. 
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„Onze Vloot" 

In ons vorige nummer kondigden wij de uitgifte aan van 
een viertal zegels ter gelegenheid van het zesitigjarig be
staan van de afdeling Curagao van de Koninklijke Neder
landse Vereniging „Onze Vloot". Merkwaardig is, dat van 
de vier afgebeelde schepen slechts twee Nederlandse zijn, 
namelijk de pantserkruiser Hr. Ms. „Gelderland'' en de 
schoener ,,De Pionier". De tanker is de „Oscilla", een onder 
Britse vlag varend schip en het passagiersschip de Ameri
kaanse ,,Santa Rosa". Hebben wij bij „onze" vloot geen 
Nederlandse tankers en passagiersschepen meer die op Cu-
ragao varen? 

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

België 
In l'Entier Postal van maart wordt een eerste lijst 

met prijsveranderingen 1967 voor de Belgische briefkaar
ten afgedrukt, waarmede de Belgische postwaardestukken-
catalogus weer als ruilbasis up to date kan worden gebracht. 
Voortzetting volgt, want de Belgische catalogus behandelt 
ook Congo en Luxemburg. 
Postbladen: 3 fr. wijnrood met Franse of Nederlandse tekst. 
Verhuiskaarten: 1 fr roze in vijf soorten. Met Nederlandse, 
met Franse, met Nederlandse en Franse, met Franse en 
Nederlandse en met Duitse en Franse tekst. 
Publibels: 2 fr wijnrood nummers 2194 - 2202. Voor het eerst 
in de al lange geschiedenis van de Publibel-reclamekaar-
ten verscheen nummer 2201 met Duitse en Franse tekst. 
Duitsland (West-) 

Geïllustreerde briefkaarten 20 pf, Lorsch/Hessen, groen. 
Serie 11 met acht verschillende afbeeldingen, oplage van 
ieder 40.000 stuks; serie 12 met acht verschillende afbeel
dingen, ieder in een oplage van 20.000 en serie 13 met acht 
verschillende afbeeldingen, ieder in een oplage van 40.000 
exemplaren. 
Formosa 

Envelop voor spoedbehandeling 2.50 d, toren van Quemoy, 
roodbruin, formaat 222 x 105 millimeter. Oplage 5 miljoen 
exemplaren. Envelop voor aangetekende zendingen 4 d, 
toren van Quemoy, groen. Oplage 2 miljoen exemplaren. 
Japan 

Nieuwjaarskaart 7 en, drie gestileerde vruchten, oranje
rood, met jaartal 1967. Nieuwjaarsloterij kaart 7 + 1 en, 
danseres in nationaal kostuum, lila, met jaartal 1967. 
Portugal 

De geïllustreerde briefkaarten in de serie „Boas Festas" 
die einde 1966 verschenen (246 - 253) zijn de kaarten van 
vorig jaar, waarbij de woorden ,,Natal da 1965" zwart wer
den doorbalkt. Bovendien verschenen vier kaarten (247 en 
251 - 253) in herdruk, doch thans zonder enige jaaraandui
ding. 
Nieuws uit Frankryk 

In de jaarvergadering van de Franse postwaardestukken-
verzamelaarsvereniging werd de klacht geuit, dat meer en 
meer Franse verzamelaars zich uitsluitend op Frankrijk 
toeleggen. Niet alleen „wereld", maar ook de Franse ge
bieden overzee genieten een verminderende belangstelling. 
Alleen een flinke groep leden die „landen" blijft verzame
len zal kunnen voorkomen dat de interesse verschraalt. Zo
veel post waardestukken telt Frankrijk nu ook weer niet, 
daarop is men vlug uitgekeken. 

AËROGRAMMEN 
Nederland 

Nog niet zo lang geleden meldde ik dat bij Amerikaanse 
briefkaarten soms kaarten voorkomen waarbij een las van 
twee kartonbanen te zien is. Nu kwam mij in handen een 
Nederlands luchtpostblad van 40 c, Juliana en profil, blauw, 
dat een ongeveer 5 centimeter brede overlapping van twee 
papierbanen in het midden te zien geeft. De tekst is er nor
maal overheen gedrukt. Zo'n door de controle heengeslipte 
kaart geeft een inzicht in de wijze van fabricage. 

Zuid-Korea 
In 1965 nog 34 won, nu verscheen 37 won. Nog geen 10 

percent verhoging. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs. A. M. A van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Ter gelegenheid van de „Amphilex 67" zullen verschil
lende bijzondere stempels worden gebruikt: 
1. een „eerste dag van uitgifte"-stempel, dat al op 8 mei 

is afgedrukt op de gedurende die dag aangeboden semi-
officiële „eerstedagcouverten", welke uitsluitend voor
zien mogen zijn van de Amphilex-postzegels. Zoals ge
bruikelijk konden deze couverten alléén op 8 mei 1967 
op elk kantoor worden aangeboden, waarna zij ter stem
peling werden doorgezonden naar de Filatelistische Dienst 
te 's Gravenhage; 

2. een rubber-tentoonstellingsstempel Amphilex 67 11-21 
mei 1967, dat gedurende de gehele tentoonstelling aan het 
tijdelijk postkantoor (hetwelk een frontbreedte van 34 
meter zal hebben!) wordt gebruikt, waarnaast ter da
tering een metalen dagtekeningsstempel (vermoedelijk 
Amsterdam-Congrescentrum, zoals al eerder voor ande
re gelegenheden gebruikt) zal worden afgedrukt; 

3. op 12 mei 1967 een rubberstempel „Dag van de Jeugd-
filatelie"; 

4. op 13 mei 1967 een rubberstempel „Dag van de Post
stukken- en Poststempelverzamelaars"; 

5. op 14 mei 1967 een rubberstempel „Dag van de Aëro-
filatelie"; 

6. op 15 mei 1967 een rubberstempel „British Day". 
Het onder 1 bedoelde stempel was dus slechts verkrijg

baar op de bij de postzegelhandel verkochte eerstedagcou
verten, waarop géén andere dan de Amphilex 67-zegels moch
ten voorkomen. Voor de onder 2 tot en met 5 genoemde stem
pels worden op de tentoonstelling wél speciale couverten 
(è ƒ 0,25 per stuk) verkocht bij de handelaarsstands, maar 
het gebruik hiervan is niet verplicht, terwijl men deze stem
pels (2 tot en met 5) zowel op Amphilex 67-postzegels als 
op andere, voor frankering geldige Nederlandse postzegels 
kan krijgen. Verzoeken hiervoor van buiten Amsterdam 
moeten tijdig met toezending van de te stempelen stukken 
in een gefrankeerde omslag aan de Directeur van het Post-
district Amsterdam worden gezonden. Na 8 mei 1967 kan 
dus niet meer het onder 1 genoemde eerstedagstempel wor
den aangevraagd. 

Ook voor de vellen van tien stuks „Amphilex 67"-zegels 
zullen nog grotere speciale enveloppen worden verkocht, 
m.aar de afstempeling van deze vellen mag uitsluitend met 
de gewone dagtekeningstempels, NIET met de speciale 
stempels plaatsvinden. 

Verder zijn nog de volgende eerste-dag-van-uitgifte-stem-
pels gebruikt: 
a. op 11 april 1967 voor de zomerpostzegels; 
b. op 2 mei 1967 voor de Europa-postzegels. 

Een tijdelijk postkantoor (in een Autopostkantoor) was ge
vestigd te 's-Gravenhage op 11, 12, 13, 14 en 17 april op de 
Lange Vijverberg en op 18 tot en met 21 april te Amster
dam op de Dam, beide ter stimulering van de verkoop van 
zomerpostzegels. Poststukken, uitsluitend voorzien van één 
of meer zomerpostzegels-1967 kregen een speciale afstem
peling. 

Tijdelijke brievenbussen met speciale afstempeling wa
ren geplaatst: 
— van 12 tot en met 20 april 1967 in de Diekmanhal te En

schede ter gelegenheid van de 87e Damesbeurs van de 
Dameskroniek; 

— op 13 april 1967 in restaurant „Traverse" te Helmond 
voor een internationale ruildag, georganiseerd door de 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Helmond" in 
verband met het 35-jarig bestaan dezer vereniging. 
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1 9 6 7 
Internationaal 

Toeristisch Jaar 

MACHINESTEMPELS 
Het postkantoor te Amsterdam CS. gebruikt ter gelegen

heid van de Amphilex 67 een speciale stempelvlag. 
Hierbij nog een afbeelding van de in het aprilnummer 

gemelde bijzondere stempelvlag voor het Internationaal 
Toeristisch Jaar. 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.3.1967: Gevestigd: postagentschap Tilburg-Zevenheuvelen-

weg. 

Met het oog op het Amphilex-nummer van het Maandblad 
vroeg de hoofdredacteur aan de rubriekschrijvers hun kopij een 
tweetal weken vroeger in te zenden dan naar gewoonte. Dit heeft 
tot gevolg dat ik erg schrap zit met nieuwtjes. Ten einde mijn 
kolom te vullen nam ik het besluit met het verschijnen van de 
nieuwe typografische opdruk der voorafgestempelde postzegels een 
retrospectieve opsomming dezer uitgiften op te stellen. 

Vooraleer daartoe over te gaan wens ik uit naam der Belgische 
verzamelaars Nederland veel succes toe met Amphilex 67. 

NIEUWE VOORAFGESTEMPELDE ZEGELS 
De typografisch voorafgestempelde zegels werden dit 

jaar in een nieuw kleedje gestoken. Om het in een term 
uit te drukken die op het ogenblik furore maakt kunnen wij 
gewagen van een mini-opdruk. Inderdaad de opdruk werd 
herleid tot een om zeggens minimum dat bestaat uit een 
gestileerde posthoorn omlijst door een kadertje met ge
broken hoeken (afbeelding 1). 

Zoals hoger gemeld neem ik de gelegenheid te baat een 
vluchtig overzicht te geven van de vroeger toegepaste 
typografische opdrukken der voorafgestempelde zegels 
waarvan de eerste in 1906 voor Brussel het daglicht zag. 
In 1909 kreeg Antwerpen zijn beurt, gevolgd in 1912 door 
Gent en Luik. Van Leuven zien wij opdrukken in 1914 en 
Charleroi doet zijn verschijning in 1923. Het is Verviers dat 
de rij afsluit in 1929. 

De opdruk voor Brussel bestond uit het jaartal met onder 
en boven de plaatsnaam in de twee landstalen, alles om
lijnd door een kader, het geheel zijdelings aangebracht (af
beelding 2). In 1919 kende men twee typen van opdruk. Het 
eerste type met voorrang aan de Nederlandse taal, het 
tweede type met voorrang aan de Franse taal. 

Van 1930 af werd de plaatsnaam vervangen door België-
Belgique. Enkel de steden Antwerpen, Brussel en Luik ble
ven nog met hun plaatsnaam bediend tot in 1937 (afbeel
ding 3). 
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Deze plaatsnaam was eerst eentalig Frans voor Antwer
pen en Luik, daarna tweetalig voor beide om tenslotte terug-
eentalig te worden. Frans voor Luik en Nederlands voor 
Antwerpen (afbeelding 4). 

In 1938 kende men een mooie opdruk die buiten de in twee 
talen aangebrachte landsnaam het jaartal en de maand ver
meldde, alles verwerkt in een gerekt zeskant (afbeelding 5). 

Het jaar 1939 bracht ons verschillende soorten van op
drukken. Een eerste was de voortzetting van het voorgaan
de type, maar waarin de landsnaam vervangen werd door 
een posthoorn (afbeelding 6). Zij komen slechts voor in de 
maanden januari en februari. Een tweede type bracht ons 
hetzelfde posthoorntje en jaartal maar zonder aanduiding 
der maand, maar wederom met een rechthoekig kadertje 
omlijst (afbeelding 7). 
Ditzelfde jaar deed nog een derde type van opdruk zijn 
verschijning, dat toepassing vond tot in 1954. Hier stond het 
posthoorntje midden in de rechthoekige omlijsting met bo
ven en onder twee verschillende data die een tijdsgrens van 
een jaar vastlegden voor gebruik der zegels. Er was voor 
ieder jaar een opdruk gaande van 1 januari tot 31 decem
ber en een tweede van 1 juli tot 30 juni van het daaropvol
gend jaar (afbeelding 8), zodat deze uitgiften elkaar over
lappen. 

Het jaar 1954 kende het begin van een vereenvoudigde 
vorm van voorafstempeling door de volledige data te ver
vangen door twee opeenvolgende jaartallen. Zo krijgen wij 
uitgave 1954-1955 gevolgd door 1955-1956 en zo verder tot 
1962-1963 (afbeelding 9). Deze uitgiften overlappen elkaar 
dus ook. 

Voor de jaren 1963 tot en met 1966 werd het posthoorntje 
de hoogte ingeschoven zodat daaronder in ietwat groter 
lettertype het jaartal van gebruik een plaats kon vinden 
(afbeelding 10). 

In de loop van de jaren waarin deze voorafgestempelde 
postzegels werden gebruikt kende men ook verschillende 
opdrukken die meteen een waardeverandering van de post
zegel vermeldde (enkele voorbeelden in afbeelding 11). 

Uit de verschillende vormwijzigingen van de opdruk der 
voorafgestempelde zegels van België kunnen wij een stukje 
evolutie in de postadministratie waarnemen. Met de eerste 
typen van opdruk dat plaatsnaam en jaartal vermeldde, be
oogde men het gebruik van deze zegels tot een bepaalde ge
meente of stad te beperken gedurende een bepaalde tijds
duur. 



Van de jaren dertig af werd men al ietwat breder van op
vatting en ontvingen de zegels geen vermelding meer van de 
plaats van gebruik. Nu met de laatste uitgifte is zelfs geen 
tijdsgrens meer vastgelegd zodat dit type een onbegrensde 
toepassing tegemoet gaat. Misschien kunnen wij periodiek 
een andere tekening van opdruk verwachten, die dan als 
mijlpaal ter controle moet dienen? Ik vermoed nochtans 
dat dit niet het geval is daar ik vernomen heb als zou de 
frankering van drukwerk niet meer vernietigd moeten wor
den door een afstempeling. Indien dit juist is dan kan de 
nieuwe uitvoering van opdruk daar zijn parallel in vinden. 

GELEGENHEIDSAFSTEMPELINGEN 
De afbeeldingen zijn reprodukties van afstempelingen die 

gebruikt werden bij de voorverkoop der natuurbeschermings
zegels en van het blokje ten bate der vluchtelingen. 

POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur: 

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

DE POSTSTEMPELS VAN DE VOORMALIGE DORPEN 
RONDOM PARIJS 

Tot de voormalige dorpen rondom Parijs worden die plaat
sen gerekend die na 1860 bij Parijs werden getrokken doch 
voordien eigen gemeentebesturen hadden. De poststempels 
van deze kantoren vermeldden aanvankelijk de naam van 
deze randgemeenten, maar werden na de opneming in de 
gemeentelijke postkantoren-administratie van Parijs ge
wijzigd waardoor de topografische ligging binnen de me
tropool daaruit bleek. 

Het is natuurlijk bijzonder interessant de verschillende 
stempels, die als gevolg daarvan voor eenzelfde kantoor 
kunnen bestaan, eens aan een nadere studie te onderwer
pen. Ter verduidelijking echter eerst een terugblik op de 
historische ontwikkeling van de omliggende gemeenten en 
de wijze waarop de inlijving in de gemeente Parijs tot 
stand kwam. 

Parijs was tot ongeveer 1860 omgeven door een stadsmuur, 
die een hoogte had van ongeveer 3 meter en een lengte 
van 23 kilometer. De constructie van deze muur dateert van 
omstreeks 1787. Parijs had toen een oppervlakte van circa 
3400 hectare en de bevolking telde toen bijna 600.000 zie
len. Indien deze muur op de huidige kaart van de stad zou 
worden uitgezet, zou het er ongeveer hebben uitgezien 
als op het hierbij afgebeelde schetsje. 
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De wegen die langs de buitenkant van de muur liepen, 
hadden het karakter van boulevards, en vormden de oor
sprong van de grote verkeersboulevards die later werden 
aangelegd. De muur diende echter in feite als een fiscale 
omheining'); in de omliggende gemeenten woonden name
lijk de zogenaamde „Fermiers Genéraux", de inners van 
de pachtgelden van de dorpsbevolking. 

Via een zestigtal toegangspoorten („barrières") kon 
men Parijs binnenkomen. Deze toegangspoorten dienden als 
tol; ambtenaren waren er belast met het innen van be
lastingen op bepaalde soorten goederen. Buiten deze fiscale 
muur, in de omliggende streek, lag een aantal dorpen, 
waarover vroeger het bestuur door kerkelijke parochies 
werd uitgeoefend, maar die sinds de wet van 14 december 
1789 een eigen gemeentelijk bestuur hadden. 

Er waren 24 van deze randgemeenten, te weten: Ivry, 
Gentilly, Montrouge, Vanves, Issy, Vaugirard, Grenelle, 
Auteuil, Passy, Neuilly-sur-Seine, Clichy, Saint-Ouen, Les 
Batignolles-Monceaux, Montmartre, La Chapelle-Saint-Denis, 
Aubervilliers, Pantin, La Villette, Belleville, Le Pré-Saint-
Gervais, Charonne, Bagnolet, Saint-Mandé en Bercy (deze 
volgorde is geografisch, van het zuidoosten van Parijs uit 
met de wijzers van de klok meegaand). 

Op 26 mei 1859 werd door de Kamer van Afgevaardigden 
een wetsontwerp aangenomen, behelzende dat van 1 janua
ri 1860 af het grootste deel van het grondgebied van deze 
gemeenten door Parijs werd geannexeerd. 

Door deze maatregel werd een viertal gemeenten geheel 
in het Parij se gebied opgenomen (Vaugirard, Grenelle, La 
Villette en Belleville), andere werden gedeeltelijk door Pa
rijs en gedeeltelijk door naburige gemeenten ingelijfd 
(Auteuil, Passy, Bastignolles-Monceaux, Montmartre, La Cha
pelle-Saint-Denis, Charonne en Bercy) en weer andere la
gen zo ver van Parijs af, dat door deze maatregel slechts 
een gedeelte van het gebied bij Parijs kon worden ge
trokken (Ivry, Gentilly, Montrouge, Neuilly-sur-Seine en 
Saint-Mandé) ^). 

Deze wet vergrootte het Parijse grondgebied van 3400 tot 
7800 ha; het aantal inwoners werd erdoor gebracht op 
1.696.000. 

De twaalf arrondissementen met hun 48 wijken (quartiers) 
werden tot twintig arrondissementen (met 80 quartiers) uit
gebreid. 

De acht nieuwe arrondissementen waren als volgt samen
gesteld: 

13e arr.: GOBELINS (Salpétrière, Gare Maison Blanche, 
Croulebarbe). 

14e arr.: L'OBSERVATOIRE (Mont Parnasse, Santé, Petit 
Montrouge, Plaisance). 

15e arr.: VAUGIRARD (Saint-Lambert, Necker, Grenelle, 
Javel). 

16e arr.: Passy (Auteuil, Muette, Porte Dauphine, Bassins). 
17e arr.: BATIGNOLLES MONCEAU (Ternes, Pleine Mon-

ceau, Batignolles, Epinettes). 
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18e arr.: BUTTE MONTMARTRE (Grandes Carrières, Clig
nancourt, Goutte d'Or, Chapelle). 

19e arr.: BUTTES CHAUMONT (La Villette, Pont de Flan
dres, Amérique, Combat). 

20e arr.: MENILMONTANT (Belleville, Saint Pargeau, Père 
Lachaise, Charonne). 

Het grootste deel van de inwoners van de nieuwe arron
dissementen vormden de oorspronkelijke bewoners van de 
dorpen: land en tuinbouwers, molenaars én kleine ren
teniers en ambtenaren, die in de voorafgaande jaren de 
stad Parijs hadden verlaten, omdat de duurte hen daartoe 
had gedwongen. . . . en ten slotte een aantal arbeiders dat 
altijd al genoodzaakt was geweest in de buurt van de fa
brieken te wonen. 

Al deze mensen hadden tot nu toe weinig belasting be
taald (5 francs per jaar per inwoner in de gemeente La Vil
lette in 1857) en de annexatie deed hen terecht hogere 
belastingen en hogere rechten op hun goederen vrezen. 

De geannexeerde gemeenten waren uit het oogpunt van 
verkeer, onderwijs, hygiënische toestanden enzovoort zeer 
bij Parijs ten achter en de inlijving veroorzaakte zulk een 
hoeveelheid werk om deze achterstand in te halen, dat de 
kosten hiervan veel hoger waren dan de baten die de 
nieuwe gemeenten konden opleveren. D u s . . . . voor de oor
spronkelijke Parij zenaars ook weer verhogingen van hun be
lastingen ! 

•''.''Itèïï:' 

la 

De postkantoren in de vorengenoemde 24 gemeenten had
den tot nu toe eigen (nummer)stempels gebruikt. Na de 
inlijving bij Parijs in 1860 ging men echter over tot toevoe
ging van de naam PARIS in het datumstempel; dit duurde 
totdat omstreeks 1882 de betrokken kantoren ook postaal 
in het Parijse kantorennet werden opgenomen. De naam
stempels verdwenen en de in totaal 25 kantoren werden 
na opneming in het Parijse kantorennet genummerd van 
53 tot en met 77. 

Het spreekt vanzelf dat het verzamelen van stempels van 
dit soort kantoren niet gemakkelijk is. Stempels op losse 
zegels zeggen weinig omtrent de topografische ligging van 
het kantoor. Gehele brieven, respectievelijk briefstukken 
met afstempelingen die nummer en datum duidelijk lees
baar vermelden, komen niet al te veel meer voor. Toch is 
het nuttig om de geschiedenis van deze postkantoren, die 
men in feite als de „voorlopers" van de huidige stadspost
kantoren kan beschouwen, vast te leggen en te proberen 
om via deze historische gegevens meer te begrijpen van het
geen de poststempels te vertellen hebben. 

Resumerend kan dus omtrent de poststempels van de 
voormalige kantoren rondom Parijs het volgende worden ge
zegd: 
1. Toen de gemeenten nog zelfstandig waren, gebruikten 

de postkantoren nummerstempels (type ruit) met kleine 
en gro'te cijfers. Zie afbeeldingen la en Ib. 

2. Na de annexatie in 1860 werd in het datumrondstempel 
de naam PARIS toegevoegd. Er bestaan van deze rond
stempels voor elke (ex)gemeente verschillende typen, 
doch het gaat te ver deze hier te beschrijven (afbeel
ding 2). 

3. Omstreeks 1882 werden deze kantoren postaal geheel bij 
het Parijse kantorennet getrokken, kregen volgnummers 
via het nummersysteem dat ook thans nog in Parijs wordt 
toegepast en gingen gewone (Parijse) stempels gebrui
ken (afbeelding 3) '). 
Tot slot volgt nog een opgave van deze kantoren, waar

bij opgemerkt wordt dat een viertal kantoren zijn vermeld, 
welke na omstreeks 1879 zijn opgericht; deze kunnen nooit 
een ruitnummerstempel hebben gehad; zij hebben alleen 
een rondstempel met naam gebruikt en zijn enkele jaren 
later opgenomen in het nummersysteem van de Parijse 
kantoren. 

Op 1 januari 1860 bestaande kantoren: 

•SE 
3ä 
191 
285 
356 
367 
743 
755 
1564bis 
1451 
1838 

2116 

2147 

2386 
3180bis 
3333 

3502 
3637 

241 
347 
432 
445 
892 
904 
1625 
1715 
2170 

2488 

2523 

2793 
3739 
3921 

4116 
4277 

■O 

dl 
B 
E 
3 

Auteuil (18 R. Molière) 
Les BatignoUes (10 R. de l'Hótel 

de Ville) 
Belleville (18 R. de la Mare) 
Bercy (80 Grande Rue) 
Ia ChapelleSaint Denis 

(4 R. Doudeauville) 
Cliaronne (20 R. de Paris) 
Gare d'Ivry (29 R. du Chevaleret) 
Grenelle (47 R. de Grenelle) 
la Maison Blanche 

(104 Av. d'Italie) 
Montmartre 

(11 Place des Abbesses) 
Montrouge 

(4 R. Mouton Duvemet) 
Passy (4 R. Guichard) 
SaintMandé (11 R. de la Voute) 
les Ternes 

(37 Av. de l'Arc de Triomphe) 
Vaugitard (14 R. Bausset) 
La ViUette (101 R. de Flandre) 

Kantoren, in gebruik genomen in 1871: 
(alleen nog nummersitempels grote cijfers) 
6120 Passy 2 (3 PI. d'Eylau) 
6121 BatignoUes 2 (49 R. Jouffroy) 

wordt in 1879: Monceaux 
6122 Montmartre 2 (34 R. Harmei) 

wordt in 1881: Clignancourt 
6123 La Villette 2 (139 R. d'AUemagne) 
6124 Vaugirard 2 (228 R. de Vaugirard) 

wordt in 1882: Plaisance 

Kantoren, in gebruik genomen in 1879: 
(alleen nog rondstempels) 
Bercy 2 (34 R. Gallois) 
Courcelles (72 Av. de Villiers) 
Montmartre 3 (84 Boul. Rochechouart) 
Passy 3 (52 Av. de la Grande Armee) 

wordt in 1881: ParisÉtoUe 

1883 53 

1883 54 
1883 55 
1882 56 

1882 58 
1882 59 
1882 63 
1882 64 

1882 65 

1882 67 

1883 69 
1883 70 
1882 73 

1882 74 
1882 75 
1882 76 

1882 

1883 

1882 
1882 

71 

66 

60 
77 

1885 72 

wordt in 1885 
1884 
1882 

57 
61 
68 

1885 62 

1) u i t mil i ta i r oogpunt was Pari js een „open s tad" . Vooral na de 
beze t t ing van de coal i t ie legers in 1814/1815 w e r d een mil i t a i re fort i
f icatie om de stad als een noodzakel i jkheid e rkend . In 1841 w e r d 
een wetson twerp a a n g e n o m e n om rond de hoofdstad fort if icaties te 
bouwen . Deze mil i ta i re besche rming werd op 3 k i lome te r afs tand 
v a n de bes taande m u u r gebouwd. De totale l eng te b e d r o e g 32 k m . 
2) Sommige r a n d g e m e e n t e n h e b b e n l a t e r door u i tb r e id ing w e e r 
zelfs tandig bes tuu r gekregen . Sinds de invoer ing van de codifi
ce r ing (in 1966) bij de adresser ing , zijn een aan ta l v a n deze nog 
bes t aande r a n d g e m e e n t e n om Pari js in nieuwe pos td is t r ic ten onder 
gebrach t . Volledigheidshalve volgen hier de n a m e n van de (Parese) 
gemeen ten , die nog s teeds zelfs tandig zijn en t h a n s postaa l nie t 
m e e r onder Pari js (code 75) r e s so r t e r en : 
(code 78) Yvelines: Auteui l . 
(code 92) Hauts de Seine : Clichy, Montrouge , Issy, Vanves , Neui l ly
s u r Seine. 
(code 93) SeineSalnt Denis : Aubervi l l iers , Bagnole t , P a n t i n , Sain t 
Denis . Le P r é Sain t Gervais , Sain t Ouen. 
(code 94) Val de M a r n e : Ivry , Genti l ly , Saint Mande . 

Men zou de s tempels van deze gemeen ten m e t de n ieuwe codifi
c a t i e n u m m e r s van né 1965, fi latelist isch dus als h e t s lu i ten van een 
k r i n g k u n n e n beschouwen, die r u i m een e e u w geleden is geopend. 
3) D a a r het b e t r o k k e n k a n t o o r in tussen van adres gewijzigd k a n 
zijn, k o m t het dus voor dat de s t r a a t n a a m in h e t , , n i euwe" Pari jse 
s t empe l niet m e e r gelijk is a a n de n a a m v a n de s t r aa t , w a a r h e t 
k a n t o o r vó6r de annexa t i e was gevest igd. 
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LONDEN 
„AFWIJKINGEN" 

Tijdens een kort bezoek van mijn collega Heusdens, de rubriek
redacteur „Nederland", bespraken wij enkele bijzondere afwij
kingen die in Londen nogal wat filatelistisch stof hebben doen 
opwaaien, namelijk de mogelijkheid om met chemische middelen 
een deel van de druk van Nederlandse en Britse postzegels te doen 
verdwijnen om zodoende zeer gezochte en dure „afwijkingen" te 
maken. Het bleek mij, dat de zwarte druk van Nederlandse post
zegels te verwijderen is; hier is de laatste maanden veel rumoer 
ontstaan over postzegels met gouden opdruk van de beeltenis van 
koningin Elizabeth, waarvan het „goud" eveneens is verwijderd. 
Het staat vast, dat door het G.P.O. (General Post Office — de 
Britse Postadministratie), zegels in de verkoop zijn gebracht zon
der de gouden beeltenis van onze koningin, maar ook staat vast, 
dat zegels met normale druk zodanig zijn behandeld dat het beeld 
is verdwenen. Hoewel meermalen aan de achterzijden te zien is dat 
de druk oorspronkelijk wel aanwezig is geweest, blijft in andere 
gevallen twijfel bestaan. Stanley Gibbons heeft dan ook aange
kondigd deze afwijkingen niet in de catalogus deel I (Britse 
Gemenebest) op te nemen. 

Verder nieuws van de Gibbons Groep 
Nadat Engeland tijdens de overtocht naar Amerika voor de 

opening van de „SIPEX" in het nieuws kwam door een veiling 
te organiseren „ergens" op de Atlantische Oceaan aan boord 
van een „Queen"-Schip van de Cunard-lijn, heeft nu de 
Londense Gibbons Groep een verder initiatief ontwikkeld 
om vaste voet te krijgen op de Noordamerikaanse postze-
gelmarkt door middel van de uitgifte, in augustus van dit 
jaar, van haar catalogus Deel I. 

Na twee jaar onderhandelen is men overeengekomen dat 
de Gibbons-catalogus van de Britse postzegels en van 
het Gemenebest plus aanverwante gebieden eveneens doOr 
de Amerikaanse Whitman Publishing Company wordt uit
gegeven. Deze catalogus, die onder de naam „Gibbons-
Whitman Stamp Catalogue Part I" in de handel komt zal 
de gehele inhoud bevatten van de Britse Gibbons Part I 
1968. 

Whitman is niet de-eerste-de-beste in Amerika; de zaak 
bestaat meer dan vijftig jaar en maakt deel uit van de 
Western Publishing Company, één van de grootste uitgeve
rijen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse uitgave zal 
behalve de Britse Gemenebest-emissies ook de postwaar-
den van Amerika (USA), van zijn bezittingen en van de 
Verenigde Naties bevatten. 

De opening van de katliedraal van Liverpool in mei van dit 
jaar door kardinaal John Heenan zal door de „Cathedral 
Philatelic Committee, 48, Litherland Park Liverpool 21" her
dacht worden door de uitgifte van een bijzondere envelop 
met speciaal stempel (afbeelding). Voor 2 shilling zes 
pence — te zenden per postwissel, cheque of Engelse post
order — wordt een envelop met zegel en bijzonder stem
pel gezonden. Bestellingen moeten voor eind mei in Liver
pool zijn ontvangen. 
Met de bouw van de katholieke kathedraal van Liverpool 
werd al vele jaren vóór de tweede wereldoorlog begonnen. 
De EFTA-postzegels 

Voor het eerst in de Britse postzegelgeschiedenis heeft de 

minister voor Posterijen — zij het met schroom — besloten 
het advies van zijn commissie tot aanbeveling voor nieuwe 
emissies niet op te volgen. De ontwerpen van de EFTA-
zegels (EFTA = „European Free Trade Association"; in 
Nederland genoemd de „E.V.A. — Europese Vrijhandels-
Associatie") koos hij zelf — hij gaf de voorkeur aan „beeld
zegels" en nam geen genoegen met de door zijn commis
sie voorgestelde „symbolische" ontwerpen! 

De uitverkoren ontwerpen hebben een zeer goede pers 
gekregen zodat de minister blijk heeft gegeven de smaak 
van de „man-in-de-straat" goed te peilen. Hij geeft de voor
keur aan zegels, die de gebruikers aanspreken en durfde 
de adviezen van diegenen die door opleiding bevoegd zijn 
te oordelen over interpretatie van „kunst" en de uitlegging 
van wat „de filatelie" als goed ontwerp beschouwt, naast 
zich neerleggen. 

Wij verwachten veel goeds van deze minister op filate
listisch gebied! Het wordt ook hier tijd, dat het gezonde ver
stand de voorrang krijgt boven de gevestigde opvattingen 
van enkele uitverkorenen die zo ver verwijderd dreigen te 
geraken van de werkelijkheid, dat zij menen te kunnen voor
schrijven, wat „men" dient te aanvaarden als esthetisch 
verantwoord. 

Nieuws uit Ierland 
De 5 pence-waarde (lichtend zwaard) wordt nu gedrukt 

in rotogravure met het oog op het maken van postzegel
boekjes van twee blaadjes van zes zegels met een verkoop
waarde van 5 shillings. 

Nieuwe luchtpostbladen 
De tegenwoordige luchtpostbladen, die sinds 1944 vrijwel 

onveranderd zijn gebleven, zullen volgend jaar een gedaan
teverwisseling ondergaan. Op grond van voorschriften van 
de Wereldpostvereniging (de UPU) moeten zij dan aan alle 
vier kanten geheel gesloten kunnen worden terwijl de af
metingen vergroot worden tot het DIN A.6-formaat (148 x 
105 millimeter). 
Verkoopsduur van büzondere emissies 

Alle bijzondere emissies van het Verenigd Koninkrijk 
zullen door het Filatelistisch Bureau te Edinburgh niet lan
ger verkocht worden dan gedurende één jaar na de eerste 
dag van uitgifte. 

• ^ r ^ w i ^ ^ ™ * ^ 
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De zeldzaamste zegel ter wereld 
Bijna 111 jaar geleden werd de zeldzaamste zegel ter we

reld gedrukt! Dit gebeurde door het koloniale postkantoor 
van Brits Guyana. Daar de voorraad van de door Waterlow 
and Sons geleverde zegels van de één-cent-waarde uitgeput 
was, werden plaatselijk noodzegels vervaardigd door „Baum 
and Dallas" in het drukkerij kantoor van de Staatsdrukkerij 
in Georgetown. Deze waarde was vrijwel uitsluitend be
stemd voor de verzending van kranten en is dientengevolge 
op één exemplaar na verloren gegaan. Gedurende de eerste 
twintig jaar van het bestaan van deze nooduitgifte was 
de zegel zelfs niet bekend! 

Pas in 1873 ontdekte de jonge verzamelaar L. Vernon 
Vaughan deze unieke zegel en daar zijn album geen „vakje" 
had voor de postzegel verkocht hij dit unieke stuk aan een 
buurman voor drie gulden. Via een handelaar in Liverpool 
verhuisde de zegel naar Baron Philippe de Ferrari en ver
volgens naar de collectie Arthur Hind voor 300.000 franken. 

Na de dood van Hind werd de bijzondere zegel verkocht 
aan Finbar Kenny voor $45.000 voor een ongenoemde 
eigenaar; sindsdien is de zegel enkele malen tentoongesteld. 

Als zegel is dit unicum van slechte kwaliteit; de hoeken 
zijn afgesneden, maar gezien dit het enige bekende exem
plaar is, kunnen wij de kwaliteit wel vergeten. Elke van deze 
noodzegels droeg de paraaf van een postambtenaar; het 
bekende exemplaar is gesigneerd door E. D. Wright. 

Ter herdenking van deze bijzondere zegel heeft de post
administratie van Brits Guyana op 23 februari twee gele-
genheidszegels uitgegeven in de waarden van 5c en 25c (af
beelding). 
Londen, 2 mei 1967 CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 
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LUCHTPOST 
Rubnekredacteur. R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
Voor de retourvlucht van de KLM naar Malaga op 4 

maart 1967 stonden de Spaanse posterijen het gebruik van 
een speciale stempel niet toe. Sommige stukken dragen 
echter een cachet. 

Op 30 maart vloog de Qantas voor de eerste maal de lijn 
Sydney-Djakarta-Singapore-Amsterdam, waarbij de mo
gelijkheid openstond van alle genoemde plaatsen uit post te 
zenden naar Nederland. Nadere gegevens volgen nog. 

Zoals gebruikelijk bij de opening van de zomerdienst op 
1 april zijn diverse nieuwe vluchten of trajecten te melden. 
Opgave van enige daarvan volgt hier: op 3 april Amster-
dam-Wenen-Athene, volgende dag retourvlucht; op 4 april 
Amsterdam-Warschau, retour dezelfde dag. 

De Lufthansa breidde haar net ook sterk uit met de 
nieuwe zomerdienst. Voor verzamelaars van Nederlandse 
luchtpost is interessant te melden: 1 april LH 410 Düssel-
dorf-Amsterdam-New York en retour, met Boeing 707-
vliegtuigen. Alleen naar Amsterdam postvervoer. Op de
zelfde dag vlucht LH 284 van München-Düsseldorf-Amster
dam met Viscount, en retour. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
De Antilliaanse luchtvaartmaatschappij (ALM) vloog op 

1 april 1967 voor het eerst naar Antigua. 

BELGIË 
Op 1 april opende de Sabena een nieuwe lijn Brussel-

Belgrado-Tel Aviv. 

FRANKRIJK 
Op 4 april opening van de Air France-dienst Parijs-Boe-

dapest met speciale stempel te Boedapest. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubrjekredactie: 

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

Bovensteweg 6, Mook 

VERENIGD EUROPA 
Sedert de aanvang van onze rubriek hebben wij in de 

loop van enkele jaren de uitgiften van postzegels enzo
voort van de Verenigde Naties behandeld. Dit onderdeel 
van onze rubriek is natuurlijk nog niet afgesloten; de VN 
blijft wel met het (her)uitgeven van postzegels doorgaan. 

Evenwel: het wordt tijd om ook onze aandacht te richten 
op de „Europa"-zegels, dat wil zeggen die welke behoren 
tot een verzameling „Verenigd Europa", over welke bena
ming later meer. Maar alvorens die zegels te bespreken, 
lijkt het mij dienstig iets te zeggen over het streven naar de 
eenwording van Europa, dat is dus over de „Europese Be
weging", de integratie, de Raad van Europa enzovoort, want 
zonder dit streven zouden de „Europa-zegels" niet zijn ver
schenen. 

Het is niet de bedoeling en het kan nooit de bedoeling 
zijn om „de Verenigde Staten van Europa" te vormen, zo
als de Verenigde Staten van Amerika. Wat er te bereiken 
valt op het terrein van de eenwording op politiek, econo
misch, sociaal en cultureel gebied, later wellicht op defen
sief gebied, kan in ons deel van de wereld slechts tot stand 
komen door het sluiten van verdragen door de Staten on
derling. 

Een bescheiden, doch voortreffelijk begin is de „Benelux" 
(aangevangen met de in 1945 tot stand gekomen „Tolunie"), 
de Europese Kolen- en'Staalgemeenschap (E.K.S.G.), de Raad 
van Europa, Euratom enzovoort. 

Een grote stap 'op de weg naar de Europese integratie 
werd gezet door het tot stand komen van het zogenaamde 
,.Schumann-verdrag", waarvan de officiële naam luidt: 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. Dit verdrag werd gesloten tussen België, 
Duitsland (later met inbegrip van het Saargebied), Frank
rijk, Italië, Luxemburg en Nederland. 

Wordt vervolgd 

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

Ho i'Jl4 1 

SUID-AFRIKA 
Tog nog betreklik onverwags het op 1 Maart 'n aanvul

ling verskyn op die gewone vaste reeks, nl. 'n seël van 
15 c. Hierdie seël voorsien in 'n behoefte wat lankal bestaan 
het: dit sal gebruik word vir lugbriewe na Europa. Dit 
is nou nie langer nodig om twee seëls te moet plak nie. Of 
die uitgifte van hierdie seël die begin gaan wees vir verder 
aanvullings op ons gewone gebruikstel, is moeilik om te sê. 

Die stel bestaan nou uit veertien seëls en daar kan nog wel 
'n paar aanvullings gemaak word. Ons moet dit maar af-
wag. Hierdie 15d-seël is ontwerp deur Cecil Skotness, die 
kunstenaar wat ook die seëls van die Republiekstel verlede 
jaar geteken het. Die seël was aanvanklik bedoel vir daar-
die Republiekseëls, maar naderhand is dit vervang deur 
die diamantjie. Die seëls is gedruk op papier met R.S.A.-
watermerk. 

Daar is weer twee panele: A en B, elkeen van honderd 
seëls (vyf rye van twintig). Die tanding is 14, afmeting van 
elke seël is 30.2 x 24.2 mm. Die seëls is in drie kleure uit-
gevoer, met silinders 208 (swart), 207 (geel) en 206 (steen-
rooi). Swart velnommers, rooi pyltjies en gebreekte rand-
lyne kom op die gewone plekke voor. 

Daar was geen spesiale eerstedag-koevert of stempel nie. 
Daar is egter 'n hele aantal koeverte verstuur van die pos
kantoor INDUSTRIA, 'n dorpie naby Johannesburg, waar 
die baie welwillende posmeester besondere sorg aan die fi-
latelistiese pos bestee het. Die koeverte is opmerklik net-
jies hanteer en af gestempel. 

Vir 'n hele aantal maande is daar 'n nuwe beleid gevolg 
wat ons seëls betref. Telkens wanneer 'n sekere seël begin 
uitverkoop raak, is dit opgevolg deur 'n nuwe druk met 
groter en duideliker letters, veral vir die landsaanduidings 
in Afrikaans en Engels. So ongemerk is die '/2c, 3c, I2V2C 
en R 1 reeds vervang. 

Inmiddels het ook die Ic in 'n nuwe druk verskyn. Nie 
net is die letters duideliker niet, maar die seëls is gedruk in 
vier panele, A tot en met D, van honderd seëls elk: tien rye 
van tien. Dit is iets nuus: tot nou toe het die veile, behalwe 
in uitsonderlike gevalle, altijd uit tweehonderd seëls bestaan. 
Die silinders is 209 en 210. 

Binnekort sal ook die Vac en IVac in 'n nuwe druk ver
skyn, eweneens op panele van honderd seëls. Die IV2C sal 
egter net A en B panele hê. Dit is opvallend dat ook die bo-
genoemde nuwe 15c-seël groter letters het. 

Ons sal onthou dat daar verlede jaar by die groot Repu
bliekparade einde Mei 'n spesiale poskantoortjie naby die 
militêre kamp ingestel was, wat 'n spesiale stempel gebruik 
het. Van 7 tot 27 April hierdie jaar was daar weer 'n spe
siale poskantoor, no. 1 Veldposkantoor (no. 1 Fieldpost 
office) ingestel vir die gerief van die lede van die Suid-
Afrikaanse Weermag, wat vir besondere krygsoefeninge 
saamgetrek was. 

Die datumstempel het dieselfde ontwerp as die van ver
lede jaar: in 'n sirkel is die plattegrond van die Kasteel in 
Kaapstad met sy vyf hoofde. In die boonste drie hoofd« 
die letters R S A, dan binnekanit: 1 V P K / 7 I V A 6 7 / 1 F P O . 
Die letters A en B dui aan dat 'n posstuk onderskeidelik 
gedurende die voor- of die namiddag ter pos besorg is. Op 
Saterdagmiddae en Sondae was die poskantoortjie gesluit. 
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HET NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 
Ten behoeve van de lezers van het speciale AMPHILEX-

nummer van het Maandblad, die dit tijdschrift niet regel
matig onder ogen krijgen, zij het volgende vermeld: 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin op
genomen „De Philatelist", is het orgaan van de bijna hon
derd Nederlandse verenigingen van postzegelverzamelaars, 
waarvan de namen en vele andere gegevens elders in dit 
nummer zijn te vinden. 

Zij, die het tijdschrift maandelijks willen ontvangen kun-

AANNEMING VAN NIEUWE LEDEN 

In januari 1967 is kennis gegeven van de aanmeldingen 
voor het Bondslidmaatschap van: 
1. De Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim te 

Sassenheim; 
2. De Vereniging van Postzegelverzamelaars „Zwijndrecht 

en Omstreken" te Zwijndrecht. 
Na de publikatie van deze aanmelding als lid zijn geen 

bezwaren binnengekomen. Mede gelet op het bepaalde in 
artikel 5 der Statuten heeft het Bondsbestuur besloten deze 
kandidaten met ingang van 1 mei 1957 aan te nemen als lid 
van de Bond. 

Wij heten deze verenigingen van harte welkom en spreken 
de hoop uit dat onze nieuwe leden actief aan het vereni
gingsleven van de Bond zullen deelnemen. 

Het adres van de secretaris van de Vereniging van Post
zegelverzamelaars Sassenheim is: J. K. Roodzant, Israël-
hove 4 te Sassenheim. 

Het adres van de secretaris van de Vereniging van Post
zegelverzamelaars „Zwijndrecht en Omstreken" is: J. C. 
Kooijmans, Rotterdamse weg 62 te Zwijndrecht. 

De Eerste Secretaris 
C. MUYS. 

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

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: mr. G. W. A. 
de Veer, Waalsdorperweg 80, '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, Mariënburgstraat 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 uit
sluitend te richten tot de Gelderse Bibliotheek. Aangevraag
de boeken worden franco toegezonden, vergezeld van een 
regu dat onmiddellijk na ontvangst getekend aan de Gel
derse Bibliotheek moet worden teruggezonden. De normale 
tijd van uitlening is één maand. Deze tijd kan verlengd wor
den mits tijdig toestemming voor verlenging is gevraagd 
en verkregen. De boeken moeten goed verpakt en voldoen
de gefrankeerd worden teruggezonden. Dit zijn de enige 

nen dit het eenvoudigst en goedkoopst bereiken door lid te 
worden van één dezer verenigingen. Het lidmaatschap (en 
dus de jaarlijkse contributie) geeft immers recht op regel
matige toezending van het verenigingsorgaan: het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie. 

Men kan zich ook individueel abonneren: de abonnements
prijs bedraagt dan ƒ 15,— per jaar, franco per post, bij voor
uitbetaling te voldoen aan de penningmeester van de Raad 
van Beheer op girorekening 70 69 68 te Amsterdam. Zie 
voor verdere gegevens de titelpagina van dit tijdschrift. 

kosten die aan het lenen van boeken verbonden zijn. Ook 
niet-leden van een bij de Nederlandse Bond aangesloten ver
eniging kunnen van de diensten van de Bondsbibliotheek ge
bruik maken. 

De catalogus van de aanwezige werken wordt met het in 
1965 uitgegeven supplement toegezonden na overmaking 
van ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gelderse Biblio
theek te Arnhem. Het supplement is op aanvraag gratis ver
krijgbaar. Aanwinstenlijsten worden regelmatig gepubli
ceerd in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
(november 1965, bladzijde 547, januari 1966, bladzijde 37, 
juni 1966 bladzijden 290-291 en februari 1967 bladzijde 80). 

Alle correspondentie die niet op het hierboven vermel
de betrekking heeft, bijvoorbeeld over schenkingen, aan
biedingen, dubbelenverkoop, algemene inlichtingen enzo
voort alsmede over de aan de Bibliotheek verbonden ver
koopafdeling te richten aan de beheerder. Onjuist geadres
seerde correspondentie of leenaanvragen veroorzaken ver
traging in de afwikkeling. 

Bij de beheerder zijn de volgende uitgaven verkrijgbaar, 
die franco worden toegezonden na ontvangst van het ver
schuldigde bedrag op postrekening 85 34 66 ten name van: 
Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen te Arnhem: 
Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie 1958 f 1,75 
Bondstandingmeter ƒ 0,25 

per 10 ƒ 2,— 
per 50 ƒ 7,50 
per 100 ƒ 12,— 
per 250 ƒ 25,— 

Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) ƒ 1,50 
per 10 ƒ 12,50 

Costerus, Klapper op de Nederlandse tijdschriften 
(1946) ƒ 0,75 
Reus, de éénkleurige portzegels van Nederland (nog 
enkele exemplaren verkrijgbaar) ƒ 0,50 
O. M. Vellinga, De Poststempels van Nederland zie hier
onder. (Het tot dusver beschikbare Standaardwerk over de 
postzegels van Nederland, Emissie 1864 door J. F, Cleij, is 
niet meer bij de Bondsbibliotheek verkrijgbaar; men wen
de zich hiervoor tot de postzegelhandel). 

„De Poststempels van Nederland" door O. M. Vellinga 
Van dit zeer veel gevraagde boek bezit de Nederlandse 

Bond van Filatelisten-Verenigingen het auteursrecht. Thans 
zijn aangemaakt een aantal fotokopieën die keurig ingebon
den zijn. 

Voor leden van bij de Bond aangesloten verenigingen zijn 
exemplaren verkrijgbaar voor ƒ 30,—. Bestellingen tegen 
deze prijs worden alleen geaccepteerd van bij de Bond aan
gesloten verenigingen; men wordt derhalve verzocht de be
taling te laten lopen via de penningmeester van de ver
eniging waarvan men lid is. 

Voor degenen, die geen lid zijn van een bij de Bond aan
gesloten vereniging bedraagt de prijs ƒ 45,—. 

Zij, die enige jaren geleden een losbladig exemplaar heb
ben gekocht, kunnen dit zonder kosten inwisselen tegen een 
gebonden exemplaar. 

NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
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POSTZbGELVErUNG R. 
Singe l 2 7 6 , A m s t e r d a m , te le foon 2 4 9 7 4 9 

216e veiling 
deze vindt plaats op 5 en 6 mei a.s. 
Nederland en Overz. Rijksdelen zijn weer goed vertegenwoordigd 
Collecties, restanten etc. 

C a t a l o g u s grat is o p a a n v r a a g verkr i jgbaar . 

Inzending voor de juniveiling kan nog tot ca. 15 mei geschieden. 

POS 1 bMA 

evenals een mooie afdeling 

AiVIPHILEX 
Wij stellen ons voor onze relaties te ontvangen op onze stand no. 70 in de R.A.I. 

op de dagen der Amphilex-tentoonstelling. 

Hèt moment om eens rustig met ons overleg te plegen indien u mogelijk van plan 

bent uw collectie of een gedeelte daarvan, op de meest voordelige wijze 

te realiseren. 

Jarenlange ervaring onzerzijds zomede een zeer ruime verspreiding van de 

veilingcatalogus in binnen- en buitenland geven u de garantie dat uw belangen 

bij ons in „goede handen" zullen zijn. 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur J Th A 
Telefoon (05470) 21 35 

Friesen, Rembrandtsfraat 18, Goor 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of i l lustraties danken wi j , behalve de 
verschil lende postadmmistraties, New Stamps in Londen en de heer P Kranen
burg, die ons het nieuws in plaats van uit Colombia, nu uit Iran toestuurde, 
stuurde 
Voor inl ichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van verschil lende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van sommige Aziatische landen — die ertoe kunnen 
bijdragen de actualiteit van onze rubriek te vergroten — houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

VERENIGDE NATIES 
19-6-'67 Internationaal toeristisch jaar ITY^) 

5 en 15 c 

EUROPA 
ALBANIË 

10-4-'67 Bloemenserie 
5 q Cameha wilhamsi 

10 q Chrysanthemum indicum 
15 q Althaea rosea 
25 q Abutilon striatum 
35 q Paeonia chmensis 
65 q Gladiolus grandavensis 
80 q Freezia hybndia 
1 15 1 Dianthus caryaphyllus 

D E N E M A R K E N 
11 -5-'67 Vervolg serie achthonderd jaar Kopenhagen 

50 o rood Gestileerd beeld van Kopenhagen 
80 o blauw Gestileerde weergave van haven en/of op

bouw 

D U I T S L A N D BERLIJN 
Beelden van de „Stichting Pruisisch cu l tuurbez i t ' in 

de Berlijnse wijk Da 'hem 
10 pf Borstbeeld jongeman C Meit 0480-1551) 
20 pf Standbeeld van de grote keurvorst Andreas Schlü

ter (1660-1714) 
30 pf Beeld van de evangelist Marcus Ti lman Riemen-

schneider (1460 1531) 
50 pf De „ Q u a d r i g a " van de Brandenburger Poort 

Gottfried Schadow (1764-1850) 
1 — D M Madonnabeeld Joseph Anton Feuchtmayer 

(1696-1770) 
1 10 D M Beeldengroep Christus en Johannes Onbeken

de kunstenaar ongeveer n 2 0 
De zegels worden vanaf juni tot het najaar uitgegeven 

G R O E N L A N D 
10-6-'67 Huwelijk prinses Margare ta van Denemar

ken 
50 o Portret prinselijk paar 

PARCH! NA2tONÄ£.I 

L 4 0 l^ste Itoliane 

ft PARCKI MAZIOWALI 
0/& . . . 

I^ste Ualictne fte9te Itöll^iirtl 

^ ITALIË 
22-4-'67 Definitieve uitgiftedatuni serie nationale 

parken fblidziidr 143 n m r t ) 

OOSTENRIJK 
28-4-'67 Moederdag 1967 

2 sch Schilderij „Moeder met k inderen" Peter Fendt , 
1841 

9-6-'67 Tentoonstellmg oude schatkamer van Salz
burg 
3 50 sch Gouden kruis met juwelen 

9-6-'67 Kunst m de Nibelungengouw Pochlarn 
2 sch Reproduktie schilden) De ?waan ' van Oskar 

Kokoschk i 

N A ï o B o W E 

POL/SKA 
P O L E N 

10-4-'67 Feiste zegels serie martelaren en strijd" 
ter herinnering aan de oorlog 1939-1945 
40 gr Gedenkteken in Oswiecim 
40 gr Gedenkteken in Oswiecim-Monowice 
40 gr Embleem van bewakers van deze plaatsen (afbeel

ding) 
Nog zeven zegels in deze serie worden in oktober van dit 

jaar uitgegeven 
Mei 67 Olympische Spelen 1968 

20 gr Hardloper 
40 gr Hoogspringen 
60 gr Fstafettelopen dames 
90 gr Gewichtheffen 
1 35 zl Hordenlopen 
3 40 zl Gymnastiekoefeningen 
6 60 zl Hoogspringen 
7 — zl Boksen 
10 + 5 zi Blokje met hardlopers 

P O R T U G A L 
2-5-'67 Europazegels 

1,—, 1,50 en 3,50 e Gemeenschappelijk CLPT^)-motief 

EUROPA : 
3^: 

t 
t 
i 

iLUXEMBOURG i 

MM 

L U X E M B U R G 
2-5-'67 Europazegels 

3 f grijs en okerbruin, 6 f licht violet, bruinzwart en licht
blauw Gemeenschappelijk CEPT.*)-motief 

2-5- 67 Vijftig j aa r internationale Lions"-organi-
satie 
3 f geel, purper en zwart Leeuw ligt op aardbol waarin 

letter L " 

iepu^iiijChiifmé 

R O E M E N I E 
Afbeeldingen van twee der in april (bladzijde 209) ge

melde series beroemde schilderijen en roofvogels 

SAN M A R I N O 
5-5-'67 Europa zegel 

200 1 Kaar t van Europa 

SOVJET-UNIE 
Afbeelding van drie in april gem« Ide zegels (bladzijde 

209) 
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Onze belangrijke internationale 

POSTZEGELVEILINGEN 
brengen Uw ingezonden verzameling gedetailleerd onder de aandacht van de voornaamste 

binnen- en buitenlandse koopkrachtige filatelisten. 

De veilingcatalogi worden immers naar alle delen der aarde (per luchtpost) verzonden. 

Ook U kunt derhalve profiteren van de hoogste internationale marktwaarde Uwer zegels. 

Vraagt onze brochure „Iets over Postzegelveilingen" 

ONZE NAJAARSVEILING is reeds in bewerking. Ons werd de verkoop 
toevertrouwd van OM. de belangrijke collectie Franse Koloniën van wijlen de Heer 

W.B. BROCX 
alsmede ingevolge testamentaire beschikking de grote algemeen 

bekende Wereldverzameling (except Engelse Koloniën) van wijlen de Heer 

Ir. A. G. FERF 

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

J K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 

Telefoon 070-1170.20 Plaats 31 A 



w w ry^^ m r» 

293'67. Overwinning Russisch ijshockey team. 
10 k. Opdruk „Beha 1967" op de ijshockeyzegel van 1966. 

303'67. Dag van de ruimtevaart . 
4 k. Ruimtevaarder in ruimte. 

10 k. Raket boven aarde. 
16 k. Raket boven oppervlakte maan . 

4 SPANJE 
273'67. Dag van de postzegel 1967. Aanvullende ge

gevens schilderingen uit grotten, m a a r t (143) april (201). 
40 c. Grot van Morelia; jachttafereel. 
50 c. Grot van Ramigia: jacht op een wild zwijn. 
I .— p. Grot van La Silla: bomen. 
1.20 p. Grot van Altimtra: bison. 
1.50 p . Grot van El Casillo: twee handen . 
2.— p. Grot van Saltadora: jager met pijlen. 
2.50 p . Grot van Govalanae; drte herten. 
3.50 p . Grot van Zingte: vijf jagers. 
4.— p . Grot van Ramigia: drie jagers doden gems. 
6.— p . Grot van Los Caballos: vier jagers doden ree. 

283'67. Aanvullende gegevens zegel IPU') congres 
Mallorca (bladzijde 201, april) . 
1.50 p. groen. Kathedraal van Palma en embUem congres. 

TURKIJE 
303'67. Internationaal toeristisch j aa r (ITY^). 

50 k. Karagoz en Hacivat, figuren uit poppenspel. 
60 k. Spel met zwaard en schild. 
90 k. Militair muziekkorps. 

100 k. Karagöz. 
l4'67. Tweehonderdvijftig j aa r pokkeninenting in 

Turkije. 
100 k. Verpleegster ent kind in. 

234'67. Jachtdieren. 
50 k. Damhert . 
60 k. Steenbok. 

100 k. Beer. 
130 k. Wild zwijn. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Maar t '67. Dag van Pashtounistan. 
— a. Wapen van het land. 
Maar t '67. Rodekruisserie. 

2 + 1 en 5 + 1 a. Massaal onderwijs in gezondheidsleer. 
M a a r t '67. Hulp aan vluchtelingen. 

5 en 10 a. Portret koning Mohamed Zahir sjah en em
bleem. 

Maar t '67. Twintig jaar UNESCO") . 
2, 6 e n 12 a. E m b k e m U N E S C O in gekleurd vierkant. 

BRAZILIË 
123'67. Duizendjarig bestaan van Polen. 

50 er. Beeld van de madonna van Czestochowa, 
wapen en kruisbeeld. 

233'67. Werelddag van de meteorologie. 
50 er. Onderzoekingsraket in ruimte. 

Pools 

CANADA 
245'67. Vijftig jaar vrouwenkiesrecht, 
c. bruin, zwart en grijs. Symbolische voorstelling: vrou

venfiguur en uitslag van verkiezingen. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
103'67. Helden van olieboring. 

8 f. Uitspraak van M a o tse Tocng. 
8 f. Boorders bestrijden brand . 
8 f. Vlammen worden gedoofd. 

253'67. Heldhaftige soldaat Liu Yingchun. 
8 f. Portret van Yingchun. 
8 f. Hand houdt boek op met uitspraken van M a o . 
8 f. Kop van steigerend paard wordt vastgehouden. 
8 f. Soldaat kijkt naar foto's. 
8 f. Onderwijs bij schoolbord. 
8 f. Dood van Liu Yingchun. 

COSTA RICA 
l3'67. Vijftig j a a r centrale bank. 

5, 15 en 35 e. Bankgebouw in San José. 

CUBA 
133'67. Tiende verjaardag van nationale gebeur

tenissen. 
3 c. Aanval op presidentieel paleis. 

13 c. Landingen bij Corynthia. 
30 c. Opstand van Cienfugos. 

O p elke zegel symbolen en portretten van opstande
lingen. 

313'67. Anthropologische serie: afbeeldingen van 
onze voorvaderen. 

1 c. Homo habilis. 
2 c. Australo Pithecus. 
3 c. Pithecanthropus. 
4 c. Sinanthropus pekinensis. 
5 c. Neanderthaler . 

13 c. Cromagnon m a n snijdt ivoor. 
20 c. Cromagnon m a n schildert op muren van grot. 

244'67. Dag van de postzegel: rijtuigen door paar
den getrokken. 

3 c. Victoria. 
9 c. Volanta . 

13 c. Quitr in. 

E C U A D O R 
Februari '67. Olympische winterspelen in Grenoble. 

10 c. Hardri jden op de schaats. 
1.— s. Keeper bij ijshockey. 
1.50 s. Skispringer. 
2.— s. Skiën. 
2.50 s. Slalom. 
4.— s. Dansen op ijs. 

Alle zegels met embleem spelen: sneeuwkristal. 

v i ^ n ' A ^ ^ 

FOEJEIRA 
84'67. Nieuwe gebruiksserie in nieuwe munteenheid, 

eerste gedeelte. 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 en 30 dh. Verschillende vlinders op 
bloemen. 

GUINEA 
254'67. Tweede serie maskers. Twaalf zegels, vier 

verschillende afbeeldingen. 
0.10, 1.— en 30 F. Masker van BandaDi (Kanfaradé

Boké). 
0.30, 1.50 en 50 F. Masker van Niamou (Nzcrékoré). 
0.50, 5.— en 75 F. Masker van Niamou (Nzérékoré). 
0.60, 25.— en 100 F. Masker van Yinadjinkele (Kankan) . 

H O N G K O N G 
303'67. Herdenking communicatie per zeekabel. 

S E A C O M . Gemeld apri l '66 (bladzijde 199), afgebeeld 
mei '66 (bladzijde 249). 

IRAK 
Maar t '67. Zesde Arabisch petroleumcongres. 

5 en 40 f. Embleem congres en Arabische liga. 
15 en 50 f. Olieraffinaderij. 

G R E N A D A 
33'67. Aanvullende gegevens Associatie met Groot

Brittannie, maar t , bladzijde 147. 
Opdruk „Associated Statehood 1967" op de Yvert

nummers 201, 202, 205 en 209. 

GUATEMALA 
Maar t '67. Aanvullende waarde luchtpostserie. 

5c. Wapen van Guatemala . 

■ ■«*■<«'«<**«■«'■ p<iiii 

PBSiïS 

IRAN 
252'67. Week van het museum. 

3 r. Gouden beeld van stier. 
5 r. Gouden beeld van tijger. 
8 r. Kapiteel van zuil met gebeeldhouwde ramskoppen. 

63'67. Week ter bevordering van boomplanten. 
8 r. H a n d met boom. 

113'67. Tweede Iraanse congres van veeartsen. 
5 r. Paarden, microscoop en emblemen. 

143'67. Bezoek van president van Irak. 
6 r. Portret van president Arif en moskee in Bagdad. 

173'67. Dag van de Verenigde Naties. 
5 r. Embleem gelijk aan dat van de uitgave „Onafhanke

lijke landen van de Verenigde Naties. 
l l 3 '67. Nieuwjaars en lentefeesten. 

1 r. Twee vissen. 
8 r. Drie zwaluwen. 

203'67. Herdenking nationalisatie olieindustrie. 
6 r. Portret van de sjah, kaart van I r an en ligging pijp

leiding. 
233'67. Internationale worstelkampioenschappen 

voor de jeugd. 
5 r. Twee worstelaars. 

ö^ 
> tiwn fliHMirn «t 

s M 

V>nï injin ot* 

ISRAËL 
Afbeeldingen van in april (bladzijde 205) gemelde 

zegels. Aanvullende gegevens. 
105'67. Herdenkingsmonument onafhankelijkheids

oorlog (1948). 
105'67. Vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht . 

15 a. Austerverkenner. 
30 a. Mystère Vstraaljager boven Dode Zee. 
80 a. Miragestraaljager boven Masada . 

Meer nieuwtjes op bladzijde 2 9 9 Mei 1967 2 9 5 



WILTU... 
uw verzameling successievelijk opbouwen. . . in de gezellige sfeer van uw huiskamer . op een prettige en rustige manier 
. , . waardoor u geen kleine gebreken over het hoofd ziet. . . .en geen zegels koopt, welke u reeds heeft??? 

WILTU... 
uw verzameling zien groeien op een manier dat u zich in de aanbiilc er van verlustigt 
kunt tonen??? 

. en haar trots aan uw vrienden 

Kor tom, w i l t u uw budget op de meest prett ige, praktische en doeltreffende manier besteden.. . ??? Vraagt u 
dan Z O N D E R K O S T E N O F K O O P D W A N G E E N P R O E F Z E N D I N G aan. Z o n proefzending kost u 
niets, want daarvoor betalen wi j ook de retourportokosten. Denkt u, dat wi j u met zo'n voorstel, waarvan de 
uitvoering immers t i jd en geld kost, zouden benaderen, als wi j er niet van overtuigd waren u iets goeds te 
kunnen bieden? 

H e t bovenstaande heeft betrekking op onze 

ZICHTZENDINGEN 
welke wij nu al meer dan 30 jaar verzorgen. In die jaren ontvingen wi j honderden tevredenheidsbetui-
gingen, waarvan u er onderstaand een paar kunt lezen: 
Jhr. B. te G.: Uw zending Engelse Kol is uitzonderlijk goed verzorgd Stuurt u er ook eens een aan Dr H te G. 
Dhr. B. te H . : Vooral ten plactelande hebben we zo'n gemak van goede zichtzendmgen, daar wij er hier praktisch op aangewezen zijn 
I r . V. H . te U . : Ook voor iemand in een stad met diverse handelaren is het prettig eens rustig thuis een keuze te kunnen doen 
Dhr. G. te. V : Uw zending Suriname maakte een bijzondere indruk op mtj, zeer verzorgd. Uw aansluitend systeem met manco-
lijsten schijnt mij zeer praktisch toe. 
Dr. F. te A . : Mijn oprechte dank voor Uw keurige mancozending Uw service is vooroorlogs gecultiveerd, coulant en betrouwbaar. 
Ds. L. te O . : Tengevolge van de mooie zending (Nedei land), ging ik ver boven mijn budget Dat is wel de beste reclame 
Dhr. J. te A . : Ik moet u beslist mijn complinrent maken voor de zeer praktische en duidelijke opzet Uwer zendingen. Dit is werkelijk 
voor 100% af U heeft bi] Uw reclame mets te veel gezegd Aan dergelijke boekjes moet ongetwijfeld grote behoefte bestaan en ik 
twijfel er niet aan, dat U met een dergelijke opzet succes zult hebben. 

Laten deze reacties van anderen u helpen de weerstand te overwinnen, die het schriftelijk aanvragen van iets 
toch alti jd teweeg brengt. Als u nu direct even aanvraagt, schrifteli jk maar nog liever telefonisch, dan 

KRIJGT U HET THUIS 
het keurige pakje met postzegels, waarin de retourverpakking alreeds aanwezig is en over de inhoud waarvan 
u zich telkens opnieuw zult verheugen. U behoeft alleen maar op te geven welke landen u verzamelt. (Opgeven 
a.u.b. pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd). Slechts één voorwaarde moet aanwezig zijn. Besluit u 
namelijk een geregeld gebruik van de zendingen te maken, dan moet het te besteden budget om praktische 
redenen (zowel voor u als voor ons) minimum ƒ30,— per zending kunnen bedragen. Maar daarvoor betalen 
wi j dan ook de retourpor to voor U. 

Overigens is er voor ,,elck wat w i ls " . Leest u maar: 

N E D E R L A N D E N O . G . O N Z E SPECIALITEIT!! Zeer kostbare zendingen met type- en tandingsver-
schillen voor vergevorderde verzamelaars; prachtige boekjes met de zegels der goedkopere middelklasse 
voor beginners en gevorderden. 

E N G E L S E K O L O N I Ë N . DAARVOOR VRAGEN WIJ U W BIJZONDERE AANDACHT. Een collectie 
van 30 ä iO duizend gulden aan verschillende zegels is steeds in de boekjes daarvan aanwezig. U treft er zowel 
kostbare zegels in aan als een massa zegels van de zo grote middelklasse, waaronder zo vele moeili jk te be
machtigen nummers voorkomen. 

S C A N D I N A V I Ë . Aan de inhoud van deze r i jk gesorteerde boekjes zal iedere liefhebber zich verlustigen. 

Z W I T S E R L A N D . Niet alleen de gewone, maar speciaal ook de zo lastige dienstzegels, zijn zeer uitvoerig 
aanwezig. 

e België—Frankri jk—Liechtenstein 

e Duitsland m e t gebieden Van nevenstaande landen in ' t bijzonder, maar ook van alle 

# Luxemburg—Vat icaan overige Europa-landen, zijn mooie boekjes beschikbaar. 

e Landen achter het i jzeren gordijn 

Z U I D - A M E R I K A en F R A N S E K O L O N I Ë N . Daarvan zijn mooie boekjes in omloop, welke elke 
verzamelaar iets te bieden zullen hebben. 

Eén proef zegt echter meer dan 1000 woorden 
Daarom vragen wij U, niet ons Uw vertrouwen te schenken, maar ons in de gelegenheid te stellen het te verdienen. 

POSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM - NOORDSINGEL 181 b - TELEFOON (010) 24 82 09 overdag. (010) 28 09 98 's avonds na 6 uur. 



JORDANIË 
Februar i ' 67 . Tweede gedeelte serie wereldleiders. 
5 f. Portret Oe Thant . 

10 f. Portret president De Gaulle. Frankrijk. 
35 f. Portret president Johnson. U.S.A. 
50 f. Portret Paus Paulus V I . 

100 f. Portret Koning Hoessein. Jordanië . 
Blokje van 100 f. met alle portretten bij elkaar. 
De zegels getand en ongetand. 

Maart '67. Olympische Spelen in Mexico. 
If. Universiteitsbibliotheek van Mexico. 
2 f. Mexicaanse vissersboten. 
3 f. Universiteitsgebouwen van Mexico. 
4 f. Gezicht op de stad Mexico. 

30 f Kathedraal van Mexico. 
60 f. Operagebouw van Mexico. 
Alles weer getand en ongetand; ook weer een blokje. 

7-2-'67. Tweede serie muntenzegels. 
5, 10 50, 100 en 200 T. Portret van kroonprins Hassan. 

Derde serie munten. 
5. 10, 50, 100 en 200 f. Portret van koning Hoessein. 

16-3-'67. Twintig jaar UNESCO^) . 
100 f. Embleem U N E S C O in vierkant met gekeirde zijden 

Maar t '67. Internationale hydrologische decade. 
10 15 en 25 f. Embleem van deze herdenking. 

KOEWEIT 
7-4-'67. Wereldgezondheidsdag. 

8 en 20 f. Ziekenhuis van Sabah en medische operaties. 
Druk Enschedé Haarlem. 

17-4-'67. Arabische week ter redding van de Nubische 
monumenten. 
15 en 20 f. Standbeelden van farao's in Nubie. 

KOREA (NOORD.) 
30-I2-'67. Gezichten op de berg Keumgang . 

2 j . Rotsen van Samsun-an. 
4 j . Waterval bij Ryunjoo-dan. 

10 j . Rotsen van Manmoolsang. 
10 j . Jinjoo-dan. 

Vijfjarenplan. 
5 j . Fabrieksgebouw. 

10 j . Vrouwen in de produktie. 
10 j . .arbeider in staalindustrie en grafiek. 
40 j . Mijnwerkers. 

4 LAOS 
8-6-'67. Visseiiserie. 

20, 35, 45 en 60 k. Verschillende inlandse vissen. 

LESOTHO 
7-4-'67. Eeerste verlening van graden aan universiteit. 

1,21^2, 12y2. 25 c. 

U B E R I A 
23-3-'67. Wereldjamboree padvinders. 

10 c. Officieel embleem van de jamboree in Idaho (USAj. 
25 c. Embleem Liberiaanse padvinders en verschillende 
loorten sport. 
iO en 50 c. Padvinders bij kampvuur zien astronaut op 
naan lopen. 
)e /egels worden getand en ongetand uitgegeven. 

LIBIË 
27-2-'67. Zesde jaarbeurs van Tripoli . 

5 en 55 m. Embleem van de jaarbeurs . 
Maar t '67. Opening van de oliehaven in Marsa al 

lariga. 
iO m. Olietanksrhip in de haven. 

M MÖHOIAL OE ik 
mmmimk 

EREO MEXICO 8 0 ^ 

MEXICO 
23-3-'67. Werelddag voor meteorologie. 
I c. Gedeelte wereldbol, satelliet en embleem WMO*), 
2-4-'67. Zevende wereldpetroleumcongres. 

O c. Installatie voor verwerking petroleum. 

MONGOLIË 
31-3-'67. Pre-historische dieren, 

i m. Tarbosaurus. 
) m. Talararus . 
> m. Protoceratops. 
) m. Indricotherium. 
) m, Saurolophus. 
) m. Mastodonthus. 
) m. Mongolotherium. 
— t. Mammuthus . 

NEPAL 
Maart '67. Aanvullende waarde gebruiksserie. 

75 p Portret koning Mahendra . 
19-4-'67. 

15 p R a m Navami 2024. 
23-5-'67. 

75 p. Boeddha Javanti 2024. 

PANAMA 
Januari '67. Serie huisdieren. 

1 c. Haantje. 
3 c. Haan . 
5 c. Varken. 
8 c. Koe. 

10 c. Pekinese hond. 
13 c. Stier. 
30 c. Katje. 
40 c. Paard. 

RIOE KIOE EILANDEN 
!0-5-'67. Vierde zegel in serie vissen. 

3 c. Balistes niger fafbeelding). 
10-6-'67. Vijfde zegel in serie vissen. 

3 c. Chaetodon ephippium. 

EL SALVADOR 
Tweehonderdste geboortedag pater José Simeon Canas . 

5 en 6 c. Pater Simeon predikt voor een klas. 
12-3-'67. Vijftig jaar internationale Lions organisatie. 

Opdruk : , ,XV Convencion de Clubes de Leones Region 
de El Salvador - 11-12 de Marzo de 1967" op de zegel van 
40 c. uit de serip hnnderdviifli«; jaai onafhankelijkheid. 

^ SHARJAH 
10-4-'67. Seile voor de Veienigde Naties. 

10 d. Nieuw gebouw Wereldgezondheidsorganisatie in 
Geneve: maquette van het gebouw, embleem V N . 

30 d. Hulp voor Palestijnse vluchtelingen door de 
U N W R A ' ) : embleem wereld vluchtelingen jaa r en 
embleem VN. 

60 d. Twintig jaar U N I C E F ' ) : embleem van deze ver
jaardag en embleem VN. 

TONGA 
l-4-'67. Opdruk in nieuwe geldwaarde op de oude 

zegels. 
] s. op 2 d., 2 s. op 4 d., 3 s. op 5 d., 4 s. op 5 d., 5 s. op 
3Y2 d., 6 s . op Bd. . 7 s . op 1 ^^ d., 8 s. o p 6 d . , 9 s . op 3 d., 
10 s. op 1 sh, 11 s. op zegel van 3 d., Toupou school; 21 s. 
op zegel 3 sh. Toupou school; 23 s. op 1 d.. 30 s. op 2 sh., 
50 s. op 6 d . 60 s op 2 d ; 1 — p. op 5 sh 

U M M ALQIWAIN 
15-4-'67. Nieuwe zegels in serie gebruikszegels. 

1.50, 2.—, 3 . — , 5.— en 10.— r. Verschillende vissen. 

U R U G U A Y 
I4-2-'67. Bezoek president Makarios van Cyprus. 

6.60 p . Portret van Makarios, kaart Cyprus en kathedraal 

VERENIGDE STATEN V A N N O O R D - A M E R I K A 
12-7-'67. Honderdvijftigsie verjaardag Henry David 

Thoreau. 
5 c. zwart, rood en grom I'niin-i v.m de schrijver (1817-
1862). 

NEBRASKA STATEHOOD 

PDSTftfiE ? | C 
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5-7-'67. Viii t igjaar Lions iniei national 
5 c. Vredesduif met lauriertakje in de snavel als svmbool 

van „het zoeken naar vrede" , onderwerp van een 
wereldwijde opstelwedstrijd van de Lions organisatie. 

VIETNAM ( N O O R D ) -
30-1-'67. Verbetering rijstproduktie. 

12 xu. Arbeiders in rijstvelden. (Afgebeeld in apr i l ) . 
30-l-6 '7. Oproep van Ho Tsji M i n h . 

12 xu. Niets is kostbaarder dan vrijheid. 
12 xu. We zouden ons iedere opoffering willen getroosten. 

5-2-'67. Bamboeplanten. 
12 xu. Bambusa arundinaceu. 
12 xu. Bambusa bingami. {Afgebeeld in apri l) . 
12 xu. Arundinaria rolleana. 
12 xu. Arundina ria racemosa. 
30 xu. Bamusa nutans. 
50 xu. Bambusadendrocalamus patellarus. 
Ook hier worden de zegels getand en ongetand uitgegeven. 

20-3-'67. Wilde dieren. 
12 xu. Cuon rutilans. 
12 xu. Arctictis binturong. 
12 xu. Arctonyx callaris. 
20 xu. Viverra zibetha. 
40 xu. Macaca speciosa. (Afgebeeld in arpil) . 
50 xu. Neofelis nebulosa. 
Serie getand en nnuei.md 

V I E T N A M i ZUID-J 
24-3-'67. Serie Vietnamese helden. 

1 d. Portret van Phan-boi-Chau. 
20 d. Portret van Phan-chau-Trinh. 

VIRGIN EILANDEN 
l-4-'67. Nieuwe grondwet. 

2, 10 en 25 e.; S 1-—. Portret van koningin Elizabeth en 
kaart van de eilanden. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

EUROPA 

BELGIË 
2-5-'67. Europazegels. 

3 en 6 F. Gemeenschappelijk CEPT")-ontwerp. 
5-6-'67. Oostende 700 jaa r stad. 

3 F. 
5-6-'67. Vlasindustrie. 

3 F. 
26-6-'67. Verbond der ingenieurs voor te leverbindin

gen van de Europese Gemeenschap. 
3 F. 

26-6-'67. Drie herdenkinszegels met toeslag. 
1. Robert Schuman; 2. Belgische missionnarissen en bur
gers, gevallen in Kongo en 3. Kloniale troepen. 

D E N E M A R K E N 
10-6-'67. Huwelijk prinses Margare ta van Denemar

ken met graaf Henri . 
50 ore Portret prinselijk paar . 

^ Meer nieuwtjes op bladzijde 2 9 9 Mei 1967 2 9 7 



L.S. 

Op de Amphi lex, welke van 1121 mei 1967 zal worden gehouden 

in het RAIGebouw te Amsterdam zullen wi j met onze volledige 

voorraad aanwezig zijn. Deze omvat o.m 

Nederland en Kolomen, vri jwel alles leverbaar tegen redeli jke prijzen 

en in prima kwali teit , waarbij rari tei ten etc met garantie 

WestEuropa, België, Frankrijk, Duitsland, etc , OostEuropa, Rus

land, Hongarije, Roemenie, etc Ruimtevaart, Bloemen, Dieren, 

Sport, etc Engelse Kolomen, Elisabeth, ZuidAmenka, Franse Kolo

men en Onafh Afrikaanse Staten 

Een bezoek aan onze stand no. 65 zal beslist de moeite zijn. 

Koop vertrouwd bij: 

POSTZEGELHANDEL J\ RAEDTHUYS" 
J. D. MUIS — B. H. Bakker 

Gevestigd: Raadhuisstraat 41 Amsterdam 
Tel. 220901 Postrekenmg 1253287 

Amsterdam, 15 april 1967 

Tevens kunt u deze gelegenheid benutten om uw doubletten, restan

ten en/of collecties etc te verkopen. Neemt u hieromtrent eens 

vrijbli jvend contact met ons op. W i j zijn beslist bereid redelijke 

prijzen te betalen en een bezoek verplicht u to t mets. Ook voor 

taxaties kunt u bij ons terecht 

Verder zou het ons bijzonder verheugen op deze Internationale 

Philatelistische gebeurtenis de kans te kri jgen, om onze schrifteli jke 

cliënten persoonlijk te kunnen begroeten 

Inmiddels houden wi j ons beleefd aanbevolen en tekenen. 

Hoogachtend, 
Postzegelhandel 
„ ' t RAEDTHUYS" 

AMPHILEX 
STAND NR. 65 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V d Berge  Apeldoorn  Nieuwstraat 66  Tel 2 0919 

Indien u zelfs op route naar en van de AMPHILEX bli|ft zoeken naar LUXE kwaliteit's 
materiaal op klassiek gebied van NederI no 1. 2, 3, e o brieven en vele andere, 
tandingen etc . alsmede van OUD Duitse Staten, Oostr /Lonb brieven en stempels 
Ja dan is een pauze of een extra ritje naar mijn zaak, voor u beslist de moeite 
waard 

Postzegelhandel „'t CRAYENEST" 
AlserstrMt 7  GIETEN (D r ) 

Groot ass Motieftegels BLOEMEN, DIEREN, PADVINDERIJ, RUIMTEVAART, 
SPORT, EUROPA, enz  Terwi|l ook vele andere zesels voorradig zi|n, evenals FDC's 
Laverinf van N I E U W E U I T G I F T E N in A B O N N E M E N T . 

AMPHILEX STAND Nr. 47 

Bijzonder mooie aanbieding van zeldzame portzegels van Nederland, w.o. exemplaren welke men sporadisch 1 

No 
1 5 et Postfr z/p type 1 
1 5 et postfr i/pl type II 
2A 10 et postfr z/pl 
2B10ct postfr f « 12</, 12 
1 5 et Blok van 4 met boven en 

zijrand van 't vel postfr z/pl 

tegenkomt. Alle ongestempeld. Bij aankoop boven 10 GId 10% korting 
pri|s 

«0,— 
30,— 
75,— 

175,— 

3 0 0 . 
1 1 IV 5 et en 2V 10 et aan 4 zi|den 

zeer breed gerande ongetanc 
ex 10 et randstuk 

3A 1 et type IV, postfr 
4A 1 % et type IV postfr 
6B 5 et type IV bi|na onzichtbaar 

gebrek ongestempeld 
7B 10 et type iV, onberispelijk 

e 
200,— 

35,— 
45,— 

390,— 

1 praeht ex echter zonder gom 

9B 15 et type IV postfr 
10A 20 et type IV postfr 
I I A 25 et type IV onberispelijk 

ex echter zonder gom 
11C 25 et type IV postfr 
e f g b 12/,ct, type IV getand 

12Va 12 met vlek, postfris 
4C 1 y, et, type II, geund 

I I V ; 12, postfr 
3C 1 et ,typell gest 11</, 12 
5B 2'/, et, type IV, gest 
7 B 10 et, type IV, lieht stipie 
SB 1 2 / , et, type IV gest 
I I A 25 et, type IV, tameli|k 

stemp 
12B 1 GId , type IV 
3 1 et postfr blok v 4 
8 12% et postfr blok v 4 
3A»« 1 et, type II 
3D»» 1 et, type II 
4D»» 1 / , et, type II 
SD»» 5 et, type II 
6D»» type II 
8D»» type II 
»D»» type III 
10D»» type II 
12D»»typell 

»75,— 
75,— 
75,— 

240,— 
300,— 

500,— 

115,— 
35,— 
40,— 
70,— 
55,— 

30,— 
25,— 
2 8 , 

200,— 
9,50 
7,— 
7,50 

22,50 
SC,— 
55,— 
37,50 
16,— 
4 0 , 

PostzegelhandelFilatelistisch 
E 

14»» 1,40 
17»» 0,95 
20»» of 13,50 
23»» 4,75 
15A»» 1,50 
25 12,— 
31»» of 1,20 
3234»» of 1,90 
35»» 1 , — 
3«»» of 2,— 
37»» of 0,95 
38»» 1 , — 
39»» 4,— 
40»» 2,50 
41 2,25 
42»» 31,50 
43»» 45,— 
33a»» of 0,45 
34a»» of 1,60 
36a»» of 2,25 
39a»» 4,50 
39b»» strip van 3 vertie type 11 75,— 

in het midden 
48a»» f 3 ent 220,— 
Idem in blok v 6 235,— 
67a»» 6,50 
68a»» 13,50 
67b»» 42,50 
Dienstzegels 
1 8» 135,— 
12 op briefstuk 35,— 
915 33,— 
13 4 , 
15A 5,— 
1619 20,— 
2024 2,— 
2526 3,50 
2740 3,50 
39»» nieuwe waarde 45,— 
Internertngszegels 
1» gom verdroogd 40,— 
2» Idem 12,— 
1 op brief 30,— 
1 en 2 gestemp 30,— 

PostpakketVerrekenzegels 
I A 
2A 
IB 
I C 

Nedariand luchtpost 
1»» 
2»» 
3»» 
45 
6»» 
6 
7» of 
8»» 
8 
9A»» 
1213»» 
12 
13 
Aanvullingsaan bieding 
in Ie Dag Enveloppen 
E 1 Zeer mooi 
E 1 met stempel Hattem 
E 2 Kerken prima staat 
E 4 Zeer mooi 
Idem met zeer lichte vouw 
Idem 
E 5 open brief 
E 5 open brief 
E 5 Open brief, het 2 cent 

zegel vergeten af te stempe 

E 5 Zeer mooi doch achterkant 
lieht beschadigd 

E l l Zeer mooi 
E l l Idem 

0,45 
7,— 
0.50 
1,75 

1,30 
5,— 

10,— 
0,65 
1,75 
1.50 
2,— 

30,— 
4,— 

20,— 
2 7 5 , 

65,— 
55,— 

475,— 
175,— 
225,— 

80,— 
65,— 
65,— 
65,— 
65,— 

en 
45,— 

35,— 
28,— 
28,— 

Slechts geldig zolang de voorraad strekt 

Curasao 
25f citeer dubbele opdruk 
Portzegels 
3» 10 et, type II 
8» 30 et, type II 

HENDRIK VAN DER LOO'S 

100,— 

35,— 
475,— 

Bureau, Juliana van Stolberglaan 192, hoek Laan van Nieuw Oost Indie Te 
>anken Mees & Hope en Algemene Bank Nederland, Herengracht Den Haa 

BEZOEK A A N HUIS LIEFST NA TELEFONISCHE AFSPRAAK 

9 40 et, type 1 
9» 40 et ,type II 

Surinama 
Portzegels 
Tot nr 10 alle type 1 
1» 2 3» 4 5» 
6,— 8,50 100,— 15,— 12,
6» 6 7» 8» of 
20,— 20,— 12,— 3,— 
3» 10 et onberispelijk ex van 

type IV 
5 25 et praeht ex mooi 

gestempeld, type IV 
7 40 et onberisp , type IV 
Alle 3 ex compleet 
11» 10 et, type II 
12* 20 et, type II 
13» 25 et, type II 
11» 10 et,type 1 
Luchtpost 
814 Vlucht DOX 1931 
Compleet op brief met speciaal 
stempel 
IdemBUfno 10 f de 20 et 
IS met punt achter DO, zeer 
schaarse serie 

Nad. Indiê 
Dienstzegels 
17» 
827» en 19a 
Opdruk kopstaand 
4» 20 et 
7»2gld 50 
Niauw Guinaa»» 
Geheel compleet z/plakker 
Idem in blokken van 4 
Watersnood in blokken van 4 
ziin schaars 
» betekent ongestemp met 
hehte plakker, »» postfr z/pl , 

75,— 
4 7 5 , 

575,— 

170,— 
160,— 
875,— 

27,50 
85,— 
92,50 
9,50 

250,— 

475,— 

35,— 
70,— 

40,— 
295,— 

217,— 
890,— 

gom of 
zonder 

teken gestempeld » of ongestempeld of ■ 
gestemp 

1 (070) 85 01 90, Giro 24392 
g 

■ 1 
1 ■ 
1 



DUITSLAND (OOST) 
274'67. Serie beschermde vogels. 

5 Pf. Kerkuil (Tyto alba). 
O Pf. Kraanvogel (Grus grus). 
O Pf. Slechtvalk (Falco peregrinus). 
5 Pf. Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) . 
O Pf. Ijsvogel (Alcedo atthis). 
OP f. Scharrelaar (Coracias garrulus). 

DUITSLAND (WEST) 
36'67. Franz von Taxis 450 jaar geleden overleden. 

O Pf Portret van deze postmeester onder keizer Karel V. 
mei/juni '67. Herdenkingspostzegel Konrad Ade

auer. 

FRANKRIJK 
165'67. Toeristische zegel. 

,40 f. Hotel Gouin t e Tours. 
295'67. EsnaultPelterie 10 jaar geleden overleden. 
60 f. Portret van deze raketgeleerde met vuurpijl en 

kunstmaan in ruimte. 
295'67. Tweede eeuwfeest veeartsenijschool van 

Ifort. 
25 f. Portret Gaston Ramon en toegangspoort instituut. 

GRIEKENLAND 
25'67. Europazegels. 
50 en 4,50 dr. Gemeenschappelijk CEPT^)ontwerp. 

H O N G A R I J E 
April '67. Eerste serie voor 67ste internationale lucht
)sttentoonstelling Aerofila 67 te Boedapest (310 sep
mber ) ; Hongaarse luchtvaarthistorie, 
ier zegels van 2 ft plus 1 ft bijslag ten bate van de ten
onsteUing. Zowel in strip van vier als in blokje van vier 
et randversiering en inschrift, getand en ongetand. 
+ 1 Ft. FaustusVerancsics, de vliegende mens uit 1617. 
+ 1 Ft. Ballon van David Schwarz (1897). 
+ 1 Ft. Eendekker van E m ó Horväth (1911). 
+ I F t . Helikopter PKZ2 (1918). 
65'67. Tweede waarde in serie „Jaar en gedenk
igen 1967": ITY"). 
f. Toeristische kaart van Hongarije en ITYembleem. 
65'67. Blokje ter ere van de internationale postzcgel
ntoonstelling Amphilex en FlPcongres in Amsterdam, 
tand en ongetand, behoort bij serie schilderijen uit de 
ongaarse nationale galerij, die later zal worden uitge
ven, 

f. Milton dicteert „Paradise Lost" aan zijn dochters. 
Soma Orlai Petrics (18221880) 

I T A U Ë 
155'67. Vierde eeuwfeest geboorte Claudio Monte
■di. 
1. Portret van deze componist in medaillon tussen twee 

figuren ui t zijn „Orfeo" . 
Mei '67. Vijftigste wielerronde van I tal ië. 

90 en 500 Ure. Een van de waarden met de Italiaanse 
»rijder Fausto Coppi, die in 1960 overleed. 

LIECHTENSTEIN 
Mei '67. Huwelijk prins Hans Adam en gravin Maria 

Aglea Kinsky op 30 juli . 
1,50 f. Portret Liechtensteine prins. 
1,50 f. Portret Oostenrijkse gravin. 

Blokje van beide zegels met randschrift en wapens van 
de echtelieden. 

O O S T E N R I J K 
165'67. Expositie Gotische Kunst in Krems. 

3 sch. Houtsculptuur , ,Madonna met de bescherm
m a n t e l " uit Frauenstein (OpperOostenrijk). 

P O L E N 
55'67. Twintigste wielerwedstrijd WarschauBerlijn

Praag. 
60 gr. Groep renners. 

SPANJE 
126'67. Vervolg serie klederdrachten. 

Afbeelding van een der in maar t (blz. 143) en april (blz. 
209) gemelde zegels. 
6,— p . Provincie Badajoz. 

77'67. Vervolg serie klederdrachten. 
6,— p . Provincie Baleares. 

TURKIJE 
25'67. Europazegels. 

100 + 10 k. en 130 + 10 k. Gemeenschappelijk C E P T ' ) 
ontwcrp. 

BUITEN EUROPA 
A D E N (Qnalt i ) 

April '67. Serie postzegels op ptostzegels ter gelegen
heid van Stampex, Londen. 

5 f. BritsIndie. Yvertnummer 5a, 1854. 
10 f. Verenigde Staten, Yvert 139a. 1901. 
15 f. Oostenrijk. Yvert 214a. 1919. 
20 f. Nieuw Zeeland. Yvert 118. 1899. 
25 f. Baden. Yvert 4a. 1851. 
50 f. Zweden. Yvert l a . 1855. 
65 f. Mauri t ius . Yvert 2. 1847. 
Alle zegels met portret van de heerser. 
Blokje met een van de zeldzaamste brieven ter wereld. 

B O T S W A N A 
74'67. Eerste verlening van graden aan universiteit 

(zie ook lycsotho en Swaziland). 
3, 7, 15 en 35 c. Twee afgestudeerden in toga met baret 
en universiteitsgebouw. 

D A H O M E Y 
Apriljmei. Beroemde Franse zeilschepen. Luchtpost . 

30 F. Driemaster „Suzanne" . 
45 F. Driemaster „Esmera lda" . 
80 F. Schoener , ,Marie Alice". 

100 F. Viermaster „Antonin" . 

DUBAI 
304'67. O m a r Khayyams meesterwerk Rubaiya t . 

Zes zegels van 60 dh , elk met een voorstelling die betrek
king heeft op een vers uit de Rubaiyat , dat erboven of 
eronder is gedrukt, verenigd in één velletje (Ris. 3,60). 
Verkrijgbaar in vier ta len: Arabisch, Duits, Engels en 
Frans. Ook een groot vel met de vier blokken in de ver
schillende talen (Ris 14,40) en een blokje van 60 dh. met 
portret van de schrijver en symbolen van tijd en ver
gankelijkheid. 

ETHIOPIË 
25'67. Wereldtentoonstelling Montreal , Canada . 

30, 45 en 80 c. Ethiopisch paviljoen Expo '67. 
76'67. Vijftig j a a r spoorwegen in Ethiopië. 

15, 30 en 50 c. Alsthomlocomotief (1964). 
306'67. Gewijzigde uitgiftedatum vUnderserie, ge

meld in april , bladzijde 203. 

GHANA 
April/mei. Historische kustforten. 

4 n p . Kumasi (Brits), met goudmijntoren en cacao
vrucht . 

12y2 n p . Christiansborg (Deens), met Brits galjoen. 
20 np . Elmina (Hollands), met Portugees galjoen. 
25 n p . Cape Coast (Hollands) , met Spaans galjoen. 

GILBERT & E L U C E EILANDEN 
107'67. Vijfenzeventig jaar Brits protectoraat . 

3 c. Glipperschip en Engelse vlag in cartouche. 
10 c. Baai met inheems zeilschip en schoener. 
35 c. Gezin van echtpaar en twee kinderen. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth in medaillon. 

JAMAICA 
284'67. Wereldtentoonstelling Montreal . 

6 d. en 1/. Jamaicaans paviljoen Expo 67. 

JAPAN 
l l 4  ' 67 . Opening museum moderne Japanse litera

tuur . 
15 y. Gezicht op het museum. 

204'67. Filatehstische week 1967. 
15 y. Schilderij ,,Gezicht op meer" van Kiyoteru Kuroda . 

K O R E A 
April /mei. 

Internat ionale conferentie Junior Chamber . 
7 w. Tevens een blokje in dezelfde waarde. 
Tandheelkundig congres in Aziatisch Zuidzeegebied. 
7 w. Tevens een blokje in dezelfde waarde. 
Wereldtentoonstelling in Montreal (Canada) . 
7 \*. Tevens een blokje in dezelfde waarde. 

LAOS 
April/mei. Ingebruikneming nieuw hoofdpostkantoor. 

25, 50 en 70 k. Het nieuwe gebouw. 

M A R O K K O 
224'67. Vijftig j aa r Lions Club. 

0,40 en 1,00 dh. Embleem van de organisatie en gezicht 
op gestileerde Marokkaanse stad. 

SJARJAH 
April '67. Opdrukken wegens munthervorming op 

twaalf waarden van de eerste gebruiksserie waarop het 
portret van de afgezette sjeik met drie dwarsbalken is 
overgedrukt. 
5, 10, 16, 20, 30, 40 en 50 dirhams (Yvertnummers 5, 8, 
9, 10, 11, 12 en 13); 1,3, 4, 5 en 10 riyals (Yvert luchtpost
nummers 1, 3, 4, 5 en 6). 

SPAANSE K O L O N I Ë N 
l6 '67. Voor het kind. 

F e r n a n d o P o o ; I fn i ; R i o M o n i ; Sahara 
0,10,0,40, 1,50 en 4 p . 

SWAZILAND 
244'67. Definitieve uitgiftedatum herdenkingsserie 

„Beschermde s taa t" . 
19'67. Eerste verlening van graden aan universiteit 

(zie ook Botswana en Lesotho). 
2^2» 7/4» 15 on 25 c. Gemeenschappelijk ontwerp, voor
zien van hoofd van koning Subhuza I I . 

U M M AL QIWAIN 
85'67. Luchtpostserie verschillende tropische vissen. 

Afbeeldingen gelijk aan op 222'67 verschenen serie 
vissen. 
15 (1 en 40), 25 (2 en 50), 35 (3 en 70), 50 (4 dh en 1 Ris) 
en 75 (5) dh . 
1 (10 dh) , 2 (15 dh) , 3 (20 dh) en 5 (30 dh) Ris. 

*) C E P T  Conférence Européenne des Administrations des 
Postes et des Telecommunications  Europese conferentie 
van administraties van posterijen en televerbindingen. 
*) I P U  Internat ionale Parlementaire Unie. 
■) I T Y  Internat ional Tourist Year  Internat ionaal toe
ristisch jaar . 
*) U N E S C O  United Nations Educational , Scientific and 
Cul tura l Organizat ion  Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. 
^) U N I C E F  United Nations International Children's 
Emergency Fund  Internat ionaal Kindemoodfonds van 
de V.N. 
•) U N R W A  United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near East Hulp en herstel
agentschap van de V.N. voor Palestijnse vluchtelingen in 
het Nabije Oosten. 

Mel 1967 2 9 9 



B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale po.'stwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. ^) met 
A-formul ier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—; $ 150,— ; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550.— ; Oostenrijk Sch. 8500,— ; Sch. 3600,—; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $ 100,— ; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. 1/.00,—; Z.fr. 600,—. Het evt. benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar ä ƒ0,10. 

DUITSLAND - ISRAEL - KENNEDY ■ SPANJE  VERENIGDE NATIES 
Koop verkoop en nieuwtjesdienst Gratis prijslijsten in duits op aanvraag 
Israël speciaal catalogus f 24 00 
Postzegelhandel B. Meier, Postbus 1194, D51 Aken/Duitsland 

Laatste uitgifte van 
GrootBrittannië: "Slag 
bij Hastings" een complete 
serie van 8 stuks gratis! 

WESTDUITSLAND 
Kilowaar, gelegenheidszegeis, afgeweekt of met afge

weekt, paketten, bundelwaar. Prijslijst gratis aan han

delaren. 
DIPL. ING. E. SPRINGMANN 

48 — Bielefeld, Detmoiderstrasse 129 Duitse Bondsrepubliek 

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 
ƒ 1 , — voor 30 stuks 

THE S T A M P CLUB 
(Dept D/P 32) Eastrington Goole Yorkshire Engeland 

i n 
ter 

phila 
het grootste internationale handboek van 
phil itelistische adressen schept relaties 
over de gehele wereld 

U vindt in de negende uitgave op circa 
350 pagina's ongeveer 10 000 nauwkeurige 
vermeldingen en adressen 
0 Duizenden rui l- koop- en verkoop-

wensen van verzamelaars en handelaars 
in de vijf werelddelen 

0 Postzegelhandelaars met hun speciale 
gebieden 

0 Groothandelaars 
0 Veilinghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handelsbranches 
0 Rondzendmgen 
9 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 f 7 70 plus f 1 , — ver
zendingskosten 

en zo oordeelde de Pers. 
Het Interphila-handboek zal elke 
philatelist hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen (Schweizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud ts inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bi) de hand is 
APHV-Nachrichtenblatt 

Een philatehstisch-literaire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap m de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
in overtreffende trap wil schrijven 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste phitatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DBZ) 

P H I L A P R E S S - V E R L A G - 3 4 0 0 G Ö T T I N G E N 
Maschmuhienweg 8/10 Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547 Wien 

46 765 Basel 40-5321 

Grote aanbieding 
moderne 

thematische 
uitgaven 

van 1950 af. 

Wapenschilden 57 zegels f79 30 Kerstmis 9 zegels ƒ6 80 Kloos 
ters 24 zegels ƒ13 20 Ontdekkers van Amerika 56 zegels f \7-
Tourisme 30 zegels ƒ5 80 Europa 14 zegels ƒ5 60 Wereld 
dag van de Postzegel 18 zegels ƒ 9 - Vluchtelingen 34 zegels 
ƒ6060 Schilders 90 zegels ƒ5180 Religie 258 zegels ƒ41980 
Bovendien bezitten wij een grote stock van oudere series en klas
sieke zegels vraagt onze veertiendaagse aanbiedingen Betaling 
Internationale postwissel bankcheque of bankovermaking 

Filatelia Eugenio LIach S.L , opgericht in 1915. Avda de Generallsimo, 
589 BARCELONA 15 Spanje. 

WIJ KOPEN ZEGELS 
van Scandinavië ( D e n e m a r k e n , N o o r 
wegen, Z w e d e n , F in land, IJsland, 
G roen land en Deens Wes t - l nd ië ) . 

WIJ betalen de hoogst-mogelijke prijs voor gebruikte en onge
bruikte postzegels in 1ste klas kwaliteit. 

Wi j hebben n o d i g : 

Verzamelingen en gespecialiseerde ver
zamelingen, goede losse zegels, betere series 
Oud en modern, oude brieven en zeld-
zaamheden enz 
Zend ons per aangetekende brief de zegels 
die u te koop hebt of een specificatie daar
van en onze bieding in contant geld volgt 
onmiddell i jk 

N 6 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 ZENDING MET EEN REËLE WAARDE 
MINDER DAN f 150,— 

Als u zegels van Scandinavië te koop hebt 
neem dan contact met ons op Onze top-
prijzen zullen u verrassen 

Postzegelhandel SAGA, Bagerstraede 8 
Kopenhagen - Denemarken. 



In juni 1967 zal gaan verschijnen: 

FRIEDEMANN 
'Die Postwertzeichen und Entwertungen der deutschen 
Postanstalten IN DEN SCHUTZGEBIETEN UND IIVI AUSLANDE' 

3e druk, volledig nieuw bewerkt door Dr. H. Wittmann. Met nettoprijzen voor alle voor
lopers, zegels en stempels, scheeps- en veldpost, baarfrankeringen en andere bijzondere 
frankeringen, noodzegels enz. enz. 
In alle landen v/aarin men belangstelling voor de philatelie heeft, heeft men ook belangstelling voor de 
postzegels en afstempelingen van de Duitse bezittingen en postkantoren in het buitenland, en in steeds 
toenemende mate. 
46 jaar geleden verscheen de laatste uitgave van het baanbrekende en sindsdien onovertroffen gebleven 
werk van Albert Friedemann. Heden behoort dit tot de bibliofiele zeldzaamheden en op veilingen 
wordt er f200,— i ƒ250,— voor betaald. 
Meer dan 400 pagina's „Friedemann-Berichte" en meer dan 600 pagina's publikaties van de Westduitse 
Werkgemeenschap van verzamelaars van Duitse koloniaalzegels zijn sindsdien verschenen, en nog vele 
honderden pagina's in de vakpers elders. Al deze mededelingen werden kritisch bekeken en daarmee 
werd het werk van Friedemann op grond van een meer dan vijftigjarige philatelistische ervaring volledig 
up to date gemaakt. 

Het is daardoor 

onmisbaar 
voor iedere belangstellende In de zegels van de Duitse koloniën, hetzij beginnende of vergevorderde 
verzamelaar of handelaar. 
Ter vergemakkelijking van de aanschaf zal deze derde druk in 10 i 12 afleveringen gaan verschijnen. 
De prijs per aflevering bedraagt DMk 9,60 franco en ongeveer elke twee maanden zal een aflevering 
verschijnen. 
Het gehele werk zal in twee moderne ringbanden kunnen worden ondergebracht die het mogelijk maken 
om te bladeren met vlak liggende pagina's. In plaats van deze moderne vorm voor het opbergen van 
verzamelwerken kunt u de afleveringen natuurlijk ook gewoon laten inbinden. 
Jaarlijkse aanvullingen en prijscorrecties zorgen ervoor dat dit werk in de toekomst zonder veel kosten 
steeds met de nieuwste stand van de onderzoekingen op de hoogte blijft. 

Vraagt gratis en zonder verplichting verdere Inlichtingen aan 

Verlag Dr. Heinrich Wittmann 
D 8000 München 27 - Möhlstrasse 39 - Postfach 88 
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18e veiling 
op 20 mei 1967 in Alien 

2500 kavels van 10,- tot 5500,- D.Mk. 

Vele pracht- en luxe-exemplaren evenals brieven van Oud-Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Oostenrijk-Lombardije, Zwitserland & Vaticaan. 
Van Nederland circa 100 kavels nrs. 1-3, Moldavië 54 Parale op brief, 
en vele topwaarden van Duitsland en Europa, bovendien 
bijna 200 verzamelingen. Vraagt onze catalogus aan! 

AMPHILEX-bezoekers! 
De heer Friebel zal op zaterdag 13 en zondag 14 mei persoonlijk op de 
tentoonstelling aanwezig zijn en u met catalogussen en inlichtingen van 
dienst kunnen zijn. 

AMPHILEX-bezoekers! 
Komt op zaterdag 2 0 mei naar de veiling in Aken! 

Kurt Friebel, 51 Aachen 
Versteigerer für Briefmarken 

Abteiplatz 13, Tel. 25030 



NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

Archeologische overbli j fselen - Oost-Afrika 
Datum van verschijnen 2 mei 1967 

MALAWI - Tropische vissen 
Datum van verschijnen 3 mei 1967 

ST. HELENA 
nieuwe grondwet 
Datum van verschijnen 5 mei 1967 

m 
KGNtVA 
UGIANOA 
T A N Z A N I A 

VERZAMELAARS KUNNEN DEZE ZEGELS VIA 
HUN NORMALE POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGEN 

1 Dit waren nu werkelijk kleine oplagen 
1 De 12 blokken van de Portugese koloniën behoren to t de moeili jkste 

en aantrekkelijkste stukken die u ergens kunt vinden: 
1948 Angola Blok 1 (5000) 
1950 Angola Blok 2 (10000) 
1951 Portugese koloniën (algemeen) blok 1/2 (Heilig Jaar) 
1947 Portugees Guinea blok 1 (10000) 
1948 Portugees Gumea blok 2 (5000) 
1948 Portugees India blok 1 (10000) 
1948 Portugees India blok 2 (5000) 
1952 Portugees India blok 3/4 (30000) 
1948 St. Thomas blok 1 (5000) 
1948 Timor blok 1 (5000) 

F R A N K 117 Nassau Street 

WARNER ^^^ ^°''^ ^^ °̂°̂ ® "̂ ^̂  
„One of the most complete stocks of the wor ld - in the 

10.00 
4.00 

29.00 
17.50 
22.50 
12.50 
10.00 
11.50 
54.00 
24.00 

wo r l d . " 

Iliiill-PHILATELIST 
Ö S T E R R E I C H I S C H E B R I E F M A R K E N - Z E I T U N G 

Verlag Adolf Kosel, Wien 
Ö S T E R R E I C H S ÄLTESTE U N A B H Ä N G I G E PHI1 .ATELISTISCHE T A C H Z E I T S C H R I F T 

U verkr i jgt door onze bemiddeling: 
E E R S T E D A G B R I E V E N van Oostenri jk, geadresseerd; ook oudere 
jaargangen nog leverbaar. 
L U C H T P O S T B R I E V E N van Oostenri jk. 
SPECIALE STEMPELS van Oostenri jk. 
Vraagt ons prospectus alsmede een proefnummer van ons philate
listische vakblad: Austria-Philatelist, dat wi j nu reeds 23 jaar uitge
geven. 

VERLAG ADOLF KOSEL 
A - 1095 Wien, Postfach 55 

CLASSIC STAMPS OF 
QUALITY 
The oldest firm in the world dealing exclusively 
with classics stamps issues each Fall a pricelist 
of rare stamps: 

JULIARD CLASSICS 
INTERNATIONAL 

Each spring there is a clearance sale on the 
remaining stamps, it starts NOW. 

All stamps scrupulously described, fully 
guaranteed are moderately priced. 

Ask a sample copy today, write to: 

ALEX S. JULIARD 
BRYN MAWR, PA. U.S.A. 
(Est. by Louis Juliard in 1889) 



U zult op het eerste gezicht al bemerken dat de catalogus van onze zomer-veiling een overvloed aan 
fantastisch materiaal bevat. 

M a a r . . . . een eerste blik is niet voldoende! 
Bij deze vell ing is het werkel i jk de moeite waard de zeer omvangri jke aanbieding eens 
nauwkeurig te gaan bestuderen. 

Vele klassieke luxe-stukken van Oud-Duitsland, Oud-Europa, en Oud-Overzee met een hele rij zeldzame brieven is er 
evenzeer in te vinden als eersteklaszegels van de Duitse Koloniën, internationale topwaarden, gezocht materiaal van 
na de oorlog, zeldzame bezettingsuitgaven, zeer aantrekkelijke philatelistische bijzonderheden en engrosmateriaal 
zoals maar zelden aangeboden wordt. 

V E R Z A M E L I N G E N - V E R Z A M E L I N G E N - V E R Z A M E L I N G E N 

als steeds een van de hoogtepunten van onze f i rma zijn ook op onze zomervei l ing 
natuurl i jk weer in zeer ri jke keuze aanwezig. 
U kunt kiezen uit een menigte kavels, variërende van D.Mk. 100,— t o t D.Mk. 20.000,— 

124ste VEILING van 1 - 3 juni 1967 IN HAMBURG 

EDGAR MOHRMANN & CO 
2 H A M B U R G 1, Speersort 6, Tel.: 32 64 28, 33 67 28. Telegrammadresse: E D M O R O 



De Zwitserse 'Pro Patria'zegels 1967 
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ô* / J' 



Goed geïnformeerd is de verzamelaar die werkt 
met de catalogussen van 

ZUMSTEIN: 
Europa, Zwitserland/Liechtenstein, Zwitserland/ 
Liechtenstein speciaal, Zwitserland 
postwaardestukken. Vertegenwoordiger voor 
Nederland: J.L. van Dieten Boekenimport. Anna 
Paulownastraat 58, Den Haag. Prima zegels betrekt 
hij uit de onovertroffen voorraad van de 

FIRMA ZUMSTEIN: 
Europa, Overzee, en speciaal: klassieke uitgaven 
van Zwitserland & Liechtenstein. 
en uit de Zumstein - nieuwtjesdienst. 
Prospectus, vergezeld van een gratis proefnummer 
van de Berner Briefmarken Zeitung zendt u: 

ZUMSTEIN & CIE. 
Postfach 2585 CH 3001 Bern Zwitserland 
Eig. Hertsch & Co. 

AMPHILEX '67 
Davaar-eiland (8 mei) speciale Amphilex-uitgave met afbeelding van klassieke Neder
landse zegels (locale uitgifte) 
3 series van elk 2 v/aarden (totaal 6 zegels) ƒ7,50, compleet poscfris. 

Sanda-eiland (8 mei) speciale Amphilex-uitgave met afbeelding van klassieke Neder
landse zegels (locale uitgifte). 
3 series van elk 2 waarden (totaal 6 zegels f7,50 .compleet postfris. 

Pabay-eitand 1967 Kennedy & Churchill compleet 
ü waarden op goudfolie, postfris f 5 , — (locale uitgifte). 

Idem, Kennedy/Churchill herinneringsvelletje op goudfohe, postfris f 5,— (locale 
uitgifte). 

Wij kunnen ook de locale uitgiften van Alderney, Sark, Sanda, Davaar, Calf of Man, 
ter herdenking van Kennedy & Churchill leveren, vraagt onze prijslijst. 

U kunt nu reeds de locale uitgiften 'Europa 1967'. van deze eilanden bestellen. 

G. JOYCE 
6 Hollybush Close, Wanstead E.11. London, England 

AMPHILEX '67 
Davaar Island (8th May) Amphilex Issue. Showing Classic Early Dutch Issues. 
3 sets each of 2v (6v) = 7.50 Dfl. (complete mint). 

Sanda Island (8th May) Amphilex issue. Showing Classic early Dutch issues. 
3 sets each of 2v (6v) = 7.50 Dfl. (complete mint). 

Pabay Island 1967 Kennedy & Churchill Av complete on gold foil mint 5.00 Dfl. 
Dit to Kennedy/Churchill gold foil souvenir sheet mint 5.00 Dfl. 

We can supply Alderney, Sark, Sanda, Davaar, Calf of Man, Kennedy and Churchill 
issues - ask for our price list. 

Now booking 1967 Europa Island issues. 

G. JOYCE 
6 Hollybush Close, Wanstead E.11. London, England 

AMPHILEX '67 - AMSTERDAM 
Visitors attending this exhib i t ion are invited to the 
Brit ish Post Office Philatelic Bureau stand where a 
wide range of postage stamps, f irst day cover servi
ces, wi l l be on display, together w i th full information 
on specialist facilities for philatelists. 

AMPHILEX '67 - AMSTERDAM 
Bezoekers van deze tentoonstel l ing worden uitge
nodigd door de Philatelistische Dienst van de Britse 
Posterijen voor haar stand waarin een uitgebreide 
keuze van postzegels en mogeli jkheden van eer-
stedagabonnementen te zien zal zi jn, te rw i j l ook 
volledige inl ichtingen over alle aan de verzame
laars verleende facil i teiten geboden worden. 

Ik koop steeds 
postfrisse zegels zonder plal<l<er van de volgende landen: 
Italië voor en na 1945. 
Ik betaal voor Mi. nr, 1102 I (Yv. nr. 847 foutdruk ƒ325,—). 
San Marino voor en na 1945. 
Zwitserland: staande Helvetia, Fro Juventute, Luchtpost, 
en hoge waarden. Ik betaal voor Ml. nr. 110 (Yv. nr. 127) 
fUO— Mi. nr. 121 (Yv. nr. 142) f650,— Mi. nrs. 128/29 
(Yv. nrs. 149/50) f175,—. Mi. nr. 228 (Yv. nr. 245) f215,—. 

Maurizio Micheli 
C. so di P. Romana 72 - M ILANO (ITALIË) 

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 veilingen 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. 

Serieuze gegadigden wordt de rijk geïllustreerde catalogus op 
verzoek gratis per luchtpost toegezonden. 
ZODIAC STAMPS LTD. - P.O.B. 4307 - TEL-AVIV - ISRAËL 

Hier moet u zijn voor nieuwtjes! 
Nieuwtjes uit de gehele wereld in abonnement, uitvoering van mancolijsten, aller
gunstigste prijzen. Vraagt u ons prospectus eens aan! Correspondentie in Engels, 
Frans of Duits! Briefmarken-Trapp, Postfach 632. 663 Saarlouts, Duitse Bonds
republiek. 



„DE ONSTERFELIJKE^'' 
BEROEMDE SCHILDERS VAX DE REIVAISSArVCE. 

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Philatelie verschenen 8 van de mooiste en beroemdste schilderijen van de geboorte van 
Christus in meerkleurendruk op zilver-folie 

In hun buitengewone schoonheid zijn deze reproducties onvergelijkbaar ledere kunstliefhebber en iedere philatelist zal ze weten te waarderen 

J. F. Kennedy 
Herdenkingszegels op goud-
folie 

complete serie (5) 
korte serie (3) 

Davaar-ei land 
locale uitgave 
9 — 18,— 
3,50 10,70 

Davaar-eiland (locale uitgave) 

serie 4 waarden 
idem ongetand 
serie 4 waarden in één blok 
idem ongetand 

Sanda-eiland (locale uitgave) 

serie 4 waarden 
idem ongetand 
serie U waarden in één blok 
idem ongetand 

Sanda-eiland 
locale uitgave 
9,— 18,— 
3,50 10,70 

postfns FDC 
6.15 10,70 

18.— 21,50 
7,— 10,70 

18.— 21.50 

postfns FDC 
6,15 10,70 

18,— 21,50 
7,— 10,70 

18,— 21,50 

^ T « t # ^ ^ ^ " 

Ee'-ste meerkleurendruk op 
goudfolte met overdruk 
„Ruimtevaart" Hier is iets 
fantastisch geproduceerd dat 
nimmer weer terugkomt, 
een „ruimtevaartoverdruk ' 
ter ere van de wandeling in 
de ruimte van James Mc Di -
vitt 's USA-Gemini 4. 1966 

Een zeer beperkt aantal van de korte serie — 3 waarden — 
van de hiernaast beschreven Kennedy-zegels zijn te dien einde 
overgedrukt Zolang de voorraad reikt kunnen we deze voor 
de navolgende lage pnjs aanbieden 
c o m p l e t e post f r isse o v e r d r u k s e r i e : 
Davaar -e i land (locale uitgave) 5.40 
Sanda*eiland (locale uitgave) 5,40 

Betaling per internatronale postwissel Omgaande toezending of terugbetaling indien 
uitverkocht 
Wi | nemen complete postfrisse series gelegenheidszegels — postzegels — tegen de 
nominale waarde in betaling van de volgende landen België Denemarken Duitsland 
West & Berlijn West, Frankrijk, Groot Bnttannie, Ierland Israel Italië, Liechtenstein 
Luxemburg, Malta Monaco Nederland & O G , Noorv/egen Oostenrijk Portugal 
San Marino, IJsland, Zweden, Zwitserland, Spanje, Ver Staten, Ver Naties, Vaticaan 
Voor zegels van andere landen vraag onze offerte 

Wenst u toezending per luchtpost, voegt u dan ats het totaal bedrag van de bestelling 
beneden de f 3 6 — ligt een bedrag daarvoor bij Voor 2 internationale antwoord 
coupons zenden wij u gratis onze volledige lijst van zegels in muntvorm en op metaal 
folie alsmede van Vaticaan, United Nations Ryukyu eilanden Sharjah Liechtenstein 
Kennedy en Churchill zegels 
Correspondentie m het Engels of Duits 
Lijsten met engros prijzen voor serieuze handelaren 
Bi| ruilaanbiedingen wilt u wel de Yvert of Scott nummering gebruiken 

I. BI€K. r S A - P.O. B o x 4 6 6 9 5 J - LOS AIVGELES, Calf. 90 046 
Referenties: A S D A - N . Y . , A T A , JPS, C i ty Na t iona l Beverly H i l ls , Cali fornie U S A 



Dat zijn maar enkele van de kavels uit de 

97ste 
Salomon 
veiling 
op 20 mei 1967 in Berlijn (West) 

die nog vele andere Interessante stukken waar
onder kleine en grote, moderne en klassieke zeld-
zaamheden, blokken, strippen, luxe stukken van 
Oud-Duitsland en Europa brengt, waaronder bij
zondere stukken zoals Zeppelin-kaarten: 
'Deutschland' en zoals altijd talrijke prachtige 
verzamelingen. 

Wilt u er meer van weten? 

Vraagt u dan naar de rijk-geïllustreerde catalogus 
met kleurenfoto's die u franco wordt toege
zonden. 

Heinrich Salomon 
1 Berlin 12 • Tel. (0311) 881 4242 
Knesebeckstr. 68-69h 
Aelteste Berliner-Briefmarken-Auktions-Firma 

Nederland 
293/95 6.85 
323/2* 5,25 
402/03 4,75 
423/27 0.50 
444/48 0,55 
449/53 1,95 
454/59 1,85 
469/73 1,85 
568/72 9,25 
596/600 6.75 
651 0.45 
657 0,55 
709 0,40 

719/23 7,15 
726/27 0,75 
728/32 3,95 
735/39 4.90 
740/41 1,55 
763/67 2,80 
768/70 1,50 
776/80 3,— 
788 1,90 
811/14 1,35 
815/16 0.75 
841/45 2,— 
854 0,25 
lp 4/5 0,55 

Nieuw Guinea 
54/56 0,70 
57/60 3,25 
61/62 1,80 
63/66 3,25 
67/68 1,20 
69/72 2,10 
73/74 0,95 
75 0,80 
76/77 1,15 
78/81 1,35 
Untea 19 w. 32,50 

Ned. Antil len 
336 0.85 
271/74 5,— 
343 0,90 
345/46 2,— 
.147/50 3,75 
404 0,60 
Suriname 
404 0,60 
336/39 5,60 
414/17 2.20 
435 1,75 
lp. 27/28 5.50 
lp. 32 0,95 

Alles postfris zonder pl. Nr . vgl. cat. N.V.P.H. '67., levering zolang 
voorraad, verzendkosten f 0,95, betaling binnen 8 dagen. 

POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraat 130 - Amsterdam - Tel. (020) 94 02 63 - Postgiro 
37.20.32 - Bank: Hol l . Bank Unie, N.V. 
Bezoek alleen na telf. afspraak. 

5-daagse werkweek 
W I J nemen ons voor onze zaak ingaande 1 mei a.s. 

D O N D E R D A G S de gehele dag te sluiten. 
W I J verzoeken onze relaties hiermede rekening te wi l len houden. 

P O S T Z E G E L H A N D E L T I N E DE B U H R 
N.Z. Voorburgvtral 347, AMSTERDAM 

SKANDINAVIA 
Uw adres in Nederland is postzegelhandel „V ik ing" . W i j verzorgen 
alle nieuwe uitgaven tegen gunstige prijs, behandeling van manko-
li jsten, zowel gebruikt als ongebruikt, voorts vele variaties of 
tandingtypen etc. etc. 
W I J kopen constant vele verzamelingen-doublettenposten in, indien u 
iets heeft, bel of schrijf ons, of zend ter inzage, hoogste prijs in eigen 
land, neem ook op commissie uw collecties of doublettenposten. 

offreer u deze maand, 
Finland 1945 heden, Yvert 278 - efta. met lp 3-11, autobus 1-13, 
ongebruikt f 449,—, gebruikt f 259,—. 
Noorwegen 1945 heden, Yvert 273 - mi l . academie met dienst 52-84, 
ongebruikt f 229 ,—, gebruikt f 119 ,—. 
Denemarken 1945 heden, Yvert 298 - efta met alle fosforno., onge
bru ik t f198,—, gebruikt ƒ89,—. 

Alle merken albums voor Skandinavie leverbaar. 
Handboek Noorwegen Deel I en II f100,—. 
Handboek spec, catalogus Denemarken f 16.50 AFA. 

POSTZEGELHANDEL ^.VIKING" 
Boddenstraat 55 - Almelo - Tel. (05490) 6417 

Bezoek onze stand op de Amphi lex 



HOBBYHOUSE 
IN EN VERKOOP POSTZEGELS 

Wij kopen: Nederland en Ov. Geb. 
Eerste emissie 
West Europese landen 
Engelse koloniën 
Engros 

Alleen belangrijke objecten 
met een vraagprijs boven 
de f 1500. kunnen 
worden be' andeld 

Wegens verbouwing hebben wtj enkele belangrijke occasions 

N.Z. Voorburgwal 3 2 2  Amsterdam 
Telefoon 6 6 8 7 5 

„Hawid klemstroken' U weet, dat voor elke verzamelaar 

het ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels Leverbaar i i |n de volgen
de maten in zwart Pakjes i 25 stroken, lengte 21 cm 
Hoogte 24 mm f 2,40 

26 „ f 2,40 
27> f 2,70 
29 „ f 2,70 

. 31 „ f ï ,— 
„ 33 „ f 3 , — 
„ 3« „ r 3,25 

Hoogt 
^ 

,̂ 
„ 

9 39 mm r 3,25 
*1 „ f3 ,75 
4* , f 3,7S 
48 „ f 4.15 
55 „ f4 ,50 
70 „ f 5.75 

Voor blokken 1 strook form 
148 X 105 mm f 041 
140 X 120 , f 0 .U 
210 X 170 . f 0,45 
HAWIDKlemstrokensnijder 

f J.7i 

Dit IS slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vnMg onze complet« pri|sli|St 
Van de pakies van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen Prijs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting to t kopen 8ij «en 
bestelling boven f 10,— worden u de klemstroken portvri j toegezonden 5% korting 
bij een aankoop boven f 10>— en 10% korting bij een aankoop boven f 25 ,— 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwarte H o n d e t r u t 1/Blaak ■ Rotterdam1, Tel (010) 1435 80, Giro M1478 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bfjna elk land voor
radig Pracht kwaliteit 
rijke verscheidenheid en 
ultgeprijtd voor; 

Duitsland en Gab. 2040% Michel. 
Rest van de wereld 30M cent p. Yvar t Frt . 

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, Syrie, Transjordanie, Egypte, Irak, Perzie, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord en ZuidAmerika. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes ondervfeg zijn 
Minimumafname 25,— Korting bij afname boven 50,— 5% en boven 100,— 10% 
BIJ bestelling gaarne opgave refer en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

TOLHUIZEN F O L K I N C E S T R A A T 35, 
G R O N I N C E N  T E L E F O O N 3 t 5 n 

INTERPOST
HOBBY biedt u aan LUCIFERSMERKENPOSTZEGELSSIGARENBANDEN 

Een ongelooflijk assortiment tegen ongelooflijke 
prijzen! 

Lucifers
merken: 

Postzegels: 

WERELD 1000 verschill slechts 
BELGIË 1000 verschill (schaars) 
HOLLAND 500 verschill 
HONGARIJE 500 verschill 
(prachtige lucifersmerken in bonte 
TSJECHOSLOWAKIJE 1000 verschil! 
(\N O vele komplete series) 
HOLLAND 80 verschilt prachige 
merken 
JAPAN modellen (18 verschil!) 
ZWEDEN 500 verschil! (zeer schaars 

WERELD 5000 verschill 
ALBANIË 100 verschill 
ARABIË 50 verschill 

Schaarsi 

f 8,50 
f15 ,— 
f 5,— 
f 6,25 

kleuren) 
1 f 12,50 

glanzende 
f 3,50 
f 1,50 

) f15 ,— 

ƒ99,— 

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

f 5,50 
ZWEDEN 600 verschill vrijw/el kompleet 

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

ƒ33— Sigarenbanden: GRAAF TILLY 50 verschill ƒ 2 50 
ƒ14,60 WERELD 1000 verschil! ƒ15,— 

INTERPOST-
HOBBY 

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



Keurig  zo'n rij 
verzamelbanden 
in uw boekenkast! 
Beter dan een stapeltje 
losse tijdschriflen, 
nietwaar,. ? 

PROFITEER MEER VAN UW „LIJFBLAD", 
MAAK ER ZELF EEN BOEK VAN 

MET DE VERZAMELBAND 
Elk nummer kunt U direct inbinden door middel 
van klemnaalden, één aan de bovenkant en één 
aan de onderkant. Beschadiging of zoek raken 
van het tijdschrift wordt hierdoor voorkomen. 

ALLE BLADEN LIGGEN VOLKOMEN VLAK; 
PRECIES ALS BIJ EEN 

GEWOON GEBONDEN BOEK 

De band is bekleed met grijs kunstleer en 
voorzien van titelopdruk op rug en plat in 
goudfolie. De uitvoering is zeer solide en 
smaakvol. Aan de binnenkant van de band 
bevindt zich een kaartje met 24 klemnaalden 
zomede een strookje met 10 zelfklevende 
etiketten, bedrukt met de jaartallen 1960 t/m 1969. 

De prijzen zijn als volgt: 

Per stuk f 6,
Bij 5 stuks f 5,60 per stuk 
Bij 10 stuks f 5,20 per stuk 

Toezending geschiedt franko na ontvangst van 
Uw overschrijving of storting 
op onze postrekening nr. 179980. 

N . V . 

• g « « * ^ 
■EMSTRAAT 12  BAARN  TELEFOON 0 2 0 8 4  2 2 0 0 

WEGENS DUBBELE ZAKEN 
TE KOOP 

Postzegelhandel , naast steeds ui tbre idende 
winkelomzet , ook postorderverkoop en 
rondzenddienst . Jaarl i jks st i jgende omzet. 
B I J winke l is won ing beschikbaar . 
Overname gehele voorraad met verpl icht . 
Pri js nader overeen te komen. 
Accountantsonderzoek toegestaan. 
Ser ieuze ref lectanten met vo ldoende f inancië le 
middelen kunnen in formeren onder nr. Rh. 172 

U.SA 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten word t u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

O o k uw mancoGjst is w e l k o m . 

„U .K .A . " STAMPS 
POSTBUS 124 ■ 'iHERTOGENBOSCH 

Amsterdam 
Nie. Witsenkade 16 IMPOLLEX Tel. (020) 6 5 8 0 5 

Giro 34 7651 

AMPHILEX EN EUROPA 
ZEGELS EN F.D.C. 
VRAAG SCHRIFTELIJK INLICHTINGEN 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295 ,  en f 480,

Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pri|zen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apa r t gepr i j sd . 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 

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 



<J^ ROBERT RIKMANS ADVIESBUREAU VOOR VERZEKERINGEN 
NAARDEN 
RIJKSWEG 8a 
TEL. 02959-12736 

AMSTELVEEN 
W. BOOTHLAAN 242 
TEL. 02964-12223 

UNIEK VOOR NEDERLAND 
door onze specialisatie m philatelistische 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 

Bezoekt onze 
stand op de 
Amphilex '67 
11-21 mei 
Grote keuze Nederland 1852 gebruikt. 

Postzegelhande 
Hartog Okker 
Fröbelstraat 5^ Amsterdam (Osdorp) 
Na 3 juni is ons adres Herengracht 167 (parterre) 

WIJ BLUVEN TOPPRIJZEN BETALEN VOOR: 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, welke wij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier i f 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland ä f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 06 38 

TEGEN TOP PRIJZEN TE KOOP 
GEZOCHT 

Series Nederland en Kolomen, postfris en/of gestempeld; idem 
losse waarden, ongeregelde partijen, bundelwaar en kilo-goed. 

Aanbiedingen met specificatie insturen. 

Uw collectie(s) koop ik eveneens 

Geen post te g roo t , a l t i jd con tan te be ta l i ng . 

A. J.deWIT Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 713489 



ONMISBAAR VOOR IEDERE FILATELIST 
UNIEK EN PRAKTISCH 
o.a. twee loepen, 3x en lOx vergr., 
gegraveerde tandingmeter, 
doorlichtmogelljkheld enz. 
VERKRIJGBAAR 
BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 

IMPORTEUR: C. WOUDENBERG ImportExport, Oostvoorne 
Postbus 24  Filatelistische Handelsonderneming 

PHILATELLAPPARAAT o.m. VERKRIJGBAAR BIJ: 
Postzegelhandel ,,de Loupe"  Duinlaan 28a  OOSTVOORNE 
Vraag prospectus. Levering per post franco Nederland. 

ZICHTZENDINGEN 
U zult zich geen groter genoegen 
doen, en uiteraard ook ons, door 
vrijblijvend één van onze zeer 
mooie, en gevarieerde zichtzen
dingen, aan te vragen. Wij hebben 
materiaal van Nederland en o.r. 
landen van WEuropa en Indonesia. 
Alles ingeplakt volgens de gege
vens N.V.P.H.Yvert catalogen. 
Ook voor klassieke zegels zijn 
wij het Juiste adres. Vraagt eens 
vrijblijvend 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. filatelistische 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 2ICHTZENDONDERNEMING 

LIJSTERBESLAAN 18, OOSTVOORNE (Holland) 

Telefoon (01885)34 09 
De kantooruren zi jn: 

Maandag t .m. vri jdag 9.0012.00 en 13.0017.30 uur. 
Telefoon na 18.00 uur (01885)32 25 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamel ingen, Parti jen, Restanten 

P o s t z e g e l h a n d e l G. v. d. Eynde 

Broe l tema laan 1 Utrecht (Tu indorp) Te le foon 7 1 3 9 9 4 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
parti jen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. I e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

Postzegelhandel 
— LIGTVOET 

Bortisestraat 18 Hengelo (O) 

Voor al uw filatelistische benodigdheden 

Komt u eens langs en overtuigt u 

Mooie stock Skandinavië en 
West Duitsland veel gebruikt. 

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR' 

NEERLANDIA 
POSTZEGELALBUMS 

schroef: 
No. 5: 100 norm. bl. f 11,60 

No. 9: 200 norm. bl. f 18,75 

No. 13:150 dikke bl. f 17.90 

Band: kunstleer met goudopdruk; verdekte schroeven; 25 x 28y2 cm; prima 
kwaliteit. 
Bladen: houtvrij papier, fijne ruitjes onderdruk. 
Tekensjabloon: voor 't zelf tekenen van vakjes. Nieuwe maten, voor elk 
album geschikt f2,75. 

ALBUMFABRIEK NEERLANDIAUTRECHT 
CEYLONLAAN 11  TELEFOON 8 08 34  GIRO 35.20.03 

DER SAMMLERDIENST, 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 23 60 per jaar (26 nummers), proefnummer gratisi 
Abonnementen kunnen direct ingaan 
Woordadvertenties■ opschnftwoorden 54 ct., 
tekslwoorden 22 et. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: 
FILEKTURA (P. C. van Andet), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Giro516928. BankAmrobank, Katwijk. Telefoon 01718  4068 (ook 's avonds). 

VerzameUngen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vierl inghstraat 9  AmsterdamTel . 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 RIJKSDELEN, G O E D E LOSSE ZEGELS, 

SERIES E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object Is te groot ; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

AMPHILEX STAND NR. 65 



VERGEET NIET 

OXZE STAND OP 
9 9 DE "AMPHILEX 

TE BEZOEKEN 
(NR. 6 8 recht tegenover het restaurant!) 

U vindt daar op Philatelistisch gebied de allernieuwste 

SNUFJES! 

O.a. de superkwartsiamp met sterke loep! 
de altijd bedrijfsklare lumogeenlamp 
de extra lamp voor de Engelse fosforstrepen. 

Het middel om nu eindelijk verlost te worden van 
de "vetvlekken" van de beruchte "postfris plakker" 

VOOR DE AMPHILEXBLOKKEN DE 
SCHAUFIXKLEMSTROKENÜ 
PRECIES OP MAAT! 

EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONS 
SCHAUBEK PROGRAMMA! 

ONZE GESCHOOLDE STAF VAN MEDEWER
KERS KAN U ELKE GEWENSTE INLICHTING 
VERSCHAFFEN. 

VOORAL VOOR HET STEEDS MEER 
GEVRAAGDE SCHAUBEK BRILLANT ALBUM. 

HET ALBUM VOOR DE „POSTFRIS VERZA
MELAAR" 

STAND ]^R. 6 8 . 

Roell 
poQkema 

KOOPT 

VERKOOPT 

TAXEERT 

KErRT 

VEILT 

De firma die op kwaliteit en echtheid let! 

En . . . service verleent! 

Roell 
tjoekema 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 

's-G raven hage 

Telefoon (070) 110319 Postbus 45 



JSPECIALE AANBIEDING KOLLEKTIES 
Nederland 
Per jaargang ** excl frankeerzegels 
A|aargang19<5/48«5st 20,— 
B laargang 1949/51 45 st 97,50 
C jaargang 1957/58 32 st 31 ,— 
D jaargang 1959/60 32 st 33,75 
E jaargang 1961/62 32 st 22,75 
F jaargang 1963/65 63 st 38,75 
G postzegelboekjes 56/57 9,75 
H postzegelboekles 58/59 mt 4,25 
1 alle combinaties volgens cat 

NVPH 820a t/m 825 en 23h 34,95 
J lOfdc'sE 20 t/m E 29 180,— 
KIOfdc 'sE 30 t/m E 39 68,50 
L lOfdc'sE 40 t/m E 49 42,50 
" l O f d c ' s E 50 t/m E 59 36,— 
N lOfdc'sE 60 t/m E 69 17,50 
Rusland 1965 4 blokken» f 11,90 

O 11 fdc's E 70/m tE 79 

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 5t 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 

17,50 

23,50 
13,— 
15,75 
11,25 

21,50 
23,75 
21,50 
20,75 
17,— 

Y fdc's 1966 10 st E 41/50 29,50 
Z fdc's luchtpost E lp 2 en 

lp 35/46 2 st 32,50 

^ Losse zegels en series (ook uit bovenstaande collecties) zijn los verkrijgbaar, prijs 1 
■ op aanvraag Geen prijslijsten meer voorradig 

Nederland 
131° 100,— 
136/38»* 125,— 
219° in pracht
blok 62,50 
346/49*» 160,— 
356/73»» 52,50 
356a/d»» 15,— 
474/89»» 32,50 
NieuwGuinea 
1/81 & p 1/6 kpl 

225,— 

1/9»» 
10/18»* 
30/37»» 

Curasao 
82/88° 
126/37* 
141/52° 
L 1/3° 
L 18/25° 
op brief 
L 26/40»» 

19,50 
19,50 
17,50 

18,75 
49,50 
24,— 

125,— 

165,— 
110,— 

L 26/40° 
L 69/88»» 

Surinanne 
118/26» 
220/28»» 
229/38»» 
239/43»» 
L 20/22»» 

75,— 
550,— 

32,50 
13,75 
25,— 

115,— 
42,50 

L 24/26*» in uniek 1 
hoekrandblok 
4 

van 1 
275,— 1 

1 Postzegelgroothandel J. G. J. v. d. KIND 
■ GOUWE 3537  GOUDA  TEL (01820) 56 65, b g g 23 36  GIRO 1 43 00 
■ BANK ABN 

r W ▼ W ▼ W W V V F J 
^^^n 

500 GROOTFORMAAT 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 samenstellmgen, ook van Nederland 

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!! 

Het juiste adres voor 
in en verkoop 

collecties en partijen 

Wij zijn N I E T op de Amphi lex , 
daarom deze speciale aanbieding: 
Nederland 
1, 2, 3, div pr 
60 luxe 60,— 
1011 A° luxe 13,75 
1011 E° luxe 16,50 
11 IA° luxe 46,50 
12 1° luxe 85,— 
9 IIE° 20,75 
77B» 45,— 
77C» 41,50 
79C» 250,— 
80° 380,— 
100° 23,50 
100* 135,— 
102/03° 27,50 
104/05° 124,50 
130° 110,— 

D9/15° 36,50 
D 20/24° 2,75 
D 20/24» 225,— 
R 7» paar 80,— 
R 14° paar 52,50 
Rolt 85% cat 
voorzover in 
voorraad 
P4AI° 11 ,— 
P 3FBa° 30,— 
P3FCd° 21,50 
PIOFBd» 17,50 
P10FBa° 31,50 
P10FBd° 17,50 
P3FHb° 70,— 
P 28 1° 55,— 

Ned. Indie 
58B» 
58C» 
60B* 
61 A° 
79a* 
79a° 
79F» 
149/59» 
166° 
261» 
262» 
262° 
277» 
286C» 
288» 
289° 

36,50 
36,50 
26,50 
75,— 
87,50 
87,50 
76,50 

119,50 
46,50 
10,75 
45,— 
17,50 
15.— 
26,50 
26,50 
87,50 

Onze kosten geven wij aan u! Bestelt u tijdens de 
11 to t 21 mei ontvangt u 10% kor t jng ' a 

Postzegelhandel " P H I L A T O " G . \ 
Smedenstraat 126  Deventer  Tel. (05700)1 78 67  G 

° = gebr 
* = ongebr 1 
Curasao 
2 A * 
7 A » 
9 A » 
1 0 * 
11F» 
12F» 
4 1 * 
4 2 * 
69C* 
70» 
7 9 * 
104/20° 
LP 18/25* 
LP 86* 
LP 87* 
LP 88* 

50,— 
43,50 
36,— 
17,50 
70,— 
28,50 
18,50 
36,— 
12,75 
25,— 
37,50 

200,— 
147,50 

65,— 
110,— 
115,— 

tentoonstell ing 
anbiedjng vri jbl 
/Ventzel, 
i ro 91 78 09 

oooo 
Uw mancolijst naar 
•• Philadelphia 
KRUISWEG 43 HAARLEM 

Speciale aanbied ing NEDERLAND 
82/83** 
106° 
107/09° 
110/13° 
114/20° 

6 , — 
0,25 
1,25 
0,85 
3 , — 

169/76** 
224° 
252/55° 
256° 
397/401»» 

3,35 
0,65 
3,50 
0,15 
0,65 

444/48 
462»» 
469/73 
678/79 
857° 

0,55 
6,— 
1,65 

12,— 
1,30 

Aanbiedingen vrijblijvend op prijs en voorraad Prijslijst van Ned en O G gratis op 
aanvraag Tevens Ned en O G postfris te koop gevraagd 

P. DEN H A R T I G H 
Postbus 34 Broek op Langendijk  Giro 125 50 21 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

WOOR INTERESSANTE 
MNBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

AmsterdamC 
Giro 425549 

Jac. Engelkamp biedt aan: 
Postfris zonder plakker , N E D E R L A N D S E A N T I L L E N 
No 42 f30,—, no 43 f37,50, no 75/81 f200,—, no 158/163 f3,20, no 164/167 f 2,—, 
nrs 168/178 f 10,5>;, no 182/184 f 2,25, no 200/205 f 9,—, nrs 209/210 f 5,90, no 
218/229 f 16,50, nrs 244 f 1,20, no 245 f2,25, nrs 247 f 1,40, nrs 248/252 f 18,—, 
nrs 253/254 f2,25, nrs 255/56 f5 ,—, nrs 258/260 f3 ,—, nrs 262/264 f 2,50, nrs 265/268 
f5,25, nrs 271/274 f 5,—, nrs 293/296 f 4 , — , nrs 298/302 f6,30, nrs 304/306 f 2,—, 
nrs 307/310 f3 ,25, nrs 311/313 f 2,50, nrs 315/317 f 5,—, nrs 318/321 f 4 , — , nrs 
325/328 f2 ,—, nrs 329 f3,50, nrs 330/332 f3,50, nrs 338/342 f 4 ,—, nrs 347/350 f3,50, 
nrs 364/367 f 3,40, vliegpost nrs 1/3 f90,—, nrs 18/25 f160,—, nrs 41/44 f33,—, nrs 
45/52 f22,—, nrs 53/68 f22,50, nrs 69/82 f 11 ,— nrs 83/88 f400,— 

BIJ bezoek aan de zaak staat grote sortering tot uw beschikking 
Onder f 25,— porti extra. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam  Giro 312696  Telefoon 23 09 98 

LINDNER FALZLOS ALBUMS!! 
Zeer f raai uitgevoerde albumbanden, passend bij onderst , landen inhouden; 
R I N G B A N D E N K L E M B A N D E N 
1102PIW plastic ringband 12,50 
1102S skai ringband, een droom 16 25 
1102L lederen ringband 25,— 

1101K kunstlederen klemband 1500 
1101 PI plastic klemband 1750 
1101L lederen klemband 30 — 

I N H O U D E N van de voornaamste landen: 
ELK blad — u behoeft de postzegels er alleen maar in te schuiven, waardoor ze ge
heel postfris blijven en u bent klaar — is afzonderlijk verkrijgbaar Kleurenfolder 
met uitvoerige prijslijst en bladmonster wordt u gaarne toegezonden'" 

NEDERLAND 
compleet 73 bladen 
frankeerzegels 
V a 1945 34 bladen 
NederI Antillen 
va 1949 15 bladen 
Ned Nw Guinea 
compleet 7 bladen 
Suriname 
va 1949 22 bladen 
DUITSLAND 
OudDuitse Staten 
compleet 66 bladen 
Duitse Rijk 
18721923 25 bladen 
19241933 12 bladen 
19331945 43 bladen 
Bondsrepubliek 
compleet 33 bladen 
WestBerlijn 
compleet 21 bladen 

58,40 

27,20 

12,— 

5,60 

17,60 

52,80 

20,— 
9,60 

34,40 

26,40 

16,80 
Duitse Dem Republiek 
compleet 105 bladen 
BELGIË 
compl 182 bladen 

84,— 

145,60 

DENEMARKEN 
compleet 49 bladen 
FINLAND 
compleet A6 bladen 
FRANKRIJK 
18491935 29 bladen 
19361965 105 bl 
IJSLAND 
compleet 36 bladen 
ITALIË 
18621945 65 bladen 
19461965 50 bladen 
LIECHTENSTEIN 
compleet 43 bladen 
LUXEMBURG 
compleet 65 bladen 
MONACO 
compleet 79 bladen 
NOORWEGEN 
compleet 45 bladen 
OOSTENRIJK 
vóór 1945 58 bladen 
va 1945 54 bladen 
SAN MARINO 
compleet 95 bladen 

39,20 

36,80 

23,40 
84,— 

28,80 

52.— 
40,— 

34,40 

52,— 

63,20 

36,— 

46,40 
43,20 

76,— 

ZWEDEN 
compleet 100 bladen 80,— 
ZWITSERLAND 
compleet 119 bladen 95,20 
SPANJE 
compleet 145 bl 11«,— 
VATICAAN 
compleet 47 bladen 37 6C 
BRITS AMERIKA 
va 1946 109 bladen 87,20 
CANADA 
compleet 38 bladen 30,60 
GHANA 
compleet 35 bladen 28,— 
ISRAEL zonder tab 
compleet 35 bladen 28,— 
ISRAEL met tab 
compleet 44 bladen 35,20 
VER STATEN AMERIKA 
compleet 91 bladen 72,80 
VERENIGDE NATIES 
compleet 20 bladen 16,— 
VERENIGD EUROPA 
E E G 31 bladen 24,80 
meelopers 67 bladen 53,60 

ledere band kan ca 75 bladen bevatten Banden in verschillende k leuren" Verzuim met 
onze «tand Nr 2 op de AMPHILEX te bezoeken Daar kunt u desgewenst de SUPPLE
MENTEN van de verschillende landen meenemen Supplementlijst op aanvraag 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND" 
Winkel en showroom Leeuwenstraat 2a  Hilversum, t.o het station. 
Postadres Postbus U3, Hilversum. Telefoon (02950) 4 76 06. Bankier: 
Alg. Bank Nederland, Bussum. 

IEDERE DAG MEER GENOEGEN MET HET LINDNER 
FALZLOS ALBUM 



ZrCHTZENDINGEN 
N E D E R L A N D en O R. zowel gebruikt als ongebr nagenoeg compleet opgenomen 
in Zichtzendingen, variërend van de duurste naar de goedkopere zegels en series, 
met veel gespecialiseerde emissies en variëteiten, roltanding, luchtpost, port, 
brandkast enz, en uitgepnjsd tegen zeer aantrekkelijke en reële prijzen, 
buiten een tien to t vijftiental zegels/series uitgeprijsd tegen 65/65% van catalogus 
N V P H 
BELGIË, geheet als bovenstaand, gebr en ongebr , luchtpost, bloks, port, spoor
zegels etc volgens Yvert catalogus uitgepri|sd tegen AO/50% 
L U X E M B U R G » hierin vindt u buiten vele zeldzame series en losse waarden (op 
één serie na geheel compleet verwerkt) vele variaties, tevens uitgebreid dienst, 
port, bloks, luchtpost etc , uitgepnjsd 30/55% Yvert 
FRANKRIJK, buitengewcon ri jk sortiment zegels, vanaf No 1 zowel gebr als 
ongebr opgenomen, wisselend van de duurste tête^bêche naar de goedkopere zegels, 
met port, luchtpost bloks etc , 40/50% Yvert 
Z W I T S E R L A N D , voor beginners en uiterst vergevorderden, zowel gebr als 
ongebr opgenomen, mede luchtpost, tête bêche, bloks, dienst etc 40/55% 
S C A N D I N A V I Ë , Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden, vooral klassiek 
belangrijk vertegenwoordigd, hoofdzakelijk gebruikt, latere uitgiften hoofdzakelijk 
ongebr , uitgepnjsd 40/50% Yvert 
ENGELAND« vanaf No 1 gebr en ongebr opgenomen, buiten de normale, vele 
zeldzame zegels, uitgepr 35/50% Yvert 
D U I T S L EN GEBIEDEN, zowel gebr als ongebr uitgebreid opgenomen, tegen 
30/50% Yvert 
OOSTENRIJK, nagenoeg compleet opgenomen, klassiek hoofdzakelijk gebr , na 
1930 ongebr 35/50% Yvert 
San Marino, Polen. TsjechoSlowakiie, Liberia, Egypte, Franse en Engelse kolomen 
enz 30/45% Yvert 
Bovenstaande landen zijn dermate samengevoegd, dat een beginnend en een ver tot 
zeer ver gevorderd verzamelaar een ruime keuze ontvangt 
Uw aanvrage of mancolijst wordt per omgaand behandeld, levering per week/maand, 
voor een door u te bepalen bedrag, minimum per zending f30 —, betaling naakkoord
bevinding binnen 5 dagen na ontvangst 
BIJ het zenden van een mancolijst, gelieve u reserve no op te geven 
Engelandaainbieding * = ongebr 

1 * luxe 
2 luxe 
3»* I g 
<• luxe 
5 luxe 
6 luxe 
7 luxe 
10« luxe 
11« luxe 
16» luxe 
17» I g 
19» I g 

300,— 
160,— 
*5 ,— 

175,— 
50,— 

150,— 
55,— 
70,— 

400,— 
450,— 
220,— 
75,— 

21» 
22» 
23» 
24* 
25» 
27» 
28» 
29» 
30 ' 
32» 
36» 
40» 

luie 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 
luxe 

PI 

PI 

125,— 
125,— 
150,— 
200,— 
125,— 

15 35,— 
115,— 

90,— 
350,— 

35,— 
150,— 

2 375,— 

47» luxe 
4a» luxe 
50» luxe 
54» luxe 
74/77» luxe 
67/71» luxe 
76/85» luxe 
88» luxe 
89 luxe 
91/104» luxe 
105 luxe 
118/121» luxe 

125 
55 
20 

200 
50 
60 

200 
80 

300, 
70, 

125, 
425, 

Bovenstaand slechts een kleine greep utt onze voorraad Engeland, ook gebruikt 
nagenoeg compleet aanwezig 

Uw aanvrage of mancolijst naar 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
G. L. vmn Toor  Binnanwef 13  Loeneriloot  Telf (02949) 377 

EUR0PAZECEL5 
Achtergrond en geschiedenis met complete lijst legels en aanvullende supplementen 
Een uitstekend boek dat elke verzamelaar moet hebben Gireert u f 9,90 op giro 
88 74 90 ten name van Drukkerij de Hoop cv, Zutphen en u ontvangt franco het 
boek met 2 supplementen thuis 
Het supplement over 1966 verschijnt m juni 67 
Europaiegels, een uitgave van De Walburg Pers, Markt 84a, Zutphen 

K I L O S PTT LIaatste Rijksvei l ingS 
1 KILO t /m f 2,50 in doosje orig verz met M W O f 35,— 
5 KILO t /m f 2,50 in zak met enorm veel 2% Guldens f 160,— 
100 GRAM Ned Indie ± 500 zegels ± 35 jaar oud m zakje f 17,50 
1 KILO BELGISCHE SPOORWEGEN enorme verscheiden

heid met hoge waarden 
Mooi gebr. per 100 
533 75c face 25,— 
635 21/2 Gulden 5,— 
691 30 c de Ruyter 50,— 
698 30 c Europa '57 65,— 
711 30 c Europa'58 35,— 
755 30 c Europa '61 20,— 
762 30 c Huweli jk AO,— 
770 30 c telefoon 65,— 
Ongebr. boekjes 5657 8,50 

809 30 c Onafh 
837 iO c Verzet 
838 1 G M W O 
840 I T U 40 c 
102 85 c port 
103 90 c port 
104 95 c port 
106 1,75 por t 

boekjes 5859 

37,50 
20,— 
37.50 
25,— 
30,— 
10,— 
10,— 
10,— 
7,50 

3.50 

Postzegelhandel P. Koopmanschap 
Huizerstraatweg 10 ■ N A A R D E N  G i r o 55.59.57 

T e l . (02959) 1 94 65 

Gevest igd. 

POSTZEGEL 
EN MUNTEN 
HANDEL 

^GARMY 

ROKIN 107 TEL (020) 23 49 64 

Privé 
Volkerakstraat 4 hs 
(1 minuut van Amphilex) 
Tel (020) 73 57 27 
AMSTERDAM 

Gespecialiseerd in Israel 

Reeds 20 jaar FDC 
levering in abonn N U 26 landen (van 15 hiervan ook de zegels) 
Soepele voorwaarden I e klas materiaal en afwerking Ook albums, 
Katal en Fil artikelen 

BEZOEK ONZE STAND NR. 50 OP DE AMPHILEX 
t e n t . RAI 11 t / m 21 mei en o v e r t u i g uzelf 

T. Har teve ld 's FDC Service, Blondeelstraat 36, Rotterdam 14 Tel 20 40 70 
Giro 50 74 07 

WEDERVERKOPERS! 
W I J hebben voor u een grote sortering courante korte en 
complete motiefseries engros o a schilderijen, Kennedy, 
Churchi l l , dieren, bloemen, etc Diverse samenstellingen 

Vraagt vri jbl i jvend een zichtzending aan, dan wel toezen

ding van onze prijslijsten 

P O S T Z E G E L H A N D E L L E T C O N.V., Prof Tulpstraat 2 (tegen

over ingang Amstel Hotel) AmsterdamC Tel 6 22 20 

Tarieven voor advertenties in dit maandblad, 
buiten de branche, zijn op aanvraag 

verkrijgbaar bij BOOMRUYGROK N.V. 
Postbus 501  H a a r l e m  Telefoon ( 0 2 5 0 0 ) 1 7 4 5 0 (6 l i jnen) 

SPECIALE AMPHILEX AANBIEDING 
N E D E R L A N D & O V E R Z E E , (incl Indon ) 
Ruim 1000 zegels, waarvan tenminste 800 verschillende Catalogus

waarde gegarandeerd meer dan ƒ325,— Hiermee koopt u een goud
m i jn ' Zeergeschikt voor de handel en als ruilmateriaal'Slechts f" 99,—. 

R E S T A N T P A R T I J E N G E H E L E W E R E L D 
Alles door elkaar gestempeld en ongestempeld, afgeweekt en onaf-
geweekt Deze zegels hebben zich gedurende vele jaren bij ons 
opgestapeld en gaan thans de deur uit voor een fractie van de waarde 
KLEINE PARTIJ Minstens 2000 zegels en 1000 soorten Prijs f 25,— 
GROTE PARTIJ Minstens 3000 zegels en 1500 soorten In deze parti j 
v indt u vele waardevolle en zeldzame zegels' 

V E R Z E G E L D E B E L G I S C H E S P O O R W E G K I L O ' S , ledere ki lo 
vormt een goudmijn met vele waardevolle zegels Hele kilo ƒ42 50, 
halve kilo f 22,50 

N E D E R L A N D en O V E R Z E E , kleine partij Cataloguswaarde ge
garandeerd meer dan ƒ90,— Slechts ƒ29,— (minstens 300 soorten) 

1000 verschil! Polen, een prachtcollectie Slechts ƒ 99,— 
500 Verschill GROOTFORMAAT TsjechoSlowakije Cat waarde 

Fr 170,— Slechts ƒ29 ,— 

Tegen inzending van een 50 centszegel (aftrekbaar van uw eerste 
bestelling) zenden wi j u gaarne onze engrosprijslijsten van NEDER
L A N D EN OVERZEE, van INDONESIË en van andere landen 

Vooruitbetaling of onder rembours (150 c. extra). 

POSTZEGELHANDEL AKROPOLIS 
Postbus 1708, A m s t e r d a m . G i ro 129.84.42 (afhaaladres: H a a r 
l emmerweg 11/2e etage) 



Maakt bij aankoop 
zowel als bij verkoop 
gebruik van onze veilingen, welke 
regelmatig plaatsvinden 

De eerstvolgende en 12e veiling vindt plaats op 

22 en 23 mei a.s. 
ledere dag kijkdag ten kantore (ook zaterdags), tevens 

houden wij weer twee kijkavonden en wel op 

woensdag 10 mei en woensdag 17 mei. 

De mooi uitgevoerde veiling catalogus, met honderden 

afbeeldingen, wordt U gratis op aanvraag toegezonden! 

Geveild wordt onder meer.-

"Ar Nederland en O.R. zeer uitgebreid met groot aantal Ie emissie. 

* West-Europa waarbij Duitsland, Liechtenstein 

en Oostenrijk zeer goed vertegenwoordigd zijn. 

* Overzee waaronder belangrijke Engelse koloniën 

^ Een groot aantal albums en stockboeken. 

Aanvragen voor veilingcatalogus en inzendvoorwaarden 
te richten aan ons veilingkantoor: 
Korte Houtstraat 20 B Den Haag Tel. (070) 18 05 00 

Aanvragen voor prijslijsten en bestellingen uitsluitend te 
richten aan ons verzendkantoor: 
Jac. Vermeystraat 30 Scheveningen Tel. (070) 55 86 38 



Uw bezoek aan onze stand op de 
"Amphilex" wordt door ons op 
hoge prijs gesteld. 

Voor onze 13e veiling welke wordt gehouden op 

23 en 24 juni a.s. 
kan nog tot 27 mei materiaal worden aangenomen. 

Bij toezending uitsluitend aangetekend. 

Datgene wat u wilt laten veilen kunt u, behalve op ons 

kantoor, ook afgeven aan onze stand op de "Amphilex". 

Juist verschenen onze nieuwe prijslijsten: 

• Nederland en O.R. 

• Verenigd Europa 

• Ruimtevaart 

Deze prijslijsten zijn gratis verkrijgbaar, een briefkaartje 

is voldoende! (Duidelijk opgeven welke prijslijst u wenst.) 

W. H. DE MUNNIK 



KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

NIEUWTJESABONNEMENTEN 
EUROPESE LANDEN: KOERS
WAARDE + lO'/i. C. van der Zan-
den-te Veele, Kwartelstraat 50, 
Wtjchen. 
Te koop aangeboden door verza
melaar: grote party Ned. en O.G., 
Duitsland, Amerika, Portugal etc. 
p. stuk en serie, w.o. top. Verder 
vele dubbelen uit mijn muntenverz. 
Koninkrijk etc. Gevraagd munten 
van Groningen, Coevorden, Zwol
le, Deventer, Kampen, Lljster-
besstraat 11, Roden. 
Part. biedt hoge prijzen voor kan-
toorpost. Aanb.: Th. Vermeulen, 
Meentstraat 3, Nijmegen. Telefoon 
(08800) 5 05 73. 
Te koop: grote partijen keurig af-
gesn. firmapoststempels en ge
meentestempels. Schieweg 7B, Rot
terdam. Telef. (010) 24 39 09. 
Bod gevraagd op 2 Japanse bezet
tingzegels, ongebr., Sumatra, 2 x 
5 gld. Kreiisler. 1 Japanse bezet
tingzegel, ongebr. Banka, Konij
nenburg 735 (25) en 13 stuks Ne
derlandse portzegels, gebr. in Ned. 
N. Guinea op adreskaarten, stem
pel Sorong enz. N. M. Ch. Jourdan, 
Juliana v. Stolbergstr. 42, Dor
drecht. 
Amphllex. wij brengen voor deze 
grote tentoonstelling 3 prachtig 
uitgevoerde max, kaarten voor 
f 7,50. Door storting op postr. nr. 
1283577 t.n.v. de heer Riet. Am
bachtstraat 9, Utrecht, ontvangt u 
deze 3 kaarten franco thuis. 
Te koop; Postzegels van Nederl., 
zeer voordelig. Vraag gratis onze 
prijslijst. ,,De Post", postbus 1025, 
Tilburg. 
Aangeboden: Frankrijk, p,frs, en 
gebr, tegen Nw. Guinea, Dusais-
sols, Karnalijnhorst 64, Den Haag. 
NEDERLAND 
KLASSIEK EUROPA 
WEST-EUROPA 
tot 1940, fraaie zichtboekjes be
schikbaar met betere nummers; 
kwaliteit. Opzet meer filatelistisch 
dan commercieel. Lage prijzen! 
Drs. A. H. M. Willems, Wilhelmi
nalaan 17, Hulst (Z.). Tel. (01140) 
24 96. 
Te koop of te ruil Vat., Duitsland, 
Ned., Europa-zegels, Nellen, Bene-
luxlaan 109, Heerlen. 
Ned. port nr. 5 F.K.A. type IV 
(breukstreep boven kort), pfr. z.g. 
Min. dun stipje, verder pr. stuk. 
Voor hoogste - redelijke - bod of 
ruil. Tel. (030) 8 48 32, 

G E V R A A G D 

Voor privéverzameling te koop ge
vraagd; Collectie en/of zegels met 
afbeeldingen van auto's en wie wil 
de nieuwe uitgiften voor mij ver
zorgen? Aanbiedingen aan C, Wou
denberg, Duinlaan 28a te Oostvoor-
ne. 

Bod gevraagd op 130 off. Phlllps-
vlucht-covers (getypt adres) en 300 
zegelboekjes nr. 59 met tekst. Te
vens boek met Ned. zegels onge
bruikt en postfris, cat. f 1200,—. 
Zend postzegel v. 20 cent voor ge
stencilde inhoudsopgave. Br, onder 
nr, Ph, 241 aan Boom-Ruygrok N,V, 
te Haarlem, 

Te koop gevr. Oude Ned. ansicht
kaarten. C, Rademaker, Soemba-
wastraat 57-1, Amsterdam, 
Te koop gevraagd: alle goed ge
stempelde kinder- en zomerzegels 
tot 1965 voor ƒ 1,95 per 100 stuks. 
Geen zendingen kleiner dan ƒ 10,—' 
s,v,p, gironummer aangeven. Te
gen hoge prijs gevraagd alle post
zegelboekjes van Ned, Vraagt bod, 
D, J, Bosman, van Blommestijn-
weg 45, Rotterdam, Tel, na 6 uur 
29 04 69, 
Te koop gevr,: Vliegbrieven (spec, 
vluchten), ook Zeppelin- en Bal
lonpost, Br, aan W, J, Lenting, v, 
d. Watersingel 154, Voorburg, Tel. 
(070) 83 60 80, 
Contact gezocht met (N,I,V.A,) ac
countant of notaris in provincie 
Utrecht, die deskundig is op 't ge
bied van de controle van mobiele 
verzamelingen en partijen postze
gels, Br, onder ijr, Ph, 245 aan 
Boom-Ruygrok N,V, te Haarlem, 

D I V E R S E N 

j , g, mlUaard, beëdigd filatelis
tisch makelaar-expert: keuringen, 
taxaties, inl, gr, verkrijgb, hove
niersweg 18, tiel, tel, (03440) 38 79, 
Uw F.D,C,'s stijgen in waarde wan
neer u ze in het vervolg adresseert 
met eigen gegomde en bedrukte 
etiketjes (4,5 x 2 cm), ƒ 6,50 voor 
500 stuks, f 9,50 voor iooo stuks, 
f 15,— voor 2000 stuks in luxe etui. 
Correct en duidelijk! A'damsDruk-
werkhuis, iBox 5380. A'dam, 

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. 

BUITENLAND 

Liechtenstein - Philatelie, Nieuw-
tjesdienst. Verzending op de dag 
van uitgifte, Zichtzendlngen naar 
mancolijst bij vermelding van 
referenties. 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 briefkaartje en u 
ontvangt ze. Zolang de voorraad 
strekt! Wiener Marken-Zentrale, 
1121 Wien, Oostenrijk, 

Japan FDC 10 versch. f 5,—, gebr, 
zegels 150 versch, ƒ 5,—, Yn, Kana-
gawa, Itami, Box 36, (Hyogo) Ja
pan (APHV), 

* = ongescempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Arbanië 
Vip. 15/21« 

Duitsland 
Al l . Occ. Bizone 
41 /é4» 
«5/68« 
74/75« 

Bundespost 
29/32« 

72,50 

60,— 
107,50 

16,— 

67,50 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

Tchecho-Slowakij 
203/05« 160 
209/12« 145 
Vip. 1/3* 120 
Vip. 4/6« 220 

Oostenrijk 
133/34* 360 
419« 16 

J. C. R E N Z E N 

Duitsland 
368/70« 
390/93« 
398/400« 
416/20« 
421/25« 
547/56« 
565/72« 
612« 
637« 
639« 

11,25 
70,— 
67,50 
67,50 
72,— 
25,— 
27,50 
30,— 
17,50 
18,75 

Bergselaan 225b - Rotterdam - Tel. (010) 24 88 86 - Giro 48.17.79 

10c PLAAT X 
Boek met alle kenmerken van de afzonder
l i jke zegels, In Nederlands en Engels, 40 biz, 
met 180 tekeningen, echte foto's van alle 
100 zegels op ware grootte. f 35,— 
Boek zonder de foto's f 15,— 
Set foto's apart f 25,— 

Luxe album voor deze plaat X in echt leer gebonden met 50 uit-
neembare bladen. 
Het album bevat van alle 100 zegels zeer sterk vergrote foto's, waarop 
alle kenmerken zeer duidelijk ui tkomen, ƒ 150,— 
Zeer beperkte oplage. Verzending uitsluitend na ontvangst van geld. 

1 
& - « . « « ^ 

L. SICKING 
H O G E H A M 155 - D O N G E N Giro 109.02.69 

F D C : N E D E R L A N D , speciale afstempeling op I e dag 
Uw collectie kunt u hiermede ui tbreiden; ook voor de toekomst 
noteren wi j abonnementen! 

E,73 Br, week, A'dam 5,50 
E,73 Veldpost 12,50 
E,73 Keukenhof 15,— 
E,75 Amsterdam 1,50 
E,77 Rotterdam 2,— 
E,78Samenh, (2) 4,50 
E,79 Keukenhof 4,50 
E,79 Veldpost 4,50 
E,80 Amsterdam 1,20 
E,80 Evoluon, Eindh, 3,— 
E,81 Rotterdam 3,50 
E,81 Autopostk, A'dam 7,50 

Gelegenheids-„FDC" geboorte kind Kon. fam., bij U W handelaar 
verkrijgbaar of voor f 0,85 per stuk door ons franco toegezonden. 
Aanb. vri jbl i jvend. 

Postzegel handel „ P H I L A T O " G. Wentzel 
Smedenstr. 126, Deventer, te l . (05700) 178 67, Giro 91.78.09 

E,4 autop, Baarn 
E,5 phil ipskrt 
E,30 Vlissingen 
E,35 Amsterdam 
E.48 Amsterdam 
E,52 Warfum 
E,55 Scheveningen 
E,65 Jeugdl, R'dam 
E,65Wonderl„ Eindh. 
E,65 ld, violet st. 
E.66 Fluzi, Middelh, 
E,72 Veldpost 

125,— 
28,50 
6,50 
3,50 
1,85 

17,50 
24,50 
5,— 
5.— 
5.— 
2,— 

35,— 

De sluitingsdatum 

voor het juni-nummer 

is gesteld op 23 mei a.s. 

Dit nummer verschijnt 

op 14 juni 1967. 



HAW ID 
KLEMSTROKEN 

beschermen reeds 20 jaren betrouwbaar postfrisse en gebruikte zegels 
stel ook uw kostbaar bezit veilig! 

Leverbaar: Stroken met zwarte of doorzichtige achtergrond 21 cm lang 
voorts gesneden: op maat van het zegel. 

Importeur: 

postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 2 4 huis - AMSTERDAM 9 - Telefoon 79 2 6 4 0 

G 0 3 S E voor 

M A N C O ' S 

geen bestellingen beneden f 50,-
Tel. 0 2 9 5 9 - 1 0 9 9 4 

A. Gosse (Gooise Postzegelhandel) 

Groest 88 - Hilversum 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEiUNG N.V. 
meer dan 2 5 jaar onder de huid ige leiding 

][Di©Da 

Wi(t qij tot verkooD van o o s t z e q e l b e z i t ove rgaan? 

Zeker bij de huidige marktconstellatie en het zeer uiteenlopende prijsniveau in diverse 
landen, is een internationaal goed georiënteerde veiling hiervoor de aangewezen weg! 

ONZE GROTE ERVARING. ONZE VELE RELATIES DE SERIEUZE EN DESKUNDIGE 
VOORBEREIDING ONZER VEILINGEN. EEN EN ANDER GEPAARD AAN HET VELE WERK DAT 
WIJ VAN ONZE VEILINGEN MAKEN. DE BELANGSTELLING DIE HIERVOOR ALLERWEGEN 
BESTAAT EN DE VERGAANDE DISCRETIE. DIE - NAAR WIJ HEBBEN BEWEZEN - BIJ DE 
UITVOERING VAN OPDRACHTEN WORDT BETRACHT. ZIJN U EEN WAARBORG, DAT OOK UW 
BELANGEN BIJ ONS IN GOEDE HANDEN BERUSTEN EN DAT WIJ DEZE NAAR MOGELIJKHEID 
TOT UW VOLLE TEVREDENHEID, TEGEN EEN VOOR ONS DOELTREFFEND INTERMEDIAIR 
MINIMALE VERGOEDING, ZULLEN WETEN TE BEHARTIGEN. 

ROKIN 58, AMSTERDAM-C. - TELEFOON (020) 23 02 61 - 24 23 80 

<OFFSETDRUK BOOM RUYGHOK NV H A A j 


