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IK KOOP 
tegen beslist contante betaling 

Neder land & Overzeese Rijksdelen 

NadarUnd 
1 * * o 

61 b-C 90,— 80,— 
90-101 750,— 400,— 
101 450,— 350,— 
102-103 24,— 2,51) 
104-105 125,— 75,— 

1 107-109 22,50 —,— 
1 121-131 210,— 125,— 

130 97,50 67,5(1 
131 97,50 52,511 
132-133 30,— 4,5(1 
134-135 2 1 , — 12,5(1 
136-138 70,— 42,5(1 
139-140 5,— —,— 

1 141-143 6,— 2,75 
1 166-168 4,75 2,25 

199-202 9,— 4,25 
203-207 17,50 8,75 
208-211 8,50 2,811 
212-219 39,— 16,— 

Nederland II Nederland 
" °, 220-223 10,— 2,25 

225-228 15,50 4,25 
229-231 17,50 7,50 
232-235 15,75 5,—! 
236-237 60,— —,—' 
238-239 32,— 13,50 
240-243 22,50 7,50 
244-247 45,— 20,— 
248-251 24,— 9,— 
257-260 32,— 10,— 
261-264 20,— 7,— 
267-268 9,— 2,50! 
270-273 22,— 6,50, 
274-277 21 ,— 4,50 
278 7,— 1,25 
279-282 14,— 2,75, 
283-286 14,— 3,25 
289-292 12,— 2,25 
346-349 95,— 25,— 

356-373 
402-403B 
474-489 
490-494 
542-543 
561-562 
568-572 
582 
588-591 
592-595 
643 
644-645 
651 
657 
678-679 
685-689 
719-723 
LP 12-13 

** 27,50 
27,50 
16,— 
1,75 
1,15 
1,1(1 
6,211 
0,3' 
1,7n 

24,— 
0,4) 
0,75 
0,25 
0,3) 
9,— 
3,15 
5,— 

185,— 

Suriname 

137-140 
141-144 
146-149 
151-156 
157-178 
179-182 
183-186 
197-199 
206-209 
214-219 
220-243 
280-283 
297-307 
308 
309-311 
312-315 
317-320 
321-322 
340-344 

** 1 
",— 20,— 
16,— 1 
17,— 1 
44,— 
1 1 . — 
«,25 

19,50 
4,— 

10,— 
85,— 
27,50 
4,50 

13,— 
24,— 
12.— 

4,— 
4,50 
7,75 

* * = postfris zonder plakker; ° = gebruikt met l icht rondstempel 

Tevens gevraagd: 
F.D.C. Nederland E 12 t /m E 35, Ant i l len E l t /m E3A, Suriname 
E 7 t /m E 30. GOEDE VERZAMELINGEN NEDERLAND & O.R. en 
PARTIJEN. Aanbiedingen met vermelding van vraagprijs worden 
p.o. behandeld. 

\A/ MkU CDIII W. VAN 3rLU 
Quadenoord 5 - Rotterdam-26 - Te l . (010) 

Discretie verzekerd 

MTCI n 
I I IE IV 
32 05 85 en 23 07 92 

R E P U B L I E K 
liist nr. 34 

nummers Zonnebloem Cat. 1967 

I N D O N E S I Ë 1 
juli 1967 

Voor zover niets anders vermeld alles postfris. Veel series ook leverbaar in blokken 1 
1 van vier. 1 

1/11 90,— 
id. Ie pi. 75,— 
3 D H 1 e p l . 20,— 
S D H I e p l . 22,50 
6 D H 1 e p l . 20,— 
9 10,— 
10 26,50 
13/14 1,65 
15/23 1,75 
16A 5,— 
23A 3,— 
24/38 35,— 
34 6,— 
38 0,35 
39 0,65 
40 2,65 
41/63 195,— 
41/63 I e pl.175,— 
64/66 6,— 
67/71 2,— 
72/80 6,75 
81/95 1,25 
96/100 0,50 
107/16 6,25 
112/16 0,25 
117 0,15 
118 3,50 
127/32 0,25 
133/36 3,25 
137/41 0,45 

146/49 5,25 
150/53 5,— 
154/56 6,— 
157/60 0,85 
179/84 0,50 
185/88 5,75 
189/94 0,75 
195/99 2,75 
204/08 1.50 
209/13 1,25 
214/19 0,40 
220/22 0,30 
223/27 1,25 
228/30 0,50 
231/35 0,65 
236/41 0,40 
242/47 0,60 
248/51 0,35 
252/56 0.20 
257/61 0,30 
262/67 0,30 
268/75 0,35 
276/79 0,40 
280/85 1 , — 
286/88 0,20 
289 0,10 
290/99 3,25 
bl.1/4 3.— 
300/02 0.50 
303/05 0,50 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N : Beste 
voerd. Aankopen beneden 30 gulden wor< 
ten. Alle vorige Indonesië-aanbiedingen zii 
ken dagelijks van 10 uur tot 16. uur. Za 
drukaeriea boven 25 gulden z i jn voorz i 

1 brieven en gebruikte zegels van Indonesië 3 
1 Betaling binnen 5 dagen na ontvangst. 

POSTZEGELHANDE 
Herengracht 167 parterre - Amsterdam 
Bankiers: Coop. Raiffeisenbank Sloten 

1 Amsterdam (Sloten). 
Door verhuizing levertijd circa 2 / , 1 3 

306/17 en 
367/74 2,15 
318 0,40 
319/21 1,20 
322/27 0.50 
328/31 0,50 
332/35 en 
344/63 1,50 
336/39 0,30 
340/43 0,30 
364/66 0,30 
367/74 zie bii 
306/17 
375/78 0,25 
379/82 0,25 
383/86 0,20 
387/90 0,20 
391/94 0,20 
395/97 0,20 
398/401 0,20 
402/05 0,20 
406/07 0,20 
408/11 0,25 
412/19 0,45 
420/23 0,20 
424/33 1,50 
434/45 0,50 
446/49 0,40 
450 0,10 
451/52 0,30 

453/55 0,25 
456/58 0,20 
459/63 0,30 
464/67 0,25 
468/71 0,20 
472/86 0,45 
489/93 0,25 
494/97 0,15 
498/501 0,20 
502/10 1,25 
511/14 0,50 
515 0,60 
Muziek 10 w. 3,25 1 

Porten | 
4/13 12.50 
21/26 0,60 
27/28 0,25 
29/35 0,45 

Riau Archipel 1 
1/22 200,— 
id. Ie pi. 175,— 
23/25 50,— 
26/32 4,— 
33/41 15,— 

I r ian Barat 
1/20 en port 1/6 
cpl. 7,50 1 

Hingen onder 5 gulden worden niet uitge- | 
en verhoogd met tenminste 1 gulden kos- 1 
n hiermede vervallen. Persoonlijke bezoe- 1 
terdags 10.30 uur tot 15.00 uur. Al le op- 1 
en van on> garantiestempel. Eerstedag- 1 
ijn NIET leverbaar. 1 

:L HARTOG OKKER 
-C (achter de Dam) - Postgiro 193156. 1 

Badhoevedorp - Osdorperweg 31 1 

weken. 1 

onze 

VEILING 
vin(dt plaats op: 

9 SEPTEMBER a.s. 
in het Volksparkrestaurant te Enschede. 

Inzen(dingen hiervoor kunnen dagelijks worden 
aangenomen. Sluitingsdatum 30 juli a.s. 

KATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG 

Postzegelveiling 
't Oosten 

Correspondentieadres: Postbus 287, Enschede 
Telefoon (05420) 1 88 24 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Suriname ongebruikt zonder plakker: nrs. 127-129 ƒ5,—; nrs. 183-186 
ƒ8,—; nrs. 190-193 ƒ8,70; nrs. 194 ƒ13,50; nrs. 197-199 ƒ30,—; 
nrs. 206-209 ƒ6,—; nrs. 210-213 ƒ3,—; nrs. 2U-219 ƒ U,—; nrs. 247-
248 en vigp. 29-30 ƒ11,— ; nrs. 278-279 ƒ8,50; nrs. 297-307 ƒ7,25; 
nrs. 308ƒ20,—; nrs. 309-311 ƒ32,—; nrs. 312-315 ƒ16,—; nrs. 317-320 
ƒ6.—; nrs. 321-322 ƒ6,70; nrs. 326-329 ƒ5,20; nrs. 335 ƒ3.50; nrs. 
336-339 ƒ6.25; nrs. 340-3a ƒ12.—; nrs. 345-348 ƒ4.—; nrs. 349-353 
ƒ8.50; nrs. 361-370 ƒ11,50; nrs. 371-375 ƒ5.—; nrs. 379-383 ƒ4.65; 
nrs. 384-389 ƒU,—; nrs. 390-393 ƒ2.50; nrs. 398-402 ƒ5,—; nrs. 
403 ƒ4.—; nrs. 405-409 ƒ4.70; nrs. 410-413 ƒ 2.80; nrs. 414-417 ƒ2.80; 
nrs. 420-423 ƒ3.— ; vliegpnr. 16 ƒ10.—; nrs. 17 ƒ14.50; nr. 19 ƒ70,—; 
nrs. 20-22 ƒ32,—; nrs. 24-26 ƒ80,—. Stuur uw mancolijst. vele nrs. 
voor 80%. 
Wij zijn kopers van verzamelingen, engros partijen. 
JAC. ENGELKAMP - Spuistraat 301 - Amsterdam 
Giro: 312696. Tel. 23 09 98. 

Nederland pfr. z. pi. 
293/5: ƒ5.80; 392/6: ƒ2.—; 444/8: ƒ0.50; 405/21: ƒ1 .—; 423/7: ƒ0,40; 
460/8: ƒ7,—; 490/4: ƒ2.20; 506/7: ƒ0,70; 508/12: ƒ2,10; 542/3: ƒ1,70; 
544/8: ƒ5,40; 556/60: ƒ27.— ; 583/7: ƒ10.—; 685/9: ƒ5.—; enz. enz. 
Speciale stempels: Paraat, Gorinchem; Paraat. Ede; Nato Taptoe. 
Arnhem; p.st. ƒ1,—. Amphilex: Tentoonst.: ƒ1 .—; Boesman: ƒ15,—; 
Boesman met Amphilexserie: ƒ35,—. 
Alle stempels zijn op speciale enveloppes. Max. krt. zomer '64, '65, 
'66. '67: ƒ5,—. 

Extra koopje: Turkije '66: ƒ3.—; F.D.C, ƒ5.50. 

POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13, Abbekerk. Tel. (02298) 278 



^ Een begrip in de filatelie ir 

Het aantal inzendingen 
voor onze 

grootste veiling 
van het jaar 

van 26 tot 30 september 
1967 

"5 
steeg in de laatste dagen alsmaar, zodat wij 
besloten hebben tot de instelling van 
een „speciale vakantiedienst" voor het in ontvangst 
nemen en bewerken van de steeds maar 
binnenkomende zendingen. 

Deze concentratie van uniek materiaal 
zal Philatelisten uit de gehele wereld aantrekken. 
Maakt gebruik van de geboden gelegenheid - wij 
nemen nog korte tijd (uiterlijk tot eind juli) 
geschikt materiaal aan. Elke kavel dient 
tenminste een paar honderd D.Mk. waard te zijn, 
en elke inzending dient toch tenminste 
een netto-waarde van enige duizenden D.Mk. 
te hebben. 

H.C. SCHWENN 

^ 

D 6 Frankfort/IVIain, Neckarstrasse 9 
Postfach 16707. Tel. 252010. Duitse Bondsrepubliek. 

^ Een begrip in de filatelie 



ONMISBAAR VOOR IEDERE FILATELIST 
UNIEK EN PRAKTISCH 
o.a. twee loepen, 3x en 10x vergr., 
gegraveerde tandingmeter, 
doorl ichtmogeli jkheld enz. 

VERKRIJGBAAR 
BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 

t WAARBORGMERK VOOR KWALITEIT 

Postzegelpincetten, origineel Solingen, tegen lage 
prijzen, v/a ƒ0,95 tot ƒ2,75, uit eerste kwaliteit staal. 
Vraag erom bij uw postzegelhandelaar. 

Handelaren vraag onze prijzen en leveringscondities 

IMPORTEUR: C. WOUDENBERG Import-Export, Oostvoorne 
Postbus 24 - Filatelistische Handelsonderneming 

VOOR PROSPECTUSSEN 
OOK VERKOOP VAN 
O.A. PHILATELL EN PIN
CETTEN AAN PARTICU
LIEREN 
VRAAG VRIJBLIJVEND 
INLICHTINGEN 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E L O U P E " 
Filatelistische Poslorder- en Zichtzendonderneming 

Corespondentieadres: Postbus 24, Oostvoorne 
Kantooradres: Lijsterbeslaan IS, Oostvo«me 

Kantooruren: maandag t.e.m. 
vrUdae 9-12 en IM7.30 u. 

Telefoon: 01885-340» 

ZICHTZENDiNGEN 
U zult zich geen groter genoegen 
doen, en uiteraard ook ons. door 
vri jbl i jvend één van onze zeer 
mooie, en gevarieerde zichtzen-
dingen, aan te vragen. Wij hebben 
materiaal van Nederland en o.r. 
landen van W-Europa en Indonesia. 
Al les ingeplakt volgens de gege
vens N.V.P.H.-Yvert catalogen. 
Ook voor klassieke zegels zijn 
wij het juiste adres. Vraagt eens 
vri jbl i jvend onze gratis prospectus 
aan. 

* 
Tevens verzorging van nieuwtjes 
en F.D.C.'s in abonnement, tegen 
lage koersprijs. zonder extra kos
ten. 

POSTORDERS 
Enkele jaren geleden begonnen wij 
aarzelend, op grond van vele aan
vragen, met onze afd. Postorders. 
Tot op heden is dit een enorm suc
ces gebleken, en zijn wij van me
ning dat door dit succes in een 
behoefte is voorzien. Niet Iedereen 
is in de gelegenheid een postzegel-
winkel te bezoeken. Doe zo als 
velen reeds deden, laat uw al
bums e.a. f i latel ist ische benodigd
heden aan huis bezorgen. U krijgt 
3 dagen gelegenheid 't bestelde te 
bekijken. Dus . . . geen miskoop!!! 
Is de zending niet naar uw zin, dan 
zendt u deze binnen 3 dagen aan 
ons terug. 
Vraag prospectus!! 

47e VEILING 
Deze veiling, waarvoor wij reeds meerdere 
interessante inzendingen mochten ontvangen, 
wordt gehouden op 

zaterdag 2 6 augustus a.s. 

Inzending van goed materiaal is nog mogelijk tot 
uiterlijk 29 juli a.s. 
Veilingcatalogus gratis. Laagste veilingkosten. 
Vlotte afrekening. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbroci(we9 174, Dordrecht. Telefoon 01850-40733 ook's avonds. 

I I V H O U D 
van dit nummer 

Hoofdartikel 385 
Eerste Emissie Ned.-Indië (15*) 386 
Amphilex-nasprokkels 388 
Bondsdagen in Amsterdam / „Automaaf'isering 
alom 390 
Een vondsit na 90 jaar / Historisch dokument . . . . 392 
Over de Oostgrens 394 
Voor uw boekenplank 395 
Canadese Post / Spoörweglilatelie 396 
Wij ontvingen / Ingezonden 398 
Agenda / Tentoonstellingen, ruUdagen en jubilea . 399 
Rubriek Nederland / Overzee 402 
Rubriek Postwaardestukken / Stempels 403 
Rubriek België 404 
Rubriek Post uit Parijs 405 
Rubriek Verenigde Naties / Suid-Afrika 406 
Rubriek Wij lazen voor u 407 
Nederlandse Bond van Fil. Verenigingen 408 
Nieuwtjes 409 

ZICHTZENDINGEN 
N E D E R L A N D en O.R. zowel gebruikt als ongebr. nagenoeg compleet opgenomen 
in Zichtzendingen, variërend van de duurste naar de goedkopere zegels en series, 
met veel gespecialiseerde emissies en variëteiten, roltanding, luchtpost, port, 
brandkast enz., en uitgeprijsd tegen zeer aantrekkelijke en reële prijzen, 
buiten een tien tot vijftiental zegels/series uitgeprijsd tegen 65/85% van catalogus 
N.V.P.H. 

BELGIË, geheel als bovenstaand, gebr. en ongebr., luchtpost, bloks, port, spoor-
zegels etc. volgens Yvert catalogus uitgeprijsd tegen 40/50%. 

L U X E M B U R G , hierin vindt u buiten vele zeldzame series en losse waarden (op 
één serie na geheel compleet verwerkt) vele variaties, tevens uitgebreid dienst, 
port, bloks, luchtpost e tc , uitgeprijsd 30/55% Yvert. 

FRANKRIJK, buitengewoon 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 e tc , 40/50% Yvert. 

Z W I T S E R L A N D , voor beginners en uiterst vergevorderden, zowel gebr. als 
ongebr. opgenomen, mede luchtpost, tête-bêche, bloks, dienst etc. 40/55%. 

S C A N D I N A V I Ë , Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden, vooral klassiek 
belangrijk vertegenwoordigd, hoofdzakelijk gebruikt, latere uitgiften hoofdzakelijk 
ongebr., uitgeprijsd 40/50% Yvert. 

E N G E L A N D vanaf No. 1 gebr. en ongebr. opgenomen, buiten de normale, vele 
zeldzame zegels, uitgeprijsd 35/50% Yvert. 

D U I T S L . EN GEBIEDEN, zeer uitgebreid opgenomen, w.o. belangrijk OUD-
DUITSE STATEN, KOLONIËN, SAARLAND, BEZETTINGSGEB., BONDSREP., 
BERLIJN etc. zowel gebr. als ongebruikt tegen 30/50% Yveit. 

OOSTENRIJK, nagenoeg compleet, klassiek hoofdzakeli)k gebr., 35/50% 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 na akkoord-
bevinding binnen 5 dagen na ontvangst. 

Bij het zenden van een mancolijst, gelieve u reserve no. op te geven. 
Uw aanvrage of mancolijst naar 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
G. L. van Toor - Binnenweg 13 - Loenersloot • Telf. (02M9) 377 



Nederlandsen Maandblad voor 

Philaielie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

C '."'■*■».. ^ V ' 
s^*,si^%*i^.^ 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris: Mr. Ant. v. d. Flier 
Tortellaan 69, 'sGravenhage7 
Waarnemend penningmeester: 

H. P. van Lente 
Cura?aostraat 35, AmsterdamW 17 

HOOFDREDACTEUR A. G. C. BAERT 
Statenlaan 51, 'sGravenhage3A 

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 

\/oor nietaangeslotenen (bij vooruit

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

op girorekening 70 6968 
ten name van de Penningmeester 

van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Amsterdam 

Losse exemplaren 
(bestellen bij de administrateur) 

f 1,50 franco per post 
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 

[ADVERTENTIES: BOOMRUYGROK N.V. 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem 

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

44e jaargang  juli 1967 (514) 

)Naar 
is 
Truus? 

Lezers die niet in de reclame en advertentiewereld thuis zijn zullen 
de titel „Waar is Truus?" wellicht niet direct begrijpen. In die wereld 
bedoelt men met deze vraag: Waar is de „Truth in advertising" gebleven. 

Helaas blijkt ons vaak dat er een groot verschil is tussen wat er in 
feite in een advertentie staat en wat de lezer — en helaas is niet iedere 
lezer een oplettend lezer — meent er uit te moeten of mogen lezen. 

Biedt een handelaar een bepaalde serie voor een bepaalde prijs aan 
dan is er geen moeilijkheid. De verzamelaar, die de serie wil hebben en 
bereid is de prijs te betalen, bestelt en weet precies wat hij zal ontvangen. 

De moeilijkheden komen pas als er „postzegels" zonder meer worden 
aangeboden. Hoe minder specificatie, hoe groter de vrijheid voor de 
adverteerder om te leveren wat hem goeddunkt en hoe groter het ge
vaar dat de koper wel krijgt wat aangeboden werd maar niet wat hij 
had willen ontvangen. 

Wanneer er staat „500 verschillende zegels met een cataloguswaarde 
van Yv. fr. 250,— voor ƒ 25,—" zal de zending bestaan uit (te) hoog geno
teerde zegels van de landen van het oostelijk blok. En zolang het er 
maar 500 verschillende zijn en de cataloguswaarde klopt heeft de koper 
niets te reclameren. In feite bestelde hij geen postzegels maar catalogus-
franken. Dat die zegels dan in werkelijkheid, ondanks de hoge catalogus
waarde, veel minder dan ƒ 25,—, waard zijn kan hij de verkoper niet 
verwijten. Wordt het aantal groter en de gemiddelde cataloguswaarde 
kleiner dan zal de zending in feite uit ,,massawaar" gaan bestaan en 
betaalt mien niet alleen de zegels maar ook het ,,arbeidsloon" voor het 
samenstellen van het pakket. 

Voor zover deze kopers de „goedkope" catalogusfranken alleen bestel
den om ze in de verenigingsrondzending voor meer geld te verkopen 
hebben wij geen medelijden. Voor serieuze verzamelaars achten wij der
gelijke aanbiedingen als regel ongeschikt. Als basis voor een verzame
ling kan een collectie „X verschillende van Yland" iets zijn, doch dan 
moet men duidelijk weten wat men bestelt, en daar schort het nog heel 
vaak aan. Zegels ,,uit Yland" betekent bijvoorbeeld niet „van Yland"! 

Laat ieder zich toch realiseren dat men nergens voor een dubbeltje op 
de eerste rang komit en dat niemand adverteert om u gelukkig te maken 
maar uitsluitend en alleen om er zelf aan te verdienen. Advertenties zijn 
een essentieel deel van elk filatelistisch blad. Zij wijzen u de weg om 
uw verzameling te verrijken. Maar wilt u gaan „handelen" dan zult u 
merken dat goedkoop vaak duurkoop is! En dat rembours betekent: 
„eerst betalen"! 

Juli 1967 38.-



EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIE (15*) J.F.CLEIJ 

Tarieven en nieuwe waarden 
Zoals we gezien hebben werd voor het gebied van Neder-

lands-Indië een eenheidsport van 10 cent voor brieven van 
enkelvoudig gewicht ingevoerd. Het port voor brieven naar 
Nederland — en uiteraard ook naar andere landen — was 
veel hoger. 

In het Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-
Indië ') vinden we over het port voor de invoering der 
postzegel in 1864: 

brief, van waar ook op Java afgezonden naar Neder
land per scheepsgelegenheid, slechts 30 en per overland-
se post via Marseille slechts 90 cent verschuldigd was." 

Gray )̂ zegt: 
„ . . . .The minimum rate of postage in the „sixties" for 

letters from the Dutch East Indies to Holland appears to 
have been 60 cents." 

In het Reglement ter uitvoering van het Koninklijk be
sluit van 22 oktober 1869 (Besluit van den Gouverneur-
Generaal van Nederlandsch-Indië, van den 3den Januarij 
1870. no. 2.) ä) staat in artikel 3: 

„voor gefrankeerde brieven uit Nederland naar Indië 
en uit Indië naar Nederland: zestig cent bij verzending over 
Marseille, en vijf-en-vijftig cent bij verzending over Triest". 

In het Postzegelblad voor Indië '') staat vermeld: 
„voor het frankeren van een brief naar Nederland betaalde 

men in die tijd 90 cent, dus moesten 9 zegels worden op
geplakt, terwijl voor de mail via Triest de porto f 1,05 
bedroeg." 

De in de literatuur vermelde tarieven voor brieven naar 
Nederland zijn dus niet gelijkluidend. Hommen ') geeft ons 
hierover gedeeltelijk uitsluitsel. Er blijken verschillende 
tarief wijzigingen te zijn geweest. 

Juli 1863. 
Het port der over Triest verzonden brieven 
werd ƒ 1,05 per enkele brief. 

Het port der over Southampton verzonden 
brieven werd ƒ 0,80 per enkele brief (KB 
18.9.1864). 

Het port over Marseille, Triest en Southamp
ton verzonden brieven werd ƒ 0,70, / 1,00 en 
ƒ 0,75 per enkele brief. 

Het port der over Triest verzonden brieven 
werd ƒ 0,65 per enkele brief (KB 7.3.1869). 

Het port der over Marseille en Triest ver
zonden gefrankeerde brieven werd ƒ 0,60 en 
ƒ 0,55 per enkele brief. 
Voor ongefrankeerde brieven werden deze 
bedragen ƒ 0,80 en ƒ 0,65 (KB 22.10.1869, resol. 
min. v. fin. 27.12.1869). 

Samenvattend kunnen we zeggen dat in het tijdvak 1860 
tot 1870 bijna het hele scala portbedragen van ƒ 0,55 tot 
en met ƒ 1,05 voor brieven van enkel gewicht van Ne-
derlands-Indië naar Nederland voorkomt en dat het port af
hankelijk is van 
1. het in een bepaald jaar geldende tarief; 
2. de verzending over Marseille, Triest of Southampton. 

Ter illustratie beelden we een brief af, die per landmail 
via Marseille op 19.4.1867 van Passaroean naar Wageningen 
is verstuurd. Op de brief zijn zeven postzegels van 10 cent 
geplakt, dus een porto van 70 cent, hetgeen overeenstemt 
met de opgave van Hommen (afbeelding 1). 

Aangezien bedragen van ƒ 1,05, ƒ 0,75 en ƒ 0,65 met uit
sluitend 10 cents-zegels niet te vereffenen waren en het als 
een bezwaar gezien werd, dat op brieven naar Nederland 
steeds een groot aantal zegels geplakt moest worden, werd 
al spoedig na de invoering der postzegels in Nederlands-
Indië de wenselijkheid gevoeld, behalve de 10 cents-waarde 
nog andere waarden in gebruik te stellen. Aanvankelijk 
werden zegels in de waarden 5, 10 en 50 cent aangevraagd. 
Hiervoor moesten nieuwe tekeningen worden ingediend. 

Oktober 1864. 

Mei 1865. 

Maart 1869. 

Januari 1870. 

Afbeelding 1. Brief van 19 4 1867 van Passaroean naar Wageninger 
gefrankeerd met zeven ongetande zegels van 10 cent. 

Door J. Vurtheim te Rotterdam werd voor deze zege] 
begin 1866 een zwarte proef op wit karton met portre 
van koning Willem III in de uniform der Gele Rijders ver, 
vaardigd, waarbij de kop naar rechts staat in een cirke 
omgeven door een gestileerde rand. Bovenin het inschri 
NED. INDIË, onderin de waarde-aanduiding 5 CENT: 
Deze proef viel niet in de smaak en werd afgekeurd (a 
beelding 2). 

1 0 . \ 

Afbeelding 2. Proef van J Vurthieim. Koning Willem UI in de un/for| 
der Gele Rijders 

De firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, waarhed 
per 1 oktober 1866 de postzegelfabricage was verplaats 
werd opgedragen nieuwe zegels voor Nederlands-Indië vol 
te bereiden. Zij stelde zich hiertoe in verbinding met hl 
buitenland. De firma Virey Frères werd verzocht, overeef 
komstig de gegeven aanwijzingen, een nieuwe tekening 
vervaardigen. 

Deze firma zond in maart 1868 twee tekeningen 
waarvan één, met de beeltenis van de koning naar rech| 
werd goedgekeurd. Door Virey Frères werd een gravu 
van de 10 cent gemaakt en hiervan werden afdrukken 
zwart op velletjes zeer dun papier ingediend. Nu kon wordl 
overgegaan tot het vervaardigen van kleurproeven. M | 
stelde zich voor dat doel in verbinding met Oscar Berg 
Levrault ite Straatsburg'). Deze zond enige proeven vl 
gegoten clichés, doch vergeleken met de oorspronkelf 
goedgekeurde afdruk, voldeden ze niet. Daarna werdl 
door Berger Levrault enige kleurproeven van galvanisc| 
clichés geleverd. 

Daar ook deze veel te grof van uitvoering waren uitd 
vallen, besloot men zich te wenden tot de Königliche Staa | 
druckerei te Berlijn voor een nieuwe gravure naar de 
kening van de firma Virey te Parijs. De nieuwe gravi, 
werd uitgevoerd door E. Schilling te Berlijn. De afdruk 
deze gravure was veel fijner en viel veel beter uit dan 
van Berger Levrault. Na goedkeuring werd de aanm^ 
van de drukplaten aan de Königliche Staatsdruckerei 
gedragen. 

Na gereedkoming hiervan werden in Berlijn een aar 
kleurproeven vervaardigd. In februari 1869 werden 
drukplaten aan de firma Joh. Enschedé en Zonen te Ha | 
lem afgeleverd, die op zijn beurt, vóór met het drukken 
postzegels begonnen werd, ook weer een aantal kleurpri 
ven maakte. In deze vrij summiere vermelding van de g^ 
van zaken zien we dal aan de nieuwe emissie 1870 
Nederlands-Indië door mensen in drie verschillende lan(j 
is gewerkt. 
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In het G.B. van 6.12.1869, no. 20, afgedrukt in het Staats
blad van NederlandsIndië van 1869, no. 109, wordt de 
emissie 1870 aangekondigd: 

Art. 1. Met ingang van 1 Januarij 1870, wordt voor de 
frankeering van brieven van binnenlandschen oorsprong 
en bestemming, alsmede van die voor Nederland en het 
buitenland bestemd, een nieuw model van postzegels inge
voerd. 

Art. 2. Zij dragen de beeld'tenis des Konings en het opschrift 
NederlandschIndië '), benevens de aanduiding der gelds
Iwaarde. 

Art. 3. Er zijn vier soorten van postzegels, ter waarde van 
|5, 10, 20 en 50 cent. 

Art. 4. De postzegels worden in de navolgende kleuren 
[gedrukt: 
JGroen de postzegel van 5 cent, 

'ruin „ „ „ 10 „ 
ilaauw „ „ „ 20 „ en 
armozijnrood „ „ „ 50 „ 
Art. 5. Het nieuw model der postzegels van 10 cent wordt 

n gebruik gesteld zoodra de aanwezige voorraad der post
egels van die geldswaarde oud model, zal zijn verbruikt. 

iuitengebruikstelling der zegels eerste emissie van Neder
landsIndië 

Hoewel vrij snel na de invoering van de postzegels der 
^missie 1870, de zegels van de eerste emissie uit het nor
male postverkeer verdwenen, hebben deze frankeergeldig

leid behouden tot en met 31 december 1900. De buitenge
bruikstelling wordt aangekondigd in het G.B. van 21.8.1900, 
10. 139, opgenomen in het Indisch Staatsblad van 1900, no. 
fe35: 
[. dat met ingang van 1 Januari 1901: 

a. vervalt de slotzinsnede van artikel 2 der bij het be
sluit van 18 December 1891 no. 2 (Staatsblad no. 254) 
vastgestelde „Algemeene Bepalingen ter uitvoering 
van het Reglement voor den Postdienst in Neder
landschIndië, zooals dit artikel ingevolge het besluit 
van 14 April 1892 no. 5 (Staatsblad no. 92) wordt ge
lezen, welke slotzinsnede luidt: 
„zoolang nog frankeerzegels, de beeltenis van wijlen 
Koning Willem III dragende voorhanden zijn, kunnen 
deze mede worden gebezigd"; 

b. de NederlandschIndische frankeerzegels en brief
kaarten, de beeltenis van wijlen Koning Willem III 
dragende, buiten omloop worden gesteld en waardeloos 
worden verklaard voor de kwijting van porten of rech
ten die door de postadministratie geheven worden. 

[iemengde frankeringen 
Zoals we bij het hoofdstuk, de buitengebruikstelling behan

lelende, hebben gezien, verloren de zegels van de eerste 
lissie NederlandsIndië hun frankeergeldigheid op 1 ja

luari 1901. Vóór deze datum verschenen in Indië nog de 

emissie 1870 koning Willem III, die van 1883 cijfertype, van 
1892 koningin Wilhelmina met hangend haar, en de hulpuit
gifte van 1900 opdrukken op bontkraag Nederland. 

Theoretisch kunnen dus de volgende gemengde franke
ringen op een poststuk voorkomen: 

Ie. Eerste emissie ongetand en eerste emissie getand; 
2e. Eerste emissie ongetand en emissie 1870, koning Willem III; 
3e. Eerste emissie getand en emissie 1870, koning Willem III; 
4e. Eerste emissie ongetand en emissie 1883, cijfertype; 
5e. Eersteemissie getand en emissie 1883, cijfertype; 
6e. Eerste emissie ongetand en emissie 1892, hangend haar; 
7e. Eersteemissie getand en emissie 1892, hangend haar; 
8e. Eerste emissie ongetand en emissie 1900, hulpuitgifte; 
9e. Eerste emissie getand en emissie 1900, hulpuitgifte. 

Afbeelding 3. Fragment van een brief van 25.1.1871 van Batavia 
naar Brielle. De gemengde frenkering bestaat uit een getande 
10 cent eerste emissie en een 50 cent van de emissie 1870. 

De meeste combinaties zijn echter nooit gezien. De enige 
mij bekende gemengde frankeringen zijn die genoemd on
der 3e, dus de eerste emissie getand met een zegel van de 
emissie 1870. Dit is ook de meest voor de hand liggende 
gemengde frankering, immers de uitgifte 1870 volgt op de 
eerste emissie. Afgebeeld wordt hierbij een fragment van 
een brief op 25 januari 1871 verzonden van Batavia naar 
Brielle. De frankering bestaat uit een getande 10 cent eer
ste emissie en een 50 cent van de emissie 1870. Het totale 
port van 60 cent was in 1871 het tarief voor een gefrankeer
de brief van enkel gewicht van Indië naar Nederland 
over Marseille. 
♦) Het voorgaande a r t ike l ve r scheen in h e t n u m m e r van apr i l 1967, 

bladzijden 170, 171 en 172. 
1) Handboei? der P o s t w a a r d e n van Neder l andsch  Ind ié , deel I, blad

zijde 18. 
2) The London Phi la te l is t , 1934, bladzi jde 265: The first issue 10 cents 

of the Dutch East Indies . 
3) Ind i sch Staa t sb lad , 1870, n u m m e r 1. 
4) Postzegelblad voor Ind ië , 1936, bladzi jde 21, 22: Nede r l andsch 

Ind ië . 
5) Phila te l is t , 1936, bladzijde 80: Een en a n d e r ui t de geschiedenis 

de r Ind ische l andmai l 18301930 door B. H. H o m m e n . 
6) J. H. Beer van Dingstee . De Ontwiklcel ing van het Pos twezen 

in Ned. OostIndië , bladzijde 152. 
' ) In werkel i jkhe id is dit Inschr i f t : NED. INDIE. 

(pnieuw Ultramar 
De heer C. J. M. M. van der Zijden, Eindhoven, zond ons 

let cluborgaan van de Britse „The Scandinavia Philatelic 
|ociety", maart 1967. In dit nummer verscheen een bijdrage 

an C. Angus Parker onder de titel „Ultramar Handstamps", 
^aarin de schrijver melding maakt van het vinden van de 
Jltramar"opdruk op zegels van IJsland 1907 en 1907 Dienst. 

| en interessante aanvulling op de „Ultramar"artikelen in 
ït Maandblad in 1965 (bladzijde 129) en 1966 (bladzijden 
fe4 en 364). 

l lPmotiefgroep „Heelal" opgericht 
De „Federation Internationale de PhilatélieFIP" heeft 

llangs het initiatief genomen tot oprichting van een mo
Mgroep „Heelal" (Weltraum). Leider van deze FIP
lotiefgroep is de heer H. Schönbauer, postbus 103, CH3018, 
Jrn , Zwitserland, die alle gewenste inlichtingen verstrekt. 
iDe groep geeft het mededelingenblad „Kosmos" uit. 

„Bossche Tanding" 
In verband met een studie over de „Bossche Tanding" 

moge ondergetekende een beroep doen op de lezers van het 
Maandblad om, indien zij exemplaren van de „Bossche 
Tanding" bezitten, hem mededeling te doen van soort en 
frankeerwaarde van de zegel; datum en uurkarakter van 
het stempel; het soort stempel (klein rond of rolstempel 
of anderszins) onder mededeling of de zegel nog resten be
vat van het adresstrookje en/of kruisbandje. Is een lezer 
zo gelukkig, dat hij in het bezit is van een volledig adres
strookje en/of kruisbandje? 

Lezers die over dit onderwerp nadere mededelingen kun
nen doen, worden vriendelijk verzocht hun naam en adres 
aan ondergetekende bekend te maken, opdat hij nader con
tact met hem kan opnemen. 

Voor alle medewerking bij voorbaat hartelijk dank. 

L. SCHIPPERS. 
Koninginnenlaan 7  'sHertogenbosch. 
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AMPHILEXNASPROKKELS 

Een vierde internationale tentoonsteliing? 

„Voor de derde keer verwelkomt Filatelistisch Nederland 
de Internationale Filatelie op een Internationale Postze
geltentoonstelling", zo schreven wij in de inleiding tot het 
Amphilexnummer van het Maandblad. 

De heer A. de Jonge Ie Alblasserdam trekt de goede wen
sen in deze boodschap vervat niet in twijfel, maar wel dat 
het de derde keer zou zijn. Volgens hem moet dat voor de 
vierde keer zijn, want in 1909 — zo schrijft hij — was er 
Immers in Amsterdam ook een internationale tentoonstel
ling. Ten bewijze zendt hij ons een sluitzegel uit die tijd 
die wij hierbij gaarne afbeelden. 

Volgens sommigen zou er zelfs nog een vijfde internatio
nale expositie zijn geweest. Wie weet zich hieromtrent nog 
iets te herinneren of kan bronnen aanwijzen? 

Niet alles wat Amphilex aan enveloppen en 
stempels opleverde kon in het juninummer 
worden verwerkt. Volledigheidshalve hierbij 
afbeeldingen van nog twee van deze filate
listische fenomenen: de ,,eerstedag" en de 
„ieugdfilatelie". 

, yV fi'^Qj f ~^ f '^ m: m 

AMPHILEX 67 

Enicele aanvullingen en verbeteringen 
Enkele onderdelen van de reportage over de gebeurtenis

sen tijdens de internationale tentoonstelling in het juni
nummer behoeven aanvulling dan wel verbetering: 
1. Op de receptie van de Vliegende Hollander (bladzijde 

329) is ook de Nederlandse Bond vertegenwoordigd ge
weest door zijn waarnemend voorzitter plus echtgenote. 

2. De reis naar Wenen is aan het echtpaar Jonker aangebo
den door de Stichting Filatelie (332). Dit is medegedeeld 
door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van heit Uit
voerend Comité. De koffer op deze reis te gebruiken is 

aangeboden door de heer H. L. J. Weidema als een ge
schenk aan mevrouw Jonker van de Nederlandse Bonc 
van FilatelistenVerenigingen. 

3. Vicevoorzitter van het bestuur van de Nederlandse Bonc 
blijft mr. T. J. B. van der Meyden en de heer Weidema 
die het voorzitterschap heeft bekleed in de periode tusseij 
het aftreden van mr. G. W. A. de Veer en diens opvolgei 
de heer P. Th. H. van der Heijden, blijft commissaril 
in het Bondsbestuur. Dit in tegenstelling tot hetgeen ojf 
bladzijde 345 werd medegedeeld. 
De heer Weidema is beheerder van de Bondsbibliotheek 

EREHOF 
In aansluiting op de publikatie van de lijst der bekroningen in het 
juninummer (bladzijden 342, 343 en 344) volgen hieronder korte om
schrijvingen van de inzendingen die waren opgesteld in de Erehof 
en de Ereklasse van de internationale tentoonstelling Amphilex, die 
van 11 tot en met 21 mei werd gehouden In het RAIgebouw te 
Amsterdam. 
Koningin Elizabeth II van GrootBrlttannië; uit de koninklijke col
lectie werden zes kaders postzegels gekozen met Nederlandse tekst, 
wel van bijzonder belang voor de Nederlandse verzamelaars. 
Dit materiaal is tot nu toe nog nooit op andere tentoonstellingen 
geëxposeerd geweest. Tot het tentoongestelde behoren zegels van 
Transvaal, Oranje Vrijstaat, De ZuidAfrikaanse Republiek en Stel
laland. De koninklijke verzameling van Transvaal bevat meer ver
schillende keerdrukexemplaren dan enige andere verzameling. Van 
het desbetreffende tijdvak bevat de collectie alle keerdrukexempla. 
ren behalve die van de 1 shilling van de eerste uitgifte (welke als 
enig bekend exemplaar voorkomt in de TapllngcoUectie). Wel een 
proef van deze 1 shilling keerdruk, welke ook uniek is. 

Jan Poulie, Zwitserland; Nederland, eerste emissie, de eerste proef, 
waarvan slechts enkele exemplaren bekend zijn, alle overige proe
ven inclusief de 15 cent in vier typen. Enkele herdrukvellen 10 
cent plaat IV, waaruit blijkt hoe de samenstelling der originele 
vellen is geweest. Bij de ongebruikte zegels van 15 cent bevindt zich 
het enig bekende brugblok van de 15 cent. Enkele gebruikte brug
paren van 5 en 15 cent. Een aantal gebruikte blokken. Zegels van 
alle platen op brief gebruikt. Combinaties van verschillende waar
den op brief gebruikt. Gecombineerde frankeringen eerste en twee
de emissie. No. 1, 2 en 3 op brieven gebruikt. Zegels met specimen. 
Halfrondstempels op verschillende platen van de 5 en 10 cent, voor
zover ze hierop bekend zijn. Halfrondstempels op de 15 cent. Punt
stempels. Francostempels op zegels van platen I, II en III (5 en 10 
cent) en IV (10 cent). Spoorwegstempels, haltestempels, toevallig ge
bruikte stempels respectievelijk stempels, waarvan tot heden slechts 
één exemplaar op zegel is gevonden. Buitenlandse stempels. Stem
pels met fouten, penvernietigingen. Nuances van alle platen van 5 
en 10 cent en de 15 cent. In januari 1852 waren, zoals de collectie 
duidelijk toont, verschillende tinten gelijktijdig in gebruik. Iets der

gelijks geldt ook voor de latere platen van 5 en 10 cent respectid 
velijk latere oplagen van de 15 cent. Inzender tracht te bewijzen 
dat veelal de laatste kleur van een plaat enigszins overeenkomt mJ 
de eerste kleur van een volgende plaat. Bij grote kleurverschillel 
zijn verschillende tinten separaat gereconstrueerd. Ditzelfde gele] 
bij de 5 cent platen III en IV, ook voor de afstempellngen halfrond 
franco, welke bij de plaat III zelfs nog zijn gesplitst in klein franej 
en groot franco. Bij de 10 cent plaat V zijn de oudere oplagen 
latere oplagen apart gereconstrueerd, voorts halfrondstemoels 
francostempels; deze laatsten in groot en klein model. Ook de plaJ 
VI is apart gereconstrueerd met halfrondstempel en met franc« 
stempel, terwijl bij de platen VI van de 5 cent en X van de 10 cei( 
normaal papier en dun papier apart gereconstrueerd zijn. 
Tenslotte enkele Waden met 10 cent plaat IA. Tevens nog enke | 
rariteiten van latere emissies. 
M. A. Bojanowicz, Engeland; Koninkrijk Polen, gespecialiseercj 
verzamelmg. 
J. G. Garcia, Portugal; Portugal, gespecialiseerde verzameling v^ 
de klassieke emissies. 
R. Gummeson, Zweden; Finland, gespecialiseerde verzameling. 
M. Liphschutz, Frankrijk; Rusland, afstempelingen op nummer | 
van Rusland. 
Dr. J. Schatzkès, Frankrijk; Mexico, een gedeelte van een gespecll 
Ilseerde collectie ongetande zegels van Mexico. Postfris en gestei] 
peld, in blokken en strippen, zegels op brieven, afstempelingen, 
mengde frankeringen, enzovoort. 

POSTMUSEUM 
Behalve de eerste drie Nederlandse postzegeluitgiften: 1852, 18| 
1867, waarover in het juninummer (bladzijde 334) is geschreve[ 
Amsterdamse portstempels 
Amsterdam gebruikte bijna anderhalve eeuw lang portstempels: 
oudste ter wereld. De mvoering dateert waarschijnlijk van 1667. , 
stempels geven weer het wapen van Amsterdam, geflankeerd dc| 
een „3" en een „S" en boven het wapen een posthoorn met tussl 
de koorden een letter. Afstempelingen met de letter „H" voor f 
brieven afkomstig uit Den Haag. Afstempelingen met de letl 
„R" voor de brieven afkomstig van de Rotterdamse route. Afste| 
pelingen met de letter „D" voor de brieven afkomstig uit Delft, 
brieven uit 1667 zijn in bruikleen van het GemeenteArchief ■ 
Amsterdam. 
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rhank you, Amphilex! 

Burton E. Bauder uit Darien, Connecticut — een van de 
imerikaanse inzenders op de Amphilex — schreef de re
lactie van het Maandblad een brief, die wij gaarne hier
)nder, in het Nederlands vertaald, publiceren: 

Sta mij toe, als een van de Amerikanen die gedurende de 
MPHILEX de onvolprezen Nederlandse gastvrijheid heb

len genoten, mede namens de anderen, mijn hartelijke dank 
laarvoor te betuigen. Door te mogen gebruikmaken van uw 
ijdschrift hopen wij allen ite bereiken die zich hebben inge
[pannen voor deze prachtige tentoonstelling. 

Vele deelnemers uit de Verenigde Staten, die ik sprak, 
ilden hun gelukwensen aanbieden en hun erkentelijkheid 

letuigen aan de comités en de verzamelaars, die zovele 
rij e uren voor de AMPHILEX hebben geofferd. Zoals we 

de kringen van onze liefhebberij weten, is iedere expo
tie een zaak van liefdewerk, van heel hard werken en dik
■ijls van weinig 'dank. 
AMPHILEX was voortreffelijk. Heel wat verzamelaars, 
e ook andere internationale tentoonstellingen hadden be
icht, zeiden dat deze expositie een van de beste was die 

ooit hadden gezien; sommigen beschouwden de AMPHI
| E X in feite als de beste. 
Als de Amerikaan, die het verzoek ontving namens vele 
deren te schrijven; onze gelukwensen en onze dank aan 

idereen die ertoe bijdroeg ons bezoek aan Nederland tot 
lik een geslaagde gebeurtenis te maken. 

BURTON E. BAUDER. 

NEDERLANDSCH^E VEREENIGINGVAN 
POSTZEGELHANDELAREN 

•sGRAVENHAGE 

DINER 
KRASNAPOLSKY 

Maandblad 

Daar sta je dan, in Amsterdam l 

En je preekt vaar andermans parochie 1 Emilia Obregon, vertegen
woordiger van de Mexicaanse posterijen, wekt ap tot een bezoek 
aan „PRAGA 68", de internationale postzegeltentaonstelling, die 
in juni van het volgend jaar in Praag zal warden gehouden. 
Ing. Ladislav Dvaracek van de Tsjechaslowaakse band maakt de 
lippen al vochtig om hetzelfde te doen, maar dan ter aanbeveling 
van de internationale expostie EFMEX 68, die in aansluiting op de 
Olympische Spelen in Mex/co in 1968 zal worden gehouden. En dat 
alles in de nadagen van de AMPHILEX — op het slatdiner in het 
Hilton Hotel. 

stokpaardje 

Woansdai 17 md ̂ H^ 
X? 00311 1,00 ..r 

Eendrachtig en zinvol aan dezelfde grote ronde tafel tijdens het diner van de Neder
landsche Vereeniging van PastzegelhandelarenNVPH: „Mijn Stokpaardje" en het 
„Nederlandsch Maandblad vaar Philatelie". Met een overvloed van ruimte voor 
beide maandbladen en hun deputaties. 

IREKLASSE 
A. 6. Lee, Engeland; Engeland 18401883, de klassieke zegels in 

Iperbe kwaliteit, met foutdrukken, proeven, strippen en blokken, 
lldzame stukken en brieven. 

Poulle, Zwitserland; NederlandsIndië, landmailbrieven. eerste 
nissie grotendeels gereconstrueerd, proeven van en afstempelin

In op eerste en tweede emissie. Brieven met eerste en/of tweede 
pissie. Derde en latere emissies compleet in alle tandingen. Gedeel
lijk ook op originele brieven. Alle overige emissies, waarbij alle 
■staande typen, tandingen en afwijkingen. 
^ra$ao en Suriname, oude brieven zonder zegel. Alle emissies in 

tandingen, typen en afwijkingen. Tenslotte afstempelingen, ge
nikt op Aruba, Bonaire, Curagao, Saba, St. Eustatius en St. Mar

Naast de afstempelingen van Paramaribo worden vele andere 
^tempelingen, gebruikt in liet Surinaamse gebied, getoond alsmede 
jtestempels op zegels en brieven. 
1 Engel, Denemarken; SleeswOk Holstein, selectie uit een grote 
bpecialiseerde verzameling. 
lEngel, Denemarken; Denemarken, selectie uit een grote gespecia
perde verzameling. 
I M. Photiadls, Griekenland'; Griekenland 18611866, grote Hermes
ppen, uitgebreide gespecialiseerde verzameling met ontwerpen en 
even, de eerste Parijse en de eerste Atheense drukken bijzonder 

■gebreid, gemengde frankeringen, een studie van de verschillende 
^kken en kleuren van de 1 lepton op kranten enzovoort. 

A. Rlvolta, Italië; LombardiUeVenetië, gespecialiseerde verzame
van postzegels en afstempelingen. Postvervalsingen, brieven, 

^antstempels op soldizegels. Eerste lokaalposten in de Levant. 
J. Schatkès, Frankryk; Peru, de ongetande zegels ongebruikt 

I gebruikt, blokken, strippen en op brief. Kleurfoutdruk, halverin
op brief, afstempelingen, gemengde frankeringen Engeland met 

Yu, Engelse kantoren in Peru en proeven. 
M. Dadkhah, Iran; Iran (Perzlë), gespecialiseerde verzameling, 

feuwentype met alle bekende zeldzaamheden w.o. de unieke keer
Ikken 2 shahis blauw van 1875, 1 kran op wit van 1876. Meshed
tss ie met alle rariteiten en unieke stukken. Bushire, alle rari
len . Oorlogszegels (Lar, Kazeroun, SalaredDouleh enzovoort). 
Ige zeldzame zegels bij Enschedé en Zonen in Holland, gedrukt: 
Ineens zeldzame luchtpost. 

M. Ch. Stanley, Nieuw Zeeland; Nieuw Zeeland 18551873, gespeciali
seerde en studieverzameling waarin bijzondere aandacht besteed Is 
aan: druk en kleurverschillen, verschillen in papierdikten, water
merken, tandingen en doorsteken, plaatfoutjes en retouches. Proe
ven ,,specimens", herdrukken, afstempelingen, postroutes en tarie
ven. Er zijn vele strippen en blokken, unieke en voorheen onbe
kende stukken. Vooral de ongebruikte zegels zijn goed aanwezig, 
evenals brieven. Alle drie waarden van de Londense en eerste 
plaatselijke drukken zijn aanwezig ongebruikt, gebruikt en op brie
ven, incl. halveringen. 
F. Rhein, U.S.A.; Luxemburg 18521874, gespecialiseerde verzameling. 
N. s. Hubbard, U.S.A.; Guatemala, selectie van een uitgebreide ge
specialiseerde verzameling waarin proeven en ontwerpen, variëtei
ten en vele zeldzame brieven. 
E. Antonlnl, Zwitserland; Frankrijk 18491875, gespecialiseerde ver
zameling met strippen, blokken, zeldzame stempels, gehalveerde 
zegels op brieven (12 verschillende) enz. 
L. Linder, Finland; Finland, gedeelte van een studie en gespeciali
seerde verzameling van de eerste emissie, serpentinetandingen en 
de wapenserie. De twee eerste zegels met kleur en papier variëtei
ten, brieven en keerdrukparen. Nieuwe ontdekkingen van de expo
sant worden voor het eerst getoond. Eveneens het grootst bekende 
blokstuk van deze emissie, benevens de oudst bekende Stempeldata 
van de eerste zegels. Voorts proeven en herdrukken. 
Aladän Szepes, Hongarije; Hongarije, gespecialiseerde collectie van 
de Oostenrijkse zegels met Hongaarse stempels. Halveringen, brie
ven. Steen en koperdrukken van 1871 met typen, paren, brieven, 
gemengde frankeringen. De emissies 18741899 in strippen en blokken, 
evenals de volgende uitgaven. Voorts port en kranteknipsels. Zeld
zame tandingen. 
F. F. de Troyer, België; Maria, Koningin der Wereld, gedeelte van 
een gespecialiseerde thematische verzameling, voorstellende de Hei
lige Maria, als de ware Koningin der Wereld. 
M. Llphschutz, FrankrUk; Russische post in de Levant en In het 
Nabije Oosten, postmerken van de Russische bezetting van de 
Ionische Eilanden. Eofilatelistische brieven van de Russische Han
dels en Scheepvaart Compagnie en verschillende emissies tot 1913. 
Voorts afstempelingen van de verschillende bureaus in de Levant. 
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De Bondsdagen 

Op vrijdag 2 juni 1967 kwam de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen in hotel Krasnapolsky te Amster
dam in zijn 58ste algemene ledenvergadering bijeen. In het
zelfde gebouw werd op zaterdag 3 juni de 55ste Nederlandse 
Filatelistendag gehouden met bekertoernooi en slotlunch. 

Het voornaamste nieuws is al bekend; door de sportieve 
medewerking van onze driikkerij konden wij daarover al be
richten in het juninummer in het hoofdartikel en op bladzij
den 341, 345 en 350 (Rubriek Nederland), zij het dan ge
deeltelijk ongecorrigeerd. 

Er is nog meer te verhalen over deze in bijzonder goede 
sfeer verlopen filatelistische evenementen. In de eerste 
plaats zij melding gemaakt van de geruchtmakende rede
voering die drs. Ph. Leenman, plaatsvervangend hoofddi
recteur der posterijen tijdens het Bondsdiner op vrijdag
avond afstak. 

Niet alleen dat hij de aanwezige bestuurlijke verzamelaars 
verraste met een aantal postale nieuwtjes, die in de Neder
land-rubriek in juni èn in dit nummer hun plaats vonden, 
en het eindresultaat van de Amphilex bekend maakte: 
1.600.000 series! Dat was bepaald niet alles; hij stelde dui
delijk dat het slagen van de Amphilex betekende dat de 
Stichting Filatelie de beschikking had gekregen over een 
kapitaal van ƒ 2.000.000,—, dat PTT daarop geen enkel recht 
wilde doen gelden, maar wel uitdrukkelijk wenste dat dit 
bedrag ten goede zou komen aan de gehele Nederlandse 
Filatelie in een zo groot mogelijke eenheid. 

De reacties op deze redevoering van de heren H. L. J. 
Weidema, tijdens het diner tafelpresident, mr. W. S. Wolff 
de Beer, P. Th. H. van der Heijden, de nieuwe Bondsvoor
zitter en al etende toastmaster, S. Rietveld, voorzitter van 
de NVPH en mr. G. W. A. de Veer, de ]onge drager van de 
Waller-medaille en oud-Bondsvoorzitter, waren vertrouwen
wekkend en positief. 

Mr. G. W. A. de Veer werd geëerd met de hoogste onder
scheiding in de Nederlandse filatelie: de Waller-medaille. 
In zijn aanbiedingsspeech roemde de heer Weidema de ver
diensten van de heer De Veer als Bondsvoorzitter, als pu
blicist in het Maandblad, als bouwer van de Bondskeurings
dienst en vooral als de man die samen met de heer S. Riet
veld het initiatief had genomen tot oprichting van de 
Stichting Filatelie, de organisatrice van Amphilex 67. De 
Waller-medaille kwam hem toe wegens de grote verdien
sten en de vele initiatieven ten aanzien van de filatelie in 
Nederland genomen. 

„Aangetekend" - uit de autonnaat 
In de „oude tijd" kwamen in verschillende landen aante-

kenstrookjes voor die tegelijkertijd als postzegel fungeer
den. We noemen Columbia, Liberia, Panama. Deze raak
ten echter in onbruik en in onze tijd weten we niet beter of 
het „aantekenrecht" wordt met gewone frankeerzegels ge
kweten. 

Een uitzondering daarop vonden we in september 1945 
in Hamburg. In verband met het gebrek aan postzegels wer
den de aantekenstrookjes voor 30 Pf. verkocht zodat een aan
getekende brief uit die periode slechts gefrankeerd is met 
zegels voor een normale brief, het strookje is bewijs van 
betaling van het aantekenrecht. 

Maar nu heeft men in Oost-Duitsland een vereenvoudig
de methode van „aantekenen" bedacht, waarbij het strook
je weer als bewijs van betaling van het aantekenrecht geldt. 
Het staat er, zoals u ziet, ook op: 50 Pf. Gebühr bezahlt. 

Daar de gehele procedure nieuw is willen we u wel even 
vertellen hoe het gaat. Als u een normaal gefrankeerde 
brief wilt „aantekenen" doet u 50 Pf. in de automaat. U 
krijgt dan twee strookjes met hetzelfde nummer, die beide 
vermelden dat u het aantekenrecht hebt betaald. Een 
strookje plak u op de brief en één op het „inleveringsfor
mulier" dat u in tweevoud invult. Het exemplaar met het 
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in Amsterdam 

1 
De nieuwe voorzitter van de Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen, de heer P. Th. H van der Heijden uit Waalre, voert 
tijdens het Bondsdiner op 2 juni 1967 het woord. Aan zijn zijde 
mevrouw Prinssen uit 'sHertogenbosch 
2 
De plaatsvervangend hoofddirecteur der posterijen, drs. Ph. Leen
man, dient tijdens het Bondsdiner verschillende belangwekkende 
primeurs op Naast hem van links naar rechts mevrouw Weidema, 
mevrouw Leenman en de heer H L ]. Weidema 
3 
De glunderende eerste drager van de Spoorenbergmedaille de 
heer J. H Spoorenberg. 

r / V i 

Iv^lnem^xi»*«} Poadsdm^r'd^, 
■x^...cV 

AMSTERDAMSCHE VEREENtGING 

"sj«i«ne.poj,i&^" 

AMSTERDAM 

Namens de heer J. H. Spoorenberg sprak de heer P. Th. 
I. van der Heijden een warm gestemd dankwoord uit voor 
iet feit, dat deze baanbreker van de thematische filate
ie als eerste werd begiftigd met de Spoorenbergmedaille. 

Verschillende sprekers, zoals de heren Wolff de Beer, 
Veidema en Van der Heijden legden in hun toespraken bij
ondere nadruk op het grote belang verbonden aan het be
eiken van een eenheid in de Nederlandse filatelistische w^e
Id, een eenheid die men hoopte te bereiken op de zes
gste verjaardag van de Nederlandse Bond, die gevierd zal 
orden in Eindhoven met een nationale tentoonstelling van 
tot en met 10 juni 1968. 

De Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" die zich voor
treffelijk heeft gekweten van haar teak als gastvrouwe van de 
Bondsvergadering 1967, had voor verschillende verrassingen 
gezorgd Er was een veel vreugde veroorzakende ,,postzegel"
loterij met fraaie geschenken en iedere gast ontving een filatelis
tische welkomstgroet die hierboven is afgebeeld 
5 
Voor de 55e Nederlandse Filatelistendag had de Amsterdamsche 
Vereeniging „De Philatelist" een smaakvolle en leerzame envelop 
in rood en zwart, alsmede een zeer toepasselijk bijzonder stempel 
laten ontwerpen. 

556 NEDERLANDSg 
fILATEUSTgNOAG 

AMSTgRDAM 3 juni 19S7 
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strookje erop houdt u zelf en het andere deponeert u met 
de brief in de bus. 

Dus géén wachten meer voor het loket „aantekenen" als 
daar veel mensen staan. Voor zover bekend wordt dit sys
teem nog alleen in Berlijn 92 toegepast, maar we nemen 
aan dat, als de proef slaagt, men het aantal plaatsen wel zal 
uitbreiden. De heer Visser te Drachten was zo vriendelijk 
ons brief en inleveringsformulier ter publikatie toe te zenden. 

„Verzekerd"  ook al uit de automaat 
In de Verenigde Staten kan men nu postpakketten ook 

verzekeren met strookjes die men in de automaat voor 
$ 0,20 kopen kan. Het maximum verzekerde bedrag is 
$ 15. Blijkens de tekst in het boekje plakt men de zegel 
zonder meer op het pakje. 

Komt het pakket niet of beschadigd aan dan kan 
men binnen het jaar schadevergoeding vragen. Deze wordt 
niet, zoals bij een „aangetekende zending" automatisch be
taald doch men moet met kwitanties of iets dergelijks of 
met een reparatienota de schade bewijzen. Ook dit stuk 
ontvingen wij van de heer Visser ter publikatie. 
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EEN VONDST NA NEGENTIG JAAR 
J. Broekman 

In „De Postzak" nummer 67 schreef J. Dekker een ar
tikel over de „Briefkaarten van Nederland met rand 1870-
1877". Op pagina 14 komt hij in dat artikel te spreken over 
het briefkaartformulier II (met bruine rand). Hij zegt dat 
hiervan op 29 januari 1874 afgeleverd werden: 

„15.000 stuks, en later nog eens 3 x 10.000 stuks = 
30.000 

45.000 stuks in totaal. 
De laatste partij van 10.000, die in het tweede kwartaal 

van 1875 aan het Magazijn werd afgeleverd, werd aan de 
Controle geretourneerd en in het eerste kwartaal van 1876 
voorzien van een 5 cent waarde, blauw. Dit is dan de be
faamde briefkaart nummer 7 geworden, de briefkaart met 
de bruine rand voor verkeer met het buitenland." 

Aldus zouden er van het formulier II in totaal 35.000 
exemplaren bestaan en slechts 10.000 van de briefkaart met 
bruine rand. Deze kleine hoeveelheid schijnt slechts aan 
enkele kantoren te zijn verstrekt. Tot dusver zijn bekend 
geworden stempels van Amsterdam, Maastricht, Rotter
dan en Zutphen; de data liggen tussen Amsterdam 12 
augustus 1876 en Maastricht 19 oktober 1877. 

Hoewel laatstgenoemd stempel óók op zakencorrespon-
dentie voorkomt, is dit vermoedelijk toch een briefkaart, 
die wat langer in een la bleef liggen, want de andere af-
stempelingen liggen veel dichter bij elkaar, namelijk tus
sen Amsterdam 12 augustus 1876 en einde februari 1877. 
Dat ene stempel springt er erg uit. 

:? 

"HISTORISCH DOKUMENT" 

De heer J L Havinga te Hoogeveen zond 
ons enkele poststukken ter afbeelding die, 
hoewel f i latelistisch in feite van weinig 
belang, toch een merkwaardige herinnering 
aan de jongste gebeurtenissen in het 
Nabije Oosten opleveren 

BIJ een grote-schoonmaakactie in zijn 
postzegelkast vond hij een paar ongebruikte 
eerstedagenveloppen nummer 71 met het 
opschrift ,,De tyranny verdri jven die my mijn 
hert doorwondt" (1965) Een plotselinge 
inval deed hem besluiten de enveloppen met 
in de prullemand te doen verdwijnen maar 
ze naar de fi latelistische dienst te Tel Aviv 
te zenden met het verzoek ze gefrankeerd 
met enkele nieuwe uitgiften te retourneren. 

Enkele dagen later brak de oorlog in het 
Nabije Oosten uit, maar ondanks het str i jd
gewoel voldeed de Israelische PTT onmid
dellijk aan het verzoek 

De heer Havinga bezit sedert 12 juni de 
hierbij afgebeelde enveloppen, gestempeld 
te Tel A V I V op -9 6 67, dat is vri jdag 9 juni, 
de dag waarop de veldslagen in de Sinai-
woesti jn en lordanie al waren beslecht en 
de stri jd op Syrisch gebied werd ontketend 

De zegels, die alle op 10 mei 1967 werden 
uitgegeven, laten het herdenkingsmonument 
voor de onafhankeli jkheidsoorlog 1948(0 55), 
een Auster-verkenner(0 15), een Mystère V-
straaljager(0 30) en een Mirage-straaljager 
(O 80) zien 

De tyranny 
verdri jven 
die my mijr 
doorwondt 

^ 

al De tyranny 
verdri jven 
die my mijn hert 
doorwondt 

J.l,,Havinga 
Hoofdstraat 68 
Hoogeveen 
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Opgemerkt moge nog worden dat ik nog nooit een fila-
telistisch gebruikt stuk ben tegengekomen; het is alles 
zakencorrespondentie met het buitenland. In den vreemde 
zullen in collecties nog wel meer gestempelde exempla
ren zitten waarover we nog niets weten. Ongestempeld is 
deze briefkaart nummer 7 uiterst zeldzaam, wat ook uit de 
Geuzendam-catalogus blijkt. De meeste exemplaren zullen 
wel door kantoren zijn gekocht en werkelijk zijn gebruikt. 

Verder schrijft Dekker in de „Inventaris" een opgave van 
vier stempels voor formulieren gevonden te hebben. „Naast 
de beide bekende varianten", zo schrijft hij, „zouden er dus 
nog twee te vinden zijn" en hij stelt de vraag: „Wie meldt 
en omschrijft ze?" 

Ook wanneer erbij gezegd zou zijn dat ik het was, die 
indertijd in het Maandblad de tweede variant meldde — het 
is al wel wat jaargangen terug — dan was het toch een uit
daging. Welnu, kort vóór de Amphllex vond ik variant 3. 
Gaarne wil ik hier de heer Ten Geuzendam dank zeggen 
voor zijn tip. Hij kende die variëteit maar had er nog niet 
eerder over geschreven. Daardoor was dat verloren schaap 
spoedig thuis te brengen. 

Terloops kan nog worden meegedeeld dat alle nadrukken, 
die door Moesman vervaardigd zijn — voor zover ik ze ken 
— dit type vertonen. In mijn inzending op de Amphilex wa
ren aldus variant 3, zowel op formulieren II en op briefkaart 
nummer 7, als op de Moesman-nadrukken te zien. Ik had er 
met opzet geen rood of zwart lapje voorgehangen. Een fila
telist houdt toch geen dingen achter het lapje? 

1 BOVEWHOEK EN ONpERHOEK 
1 ONPERHOEK LINKS LTNKS 
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Na de Amphilex heb ik al mijn exemplaren van formu
lier II en briefkaart nummer 7, plus de aantekenin
gen die ik van exemplaren die ik elders zag maakte, bij el
kaar genomen. En met een loep is het mij gelukt inderdaad 
vier typen te onderscheiden. Deze vier typen komen alle 
voor zowel op het formulier II als op de briefkaart 7. 

Dat het zo'n tijd heeft moeten duren voordat deze vondst 
kon worden gedaan, is niet zo'n wonder, want van beide 
soorten, formulier II en briefkaart 7, zijn maar weinig 
exemplaren in collecties beschikbaar en doubletten worden, 
als het even kan, ook niet in aantallen aangehouden. Een 
handelaars-postwaardestukkenvoorraad bestaat er niet van. 
Bovendien is het formulier II met zegels en afstempelingen 
in talloze stempelverzamelingen terechtgekomen en brief
kaart 7 bestaat, evenals het formulier, op dun en dik karton. 
Redenen die aantonen dat het aanbod beperkt blijft. 

Kortom, ik geloof dat ik maar negentig exemplaren in 
totaal heb kunnen raadplegen, wat ongeveer een vijfhon
derdste is van de bestaande theoretische mogelijkheden. 
Maar het is gelukt, dat is de hoofdzaak. 

Hieronder geef ik van alle vier de voornaamste kenmer
ken ter herkenning. Vergroot vindt men dat hiernaast in de 
tekeningen. De opstelling wordt dan als volgt: 

1. Normale aansluiting in de linkerbovenhoek van de hori
zontale en verticale balk. Deze staan haaks op elkaar. 

2. 3 en 4. In de linkerbovenhoek begint de horizontale balk 
iets naar rechts. Doordat het dus niet goed aansluit, 
kan men spreken van een opening of breuk. 
Door materiaalgebrek is het onderzoek lange tijd niet 
verder gekomen dan tot hiertoe. 

Door verdere vergelijking is er nu tussen 2, 3 en 4 nog 
het volgende onderscheid te maken: 
2. De rechterbovenhoek loopt iets naar beneden af. 

De onderste balklijn, horizontaal, vertoont onregelma
tige, dunnere en dikkere afdruk. 
De rechterbenedenhoek kan gezien worden als iets ver
lengd in een schuine afpunting. 

3. De rechterbovenhoek loopt iets naar beneden af. 
De rechterbenedenhoek ziet eruit als bij 2. 
Het voornaamste kenmerk en herinneringsteken is dat de 
twee meest rechtse open T's van de rand niet los van 
elkaar staan, doch tegen elkaar aan. In plaats van een 
opening tussen T en T, is er één verbindingsstreepje. 

4. De rechterbenedenhoek loopt flauw iets op. 
Links boven kan een meer of minder uitgesproken breuk 
in het vierkante ornamentje voorkomen. 
Links beneden is van de meest linkse T minder dan de 
rechterhelft zichtbaar. De verticale lijn van de T ont
breekt. 

Met de tekeningen erbij zal het weinig moeite kosten de 
vier typen te onderscheiden en uit elkaar te houden. 

Zoals gezegd is het vergelijkingsmateriaal gering. Zo be
zit ik van 1 twee afwijkingen, die ik voorlopig wil toe
schrijven aan druktoevalligheden. Ook is het materiaal te 
gering om na te gaan of er voor de waarde van 5 cent één 
of meer clichés zijn gebruikt. Het formulier is in vellen 
gedrukt, briefkaart 7 kaart voor kaart. Er blijft dus nog 
ruimte voor verder onderzoek. De vier typen van de 
randomlijsting zijn gevonden en omschreven. En dat heeft 
dan zo'n negentig jaar geduurd sinds de verschijningsdata. 

Men kan, als „klassiekverzamelaar" postwaardestukken 
niet gaan „platen". Strippen, blokken en vellen bestaan 
niet. De meeste postwaardestukkenverzamelaars verzame
len ,,algemeen" — wereld vroeger, land of landencombina-
ties nu — en het aantal specialisten is zeer gering. Niet
temin is filatelistisch verzamelen toch wel een liefhebberij 
waarbij iets te beleven valt. 
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OVER DE OOSTGRENS 

Nog altijd „Amphilex" 

Misschien is er nog wel een lezer die zegt: hou nu toch 
eindelijk eens op met die Amphilex. De kans is groot dat 
deze lezer er zelf niet geweest is, want voor wie er wel wa
ren is de Amphilex echt iets w^aarover men nu niet direct 
uitgepraat raakt. In deze rubriek willen we dit keer niet al
leen over de verzamelingen van Duitsland en de daarbij 
behorende gebieden schrijven — al is daar al heel wat 
over te vertellen — maar ook andere landen van Centraal-
Europa even aanroeren. 

Oude Duitse Staten 
Voor de liefhebbers van de iklassieke zegels is dit nog al

tijd een prachtig terrein met heel veel mogelijkheden. Men 
kan alle staten meer algemeen verzamelen, men kan ook 
een enkele staat — of stad (Bremen, Hamburg) — uitkiezen 
en deze meer gespecialiseerd gaan bewerken. 

Niet minder dan drie „algemene" verzamelingen waren 
er te zien, van onze ex-landgenoot Poulie, thans in Zwitser
land woonachtig en van de Duitsers Blankenstein en Rinsch. 
Twee maal „klein goud" en één maal „verguld zilver" tonen 
wel hoezeer deze verzamelingen met uitgelezen materiaal 
de aandacht waard waren. 

Van de verzamelingen van één staat noemen wij voor alle 
andere „Saksen" van de heer Knapp. Deze verzameling 
was nog niet eerder geëxposeerd, wij zagen er nummer 1 
van Saksen in werkelijk alle kleurschakeringen en vormen 
van afstempelingen die er wel van bestaan. Alles bij elkaar 
34 stuks. Maar ook het verdere materiaal was uitstekend 
en de beschrijving was een lust voor het oog. 

Dan noemen wij Thum & Taxis van de heer Salm (Ver
enigde Staten). Een verzamelaar die zoveel materiaal 
heeft dat hij ,,eens kan gaan ruilen" met het familie
archief van Thurn & Taxis in Regensburg! Beide verzame
lingen met „goud" bekroond, evenals de collectie Bruns-
wijk van dr. Marx. Al deze verzamelingen met vele brie
ven, vaak met uitgebreide frankeringen, proeven en vele 
variëteiten. 

Van het Duitse Rijk na 1871 waren er slechts twee verza
melingen, een speciaal gewijd aan de adelaars met hun 
grote en kleine borstschilden en één aan slechts één zegel: 
Michel nummer 37 (Yvert 43). Hierover vindt u in het vo
rige nummer al iets onder „Poststukken en afstempelin
gen". Duitsland nä 1945 was slechts met een verzameling 
„gebouwen" zeer matig vertegenwoordigd. 

Danzig en andere „gebieden" 
Bijzonder goed vertegenwoordigd daarentegen was Dan

zig. Een Amerikaanse inzender toonde bijvoorbeeld enke
le brieven van de Britse Baltische vloot uit de Krimoor-
log (1855) die via Danzig waren verzonden. Verder ontwer
pen en proeven van vele van de moderne zegels van Dan
zig. Een verguld zilveren medaille toonde dat ook bij 
„nieuwe landen", zoals de „klassieke verzamelaars" de pas 
na de eeuwwisseling ontstane staten noemen, eer te beha
len is. 

De andere verzamelingen Danzig waren wel wat minder 
uitgebreid — één beperkte zich zelfs tot de zeer zeldzame 
opdrukken op de Germania-zegels (schuine opdruk) — doch 
zeker het aankijken waard. Met een verzameling Memel 
en twee Saarland, waarvan één bijzonder uitgebreid de 
„Sarre"-opdrukken op Germania en Beieren behandelde 
met onder andere de enkele „niet officieel uitgegeven" 
(lees „alleen onder de toonbank verkochte") waarden, heb
ben we de inzendingen „Duitsland" gehad. 

Duitse koloniën 
Maar we zouden onvolledig zijn als we niet de zeven in

zendingen „Duitse kantoren en koloniën" vermeldden. 
Twee daarvan waren „algemeen", zij werden met goud en 
verguld zilver bekroond en muntten beide uit door een goe
de opzet en goed materiaal. Er is op dit terrein veel 
„maakwerk". Complete series op een brief geadresseerd 

aan de firma Senf in Leipzig zijn nauwelijks als „echt ge
bruikt" te beschouwen. Maar er zijn toch ook heel veel be
langwekkende zegels, in het bijzonder de verschillende pro-
visoria die uit zuivere postale noodzaak ontstonden. 

Twee verzamelingen gewjd aan de Duitse post in China 
toonden ook deze provisoria, waarvan er toch nog heel wat 
in verzamelingen te vinden zijn. De andere verzamelingen 
waren aan Duits Oost- en Zuidwest-Afrika gewijd. Twee 
daarvan waren ingezonden uit Zuid-Afrika, een bewijs dat 
men de zegels van de Duitse koloniën toch niet alleen in 
Duitsland maar ook in de voormalige koloniën zelf kan vin- [ 
den. 

Midden-Europa 
Wie de lijst van bekroningen gezien heeft weet al dat d e | 

„grand prix" werd toegekend aan de collectie Oostenrijk! 
en Lombardije van de heer Robertson. Dit was inderdaad [ 
een collectie met een rijkdom aan materiaal als men vanl 
het oude Oostenrijk maar zelden in een collectie bij elkaar j 
ziet. Gehalveerde zegels op brief, fiscaalzegels als fran-
keerzegels gebruikt, alle kleuren „Mercurius", Tokajerl 
perforatie, „sierstempels" en „gewone" spoor- en boot-l 
stempels. Andreaskruisen, noemt u het maar op, alles wati 
het verzamelen van dit gebied interessant maakt was in | 
grote voorraad aanwezig. 

En de in twee gedeelten ingezonden verzameling var 
„Betulla" deed' hiervoor eigenlijk maar weinig onder. De 
vermelding in de catalogus „gespecialiseerde verzameling 
van de klassieke zegels" was ^vel een ernstige „under-j 
statement". Ook deze verzamelaar zal heel wat archieven 
van handelshuizen in Lombardije en Venetië hebben moe-j 
ten doorzoeken om aan deze brieven met vaak zeer omvang-j 
rijke frankeringen te komen. Ik hoorde dat deze verza-^ 
meling van het huis Rothschild afkomstig zou zijn, doch daaJ 
de eigenaar „onder pseudoniem" inzond, is niet bekend wid 
hij is en waar de verzameling oorspronkelijk vandaarf 
kwam. 

Niet minder dan twaalf inzenders zonden klassiek Oosten-I 
rijk in, waarvan één Nederlander, de heer Fock, die in d i | 
sterke veld toch nog „zilver" wist te behalen. 

Bij de inzendingen Hongarije willen wij allereerst noel 
men de collectie van de heer Palmans uit Antwerpen, waar l 
in hij zijn ontdekking liet zien over het platen van de eerstJ 
emissie aan de hand van de onregelmatige tanding, bel 
schreven in het Maandblad van januari 1967. Tot de „Ausi 
gleich" in 1870 gebruikte men in Hongarije de Oostenrijks! 
postzegels; het gebied is daardoor iets beperkter dan wani 
neer men de stempels uit de gehele monarchie bij Oosten| 
rijk zelf verzamelt. 
Daartegenover stond dat men meestal iets langer doorginj 
en niet alleen de „klassieke" zegels van Oostenrijk me 
Hongaarse stempels toonde maar ook verschillende emis 
sies van de Hongaarse postzegels, die zeer aantrekkelijk 
mogelijkheden tot specialiseren bieden. 

Ook Tsjechoslowakije was bijzonder goed vertegenwooil 
digd met acht verzamelingen. Een grote bijzonderheid w^ 
dat de verzameling van de Duitser Mahr met „klein gouc 
bekroond werd. De oude stelregel dat „goud" alleen weggd 
legd zou zijn voor „klassieke" landen werd hiermee dooij 
broken! 

Deze verzameling, die op de Duitse nationale tentooi] 
stelling in 1966 al ,,goud" had gehaald muntte uit door ee 
bijzonder uitgebreide bewerking van de „Tsjechische IJ 
gioenpost in Siberië". Maar ook brieven uit de tijd toen hi 
latere Tsjechoslowakije nog tot Oostenrijk en Hongarije ba 
hoorde en plaatselijke opdrukken uit 1919 op de zegels va 
die landen gaven een goede indruk van de filatelistisclj 
geschiedenis van Tsjechoslowakije. 

De Baltische landen waren vertegenwoordigd met twi 
verzamelingen Letland, respectievelijk van de heren Va 
Hofmann en Poulie, beide al vaak geëxposeerd. Bijzondj 
jammer was het dat een uit Rusland zelf aangemelde ve 
zameling „Lijflandse postgeschiedenis" niet was aangekl 
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men. Het zou interessant zijn geweest eens te zien hoe men 
daar nu verzamelt. 

Van Estland was ook een tweetal inzendingen te zien. De 
heer Von Hofmann toonde een uitvoerige postgeschiede-
nis. beginnende met de — Russische — eofilatelie op het ge
bied van het latere Estland. 

De heer Stromberg — Verenigde Staten — had zich meer 
op de eerste emissies van de zelfstandige staat Estland toe
gelegd en toonde een zeer uitgebreide verzameling stempels 
uit de eerste jaren. De nog bijzonder ongeregelde toestanden 
n het pas onafhankelijk geworden land maakten dat men 
dch vaak moest behelpen, hetgeen leidde tot een filatelis-
isch bijzonder en postaal noodzakelijk improviseren met 
ivat er toevallig op het postkantoor aan zegels en stempels 
was te vinden. 

Van Polen troffen wij niet minder dan drie verzamelin
gen aan van het onderwerp: Groszy-opdrukken 1950, res-
sectievelijk ingezonden uit Nederland (Wasilenko), Duits
and (Appel) en Frankrijk (Pennequin). De jury schoor ze 
alle drie over één kam met ,,brons", wat in elk geval 
)eter was dan het „diploma" dat de WIPA-jury onze land-

/oor uw boekenplank 

\/-filateliste Jacqueline Caurat 

E MONDE MERVEILLEUX DES TIMBRES-POSTE, 
ïor Jacqueline Caurat; 176 bladzijden; gebonden in lin
en band, formaat 22V2 x 26 centimeier. Uitgave Gautier-
anguereau, 18 rue Jacob, Paris (6e). Postrekening CCP 
iris 336-47. Prijs Frs. 30.-. 
Voor mij ligt een zojuist verschenen boek over filatelie, 
it geschreven werd door de bij uitstek deskundige Franse 
levisie-commentatrice Jacqueline Caurat en dat zo bij-
)nder uitspringt boven alles wat er de laatste tijd op dit 
;bied is verschenen, dat ik dit werk als een geschenk van 
ote klasse zou willen beschouwen. 
De charmante (en in Frankrijk zeer populaire) Jacqueli-
; Caurat heeft een boek geschreven, dat alle aspecten van 
jlledigheid in kort bestek vertoont; het wil de lezer leiden 
I de weg naar de kunst van het verzamelen van postzegels: 
)e ze bij elkaar te krijgen, hoe ermee om te gaan, het 

Ibergen en bewaren, opzetten, ruilen enzovoort. Hoe 
derscheiden we zeldzame stukken en hoe vervalsingen? 
at is macrophilie, aërofilatelie, maximafilie? Evenzo-
le vragen waarop Jacqueline Caurat het nauwkeurigste 
duidelijkste antwoord weet te geven, haar tekst verluch-

id met soms alleraardigste anekdotes, die het geheel tot 
n lezenswaardige informatiebron maken. 

genoot Wasilenko toedacht. 

Van Rusland zelf waren maar liefst elf verzamelingen in
gezonden, waarvan drie „Oekraïne". Van dit laatste land 
zond de erkende specialist dr. Seichter een veel belangrij
ker deel van zijn verzameling dan we op de Uphilex ge
zien hadden en dit leverde hem „verguld zilver met felici
taties van de jury voor het speurwerk" op. Ook hier geen 
enkele inzender uit Rusland zelf. 

De beste verzameling was ongetwijfeld van de heer Liph-
schutz, die onder andere een complete verzameling van alle 
Russische nummerstempels toonde als een van de onder
delen van zijn ,,200 jaar Russische post" omvattende verza
meling. 

Wij zijn ons bewust slechts enkele van de Oosteuropese 
landen te hebben genoemd, er waren er nog veel meer. 
Moge dit korte overzicht u een idee hebben gegeven van 
wat er ook van deze landen aan werkelijke „filatelie" te 
zien was. En dan te bedenken dat er ongetwijfeld in 1968 
in Praag nog meer zal zijn. 

FL. 

De schrijfster begint haar werk met de postale geschie
denis; van de allereerste koerierdiensten, die door onze voor
ouders werden gebruikt, af tot aan de modernste uitvoering 
van het postverkeer, waarvan wij heden ten dage getuige 
zijn. Het is een lange en heroïeke weg, de boeiende geschie
denis van het postverkeer! 

Het werk is geïllustreerd met meer dan 300 afbeeldingen, 
waarvan sommige in prachtige meerkleurendruk, van ze
gels, afstempelingen en kostbare zeldzaamheden uit de ar
chieven van musea en privé-verzamelingen. Het geheel 
kwam tot stand dank zij onder andere de medewerking van 
het Parij se postmuseum en vele vooraanstaande filatelis
ten en wordt ingeleid door Lucien Berthelot met een harte
lijke aanbeveling zijnerzijds. 

Het is gedrukt op prachtig papier en de clichering is feil
loos. Het boek „Le Monde Merveilleux des Timbres-Poste" (de 
wonderlijke wereld van de postzegels) bestrijkt het gehele 
gebied van de filatelie op een populair wetenschappelijke 
manier en vormt voor hen die de Franse taal enigszins 
machtig zijn ook dank zij de vele prachtige illustraties 
die voor zichzelf spreken, een bezit om te hebben of te krij
gen. 

D. DE VRIES. 
SPEZIAL-KATALOG ÖSTERREICH 1850; Zusammenstel
lung der Typen und Platten der 1. Ausgabe von Österreich 
mit Preisverzeichnis. Uitgevers Karl Huber en Dr. J. Dirn-
bcrger van de „Linzer Kreis „Österreich 1850", Höcbs-
iTiannstrasse 15, A-4020 Linz/Donau. Formaat 17 x i:4V2 cen
timeter, 44 bladzijden, gebrocheerd in oranje kartonpapie
ren omslag. Zwaar machineccated papier, rijk geïllustreerd. 
Importeur R. Bcekema, 's-Gravenhage. Prijs ƒ 15,75. 

Deze bijzonder fraai uitgevoerde catalogus behandelt van 
de eerste uitgifte van Oostenrijk de druk, het papier en 
dan achtereenvolgens de 1, 2, 3, 6 en 9 Kreuzer in alle typen 
en verscheidenheid. 

In het tweede gedeelte wordt in tabelvorm een prijslijst 
gegeven in Oostenrijkse Schillingen. 

In een „Besluit" stelt de studiegroep te Linz, die in dit 
Vv'erkje, met steun van onder andere de onlangs overleden 
Oostenrijk-expert Anton Seitz, alle bekende gegevens over 
de eerste uitgifte bijeen heeft gebracht, een nieuwe typen-
indeling voor. 

De catalogus is éénzijdig bedrukt, waardoor de gebrui
ker de mogelijkheid heeft eigen aantekeningen toe te voegen. 

De reproduktie van de zegels is door de vergroting niet 
altijd even fraai, dikwijls wat flets en als gevolg daar
van niet geheel duidelijk. Een enkele maal zijn de vermelde 
bijzonderheden niet geheel begrijpelijk, terwijl de schrijvers 
op sommige punten wel zeer ver in details gaan. 
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Grote bewondering heb ik intussen voor de vlijt en de ken
nis van de samenstellers, die dit belangrijke materiaal heb
ben vergaard. Verzamelaars van de eerste uitgifte van 
Oostenrijk kan ik dan ook de aanschaffing van deze catalo
gus warm aanbevelen. 

I. VOOREN. 

CATALOGUE MONDIAL DES ENTIERS AÉROPOSTAUX / 
WORLD'S AIR MAIL CATALOGUE; Aérogrammes, Car
tes, Enveloppes avec timbre imprimé civüs et militaires 
(Edition 1967, 4e druk) door Fran«ois Godinas (12 rue J. F. 
Kennedy, Esneux, België). Formaat 15 x 23 centimeter. 
Twee liunstleren ringbanden met respectieveiyk 324 en 336 
bladzijden, rök geïllustreerd met 700 afbeeldingen. Prijs: 
525 B.Fr. 

Het gehele terrein van de luchtpostwaardestukken wordt 
in deze catalogus bestreken. Sinds de vorige druk is de 
omvang verdubbeld. Niet minder dan 2700 aërogrammen 
en ruim 1250 enveloppen en kaarten kregen hier, met prijs
bepaling, beschrijving. De tekst is, over twee kolommen 
gedrukt, tweetalig: Frans en Engels. 

De Franse tekst heeft prijzen in Belgische franken, de 
Engelse tekst geeft prijzen in Amerikaanse dollars. Sinds 
de vorige uitgave van 1960 zijn die prijzen — doordat het 
verzamelgebied sterk in populariteit toenam en het mate
riaal voor oudere soorten beslist niet dik gezaaid is — 
wel sterk gestegen. 

De losbladigheid van de catalogus laat toe dat het boek 
plat open kan liggen en dat verbeterbladen en aanvullingen 
gemakkelijk kunnen worden toegevoegd. Het ligt in de be
doeling begin 1968 daarmee te beginnen. De catalogus zelf 
zal daardoor zeker vijf jaar of meer kunnen mee gaan. 

Het lijkt me overbodig nu hier en daar een kleine betwe
terige kanttekening te plaatsen; bij de zorgvuldige bewer
king zou dat overigens ook maar detailwerk zijn. In de grote 
behoefte die er aan een up-to-date catalogus van dit terrein 
bestond, is nu voorzien. De iets luxueuzer uitgegeven 
„Kessler" dateert alweer van einde 1959 en sindsdien is er 
een zeer groot aantal nieuwe aërogramman verschenen. 

Een populair correspondentiemiddel als het aerogram 
wordt tegenwoordig in massa-opslagen gedrukt, gebruikt 
en steeds meer verzameld. De nieuwe Godinas is voor 
Frans- èn Engelssprekenden een onmisbaar handboek. 

J. H. BROEKMAN 

MICHEL-CATALOGUS „OVERZEE", deel I, Abu Dhabi tot 
Guyana, 1968/69; Uitgave Schwaneberger Album, Eugen 
Berlin GmbH. München 12; 1100 pagina's. PrQS in Duits
land DM 28,50, in Nederland ƒ29,35. Importeur: Auf der 
Heide's Postzegelhandel, Surinamelaau 31, Hilversum. 

Als eerste van de drie delen waarin deze overzeecatalogus 
ook nu weer verschijnt ligt het bovengenoemde werk voor 
ons. De volgende delen worden respectievelijk in november 
1967 en voorjaar 1968 verwacht. 

De tussenpoos waarmee Michel-overzee verschijnt is dus 
aanmerkelijk korter geworden; wel een bewijs dat ook in 
de Duits sprekende landen de belangstelling voor zegels van 
overzee toeneemt. De belangstelling van de „thematische" 
verzamelaars zal daarbij ongetwijfeld ook een rol heb
ben gespeeld. 

Dat de catalogus circa 200 pagina's meer bevat dan het 
eerste deel van de uitgave 1965/1966 zal nauwelijks verba
zing wekken. Als een land als Dubai het sinds juni 1963 
tot november 1966 gebracht heeft tot 236 frankeerzegels en 
43 blokken, die allemaal netjes zijn afgebeeld, dan begrijpt 
een ieder dat er wat te catalogiseren was. 

Dat deze vloed van nieuwe uitgaven uw recensent wel 
een beetje verschrikt — hoe zal de catalogus als het in dat. 
tempo doorgaat er over tien jaar uitzien? — doet niets af 
aan zijn bewondering voor de consciëntieuze wijze waarop 
deze catalogus bewerkt is. 

Zo worden bijvoorbeeld van de moderne zegels van Austra
lië apart vermeld de zegels uit postzegelboekjes die aan 
enkele kanten ongetand zijn, terwijl bij Canada zelfs een uit
voerige catalogisering van alle postzegelboekjes en cle ze
gels daaruit is te vinden. Ook de op fosforescerend papier ge
drukte zegels van Canada worden als zodanig volledig ver
meld. Zie ook het artikel hiernaast. 

Voor de overzee-verzamelaar die prijs stelt op een cata
logus, die meer bevat dan een prijslijst, is deze nieuwe 
Michel-overzee dan ook zeer aan te bevelen. 

FL 
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CANADESE POST 

Het voornemen brieven elektronisch te sorteren en te 
stempelen maakten de Canadese Posterijen in 1957 voor het 
eerst aan het publiek bekend. Voor dit doel — zo werd aan
gekondigd — zullen postzegels in circulatie worden gebracht 
die voorzien zijn van luminescerend materiaal. Deze zegels 
zullen de postkantoren in staat stellen post door een 
nieuw automatisch en elektronisch sorteersysteem te leiden 
voor het splitsen van post in lokaal en interlokaal verkeer, 
het presenteren van het postmateriaal met adreszij de en 
postzegel naar de juiste zijde gekeerd en het afstempelen 
van de brieven. Sinds 1957 zijn regelmatig in de filatelis 
tische pers artikelen verschenen die de verzamelaars op de 
hoogte hielden van de ontwikkelingen op dit gebied. 

Om de lezers van het Maandblad enig inzicht te geven 
in wat tot op heden is bereikt volgt hier een korte uiteen
zetting van de gebruikte methode. In 1963 werd de eerste 
apparatuur, welke SEFACAN wordt genoemd, geïnstal 
leerd in het postkantoor van Winnipeg. De machine bestaat 
uit drie delen, namelijk Segregator (SE), Facer (FA) en Can 
celler (CAN) — vandaar de naam Sefacan. Post bestema 
voor deze machine wordt aangevoerd per lopende band. 

In de Segregator worden poststukken die niet in brief 
vorm zijn of brieven die te dik en of te groot zijn 
automatisch verwijderd. De overblijvende brieven worder 
dan netjes opgestapeld, met de adreszijde naar boven ge 
keerd en naar de Facer/Canceller gevoerd. In de Facer 
Canceller wordt elke brief blootgesteld aan een ultravio 
lette lichtbundel met een golflengte van 2537 Angstrom. He 

De automatisering bi 

ultraviolet licht activeert het luminescerend materiaal v a | 
de postzegel en stelt de machine in staat de waarde en 
plaats van de zegel te bepalen. Het luminescerend ma 
teriaal is een verbinding van carbozool (dibenzopyrrool) e | 
een sulfozuur en is in de handel verkrijgbaar onder 
naam „léttalrte". 

Indien de postzegel niet is aangebracht in de rechterbd 
venhoek aan de adreszijde van de envelop dan wordt dea 
geleid naar een ander gedeelte van de machine, waarl 
het stuk wordt gekeerd en dan opnieuw door de FaceJ 
Canceller gevoerd. De brieven worden dan afgestempe| 
en weer opgestapeld met de adreszijde naar boven. 

De machine splitst ook nog de brieven in lokale en iJ 
terlokale post. De wijze waarop dit geschiedt is als volg 
De 4 cent-zegel (lokale post) is voorzien van een vertica 
band van luminescerend materiaal in het midden van 
zegel, terwijl alle andere waarden (1, 2, 3 en 5 cent) zij 
voorzien van twee verticale banden (4 millimeter bree 
welke geplaatst zijn aan elke verticale zijde van de pod 
zegels. Op de 4 cent-zegel van de tweede serie (uitgaj 
1962) is de band aangebracht aan de linkerzijde van 
zegel in plaats van in het midden. In 1964 werd de plaa 
van de band nogmaals veranderd; nu is hij aangebracht a | 
de rechterzijde van de zegel. 



A. P. C. Benjaminsen 

Brieven waarop geen zegels zijn geplakt (frankeermachi
nes enzovoort) en brieven waarvan de frankering bestaat 
uit een combinatie van zegels worden naar een speciaal 
gedeelte van de machine geleid en verder met de hand 
behandeld. Behalve de bovengenoemde methode welke ge
bruik maakt van het blauwgroene nagloeien dat ontstaat 
wanneer de zegel wordt bestraald met ultraviolet licht, 
wordt in de Sefacan-apparatuur een andere methode ge
bruikt voor het ontdekken van brieven met zegels die niet 
voorzien zijn van luminescerend materiaal. Deze methode 
is gebaseerd op de zeer lage reflectie van de zegelkleur 
in de nauwe band van het zichtbare spectrum. Het is met 
het oog hierop dat de kleur van het 4 cent-zegel werd veran
derd van paars in rood. 

adese posterijen 

Op 13 januari 1962 werd de eerste serie postzegels met 
jminescerend materiaal uitgegeven. De frankeerwaarden 

lijn 1, 2, 3, 4 en 5 cent van de uitgave 1954; zij waren alleen 
Verkrijgbaar aan het postkantoor in Winnipeg en bij de fila-
Mistische dienst in Ottawa. Deze zegels werden verkocht 
|edurende het gehele jaar 1962. Thans zijn zij zeer moeilijk 

verkrijgen. 
Gedurende de laatste maanden van 1962 en het eerste 
vartaai van 1963 werd de tweede serie in circulatie ge

rächt (1, 2, 3, 4 en 5 cent van de uitgave 1962). Geduren-
dit tijdperk werd de eerste serie buiten gebruik gesteld, 

en groot gedeelte van de tweede serie werd ongeschikt 
Brklaard daar de zegels niet voldeden aan de vereiste 
landaard van de Canadese Posterijen. Er waren kleine va-
laties in de plaats van de verticale banden als gevolg 
laarvan de zegels niet konden worden gebruikt in Winni
ng. De zegels werden verzonden naar Toronto voor ver
pop aan het publiek als normale zegels. 
|Tot slot nog een enkele opmerking. Het luminescerend 
ateriaal wordt door de Canadian Bank Note Company 

de zegels aangebracht volgens de boekdrukmethode. 
iDe ingenieurs van de Canadese Posterijen zijn nog steeds 
Izig om de Sefacan-apparatuur te verbeteren en het zal 
| g wel enige tijd duren voordat het gehele systeem is 

3erfectioneerd. 

Spoorwegfilatelie in het Spoorwegmuseum 
Het Nederlandse Spoorwegmuseum in het voormalige 

Maliebaanstation te Utrecht — „bewegend - interessant" — 
behoeven wij bij onze lezers wel niet meer te introduceren. 
Het zal hun echter nog niet bekend zijn dat sinds kort is be
gonnen met het opzetten van een afdeling „Spoorwegfilatelie. 

Onder leiding van de heer J. M. Moesman, schilder en 
kalligraaf te Utrecht (zoon van de heer Moesman wiens 
naam wij allen kennen van de „Moesman-herdrukken") is er 
een aanvang gemaakt. Wat er aan treinstempels, stations
stempels, spoorwegzegels en spoorwegstukken te vinden 
was werd systematisch geordend en op kaarten gezet. 

Het begin is er. Het is echt nog geen verzameling „om 
over naar huis te schrijven". Wel om er in het Maandblad 
over te schrijven. Want wij nemen aan dat vele lezers onder 
hun doubletten wel eens wat stations- of spoorwegstempels 
hebben waar ze geen bijzonder zwak voor hebben. Of ook 
wellicht zegels op het terrein van de spoorwegen waaraan ze 
weinig waarde hechten. 

Voor die zegels en stukken, waarmee de basis voor een 
uitgebreide verzameling kan worden gelegd, zal het Spoor
wegmuseum bijzonder erkentelijk zijn. Het hoeft natuurlijk 
niet allemaal cadeau te zijn, voor objecten van waar
de zal men voor zover het budget dit toelaat zeker een re
delijke prijs willen betalen. Het Spoorwegmuseum draagt de 
filatelisten een warm hart toe, dat bleek wel toen men on
langs een zaal ter beschikking stelde voor de spoorwegfilate
listen. 

Laten wij als filatelisten ook het Spoorwegmuseum een 
warm hart toedragen en de verzameling „Spoorwegfilate
lie" in het Spoorwegmuseum helpen opbouwen. Donateurs 
zullen in het verslag van het museum worden vermeld, net 
zoals wij ook telkenj are in het verslag van het Postmuseum 
de namen van bekende filatelisten zien als schenkers van 
aanwinsten voor dit museum. U doet het daar natuurlijk niet 
om, maar voor de volledigheid vermelden we het even! 

FL. 

Opbrengsten van topstukken 
Enkele spectaculaire opbrengsten bij de 420e veiling van 

J. L. van Dieten, 's-Gravenhage: 
België / 
Nummer 2 op brief met eerstedagafstempeling . . ƒ 1.850,— 
nummers 13-16 in ongebruikte blokken van 
negen / 3.500,— 
Frankrqk 
Nummer 7c, ongebruikt (1 Franc „Vervelle") ƒ 6.700,— 
Nummer 7a, op brief (1 Franc „vermilion vif") . . f 11.600,— 
De „Emission Rothschild" compleet in paren . . . . ƒ 2.500,— 
Luchtpost „Ile-de-France" compleet op twee 
brieven ƒ 5.700,— 
Luxemburg 
Nummer 1, ongebruikt / 2.000,— 
Nummer 1, brief met een strip van vier en een 
paar (collectie Burrus) ƒ 6.600,— 
Nummer 2, blok van acht exemplaren (grootste 
blok, voorzover bekend) ƒ 17.500,— 
Nummer 2, brief met een strip van vier en een 
van vijf (collectie Burrus) ƒ 4.800,— 
Nummer 36a (Yvert), de foutdruk „Un Franc" . . ƒ 1.850,— 

Veertig jaar ambtshalve filateliste 
Op 1 augustus 1967 hoopt mejuffrouw M. H. van Bunde 

de dag te herdenken, waarop zij veertig jaar geleden in 
dienst trad bij de firma J. K. Rietdijk te 's-Gravenhage. 

De oorlogsomstandigheden zijn niet onopgemerkt aan haar 
voorbijgegaan. In de periode 1943-1945 moest zij het bedrijf 
geheel alleen drijven ten gevolge van de afwezigheid der 
heren Rietdijk en Meeder. In 1945 echter kon men geza
menlijk beginnen met het weer verder op gang brengen van 
de onderneming. 

In 1950 werd mejuffrouw Van Bunde aangesteld als mede
directrice van de toen opgerichte J. K. Rietdijk N.V. Haar 
mededirecteuren vertrouwen dat het haar gegeven zal zijn 
haar krachten nog vele jaren aan de N.V. te schenken. Op 
1 augustus zullen ongetwijfeld vele vrienden, kennissen en 
andere relaties haar tussen 11 en 4 uur ten kantore van de 
N.V. komen gelukwensen. 

Juli 1967 397 



WIJ ONTVINGEN 

„'t Is bezegeld", een luchtig geschreven boekwerkje van 
de hand van Chris de Moor, dat de boekenminnaar en de 
filatelist gelijkelijk weet te bekoren. De N.V. Drukkerij Trio, 
Nobelstraat 27, 's-Gravenhage liet het in de zomer van 1967 
verschijnen in haar reeks „Van Trio aan zijn zakenvrienden". 

Binnen het bestek van een dertigtal bladzijden houdt oud-
esthetisch adviseur van PTT, De Moor, een onderhoudend 
praatje over de pijn en moeite bij het tot stand brengen van 
een nieuwe postzegel, over de eisen aan een ontwerp te 
stellen en over de techniek van de ontwerper en de drukker. 
Hij laat niet na hier en daar op vriendelijke wijze pittige 
dingen te zeggen. 

Sprekende over de in Duitsland en Zwitserland gebruike
lijke gang van zaken, met de „Kunstbeirat", de vele ont
werpen en de commissies, schrijft hij: „Toch gaan er in 
Duitsland en Zwitserland stemmen op die juist de Neder
landse zegels de voorkeur geven, omdat ze niet zo braaf en 
schoongepoetst zijn en omdat bekende grafici met een eigen 
techniek en een eigen visie als 't ware gelegenheid krijgen 
zo niet te experimenteren dan toch te proberen iets nieuws 
te bereiken". 

Ruim dertig afbeeldingen van postzegels uit alle wind
streken begeleiden de tekst; de keuze doet vermoeden dat 
de schrijver de lezer met deze zegels wat stof heeft willen 
geven om verder na te denken over het ontwerpen van 
postzegels. 

De omslag van het werkje bestaat uit een afbeelding op 
formaat 10 x 15'/2 centimeter van de ontwerptekening van 
K. P. C. de Bazel voor een van de jubileumzegels van 
1813-1913. 

LES SPORTS ET LES JEUX DANS LA PHILATELIE door 
Dr. Jehan Daubresse. Uitgave van ECHO PHILATE-
LIQUE, 14 rue Renkin, Brussel 3. Prijs 200 Belgische franlis, 
porto voor aangetekende toezending inbegrepen. 

Dit werkje, dat 160 bladzijden telt, is verdeeld in twee I 
delen. In het eerste, dat vijftien hoofdstukken omvat over 
verschillende sporten, geeft dr. Daubresse, voorzitter van 
de Franse vereniging voor de thematische filatelie, een 
toelichting op zijn indeling en een korte karakteristiek van 
de verschillende sporten en spelen. De bijbehorende zegels 
worden vermeld met het nummer uit de Yvertcatalogus | 
in de volgorde waarin de landen naar hun beginletters vol
gens het (Franse) alfabet worden gerangschikt. 

Het tweede deel geeft een opsomming van de stempels] 
met sportieve motieven die in Frankrijk en België in ge - | 
bruik zijn geweest. De samensteller van het Belgische on
derdeel. Mare Panier, volgt de indeling van dr. Daubresse, 
die hij met vier rubrieken heeft moeten uitbreiden. 

Er zijn 350 genummerde exemplaren van dit boekje ge
drukt. In afwachting van een bespreking van deskundigel 
zijde merken we alleen op dat het aantal illustraties te b e - | 
scheiden is. 

INGEZONDEN 

Het zevenendertigste jaarverslag door de Stichting Het Ne
derlandse Postmuseum, uitgebracht aan de directeur-generaal 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 's-Gravenhage. 1967. 

Filatelistisch gezien is in het verslagjaar uiteraard de be
langrijkste aanwinst van het museum de nalatenschap C. D. 
Ricardo met zegels en poststukken betrekking hebbende op 
de tweede wereldoorlog in het Verre Oosten. Voorzover be
kend de volledigste en meest gedocumenteerde verzameling 
over dit onderwerp. 

De jonge afdeling „Zeepost en Landmail" werd verrijkt met 
verschillende belangwekkende objecten, waaronder (in bruik
leen) een zilveren beker met inscriptie waaruit blijkt dat in 
april 1842 het stoomschip „India" het landmailverkeer met 
het Verre Oosten heeft geopend. 

Van vele kanten werden schenkingen ontvangen. Onder 
de ongeveer 150 namen van schenkers lazen wij die van 
professor dr. A. J. Bernet Kempers, F. Blom, W. Dekker, 
J. L. van Dieten, de Postzegelvereniging „Zeeuws-Vlaande-
ren", S. L. Hartz, O. Treumann, drs. A. M. A. van der Willi
gen, de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, de 's-Her-
togenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, het 
Tentoonstellingscomité Uphilex en mr. W. S. da Costa. 

In 1966 werden verschillende belangrijke exposities in het 
museum ingericht en werd aan een aantal andere tentoon
stellingen deelgenomen: „Zeepost en Landmail" is er een van; 
verder zijn het vermelden waard: de Uphilex, „Kunst und 
Briefmarken aus den Niederlanden" te Bern, „Veertig jaar 
Kinderpostzegels in Nederland" te Rotterdam, Sipex, Limbra-
phil 1966 en de lustrumtentoonstellingen van de 's-Hertogen-
bossche Vereeniging en van „De Philatelist". 

Het bezoek ging opnieuw iets achteruit: ruim 26.000 per
sonen bezochten het museum. Ook de jeugdprijsvrpgen trok
ken iets minder belangstelling: 963 deelnemers tegen 1022 in 
1965. 

Aansluitend op het eigenlijk verslag bevat het als altijd 
keurig verzorgde boekje een nadruk van een in 1909 in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen anoniem artikel 
over „Oost-Indische Paketbooten in de 18e eeuw". 

Wederwoerd op het besproken Philatell-apparaat 
Gezien de bespreking van het door ons geïmporteerdd 

apparaat, doet het ons voorkomen, dat het apparaat in h e | 
geschrevene bewust niet geheel uit de verf is gehaald. 
Ie De combinatie van de verschillende philatelistische a r | 

tikelen samen in één apparaat is uniek te noemen. 
2e Bij personen welke door ouderdom of geestelijke gesteldl 

heid niet meer 100 pet. vast ter hand zijn, is dit appa | 
raat een uitkomst. Men behoeft het zegel niet meer me 
de pincet vast te houden. Wat tevens geldt voor de loss| 
loepen. 

3e In vervolg op punt 2 zijn de loepen op de juiste hoogtl 
ingesteld en instelbaar. Afwijkingen door trilling val 
de hand (hartslag e.d.) zijn verleden tijd. (hoeve^ 
oudere personen zijn niet juist de gespecialiseerde verza 
meiaars??) 

4e Direct licht op het object dat op het apparaat is gebouw| 
is meer waard dan een losse bureaulamp (waar in 
ten 100 gevallen ook een verlengsnoer nodig is) well< 
weer een extra ruimte op het werkvlak eist. Het app^ 
raat is juist zeer compact samengesteld voor efficië 
gebruik. 

5e De mogelijkheid om de zegels op de matglazen plaJ 
door te lichten op dunne plekken, scheurtjes, is met b(f 
sproken, en is een niet te verwaarlozen factor. 

6e Ten slotte het meetplaatje. Doordat deze van transpl 
rant perspex is vervaardigd, kan men het zegel betJ 
meten dan met de gebruikelijke artikelen. Terwijl d | 
dan nog op de draaitafel direct onder de lamp en de 3x 
lOx vergrotende loepe kan geschieden. 

Aannemende dat u het bovenstaande wederwoord n.a.| 
de bespreking uit onze naam, en tevens uit naam van 
reeds honderden tevreden geljruikers, die schrijven „ene 
me vooruitgang, fantastisch gebruiksartikel, een snel 
accuraat apparaat", wilt plaatsen verblijven wij. 

Hoogachtend, 
C. Woudenberg, Import-Expo| 
Filatelistische handelsonder
neming, Lijsterbeslaan 18, 
Oostvoorne. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het augustusnummer 
dienen uiterlijk op 24 juli in liet bezit te zijn van 
de redactie. 

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

EXPOSITIES: 
- Zomertentoonstelling tot 31 augus

tus: de eerste drie postzegeluitgif-
ten van Nederland. 

- Keur en kleur. Schatten van Neder
land en Overzeese Rijksdelen. 

- De kunst van de ontwerper. 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk. 
- Nieuw geëxposeerd: Verenigde 

Staten van Amerika. 
- De postzegels van Algerije, Congo 

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

- Overzicht frankering en stempeling. 
Luchtpost Nederland - Nederlands-
Indië. 
De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, 
de schrijfkunst en de brief. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

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. 

J 

p juli: 
loop Kiggen in zijn TV-rubrlek ,,Onder de 
loep" over het ,,Cour Internationale de 
lustice" en over „Roestvlekken op post-
fegels". 

5 augustus: 
Putten (GId.). Postzegelruildag georgani
seerd door de Postzegelvereniging ,.TEL
STAR" in het Jeugdhuis, Kerkstraat, van 
10.00-17.00 uur. Grote kavelverkoop van 
13.00-15.00 uur; kavelgeld 5%. Entree 50 
cent per persoon. 
5, 6 augustus: 
Karlsruhe. Bonds- en Filatelistendagen van 
de Duitse Bond van Filatelistenverenigingen. 
7 augustus: 
Katwijk. Ruilavond voor badgasten, georga
niseerd door de afdeling Katwijk van de 
I.V. Philatelica in het Hervormd Jeugdhuis, 
Voorstraat 72, Katwijk aan Zee. Aanvang 
19.30 uur. 
8 augustus: 
Eerste dag van uitgifte Rode Kruis-zegels. 
9 augustus: 
NCRV-Radiorubriek A. Boerma, tussen 9.00 
en 9.40 uur. 
19 augustus-
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Het Rode Kruis". 
26 augustus: 
Dordrecht. 47e Dordtse Postzegelveiling. 
29 augustus-9 september: 
's-Gravenhage. Rode Krurstentoonstellmg in 
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, ter ge
legenheid van het honderdjarig bestaan van 
het Nederlandsche Roode Kruis; met een 
afdeling, waarin met medewerking van de 
Stichting Werkgemeenschap Filatelie Neder
land een gedeelte van de collectie Ricardo 
wordt geëxposeerd. 

2 September-
Rotterdam. Zeventiende ,,Europoort"-ruildag 
van de R.Ph.V. in de Blauwe Zaal van het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, van 9.00 
tot 18.00 uur. Tafelreserveringen en inlich
tingen: C. de Wit, Crooswijksesingel 29-B, 
Rotterdam 11. 

3-10 september: 
Boedapest. Internationale Luchtposttentoon
stelling Aerofila 67 en postzegeltentoonstel
ling ,,Toerisme op Postzegels"; zie biz. 400. 
7, 8 september: 
Boedapest. Zevende FISA-congres. 
10 september: 
Essen. Zevende grote internationale ruildag 
in de grote zaal van de ,,Städtische Saal
bau" aan de Huyssenallee; georganiseerd 
door de ,,Arbeitsgemeinschaft ,,Ruhr" der 
Briefmarkenfreunde". Tevens postzegelten
toonstelling Duitse rang III. Inlichtingen: 
Rolf Schneider, Leopoldstrasse 8, 43 Essen. 
16 september-
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Driehonderd jaar Suriname". 
23 september: 
Epe. Grote najaarsruildag, georganiseerd 
door de afdeling ,,Epe en Omstreken" van 
de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars in café-rest. ,,Stern", 
Hoofdstraat 108. Aanvang 9.30 uur. 
23, 24 september: 
Kiel. Postzegeltentoonstelling ,,Kiel '67", in 
de Ostseehalle. Tevens ruildagen; bijzon
dere stempels. Inlichtingen: Kiel '67, post
bus 707, 23 Kiel. 
26-30 september: 
Frankfurt am Mam. Veiling H. C. Schwenn. 
29, 30 september-
Assen. Grote postzegeltentoonstelling met 
ruildagen en veiling ,,Assen 1967", georgani
seerd ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan van de Vereniging van Postzegel
verzamelaars ,,Assen", in restaurant Belle-
vue. Inzendingen voor de veiling vóór 1 sep
tember aan D. B. Dooyes, Beilerstraat 33, 
Assen. 
29 september-1 oktober: 
Dortmund-Eving. Postzegeltentoonstelling. 
30 september-1 oktober; 
Bremervörde. Postzegeltentoonstelling ,,Vör-
posta 67" in de Landwirtschaftsschule. 

TENTOONSTELLINGEN, RUILDAGEN EN JUBILEA 

DELFZIJL 
[arende ruildag 

Voor liet eerst in de geschiedenis van 
|e Nederlandse filatelie had een ruil-

ag plaats op zee. De Philatelistenver-
liging N.K.F, te Delfzijl had hiertoe 

samen-werking met de Briefmarken-
lammler Verein te Emden het motor-
phip „Rottum" afgehuurd. 
1 Onder ideale -weersomstandigheden 
egon deze unieke gebeurtenis om half 
3n des morgens. Een grote groep ver-

kmelaars uit de noordelijke provincies 
Bgaf zich aan boord van de „Rot-
Im" en koos het ruime sop met be-
lemming Emden. Aldaar kon men en-

M „n |™ 

kele uren deze stad bezichtigen en de 
inwendige mens versterken; de Duitse 
verzamelaars kwamen hier aan boord. 

Gezamenlijk (ongeveer 300 man) ging 
het de DoUard op. Een levendig ruil-
verkeer ontwikkelde zich; er was boven
dien gelegenheid de aantrekkelijke spe
ciale envelop te kopen. Deze kon ge
frankeerd worden met een Duitse en 
een Nederlandse zegel en kreeg nader
hand de stempels van Delfzijl en Em
den, zodoende een aardige herinne
ring aan deze dag vormend. Voor de 
ruildag bestond van de kant van de 
Nederlandse Televisiestichting zoveel 
belangstelling, dat een speciale film
ploeg aan boord was gekomen, die druk 
opnamen maakte van de filatelisti-
sche activiteiten. 
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Teruggekomen in Emden gingen de 
Duitse vrienden tevreden van boord, 
nadat korte toespraken waren gehou
den door de burgemeester van Delf
zijl, de Nederlandse consul te Emden, 
mr. T. J. B. van der Meyden, vice-
voorzitter van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen en de 
heer Fischer, namens de Duitse Bond. 
Het Nederlandse contingent voer ver
volgens weer terug naar Delfzijl, waar 
om ongeveer half negen 's avonds 
werd afgemeerd. 

De Philatelistenvereniging N.K.F., 
van wie wij met name de heer Post wil
len noemen, kan er van overtuigd zijn, 
dat het vele werk dat werd verricht, 
heeft geleid tot een uitstekend geslaag
de dag, waarvoor de noordelijke filate
listen bijzonder dankbaar zijn; zij ho
pen dat het te zijner tijd tot een herha
ling zal komen. 

J. OFFRINGA. 

DEVENTER 
Verblifa-puzzel 

Ter gelegenheid van het tienjarig be
staan van de afdeling Filatelie van de 
Personeelsvereniging Thomassen & 
Drijver-Verblifa te Deventer verscheen 
in het maartnummer op bladzijde 148 
een puzzel. 

De secretaris van deze verenigings
afdeling schrijft ons thans als volgt: 

Wij ontvingen 125 inzendingen. Hier
van waren er 50 niet geheel juist. De 
negen prijswinnaars ontvingen intussen 
een stockboek. 

De meesten struikelden over de laat
ste opgave. Hierin werd gevraagd naar 
de graveur van de randen van de ze
gels van koningin Wilhelmina. 

De enig goede oplossing is: W. 
Steelink (zegels 49 en 77/80). De zegels 
34/45 en 46/48 zijn van prinses Wilhel
mina! De oplossingen met op dit punt 
de naam: E. Schilling moesten dan ook 
alle fout gerekend worden. 

De oplossing luidde: 
1. Toorop 134/135 
2. Kiesschijf 768, (770) 
3. Poezen 813 
4. Inktpot 858, (732) 
5. Janus 561 
1 Watersnood 601, (609) 
1. Kraai 11, 14 LP 
8. Kruseman 703 
9. Barendsz 687 

10. Blind 671 
11. Huizinga 641 
12. H. Kamerlingh Onnes 283 
13. Bloembollen velden 247 
14. Boerhave 309, f221) 
15. Huygens 666, 667, (223) 
16. W. Steelink 49, (77/80) 

De tussen haakjes geplaatste num
mers gelden als alternatieve oplossin
gen. De gevraagde zin luidde: TIEN 
JAAR BLIKBOYS. 

Th. B. HEBING. 

'S-GRAVENHAGE 
„Toerisme op Postzegels" 

Zoals in deze rubriek in het april-
nummer (bladzijde 186) al werd aange
kondigd organiseert de Koninklijke Ne-
derlandsche Toeristenbond ANWB ter 
gelegenheid van het toeristisch jaar, 
onder patronaat van de Nederlandse 

Bond van Filatelisten-Verenigingen, 
een postzegeltentoonstelling met als 
onderwerp „Toerisme op postzegels". 
De tentoonstelling wordt gehouden van 
3 tot en met 12 november 1967 in de 
„Rotonde" van het hoofdkantoor van 
de ANWB, Wassenaarseweg 220, 's-Gra-
venhage. 

Deelneming staat open voor alle Ne
derlandse postzegelverzamelaars. 

De collecties zullen in twee klassen 
worden ingedeeld, te weten: 
a. concurrentieklasse (21 jaar en 

ouder); 
b. jeugdklasse (tot 21 jaar). 

Bij de beoordeling zal worden gelet 
op: algemene indruk; kwaliteit van de 
postzegels en -stempels; volledigheid; 
filatelistische kennis; speurwerk. 

De jury bestaat uit twee door de 
Nederlandse Bond aangewezen leden en 
één door de ANWB aangewezen lid. De 
beslissingen van de jury zijn bindend. 

Het secretariaat van de tentoonstel
ling is gevestigd in 's-Gravenhage, Ko
ninklijke Nederlandsche Toeristenbond 
ANWB, afdeling Bondspresentatie, 
postbus 2200, alwaar deelnemersfor
mulieren kunnen worden aangevraagd. 
Deze deelnemersformulieren kunnen 
tot 1 oktober 1967 worden ingezonden. 

Nadat aan de hand van de gegevens 
op het formulier is vastgesteld dat de 
collectie aan de eisen voldoet, volgt een 
bericht van acceptatie, waarna de 
collectie kan worden ingezonden. Voor 
de beste inzendingen zijn prijzen be
schikbaar gesteld in de vorm van me
dailles, diploma's en ANWB-artikelen 
(kaarten, boeken en gidsen). 

De inlioud van de collecties 
Opgenomen kunnen worden de post

zegels of poststempels waarvan de af
beelding betrekking heeft op een on
derwerp waarvoor een vakantieganger 
tijdens zijn reis belangstelling kan heb
ben. 

Om enige voorbeelden te noemen: 
1. landschappen, meren, watervallen, 

eilanden, bergen, stadsgezichten, en
zovoort; 

2. bruggen, viaducten, aquaducten, 
stuwdammen; 

3. luchthavens, bijzondere autowegen 
(bijvoorbeeld in de Alpen), water
wegen; 

4. vervoermiddelen; te beperken tot 
die, waarvan gebruik kan worden ge
maakt tijdens vakantiereizen; 

5. planten, bloemen en dieren (te be
perken tot die, welke in eigen land 
niet worden aangetroffen); 

6. gebouwen, zoals kerken, kloosters, 
paleizen, kastelen, regeringsgebou
wen, enzovoort; 

7. beeldhouwkunst en schilderkunst (te 
beperken door uit te schakelen de 
kunstvoorwerpen, welke in een ge
bouw zijn ondergebracht); 

8. volkskunst en folklore. 

Van deelneming zijn uitgeschakeld 
de collecties, vervaardigd van reizen 
gemaakt in verband met sportmani
festaties (ook wintersport), padvinders-
bijeenkomsten en dergelijke. Deze kun
nen min of meer met het toerisme ver
band houden, maar het is niet de hoofd
zaak. 

Het is niet toegestaan op de bladen 
tekeningen, foto's, krantenknipsels of 
dergelijke op te nemen ook al zouden 
deze op het toerisme of de gemaakte 
reis betrekking hebben. 

Een uiteenzetting van de opzet van 
de geëxposeerde verzamelingen dient 
op afzonderlijke bladen te worden opge
nomen (met vermelding van het aantal 
bladen aan ieder onderdeel gewijd), 
waarvoor maximaal twee bladen mo
gen worden gebruikt. (Men kan zich 
voorstellen dat een collectie bijvoor
beeld kan zijn samengesteld aan de 
hand van een ANWB-routebeschrijving). 

De ANWB behoudt zich het recht 
voor, wanneer de omvang van de aan
gemelde verzamelingen de beschikba
re expositieruimte overschrijdt, inzen
dingen niet of gedeeltelijk te expose
ren. Kaderhuur is voor deze expositie 
door de deelnemers niet verschuldigd; 
aan het exposeren van de collecties zijn 
derhalve geen andere kosten verbonden 
dan die van het inzenden. 

AMIENS 
Stempels over modeljachten 

Ter gelegenheid van de Vijfde Euro-I 
pese kampioenschapswedstrijden voorl 
modeljachten van 2 tot 6 augustus 19671 
te Amiens wordt bij de wedstrijdvijvers| 
in deze plaats een tijdelijk hulppostkan
toor in gebruik genomen waar verschil
lende gelegenheidsstempels en een dr ie - | 
tal bijzondere enveloppen verkrijg
baar zullen zijn. 

BOEDAPEST 
„AEROFILA 67" en „Toerisme op 
Postzegels" 

Onder het patronaat van de Fédéra-I 
tion Internationale des Sociétés Aéro-| 
philatéliques-FISA organiseert de na-j 
tionale bond van Hongaarse filatelist 
ten-MABÉOSZ van 3 tot 10 septembeJ 
1967 te Boedapest een internatlonalq 
luchtposttentoonstelling: AEROFIW 
67. Voor deze expositie zijn al inschrij-l 
vingen ontvangen uit meer dan 25 lan-j 
den, waaronder Nederland. 

In het erecomité heeft onze landge-l 
noot drs. J. Boesman, als voorzittei 
van de FISA, zitting; het uitvoerenq 
comité staat onder voorzitterschad 
van dr. Laszló Steiner, secretaris-gel 
neraal van de MABÉOSZ en vice-voorJ 
zitter van de Association International 
Ie des Journalistes Philatéliques-AIJI 
Tentoonstellingscommissaris voor N e | 
derland is W. baron Six van Oterleek 
Linnaeuslaan 27, Haarlem. 

In dezelfde week als de AEROFIL.^ 
67 organiseert het Hongaarse national 
Ie verkeersbureau, in samenwerkini 
met de internationale unie van officiëlT 
vreemdelingenverkeersorganisaties e | 
met de MABÉOSZ, eveneens in Boe 
dapest, een postzegeltentoonstelling or 
der de titel „Toerisme op Postzegels'! 
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Inlichtingen over deze tentoonstelling 
zijn. verkrijgbaar bij het secretariaat: 
Mabéosz, Postbus 164, Boedapest 5. 

Ter gelegenheid van de AEROFILA 
67 geeft de Hongaarse postadministra-
tie het tweede deel van de bijzondere 
tentoonstellingsserie uit; het eerste deel 
verscheen al in april (zie bladzijde 299 
van het meinummer). 

Een reeks van bijzondere stempels 
is aangemaakt: het „Aerofila 67"-ten-
toonstellingsstempel, het stempel voor 
de toeristische postzegeltentoonstelling, 
een stempel voor het Vlle FISA-congres 
(7 en 8 september), een stempel „Dag 
van de aërofilatelie" (8 september), 
AIJP-Meeting" (9 september) en ten

slotte de „40ste Dag van de postzegel" 
(10 september). 

Verdere inlichtingen over de tentoon
stellingsorganisatie en het verblijf in 
[Boedapest worden verstrekt door het 
Hongaarse officiële reisbureau IBUSZ, 
Felszabadulés tér 5, Boedapest 5. 

IRUSSEL 
Schilderkunst en filatelie 

Van 9 tot 11 december 1967 wordt in 
iet stadhuis van Brussel, ten bate 
î an het fonds tot aankoop van het schil-
ierij „De Bruiloftsstoet" van Pieter 
ireughel de Oude door de stad Brussel, 

^en internationale salon gehouden on-
äer het motto „Schilderkunst en filate
lie". 

Op deze tentoonstelling zal op 9 
lecember de eerste verkoop plaats-
fiebben van de serie „Kinderspelen", 
vaarvan de voorstellingen zijn ontleend 

tan het bekende schilderij van Breu-
thel. 

Een beperkt aantal kaders is gratis 
|)eschikbaar voor belangstellende fila-
slisten; iedere verzamelaar, wiens in-

|ending wordt aanvaard, ontvangt een 
ledaille van het gemeentebestuur var 
^russel. De inschrijving sluit op 15 sep-
smber 1967. 
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar 

lij het tentoonstellingssecretariaat, ge-
|estigd bij de Belgische filatelistische 
Bderatie, Renkinstraat 14, Brussel-3. 

I R A N K F U R T AM MAIN 
lentoonstelling Thurn und Taxis 1967 
^ Van 4 tot en met 11 juni 1967 werd 

de congreszaal te Frankfurt am 
lain een tentoonstelling gehouden ter 
felegenheid van de herdenking van de 
lerfdag van Franz von Taxis, 450 jaar 
pleden. 

Aan deze tentoonstelling, die dagelijks 
van 9 tot 18 uur voor een ieder gratis 
toegankelijk was, werd medegewerkt 
door de vorsten van Thurn und Taxis, 
de Postmusea te Frankfurt am Main, 
Brussel, Den Haag, Parijs, Wenen en 
de postafdeling van het Verkeersmu-
seum te Neurenberg, zomede door de 
postwaardeafdeling van de Duitse 
Bondspost te Bonn en een twintigtal 
particulieren. Jammer genoeg was de 
inzending van de enige Nederlander 
ingetrokken. 

Het historische en posthistorische ge
deelte bestond uit een aantal schilde
rijen, wapenschilden, postkaarten, post-
distinctieven enzovoort en meer dan 
driehonderd archiefstukken van 1519 
af in een onvoorstelbare goede staat, 
afgestaan door het centraal archief van 
de vorsten van Thurn und Taxis, waar
bij contracten, decreten en benoemin
gen op perkament of in druk; vaak 
tweetalig. Een brok historie van on
schatbare waarde. 

iet zou weinig moeite kosten om en-
|le kolommen te vullen met een ver-
ïl over deze grondlegger van het ge
belde postvervoer in Europa; over 

geslacht, dat tot voor honderd jaar 
een groot deel van het vervoer in 

litsland in handen had. 

TTmrnundTaxis 
AussteHung 

Frankfun/Main 
4 tljunl96r 

De filatelistische afdeling, groten
deels verzorgd door particulieren, be
stond uit ongeveer 250 kaders, waarin 
uitgestald was een keur van zegels, brie
ven, proeven, post^vaardestukken, valse 
afstempelingen en verzamelingen echte 
afstempelingfen waaronder uit de „over
gangstijd" — tussen het overnemen van 
de Thurn-und-Taxise post door de Prui
sische (1 juli 1867) en de toetreding van 
deze tot de Noordduitse postbond (31 
december 1867). Het was tussen deze 
kaders, dat bezoekers en bezoeksters 
zich bewogen met hun eigen verzame
ling onder de arm om de „zijne" met 
de „mijne" te vergelijken. 

Gelukkig was aan deze tentoonstel
ling geen wedstrijd verbonden. Het zou 
bovendien voor een jury een onmense
lijke taak geweest zijn deze inzendingen 
te beoordelen; een zak met uitsluitend 
„goud" — om aan de deelnemers uit 
te delen — was dan op zijn plaats ge
weest. 

Het enige goud bestond uit de Jubi
leumpenningen, die in twee maten als
mede in zilver te koop waren bij de 
Thurn und Taxise bank. Bovendien wa
ren een herinneringsenvelop en een ge-
legenheidsf rankeerzegel verkrij gbaar. 
De zegel zonder voorbehoud en in onbe
perkte mate, zonder toeslag! Op ver
zoek werden de zegels van een der spe
ciale stempels voorzien en dit alles zon
der „filevorming". 

De organisatoren en medewerkers 
verdienen lof en dank voor een filate
listische manifestatie, zoals die waar
schijnlijk slechts eenmaal in ons leven 
te zien zal zijn. 

F. BLOM. 

GEMÜND 
INTERPHIL-ruildag 

De postzegelverzamelaars van Bel
gië, Duitsland en Nederland ontmoet
ten elkaar wederom op 11 juni 1967 in 
het mooie Duitse Eifelstadje Gemünd en 
wel in een bijzonder goed geoutilleerde 
gelegenheid, de „Stadthalle". Er was 
een goede opkomst van de leden der 
aangesloten verenigingen zodat het een 
geslaagde ruildag mag worden ge
noemd. 

Hoe kon het ook anders. De organi
serende vereniging, de „Briefmarken
sammlerverein Kall" heeft zich moeite 
noch zorgen gespaard om een goede 
ruildag te houden. De feestelijkheden 
werden al op zaterdag 10 juni ingezet 
met de opening — door de burgemeester 
van Gemünd — van een goed opgezette 
propagandatentoonstelling onder het 
motto „Van de Jeugd voor de Jeugd". 

Verder waren er op zondag 11 juni 
nog andere interessante evenementen. 
Een bijzonder postkantoor was opge
steld in een mooie historische omge
ving. Hierin deden dienst postambtena-
ren in uniformen van vroeger en nu. 
Een speciaal stempel was voorhanden 
en de meeste nog geldige gelegenheids-
zegels waren aan het postzegelloket, 
eveneens hiertoe ingericht, verkrijg
baar. 

Een post- en radiotentoonstelling 
was opgezet door de Duitse PTT, met 
heel veel mooie en leerzame voorbeel
den en bijzonderheden. Een overzicht 
van het nachtluchtpostnet in Duitsland 
gaf een juiste indruk van dit gigantisch 
nachtelijk gebeuren op alle Duitse lucht
havens. 

Het PTT-district Keulen had enkele 
mooie films, samen met het bedienings
personeel, beschikbaar gesteld. Om 
het uur had een vertoning plaats van 
verscheidene films, onder andere over 
de machinale elektronische bewerking 
van poststukken in Duitsland, waarna 
ruimschoots gelegenheid werd geboden 
vragen aangaande de vertoonde ma
terie te stellen. 

Vóór het gebouw, waarin de tentoon
stelling en het ruillokaal waren onder
gebracht, had PTT het rijdend postin-
structielokaaltje — ondergebracht in een 
bus — doen opstellen. Hierin werd een 
bijzonder stempel op door de postad-
ministratie speciaal ter beschikking ge
stelde kaarten verstrekt. 

Tenslotte waren heel interessante 
ontwerpen voor postzegels — gemaakt, 
uitgedacht en ontworpen door gymna
siasten uit de omgeving van Gemünd 
— tentoongesteld. Deze ont^verpen ge
tuigden van een goede en grote fanta
sie en de ontwerpen w^aren zeker de 
moeite waard om bekeken te worden. 

Het waren mooie uren die de post
zegelverzamelaars in de stad Gemünd 
— gelegen in het prachtige natuurpark 
„Die Nord-Eifel" hebben mogen door
brengen. 

De eerstvolgende ,,Interphil"-ruildag 
zal plaatshebben in Sittard op zondag 
15 oktober 1967. 

H. W. J. PLOUM. 

Juli 1967 401 



NEDERLAND 
Rubnekredacteur C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

HET EINDE VAN HET WATERMERK IN ZICHT 
Zoals wij in het juninummer al konden berichten zal een 

gebruiksserie met de beeltenis van koningin Juliana in een 
nieuwe uitvoering naar alle waarschijnlijkheid nog voor het 
einde van dit jaar of anders begin 1968 verschijnen. 

Deze nieuwe serie zal worden gedrukt op papier zonder 
watermerk. 

Uiteraard zullen niet alle waarden tegelijk in het nieuwe 
type verschijnen; de invoering zal geleidelijk geschieden. 

Dit brengt met zich mee dat het kan voorkomen dat voor
raden van bepaalde waarden van het oude type ook na de 
invoering van het nieuwe nog opnieuw moeten worden aan
gemaakt. Bij het drukken van zegels van het oude type zal 
dan — zoals voorheen — gebruik worden gemaakt van papier 
met watermerk. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Bq zondere frankeerzegels sociale en culturele instellingen 

De technische gegevens van de vier weldadigheidszegels, 
die van 4 juli tot en met 4 oktober 1967 verkrijgbaar zijn, 
luiden: 
Beeldformaat 22 x 33 mm; 
zegelformaat 25 x 36 mm; 
tanding 12% : 14; 
gomming normaal; 
velindeling 10 x 5 = 50 zegels; 
druktechniek offset; 
drukkerij Johan Enschedé & Zn. Grafische 

Inrichting N.V., Haarlem 
De overige gegevens werden al op bladzijde 351 van het 

juninummer vermeld. 
SURINAME 
Bijzondere frankeerzegels „Vrede van Breda 1667" 

Ter gelegenheid van de herdenking van de driehonderdste 
verjaardag van de Vrede van Breda zal de Surinaamse 
postadministratie op 31 juli 1967 drie bijzondere frankeer
zegels zonder toeslag uitgeven. 

^ r a T O M E 23 

De zegels werden ontworpen door ir. J. L. Volders te 
Utrecht en zijn gebaseerd op gravures uit de zeventiende 
eeuw. De waarden, voorstellingen en kleuren zijn de vol
gende: 

Waarden Voorstellingen 

10 cent Paramaribo 
met Fort Zeelandia 
(omstreeks 1670) 

20 cent Nieuw Amsterdam 
(omstreeks 1660) 

25 cent Kasteel van Breda 
(in 1667) 

Kleuren 

geeloker, sepia en zwart 

geeloker, rood en zwart 

geeloker, groen en 
zwart. 

Behalve een aanduiding van de voorstelling hebben de 
zegels de bijzondere tekst „Vrede van Breda" benevens de 
jaartallen 1667 en 1967. De prijs van de serie bedraagt in Ne
derlandse munt ƒ 1,10. 

Technische gegevens: 

Beeldformaat: 
zegelformaat: 
tanding: 
papiersoort: 
gomming: 
velindeling: 
druktechniek: 
drukkerij: 

39,2 X 27 mm; 
43,064 X 30 mm; 
13V2:13%; 
zonder watermerk; 
synthetische gom; 
10 X 5 = 50 zegels; 
offset; 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich 
ting N.V., Haarlem. 

De termijn voor de verkoop eindigt op 30 september 1967 
de geldigheidstermijn voor de frankering op 30 juni 1968. 

De vrede van Breda en Suriname 

Een brokje geschiedenis uit: „Vaderlandsche Historie 
Dertiende deel. Te Amsterdam, By Isaak Tirion 
MDCCLV (1755). 

De Engelschen hadden, aan de Rivier van Suriname, een^ 
Volkplanting aangelegd, nevens eene Sterkte, die hun 
geduurende den jongsten oorlog, in Lentemaand des jaar 
1667, door Abraham Krynszoon, met drie schepen, op beve 
der Staaten van Zeeland, derwaarts gezeild, ontweldigd was 
De ingezetenen, die den eed aan de Staaten van Zeelan 
wilden afleggen, bleeven in het bezit hunner goederen. Doe' 
de Landeryen en goederen der weigerigen werden verbeur 
verklaard. De goederen van den Engelschen Bevelhebbe 
William Byam, werden tot buit, en de soldaaten tot kryg; 
gevangenen gemaakt. Voorts, moesten de ingezetenen, ter 
stond, honderdduizend ponden Siuker, ten behoeve der StaE 
ten van Zeeland, opbrengen. 

De Sterkte, die den naam van „Zeelandia" kreeg, blee 
onder bevel van den Kommandeur Maurice de Rame en de 
Vaandrig Kolve, die honderd en twintig man onder zig ha 
den. Doch 't leedt maar tot in Wynmaand des gemelde 
jaars, wanneer zy 'er wederom uit verjaagd werde: 
De Engelsche Bevelhebber, John Hermans, met zeven Oo: 
logsschepen, twee Kitsen, eene lange bark en twaalf hor 
derd man, afgezeild van Jamaika, vertoonde zig, op di 
dertienden der gemelde maand, voor de Rivier van Surin; 
me, welke hy, met eenige schepen, opvoer tot voor de Ster 
te, die drie mylen van zee gelegen was. 

Op den zeventienden, begon hij de Sterkte te beschiete 
die, terwijl men over een verdrag besprek was, verove 
werdt. De bezetting werdt toen naar Barbados gevoerd, va 
waar de Generaal William Willougby, die over deeze Vol 
planting geboodt, zynen Zoon, Henry, terstond, naar Sui 
name zondt, om 'er wederom bezit van te neemen. Mi 
lerwyl, was de Bredasche Vrede geslooten, en by 
zesde punt van dezelvde beraamd, dat men, wederzyds, 
't bezit blyven zou van 't gene men, op den twintigsten v 
Bloeimaand des jaars 1667, bezeten hadt. Nademaal 
niet getwyfeld kon worden, of de Zeeuwen waren, op di 
tyd in 't bezit van Suriname geweest, vorderden de Sti 
ten, dat de Koning van Groot-Britanje hun deeze Volkpla 
ting wederom inruimde. 
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Hy toonde 'er zig terstond bereid toe, tekenende, ten dien 
einde, in Sprokkelmaand des jaars 1668, een bevel aan 
Willougby, welk den Staaten van Zeeland toegezonden 
werdt. Dit bevel vorderde de ontruiming der Volkplantinge, 
in zulk een' staat, als zy geweest was, wanneer men al
daar kennis kreege van de geslooten' Vrede: 't welk voor 
eene geheele plundering van Suriname vreezen deedt. Ook 
stak de Zoon van Willougby, zelfs na dat hem de Vredepun-
ten en 's Konings bevel vertoond waren, een' Suikermolen 
in den brand, zonder zig te bereiden, tot het ruimen der 
Vestinge, welke hy zelfs dreigde te zullen siegten, eer hy 
vertrok. Men liet niet na, hierover te klaagen aan den Ko
ning, hem verzoekende, om nieuwen last aan Willougby. 

Doch het Engelsche Hof verstondt nu, dat de ingezete
nen van Suriname, Engelschen en anderen, vryheid hebben 
moesten, om met hunne goederen te vertrekken, wer-
waards zy wilden, mids vergoedende de schade, die zy, door 
pionderen en branden, den anderen ingezetenen hadden 
aangedaan. Ook werdt dit, in eenen tweeden Brief des Ko-
ings, uitdrukkelyk aan Willougby bevolen. 

Ondertusschen, hadden de Zeeuwen, die afgezonden wa
ren, om bezit van de Volkplanting te neemen, zig meester 
gemaakt van den gewezen Engelschen Bevelhebber, Jakob 
Bannister, die naar Vlissingen gevoerd, doch, op het eer
ste verzoek van den Ridder Temple, op vrye voeten gesteld 
werdt, schoon men hem verdagt hieldt, dat hy de Indiaanen 
van Suriname hadt opgehitst tegen de onzen. Willougby 
hieldt zich nog niet aan de herhaalde bevelen des Konings; 
maar drong de Engelschen, die liever blyven wilden, om 
de Volkplanting te verlaaten. Doch Temple beweerde, dat 
zy vrywillig moesten vertrekken, en vorderde, dat het hun 
toegelaaten werdt door de Staaten: waarin men, eindelyk, 
bewilligde. 

De Staaten van Zeeland raakten, eerlang, in 't gerust 
bezit van Suriname; schoon de algemeene Staaten beweer
den, dat het allen ingezetenen van den Staat vrystaan moest 
zig aldaar neder te zetten, en 'er op te handelen; zig voor-
naamlyk hierop grondende, dat de Volkplanting ver
overd was met schepen, uit de buitengewoone onderstand
gelden der Gewesten, uitgerust, en bemand met Krygsvolk 
van den Staat, grootendeels zelfs niet staande ter betaalin-
ge van Zeeland. Doch 't liep nog eenige jaaren aan, eer 
men zig, hieromtrent, met Zeeland verstondt. 

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

België 
In l'Entier Postal van mei wordt de lijst van prijswijzigin

gen bij de Belgische postwaardestukkencatalogus voortgezet; 
nu zijn de Publibels aan de beurt. 
Botswana 

Briefkaart 2 c, rood. 
Duitsland CWest-) 

Briefkaart 20 pfg, Lorsch/Hessen, groen. Series 5, 6, 7 en 8 
ieder met acht verschillende afbeeldingen. Oplage van iedere 
kaart 20.000 exemplaren. 
Hongarüe 

Briefkaart 20 (30), brievenbus, groen, nu met vier adres-
lijnen. 
Oostenrük 

Briefkaart 2 + 2 s. Kerk van Christkindl, blauw en 1,50 s, 
Wenen, Erdberg, wijnrood. Serie 103 met 64 verschillende 
afbeeldingen. 
Roemenië 

Voor een catalogisering van de geïllustreerde briefkaarten 
zie het vervolgartikel in het meinummer van l'Entier Postal. 
Tsjechoslowakye 

Briefkaart 30 (35), Praag, donkerbruin. Met „Dopisnice" met 
27 verschillende afbeeldingen van Tsjechische steden en met 
,.Dopisnica" met vijf verschillende afbeeldingen van Slowaak
se steden. 

AËROGRAMMEN 
Verwijzende naar de in dit nummer opgenomen aankondi

ging van de nieuwe Godinas-catalogus van aërogrammen en 
andere luchtpostwaardestukken kan ik hier melden dat voor 
degenen die zich dit boek willen aanschaffen de mogelijkheid 
bestaat dit vóór 1 augustus 1967 te doen door storting of 
overschrijving van ƒ31,— op postrekening 22 14 70 van J. H. 
Broekman, Bergen N.-H. Op deze wijze kan men dan nog ge
bruik maken van de intekenprijs, die lager is dan de prijs, 
die van 1 augustus af gaat gelden. 

STEMPELS 
erdenking Amelia Earhart 
De technische gegevens van de twee herdenkingszegels, die 

/an 3 juni tot en met 31 juli 1967 verkrijgbaar zijn, luiden: 
Jeeldformaat 
egelformaat 
anding 
apier 
lomming 
elindeling 
ruktechniek 
rukkerij 

34.1 X 21.135 mm; 
38 X 24.135 mm; 
13 : 12'/2; 
zonder watermerk; 
normaal; 
5 X 10 = 50 zegels; 
rasterdiepdruk; 
Johan Enschedé & Zn. Grafische 
Inrichting N.V., Haarlem. 

De geldigheidstermijn voor de frankering eindigt op 31 
ecember 1967. 
De overige gegevens werden al op bladzijde 351 van het 
ninummer vermeld. 

Uwyking Amelia Earhart-zegel 
Uit Paramaribo ontvingen wij een vijftal strips van tien 

legels van de 20 cent, geel en rood, onder andere de derde 
In de vierde verticale rij waar op iedere zegel een rode 
Itreep te zien is, die van boven naar beneden loopt. 

Rubrjekredacteur: Drs. A. M. A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Tezamen met enkele al in het vorige nummer vermelde 
bijzondere stempels kunnen wij hierbij afbeelden het spe
ciale stempel, dat op 9 en 10 juni 1967 te Oldenzaal werd 
gebruikt op poststukken, afkomstig uit een tijdelijk geplaat
ste brievenbus in het gemeentehuis aldaar ter gelegenheid 
van het derde ruimtevaartsymposium, georganiseerd door 
de afdeling Nederland van het Hermann Oberth-Gesell-
schaft. 

SSäzs 

let Internationaal Toeristisch Jaar 
Het ligt in het voornemen van de Surinaamse postadmini-

|;ratie ter gelegenheid van het Internationaal Toeristisch Jaar 
oktober 1967 een tweetal bijzondere frankeerzegels — bui-

^n het al vastgestelde uitgifteprogramma om — te laten 
srschijnen. 

Eveneens zijn op het ogenblik tijdelijke brievenbussen ge
plaatst bij de volgende ten behoeve van de jeugd georgani
seerde manifestaties: 
1. „Jeugdland 1967" in de Energiehal te Rotterdam van 1 

tot en met 28 juli 1967; 
2. „Stuif stuif" — kinderspeel- en werkplaats in de Kenne-

mer Sporthal te Haarlem van 3 tot en met 21 juli 1967; 
3. „Wonderland 1967" in het Wapen van Eindhoven te 

Eindhoven van 10 juli tot en met 4 augustus 1967. 
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Aanvragen om afdrukken van deze stempels kunnen aan de 
desbetreffende postdirecteuren worden gericht door toe
zending van één of meer geadresseerde en voldoende ge
frankeerde_ poststukken in een andere eveneens gefrankeer
de envelop' met opschrift „Bijzondere s tempel ing. . . . " 

Op 8 augustus 1967 wordt voorts voor de semiofficiële 
eerstedagcouverten, gefrankeerd met één of meer der 
nieuwe Rode Kruiszegels, een bijzondere afstempeling 
„Eerste Dag van uitgifte" gebruikt. 

MACHINESTEMPELS 
Van de ter gelegenheid van de „Amphilex 67" gebruikte 

stempelvlag (aanvankelijk met een datumstempel Amster
dam CS., later met uitsluitend Amsterdam) en van de in 
het vorige nummer gemelde nieuwe vlaggen kunnen wij 
hierbij nog afbeeldingen geven. 

HAVENMOND ^c^^^'0^ 
IJMUIDEN Z  > 

<I6 VI 8 2 
VERRUIMD EN VERNIEUWD , iSG/" , 

S P A R E N ^ ^ 
S C H R A A G T S  ^ 

O O K U W 16 V8 
W E L V A A R T | ^ '957 ^ 

A M P H I L E X 67 r  > 
■11  21 MEI < 3 n v 9 2 

L '*^ _ I ! 

NATO.TAPTOE ' j ^ ' ^ A ' 
ARNHEM 2  a 

23 JUNI  1 UULI S I VlIOg 
HEERLEN 26 JUMI | '1967 ^ 

ADAMMANIA r ^ ^ ^ O ' ^ 
67E LUSTRUM T  > 

30/6  5 / ^ <SVII72 
AMST.STÜD OORPS L_ '̂ *' J 

Voor de in enkele plaatsen gebruikte Klüssendorfstem
pelmachines zijn thans ook normale dienststempelvlaggen 
aangemaakt, waarvan wij die voor Breda hierbij afbeelden 
tezamen met de in het vorige nummer gemelde stempel
vlag van Apeldoorn. De dienststempelvlaggen werden met 
dezelfde tekst alle op 6 juni 1967 geplaatst in deze machines 
te Breda, Goes en LeeuwardenStation. 

iO J A A R 
BERG /<■ 
EN f^' 
BOS 

OEMEENT 
APELBOCiN 

Hf l d 
■ I \ 

Nieuwe Klüssendorfstempelmachines, doch voorshands 
met de zes korte golf lijnen links, werden omstreeks 9 juni 
1967 geplaatst te Beverwijk, Leiden, Maastricht en Tilburg. 

TYPENRADERSTEMPELS 
De vestiging van het in het vorige nummer aangekondig

de postagentschap DeventerKarel de Groteplein is blijkens 
nadere mededeling voorlopig uitgesteld. 

De navolgende hulppostkantoren werden omgezet in 
plattelandspostagentschappen: Lonneker op 16 mei. De 
Krim op 1 juni, Appeltern op 16 juni en Gieterveen op 1 
juli, terwijl hetzelfde geschiedde met de poststations Smits
hoek op 2 mei, Waskemeer op 1 juni en Langenboom op 
1 juh 1967. 
1.6.1967: Gevestigd: postagentschap ZaandamHondsdraf

weg. 

BELGIË 

AMPHILEX 67 INDRUKKEN 
Ik verontschuldig mij mijn rubriek te benutten om even 

na te kaarten over „Amphilex 67". Inderdaad, het stond 
op de agenda der „vereniging" dat tijd beschikbaar gesteld 
was om persoonlijke Amphilexindrukken over de vergade
ringstafel te doen rollen. Daar buiten de bijvoeglijke 
naamwoorden, zoals: geweldig, groots; imposant en zo 
meer, er vele indrukwekkende opmerkingen gemaakt w^er
den wens ik enkele daarvan in deze kolom te boekstaven. 
Zij, die met de Amphilex voor de eerste maal een interna
nationale ontmoeting van postzegelverzamelaars bezochten, 
gingen enigszins ontgoocheld huiswaarts. Dit was duidelijk j 
uit hun verklaringen op de merken. In essentie kwam het 
hierop neer dat zij moesten ontdekken dat zij erg zwak 
stonden in vergelijking met het tentoongestelde dat paral
lel loopt met hun verzamelgebied. Naar hun mening bevatten 
vele der bekroonde verzamelingen slechts een opstapeling I 
van materiaal, dat, als men over kapitaal beschikt, relatief I 
makkelijk bij elkaar te brengen is. Volgens enkelen ont1 
brak het in verschillende dezer bekroonde verzamelingen] 
aan studiewerk. 

Als repliek daarop kwam van doorgewinterde verzamel 
laars de opmerking dat het niet altijd mogelijk is in de bel 
schikbaar gestelde kaders de volledige uitwerking van eenl 
verzameling op te stellen, zodat heel wat van het studie1 
werk de bezoeker verstoken blijft. Ook werd het voorbeeld! 
aangehaald van een verzameling waarin spectaculaire s tuk | 
ken van hoge geldwaarde niet waren opgenomen en die des
ondanks met goud bekroond werd om wille van het gepresl 
teerde studiewerk. Geduld en tijd was hier de basis voor die | 
beloning. 

De thematiekers van hun kant brachten zelf naar vorenl 
dat in hun veld al vorderingen gemaakt werden, maar dati 
nog veel dient te worden gepresteerd teneinde pietluttigel 
opstapelingert van postzegels op de tentoonstellingen te wef 
ren. Daarop kwam een opmerking dat, zolang de lief
hebbers van deze tak van verzamelen zich met 10 percent! 
der punten tevreden stellen voor filatelistische kennis, zij| 
niet als filatelist aangezien kunnen worden. Dit percentage 
zou daarvoor tenminste 50 percent moeten bedragen aldud 
de zegsman, wat volgens hem de enige weg is om dit dof 
mein aan prestige te doen winnen. 

Aan de andere kant was het een studieverzamelaar di^ 
de thematiekers de verdienste toewierp de klassieke er 
studieverzamelaars de deur geopend te hebben tot het betei| 
naar voren brengen van hun materiaal. 

Wat met de tekst? 
Een punt dat met ijver besproken werd was het aanj 

brengen van tekst op de albumbladen. Met de hand, met da 
schrijfmachine of door middel van druk. Men had de alJ 
gemene indruk dat, welke wijze ook gebruikt, dit geen oj 
ten hoogste weinig gewicht in de schaal wierp om bekroonef 
te worden. Uit de discussie kwam duidelijk naar voren dal 
machineschrift of druk meest gewaardeerd werd omdal 
niet ieder op een prima handschrift kan prat gaan, en hel 
voor de bezoeker soms moeilijk is een minder goed h a n d | 
schrift te ontcijferen. 

Wat met de uitgiften na 1900? 
Een paar sprekers vonden het betreurenswaardig dat he 

hoofdzakelijk de inzendingen van voor 1900 waren die aai 
bod kwamen. Zoals aangehaald werd, bestaan er verschil! 
lende interessante uitgaven na die periode waarmee heef 
wat studie en opzoekingen verwezenlijkt kunnen worderl 
Een der sprekers beweerde dat documenten van juist n | 
de eeuwwisseling tot 1914 zeldzamer lijken dan deze voo 
1900. Hij steunde op het feit dat in laatstgenoemc 
periode vrijwel iedere brief in de lade terecht kwam, dal 
wanneer in het begin dezer eeuw de overgrote meerde^ 
heid der brieven, de echte documenten inbegrepen, in 
scheurmand teloor gingen. Het zou dan ook wenselijk zijJ 
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zo werd geopperd, dat de inrichters van toekomstige inter
nationale tentoonstellingen met meer nadruk verzamelingen 
van die periode zouden aanlokken. Misschien door met 
zekerheid voor deze categorie enkele voorname prijzen ter 
beschikking te stellen. 

De slordigheid waarmede verschillende prijzenswaardi
ge verzamelingen opgebouwd waren werd door een paar 
personen aan het licht gebracht. Zo kon men insgelijks naar 
hun mening verschillende ongezuiverde zegels of briefom
slagen makkelijk van hun roestvlekken ontdaan hebben 
vooraleer deze tentoon te stellen. Dit gebrek aan zorg werd 
ten zeerste betreurd. 

In die zin liepen op die vergadering, de zienswijzen kris
kras door elkaar, waaruit voldoende bleek dat de belang
stelling voor zulke internationale manifestaties niet op bet 
jvriespunt staat. 

flEUWE UITGIFTEN 
Juni zal rijk zijn aan nieuwe uitgiften. Buiten de postzegels 

Ie vlasindustrie en de stad Oostende verheerlijkend en de
|welke hun verschijning reeds maakten Verwachten wij deze 

laand nog een zegel ter gelegenheid van de Europese da
;en voor telecommunicatie te Brussel gehouden. Verder 
verschijnen drie gelegenheidsvignetten waarvan één Schu
lan — promotor der Europese Gemeenschap — in her

innering brengend. Een tweede zegel brengt ons de gedenk
steen van Gentinnes, opgericht om hulde te brengen aan de 
\n Kongo omgebrachte missionarissen, terwijl de derde hül
le brengt aan onze vroegere koloniale troepen. 

Ons houdend aan de reeds verschenen zegels kunnen wij 
'erklaren dat de Oostendezegel overtuigend is wat grootte 
letreft met zijn 45 x 35 mm formaat, opgevangen in vellen 
'an veertig exemplaren. Buiten een afbeelding van de 
vroegere Kursaal vindt het wapenschild der stad een plaats
je in de rechterbovenhoek. De uitvoering is van de gecom
)ineerde diepdruk heliogravuredruk met gravure en ont
werp van de heer De Vos. 
Geestdriftig kan men niet zijn met het onderwerp dat niet 

^ast. Als men onderaan één centimeter van het beeld be
lekt dan is het effect veel hoogsitaarider, zodat dit onder
werp op formaat 45 x 25 mm, ontdaan van de bodemballast, 

|en mooie zegel had gebracht. De oplage van deze zegel 
de 2 Fr. waarde is 3.500.000. 

De zegel die hulde moet brengen aan de vlasindustrie is 
|venwichtiger en meer geslaagd te noemen in zijn genre. 
)e uitvoering in heliogravure met dertig zegels per vel is 
len ontwerp van de heer Verstraete. Op de zachte kleuren 
lie achtergrond en spoel uitmaken doen de blauwe vlas
lloemen vriendelijk aan. De oplage van deze 6 Frank waar
Ie is vastgelegd op 2.750.000. 

lOSFORESCERENDE ZEGELS 
Op de dienst voor verzamelaars te Brussel I zijn volgende 

[jsforescerende zegels te bekomen: 
sninklijke beeltenis  Boudewijn 

|5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 12.0 en 30.0 Fr. 

lOORAFGESTEMPELDE ZEGELS 
]De nieuw voorafgestempelde postzegels zonder jaartal in 

3t meinummer besproken zijn te bekomen in de volgende 
laarden: 

3, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60 en 75 centimes alsook in de 
laarde van 1 Frank. 

> POST?HA 
! ! © _ . . . )967 

■1 oset 
arlTRtSOOIuR CEN HM 
\ rj7 

LAGSTEMPELS 
ïen vlagstempel was te Oostende in gebruik waarmede 
Bvis als natuurprodukt gepropageerd werd. In verschu
lde steden krijgen wij op de vlagstempels publiciteit voor 
IsTPHILA een door de postadministratie gesteunde ten
Instelling dewelke in oktober plaats zal hebben. 

POST UIT PARIJS 
Kubriekredacteur

D. de Vries, Waalstraat 53', AmsterdamZ. 

NIEUWE PTTMINISTER 
Na een ambtsperiode van bijna vijf jaar is de Franse 

minister van P & T, Jacques Marette, afgetreden en opge
volgd door Yves Guéna. Minister Guéna, die 45 jaar is, 
heeft een diplomatieke carrière overzee achter de rug en 
heeft sinds april 1967 de leiding van de Post en Telecom
municatie op zich genomen. 
Hoewel zelf geen filatelist, zoals zijn voorganger, heeft hij 
onmiddellijk verzekerd dat het tot nu toe gevolgde uitgifte
beleld niet zal worden gewijzigd. De postzegel is en blijft 
in het moderne Frankrijk een belangrijk aspect van de ar
tistieke vormgeving en in het belang van de filatelisten zal 
men in de naaste toekomst trachten op de ingeslagen 
weg voort te gaan. 

Natuurlijk — zoals overal — vegen ook hier nieuwe be
zems schoon en een van de eerste symptomen van een 
veranderd ,,postaal" bewind merken we in de naam van de 
dienst die onder het ministerie ressorteert. Er is in de ver
schillende publikaties sprake van PTT (de oude naam dus', 
in plaats van P & T, zoals tot nu toe het geval was. 

DENK ERAAN 
Het departement SeineSaintDenis geeft ten behoeve van 

alle postgebruikers gratis boekjes met (sluit)zegels uit, die 
men op zijn brieven kan plakken, met de aanduiding: 

\M ^ code postal 
^9\ß departementaj 

I (SEINESAINTDENJS) 
; pour votre 
reponse 
PENSrZY. 

93 is mijn nummer in de departementcode. 
Denk eraan, als u me antwoordt. 

Men doet alles om de codering bij de adressering erin te 
krijgen en volgens de laatste informaties die mij hierover 
bereiken, houdt het Franse publiek zich hier bijzonder goed 
aan; het komt de snelheid van de verwerking van het steeds 
toenemende briefverkeer duidelijk ten goede. 

STEMPEL OP DE WERELDTENTOONSTELLING 
In het Franse paviljoen op de Wereldtentoonstelling te 
Montreal (Canada) is een loket waar men Franse postze
gels kan kopen. Het postkantoortje gebruikt een speciaal 
grootformaatstempel: „Exposition Universelle de Mon
trealPavillon de la France  28 avr.  27 oct. 1967  PTT 
France", met een afbeelding van het Franse paviljoen. 

In principe bestaat alleen voor Franse verzamelaars de 
mogelijkheid deze speciale afstempeling te verkrijgen. Voor 
inlichtingen omtrent de mogelijkheid tot het versturen van 
dit speciale stempel naar nietFranse verzamelaars zij ver
wezen naar: 

M. Ie Dirigeant du Guichet Philatélique frangais, 
Pavillon de la France, Stand 103, 

Exposition Universelle de Montreal (Canada). 

TWEEDEDAGAFSTEMPELING 
„Teneinde aan de wensen van talrijke verzamelaars tege

moet te komen, heeft PTT besloten om een „tweededagaf
stempeling" beschikbaar te stellen, die zal worden gebruikt 
op de dag volgende op de eerste dag van uitgifte. De fi
latelisten die, om welke reden ook, verzuimden tijdig hun 
eerste afstempeling te verzorgen, hebben aldus de mogelijk
heid deze — in de Verenigde Staten zeer gezochte — soort 
stempels te verkrijgen". 
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Aldus een quasiberichtje in het officiële maandblad van 
de Franse posterijen. De grap, die een satirische ondergrond 
heeft, gaat aldus verder: 
„deskundigen van PTT laten doorschemeren, dat het niet 
uitgesloten moet worden geacht, dat er binnenkort ook 
derde, vierde, vijfde, zesde enzovoort dagstempels zullen 
komen, tot en met de laatste dagstempels. De verkrijg
baarstelling van speciale stempels, één dag vóór de uit
gifte, zogenaamde vorigedagstempels, of twee dagen na de 
laatste dag van uitgifte, de overmorgenstempels, ligt voor
alsnog niet in de bedoeling van de PTT". 

Het grapje is daarom zo bijzonder scherp, omdat in Frank
rijk de gewoonte bestaat vóór de officiële eerste dag van 
uitgifte, voor bepaalde plaatsen een „Vente Anticipée (= 
vóórverkoop) te houden; een kunstmatige affaire, die echter, 
blijkens de verkoopresultaten, heel veel belangstelling schijnt 
te trekken. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubnekredacteur: 

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

Bovensteweg 6, Mook 

Het plan voor het „Schumanverdrag" ') werd op 9 mei 1950 
gelanceerd door de Franse minister van buitenlandse za
ken Robert Schuman; het was uitgewerkt door de Franse 
staatsman Jean Monnet en gericht op België, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland én tot Groot
Brittannië; dit laatste land aanvaardde de uitnodiging tot 
bespreking niet. Wél ondernam GrootBrittannië in die tijd 
pogingen om met tien andere landen in Europa een tegen
hanger van ,,KleinEuropa" te vormen. Het laat zich be
grijpen dat op deze wijze geen vooruitgang laat staan ver
wezenlijking van een echte éénwording van Europa te ver
wachten was. 

Heden ten dage wil GrootBrittannië heel graag, maar het 
stuit nu weer op het veto van Frankrijk, hoewel men toch 
wel mag aannemen, dat het Verenigd Koninkrijk tot de 
EEG zal toetreden. Overigens is nog merkwaardig, dat tot 
de door GrootBrittannië uitgenodigde landen ook Zwitser
land behoort, dat in 1957 sympathie met de Europese ge
dachte demonstreerde door de uitgifte van een eigen 
Europazegel, naar eigen ontwerp. 

Sommigen menen, dat ook de „zwanen"uitgiften van de 
vijf noordelijke landen: Denemarken, Finland, Noorwe
gen, Zweden en IJsland, als Europazegels (Verenigd Euro
pa dan wel te verstaan) dienen te worden aangemerkt. 
Niets is minder waar: het betreft hier namelijk „de Noor
delijke Raad" en dat heeft met de integratie niets van doen. 
(Misschien dat deze zegels eens als „voorlopers" geken
merkt kunnen worden). 

Om terug te komen op het Schumanverdrag: de bespre
kingen begonnen te Parijs op 20 juni 1950 en werden beëin
digd in maart 1951; de parafering van het verdrag en van 
de „Conventie met betrekking tot de overgangsbepalingen" 
vond plaats op 19 maart 1951; de ondertekening van beide 
overeenkomsten door de ministers van buitenlandse zaken 
der zes landen geschiedde op 18 april 1951. 

In de Franse Assemblee Nationale en in de Deutsche 
Bundestag stuitte het plan op ernstige tegenstand; in Ne
derland werd het toegejuicht. De ratificering in de diverse 
parlementen was als volgt: Frankrijk 13 december 1951; 
Duitse Bondsrepubliek 11 januari 1952; België 5 februari 
1952; Nederland 19 februari 1952; Luxemburg 13 maart 1952 
en Italië 16 juni 1952. 

Na de goedkeuring door de zes parlementen werd op 25 
juli 1952 de laatste ratificatieoorkonde te Parijs gede
poneerd. Op die dag trad het verdrag derhalve in werking. 

') Zie deze irubrlek in het meinummer blz. 290. 
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SUIDAFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G, E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria, Pretoria, SuidAfrika 

Nuwe druk van die ZVs cent 
Ook die 2V2 cseël het nou in 'n nuwe druk verskyn met 

'n voorstelling wat sterk herteken is. Dit is nou die derde 
keer dat hierdie seël in 'n veranderde tekening verskyn. Na
dat die seëls vir die eerste keer verskyn het op 31 Mei 
1961, is daar van die publiek se kant herhaaldelik gekla, 
miskien niet altyd ten onregte nie, dat by voorbeeld die ge
wel baie vaag en onduidelik was. Volgens deskundiges was 
dit nie juis 'n korrekte afbeelding van goewerneur Simon 
van der Stel se beroemde herehuis „Groot Constantia", net 
buitekant Kaapstad nie. 

Die seël is daarna oornuut geteken, sodat die gewc 
skerper en duideliker uitgekom het as wat tevore die geva 
was. Nou lê die derde ontwerp voor ons. Hierdie slag be
tref die veranderings nie eintlik die gewei self nie, maa 
meer die bykomende teks. 

Die letters is groter, meer van mekaar af gedruk en ii 
die algemeen aansienlik duideliker. Die woord „Groot Con 
stantia" regs onder is ook aanmerklik groter en is nou dui 
delik leesbaar sonder dat mens tot 'n vergrootglas sy toe 
vlug hoef te neem. 

Die gewei self het dieselfde gebly, maar dit lyk asof d 
'n grondige restourasie ondergaan het. Die beeld van Anto 
Anreith in die alkoof bo die geweivenster, is duideliker o r H 
derskeibaar en dit kom nou meer tot sy reg. Mens kan n o H 
sien dat jy met die „Oorvloed" te doen het. Net soos d H 
1 cseëls is hierdie 2'/2 cseëls ook uitgegee in veile vaH 
honderd, tien rye van tien. H 

Soos reeds voorheen genoem sal die gehele gebruikst^B 
namate die ou voorraad uitgeput raak, deur seëls in H 
Duwe en duideliker uitvoering vervang word. Daar is vi^Ê 
panele: van A tot D. Die silinders is 17 (groen)  23 A en H 
(pers) en 17 CD (groen)  23 (pers). H 

Gedurende die laaste maande het die gebruik van d H 
silinders trouens 'n opvallende reëlmatigheid begin v e ^ | 
toon. Vir die Verwoerdherinneringseëls in Desember 1 9 H 
is ses verskillende silinders gebruik, met die nomme^B 
200 tot en met 205. ■ 

Vir die nuwe 15 cseël in Maart van hierdie jaar was dv^Ê 
silinders nodig, hierdie slag met die nommers 206, 207 en 2(^M 
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Dit blyk dat die silinders voortaan by elke nuwe waarde 
of herinneringseël ook 'n nuwe nommer gaan kry, wat die 
vorige nommer opvolg. Dit is gedoen om 'n aantal vergis
singsmoontlikhede by die drukproses voortaan uit te sluit. 

Vanselfsprekend het dit filateliste nie lank geneem nie 
om die moontlikheid te besef dat daar 'n 606 is wat miskien 
n 909 gaan word. In die verlede het 16 en 91 ook deurme
saar geraak. Die moontlikheid is egter nog ver in die toe
koms en dit is twyfelagtig dat die drukkery nie dubbel op
ettend sal wees nie. Kanse op herhaling van sulke, mens 
ïou amper sê welkome foute, word steeds kleiner. Die kon
;role op die Staatsdrukkery se drukprosesse word steeds 
skerper. 

\inphilex en Vrijpex 
Op die Amphilex was Suidelike Afrika, in verhouding nie 

leg verteenwoordig nie en 'n aantal onderskeidings het 
lierdie rigting ingegaan. Dit is 'n bewys hoe ook hier, veral 
gedurende die afgelope tien jaar, filateliïtiese belangstel
ing toegeneem het. 

Daar is geen twyfel nie dat ook die jaarlikse Federasie
ütstallings hiervoor 'n duidelike bewys is. Die aantal deel
lemers neem nooit af nie en deur die jare het die kwali
eit van die insendings opmerklik verbeter. Almal is daar
an oortuig dat die komende Vrypex in Bloemfontein 'n 
root sukses sal wees. 

^eldposkantoor toegemaak 
Tenslotte nog 'n toeligting op die no. 1 Veldposkantoor. 

pers later het bekend geword dat hierdie poskantoortjie 
v âar van 7 ot 27 April die welbekende spesiale geleent
leidstempel gebruik is, op die middag van die laaste 
|ag gesluit sou wees. Dit het daardie dag om twaalf uur 

B vir die middagaanduiding nie. Alle middagpos vir die 
aegemaak. Daar is dus geen laastedagafstempeling met 
aaste dag is in die oggend met die Astempel gekanselleer. 

Wij ^ lazen voor u.. . 

ubriekredacfeur: H. L. J. Weiden», Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

IRANDPRIXWINNAAR 

iDr. Fred L. Reed, de Newyorkse tandarts die de Grand
Vix National van de Amphilex in de wacht sleepte met 
pn verzameling „Nederland 1852", heeft op 15 februari een 
zing gehouden voor de Amerikaanse vereniging „The Col
ctors Club". Het maandblad van die vereniging geeft 
karvan een verslag van vier bladzijden waarbij een blokje 
lm acht van de 10 cent is afgebeeld. Het is gedrukt van 
| aa t IV en draagt francodaktekeningstempels met gro
ske letters van Haarlem 18/9/58. 
iDe lezing begon als volgt: „Bij mijn vrienden sta ik be
pnd als postzegelverzamelaar, In mijn dagelijkse omgang 
et mensen komt het gesprek vaak op het verzamelen van 

|stzegels. En telkens wanneer ik probeer te vertellen dat 
maar drie postzegels verzamel  alleen de eerste drie 

|stzegels van Nederland — 5 cent blauw, 10 cent rood en 
cent geel, niet meer dan deze drie postzegels, die meer 

In honderd jaar oud zijn, dan kan het niet missen of het 
Izicht van de toehoorder vertoont opperste verbazing. Hij 

vraagt dan: „Heb je die drie postzegels al?" Daarop ant
woord ik: „Om je de waarheid te zeggen, ik heb er een 
paar". Vervolgens vraagt men mij dikwijls: „Waarom ver
zamel je uitgerekend alleen die drie postzegels?" 

Dr. Reed vertelt dan iets over specialisatie en komt tot 
de uitspraak: ,,Als ik eraan denk hoe weinig vrije tijd ik 
te mijner beschikking heb, dan zou ik vaak willen dat ik 
gespecialiseerd was op één postzegel en niet op drie." 

Spellingperikelen 
In Gibbons Stamp Monthly schrijft lan F,^Finlay een ver

volgverhaal over de ,,Taalkundige aspecten van de fila
telie", waarin een aantal Nederlandse zegels wordt ge
noemd en de zegel ter gelegenheid van de „Dag van den 
postzegel" van 1943 wordt afgebeeld. Veranderingen in de 
spelling kunnen het best gevolgd worden op de postzegels 
van Nederland, zo vertelt hij. Dit land heeft aardig wat of
ficiële spellingswijzigingen gehad in de afgelopen jaren — 
'tot wanhoop en verdriet van zijn oudere inwoners. Enkele 
voorbeelden: „vereeniging" (1906, 1930, 1943) is „vereni
ging" geworden (1949), Roode Kruis (1927) is nu „Rode 
Kruis" (1953 en 1957). De Britse auteur is er zelfs achter
gekomen dat „De Goudsche Glazen" (1931), „Visscherij" 
(1933) en „Nederlandsche Spoorwegen" (1939) tegenwoor
dig zonder ,,ch" geschreven zouden worden en dat de „Dag 
van den Postzegel (1943) „Dag van de Postzegel" zou zijn. 
zoals bijvoorbeeld op de Belgische zegel van 1963 te zien 
is. Hij had ook nog kunnen wijzen op het woord „cultu
reele" in de kleine lettertjes op de vooroorlogse Zomerpost
zegels. 

Pennypost in 1966 
Honderdtwintig jaar nadat Sir Rowland Hill op 6 mei 1840 

de pennypost invoerde was er tenminste één gebied op aar
de waar datzelfde tarief nog geldig was, de lokale post op 
het eiland Norfolk, dat tussen Nieuw Caledonië en Nieuw 
Zeeland in het zuidelijk deel van de Grote Oceaan ligt, op 
29,8° zuiderbreedte, 168.8° oosterlengte. 

Voordat op het eiland in 1947 eigen postzegels werden in
gevoerd waren er Australische zegels in gebruik en bestond 
er geen lokaal tarief. Toen de eigen postdienst werd op
gericht was het gebruikelijke brieftarief 2'/2 d. Het plaat
selijke tarief werd bepaald op 1 penny omdat er geen be
stelloon verschuldigd was. De brieven werden op het post
kantoor bezorgd of afgegeven en daar bewaard tot de ge
adresseerde zijn post kwam afhalen. 

Sinds de overgang op het decimale muntstelsel op 14 
februari 1966 bedraagt het lokale brieftarief .1 cent. Dit be
richt ontlenen wij aan het voortreffelijke kwartaaltijdschrift 
van de Royal Philatelie Society of Victoria: Philately 
from Australia. 

Over de brief van ZuidAfrika naar Nederland uit de 
„Philatelist" van Robson Lowe, waarvan we in april (blad
zijde 196) melding maakten, is het laatste woord gesproken 
in het juninummer van het Britse maandblad. Drie Britse 
lezers hebben zich aan een uitleg gewaagd, maar slechts 
één verzamelaar is in de archieven van de posterijen ge
doken en heeft er de postgids uit 1861 op nageslagen. In ok
tober 1861 was het brieftarief niet 4 d., maar 8 d. per V2 oz. 
via België en 6 d. per Va oz. via Frankrijk. Volgens het boek
je is de berekening van het totale port als volgt: 
Kaapkolonie naar Verenigd Koninkrijk 6d. 
Verenigd Koninkrijk naar Nederland 8d. 

Aftrek Brits binnenlands tarief *) 

Resteert conform frankering 

Is. 2d. 
ld. 

Is. ld. 

*) In het porto van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland 
is ld. Brits binnenlands porto begrepen, dat in dit geval 
niet verschuldigd was omdat de brief bestemd was voor 
doorzending naar Nederland. 

Postgeschiedenis van Texas 
De heer Alex L. ter Braake, een van de Amerikaanse 

medewerkers van het Maandblad, is in de „American 
Philatelist", het maandblad van de American Philatelie 
Society, begonnen met de publikatie in afleveringen van de 
postale geschiedenis van de staat Texas onder de titel 
„Texas, het drama van zijn postale verleden". De post van 
deze zuidelijke Amerikaanse staat is onder zes verschil
lende vlaggen vervoerd sinds de instelling van de maan
delijkse Spaanse postdienst in 1779. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 
Bij het secretariaat is het verzoek van de Vereniging van 

Postzegelverzamelaars „Friesland" te Leeuwarden binnen
gekomen om lid te worden van de Nederlandse Bond. 

De statuten van deze vereniging zijn koninklijk goedge
keurd. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten 
geen bepalingen die in strijd zijn met de statuten en regle
menten van de Bond. Het aantal leden bedraagt zeshonderd. 

Secretaris van deze kandidaat is: D. Swart, Gymnasium
straat 18 te Leeuwarden. Wij herinneren aan artikel 5 van 
onze statuten waarin is vastgelegd, dat mochten binnen drie 
maanden geen bezwaren tegen de aanneming bij het secre
tariaat binnenkomen, het Bondsbestuur de kandidaat kan 
aannemen. 

BONDSBESTUUR 
Op de op 2 juni 1967 te Amsterdam gehouden Algemene 

Vergadering werden de heren P. O. M. van Hasselt en mr. 
P. J. C. Schipper herkozen als leden van het Bondsbestuur. 

Tot Bondsvoorzitter werd gekozen de heer P. Th. H. van 
der Heijden uit Waalre. 

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) 68 27 28. 

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. Alle 
bijzonderheden over de uitlening van boeken en over de ca
talogus zijn te vinden in het meinummer van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie. 

Bq de beheerder verkrijgbare uitgaven: 
De volgende uitgaven worden franco toegezonden na ont

vangst van het verschuldigde bedrag op postrekening 
85 34 66 ten name van: Beheerder Bibliotheek Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen te Arnhem. 

Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie 1958 ƒ 1,75 

Bondstandingmeter ƒ 0,25 
per 10 ƒ 2,— 
per 50 / 7,50 
per 100 ƒ 12,— 
per 250 ƒ 25,— 

Filatellsteninsigne (speldje of knoopje) ƒ 1,50 
per 10 ƒ 12,50 

Costerus, Klapper op de Nederlandse tijdschriften 
(1948) ƒ 0,75 
Vellinga, De Poststempels van Nederland zie toelichting 
Gerrish, Laatst bekende data klein rond zie toelichting 
Literatuurlijsten zie toelichting 
(Reus, De éénkleurige portzegel van Nederland, is uit
verkocht. Het tot dusver beschikbare standaardwerk over cir 
postzegels van Nederland, Emissie 1864 door J. F. Cleij, is 
niet meer bij de Bondsbibliotheek verkrijgbaar; men wende 
zich hiervoor tot de postzegelhandel). 

„De Poststempels van Nederland" door O. M. Vellinga. 
Van dit zeer veel gevraagde werk bezit de Nederlandse 

Bond van Filatelisten-Verenigingen het auteursrecht. E r | 
zijn thans een aantal fotokopieën aangemaakt, die keurig 
zijn ingebonden. 

Voor leden van bij de Bond aangesloten verenigingen zijr 
exemplaren verkrijgbaar voor ƒ 30,—. Bestellingen teger 
deze prijs worden alleen geaccepteerd van bij de Bond aan
gesloten verenigingen; men wordt derhalve verzocht de 
betaling te laten lopen via de penningmeester van de ver-j 
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 eer 
gebonden exemplaar. 

W. E. Gerrish. Laatst bekende data kleinrond. 
De „Netherlands Philatelic Club" te Glasgow, de oor-j 

spronkelijke uitgeef ster, gaf de Nederlandse Bond van Fi-I 
latelisten-Verenigingen toestemming deze lijst te vermenig-l 
vuldigen en in Nederland uit te geven. De lijst vermeldl 
de laatst bekende data, waarop kleinrondstempels zijn aanf 
getroffen op Nederlandse zegels. De prijs is ƒ 2,50. 

Literatuurlijsten 
De literatuurlijsten van de AMPHILEX 67 Literatuur | 

schouw zijn thans ook verkrijgbaar bij de Bondsbibliotheek 
Er zijn achttien lijsten: 1. Algemene werken. 2. Scheepsl 
en treinpost. 3. Luchtpost. 4. Nederland en Overzeese Gel 
biedsdelen. 5. België en Luxemburg. 6. Frankrijk. 7. Duitsl 
land. 8. Groot-Brittannië en Ierland. 9. Scandinavië. IG 
Italië eïi Zwitserland/Liechtenstein. 11 Spanje-Portugal. ia 
Donaulanden. 13. Oost-Europa. 14. Balkan. 15. Afrika. 1̂  
Azië. 17. Amerika. 18. Australië. 

De lijsten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Kosten ƒ 0,25 pe 
lijst plus ƒ 0,20 portokosten, onafhankelijk van het aant£| 
lijsten. Opgave van de nummers is voldoende. 

Van onze regelmatig plaatsvindende 

POSTZEGEL VEILINGEN 
worden de veilingcatalogi aan serieuze verzamelaars op aanvraag gaarne toegezonden. 

Onze 

265e POSTZEGEL VEILING 
is in bewerking, u kunt nu reeds de catalogus aanvragen. 

J.K. RIETDIßC n.v. - DEN HAAG 
Telefoon (070) 117020 Plaats 31a. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 
Telefoon (05470) 21 35 

EUROPA 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, behalve de 
verschillende postadministraties, New Stamps in Londen en de heer P. Kranen
burg (die bijna vaste medewerker is geworden) in Teheran. 
Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van verschillende 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. 

D U I T S L A N D (BERLIJN) 

ALBANIË 
244'67. Congres vakbonden. 

25 q. en 1,75 1. Embleem met „ V I Kongresi P.P .S .H." en 
fabrieken, krachtstations enzovoort. 

106'67. Toeristisch jaar : strandgezichten. 
15 q. Butrinti. 
20 q. Bregdet Borsh. 
25 q. Fshati Piqeras. 
45 q. Bredget. 
50 q. Bredget Himare . 
65 q. Sarande. 
HO q. Dhermi, 
I,— I. Zonsondergang bij Bredget. 

BELGIË 

266'67. Aanvullende gegevens toeslagserie voor ver
hillende doeleinden. 

1 fr. donkergroen. Portret Robert Schuman, 
+ 2 fr. Zwart , bruin en goudgeel. Herdenking gevallen 

Belgische missionarissen en burgers in Kongo: 
monument in Gentines. 

+ 5 fr. zwart, geel, rood en blauw. Embleem van de 
koloniale verbroedering. 

266'67. Federatie van ingenieurs der telecommuni
ie in de Europese Gemeenschap (verbeterde opgave). 
f. Zegel gelijk aan die van de Dag van de postzegel 

1967, met linksonder het embleem. 
77'67. Toeristische zegels. 
Gezicht op monument in leperen. 
Kasteel van Spontin. 

BULGARIJE 
Mei '67. Eeerste concours jonge operazangers. 
St. Lauwertak, 
st. Operascène. 

D E N E M A R K E N 
■7'67. Nieuwe serie gebruikszegels door verhoging 
posttarieven. 

o groen. Gelijk aan zegels van type golvende lijnen, 
o bruin. Type portret koning Frederik I X . 

rood, 80 o groen en 90 o blauw, idem. 
kr. oranje en 2,80 kr. grijs. Type wapen van Dene

rken, 
zegels van 30, 80, 90 o en van 2,00 en 2,80 kr. alleen op 
rescerend papier gedrukt; de andere zegels op beide 
ten. 

, 
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I97'67. Begm kleuicntelevisie bij tentoonstelling 

Berlijn. 
30 pf. geel, rood, blauw, grijs en zwart. Televisiescherm, 

half gekleurd, half zwartwit en zendtoren Berlijn. 
Zie ook Duitsland (West) 

D U I T S L A N D (OOST-) 

67'67. Herdenking honderdste geboortedag Marie 
Curie en K ä t h e Kollwitz. 
10 pf. donkerblauw. Portret Mar ie Curie. 
20 pf. donkerkarmijn. Portret Käthe Kollwitz. 

187'67. Duitse speelkaarten. 
5 pf. Ruitenboer. 

10 pf. Hartenboer . 
20 pf. Schoppenboer. 
25 pf. Klaverenboer. 

158'67 Volbloedpaardententoonstell ing. 
5 pf. Merrie met veulen. 

10 pf. Fokhengst. 
20 pf. Paardenrennen. 
59 pf Eenjarige hengsten. 

Af beeldmgen van in juni 
(bladzijde 361) gemelde zegels. 

D U I T S L A N D (WEST-) 

Deutsche Bundesgosg ^ p€utscfceBunde**[ 

lit] 

A * 

„^** """"lij 

48'b7. Aanvullende waaiden seiie bouwweiken uit 
twaalf eeuwen in nieuwe tekening en groter formaat. 
40 pf. Trifelsburcht in de Pfalz. 
50 pf. Slottoren van Ellwangen (Jagst). 

Beide zegels ook met inschrift WestBerlijn. 

FRANKRIJK 
107'67. Nieuwe zegels in toeristische serie gebruiks

zegels. 
0,50 F. licht en donkerblauw, bruin. Stadhuis van Saint 
Quentin. 
0,60 F. licht en donkerblauw, bruin, Poort en toren van 

Vire. 

247
0,75 F. 

317
0,40 F. 

49' 
0,60 F. 

119
1.—F. 

groen, violet en blauw. Gezicht op Boulogne, ha
ven met vissersboten en vuurtoren. 
'67. Nieuwe zegel toeristische serie gebruikszegels. 
Gezicht op baai van La Baule met zeilschepen. 
'67. Bloemententoonstelling in Orleans. 

'67. Negende internationale boekhouderscongres, 
blauw, bruin en violet. Embleem congres tegen 
achtergrond van bouwwerken, havens en schepen. 
'67. Nieuwe waarde in serie schilderijen. 
„ D e baadster" , schilderij van Ingres. 

GIBRALTAR 

156'67. Aanvullende 
tjegevens serie ITY ' ) 
7 d. Stoeltjeslift. 
^ d. Vissen. 
I sh. Onderwaterzwemmen. 

G R I E K E N L A N D 
Afbeeldingen van in juni (bladzijde 363) gemelde zegels. 

G R O O T - B R I T T ANNIE 
I07'67. Beroemde Britse schilderijen. 

4 d. geel, rood, blauw, bruin, zwart en goud. Schilderij 
van Sir Thomas Lawrence , ,Master Lambdon" . 
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postzegel-
veiling 

r. poste ma 

O 

singel 276, amsterdam. tel. 249749 

218e veiling 

Deze vindt plaats van 
7-9 september 1967. 
Deze veiling bevat wederom vele 
waardevolle series, zegels 
en collecties 
o.a. Nederland Ie emissie 
Nederland en Overz. Rijksdelen 
Europa en Engelse Koloniën 
en een uitermate waardevolle 
afdeling Collecties, restanten etc. 

Catalogus gratis op aanvraag 
verkrijgbaar. 



2 d Marte laar wordt gekruisigd 
8 d Kroon, sleutels en boek 
3 sh Marte laa r wordt onthoofd 

P O R T U G A L 

VATICAAN 
156'67 Negentienhonderd j aa r martelaarschap van 

St Petrus en St Paulus 
15 1 Portret van St Petrus, naar fresco in de catacomben 

van de kerk van St Marcellino en Petrus in Rome. 
20 1 Portret van St Paulus, idem 
55 l De twee heiligen samen, n a a r glasschildenng m de 

Vaticaanse biblotheek 
90 I Baldakijn van Bernini in de St Pieter in Rome 
220 1 Tabernakel van Arnolfo di Cambio, uit de St 

Paul's basiliek op de Via Ostia in Rome 

ZWEDEN 
»■■■■■■■!■■ ■ m u i n i 

' d geel, roodbruin, lichtbruin, blauw en zwart Schilde
rij van George Stubbs „Merries en veulens in land
schap" 

sh 6 d geel, rood, blauw, grijs, zwart en goud „Kinde
ren komen van school" Schilderij van T S 
Lowry (geboren 1887) 

Alle zegels met opgedrukt portret koningin Elizabeth 
247'67 Uitgiftedatum zegel l sh 9 d Chichesters 

HONGARIJE 

eSmQ 

228'67 Serie vissen ter gelegenheid van veertiende 
ereldkampioenschap vissen en congres van de henge
arsbond 

f Acipenser ruthenus 1 
f Lucioperca lucioperca 1 
 F Cyprinus carpio l 

70 F Silurus glanis l 
F Esox lucius 1 

50 F Aspius aspius 1 
 + 1 — F Vissers in actie tegen een achtergrond van 
stad Dunaujvaros, embleem hengelaarsbond 

De zegels getand en ongetand 

ITALIË 

1 0 ' FESTIVAL DEI 

^ 

POSTE RAUANE I..40 

\ fbeelding van in juni {bladzi|cle 363) gemelde zegel 
'") 6 '67 Tiende festival van de twee werelden 

groen en zwart 401 donkerrood en zwart Gestileerd 
Isker met wereld in wit en zwart 
E8'67 Driehonderdste verjaardag overlijden 
bncesco Borromini 
i l Portret 
t88 '67 Eeuwfeest geboorte Umberto Giordano 
11 Portret 

LUXEMBURG 

Ifbeelding van in juni (bladzijde 363) gemelde zegel 

MALTA 
ï6'67 Negentienhonderdste verjaardag dood van 
petrus en St Paulus 

Afbeelding van in juni (bladzijde 365) gemelde zegel 
236'67 Nieuw scheepsdok van 300 000 ton m Lissa

bon 
1,— en 3,50 e Terrein van dok 
2,80 en 4,30 e Lijnen van schip en te repareren schip 

SOVJETUNIE 

""^"'
95 67 Herdenking S b Biijoesov 

4 k Portret van deze Russische maarschalk 
95'67 Herdenking verbindingsweg over ijs 

4 k Chauffeurs in auto bij aanvoer voor verdedigers 
1 eningrad 

155'67 Honderd jaar Rode Kruis 
4 k rood en lichtbruin Rood kruis en tulp 

255'67 / ege l met toeslagcoupon voor postzegel
tentoonstelling ,,50 jaar oktoberrevolutie" 
20 k Eerste Sovjetrussische postzegel en postzegel ,,Lenin 

in Rasliv" Coupon met embleem tentoonstelling 
275'67 Negenhonderd jaar Minsk 

4 k Torens van de oude stad en moderne huizen 
156'67 Stad Komsomolsk aan de rivier de Amoei 

35 jaar 
4 k Kijkje in Krasnogwardejskajastraat en kaart van 

benedenloop Amoer 

SPANJE 
218'67 Nieuwe waarde in serie klederdrachten 

1 p Barcelona 

TSJECHOSLOWAKIJE 

Afbeeldingen van zegels gemeld m juni (bladzijde 365) 

TURKIJE 
Nieuwe gebruikszegeis 

25 k geel en zwart 30 k roze en zwart, 50 k lila en zwart, 
90 k lichtbruin en zwart en 100 A beige en zwart Pro
tret en handtekening van Ataturk 

Al beeldingen zegels gemeld in juni (bladzijde 373) 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

115'67 Internationaal toeristisch j aa r 
2 a Embleem van dit jaar 
6 a Kaar t van Afghanistan 

Ook blokje met deze twee waarden samen 
66'67 Bestrijding van tuberculose 

2 + 1 a en 5 + 2 a 
27'67 Serie voor propaganda landbouw 

l 6 en 8 a 
287'67 Serie wilde dieren 

2, 6 en 12 a 

AJMAN 
126'67 Herdenking president Kennedy. 

10 d Portret Kennedy als kind van zes jaar 
20 d Familiefoto uit omstreeks 1926 
40 d Kennedy spreekt op Conventie van de Democrati

sche partij 
70 d Kennedy samen met bondskanselier Adenauer 
1,— r Kennedy met zijn zoon 
1,50 r President Kennedy met Adenauer 
2,— r President Kennedy met hoge hoed 
3 ,— r Kennedy leest krant in kantoor 
5,— r Kennedy's doodkist, portret en vlam 

Twee blokjes eerste met de vier laagste waarden, elke 
zegel nu met een waarde van l,— r , en een blokje met de 
vier hoogste waarden, elke zegel nu met waarde 2,— r 

ALGERIJE 
275'67 Aanvullende gegevens RodeKruiszegels 

3 0 + 1 0 c Jongen en meisje, rode halve maan in Moorse 
boog 

266'67 Fauna uit Sahara 
O 05, 0,20, 0,40, en 0,70 d Verschillende dieren uit de 
Sahara 

^ ^ 

196? 
STAT 
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Afbeeldmg zegel gemeld in jum (bladzijde 365) 
217'67 Driehonderd jaar verdrag van Breda 

15 c en 35 c Wapens en jaartallen 

, ARGENTINIË 

226'67 Derde postzegeltentoonstelling van de Rio 
de la Plata 

Blokje waarop twee samengesmolten zegels van 6 en 
22 p met portretten van staatslieden van Argentinië en 
Uruguay Manuel Belgrano en Jose Gervasio de Artigas 
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HOBBYHOUSE 
IN EN VERKOOP POSTZEGELS 

Wij wopen: Nederland en Ov. Geb. 
Eerste emissie 
West Europese landen 
Engelse koloniën 
Engros 

Alleen belangrijke objecten 
met een vraagprijs boven 
de f 1500. kunnen 
worden behandeld 

Wegens verbouwing hebben wij enkele belangrijke occasions 

N.Z. V o o r b u r g w a l 3 2 2  A m s t e r d a m 
T e l e f o o n 6 6 8 7 5 b.g.g. 4 2 9 7 6 4 

U weet, dat voor elke verzamelaar „Hawid klemstroken' 
het tdeale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels. Leverbaar zijn de volgen
de maten m zwart Pakjes ä 25 stroken, lengte 21 cm. 
Hoo|te 24 mm f 2,'U) 

„ 26 , 
„ 27' 

29 
, 31 
 33 
,. 36 

f 2,40 
, f 2,70 

f2 ,70 
, f 3,— 
■ f ï ,— 

f Ï,2S 

Hoogte 39 mm f 3,25 
„ 
„ 
„ 
H 

41 
U 
48 
55 
70 

. f 3,75 
, f 3,75 
. f 4,15 
, f '1,50 
, f 5,75 

Voor blokken: 1 strook form. 
148 X 105 mm f 0,21 
160 X 120 „ ro,2( 
210 X 170 „ r o . u 
HAV/IDKlemstrokensniider 

f 2,71 

Dit is slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complet« prijslijst. 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen Prijs per strook 1/25 gedeelte van de pnjs van het pakje. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Bij een 
bestelling boven f 10,— worden u de klemstroken portvri j toegezonden. 5% korting 
bii een aankoop boven f 10,— en 10% korting bij een aankoop boven f25,— 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwmrte Hondttraat 1/Blaak  Rotterdam1, Tel. (010) 14 35 80, Giro 661478 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

.Leuchtturm" en ̂ ^SecuraFalzlos" 
met Hawidstroken 

ALBUMS 
Supplementen 19"* (1967) zijn versche

nen, (zegels vanaf herfst 1965 tot einde 
1966) 
Verkri jgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland. 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis  Amsterdam 9  Telefoon 79 26 40 

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 prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

EASY RING 
ALBUM 
f 2 4 , 9 0 

Bladen: 100 dikke blanco bladen met fijne ruitjes ondergrond. Album 
l igt volkomen vlak open. Gemakkeli jk verwisselbare bladen. Prima 
houtvr i j . 
Band: Kunstleer met echte goudopdruk, 2 6 x 3 0 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeer gewild album!! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA  UTRECHT 
Ceylonlaan 11  Tel. 030 ■ 80834  Giro 35.20.03 

Verzamelingen en pari ij en 
f e koop gevraagd door: 

Je 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 Z E G E L S , 

SERIES E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object Is te groot ; er word t contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

o o o o 

Uw mancolijst naar 
•• Philadelphia 
KRUISWEG 43 HAARLEM 



AUSTRALIË 

Afbeelding zegel gemeld in 
juni {bladzijde 373). 

BERMUDA 

23-6-'67. (3peniii(,r nieuw liooidpostkantoor. 
d., 1 sh., 1 sh. 6 d. en 'l sh. 6 d. Gezicht op het nieuwe 

antoor. Portret koningin Elizabeth. 

B H U T A N 

26-6-'67. Herdenking slag om Engeland en Sir 
V'inston Churchill, 

ch. Wellingtonbommenwerper en hand Churchill in 
teken. 

nu. Hurricanevliegtuig en V-teken. 
nu. Spitfirejager en V-teken. 

Blokje getand en ongetand met hoogste waarden. 

BOEROENDI 

ÜOÜÊ PU 

iBURUNDil i 
| 5 -6- '67 . Serie Alukaansc kunst. 
pO, 1,—-, 1,50, 2,— en 4,— f. gewone post in zilver-
purige rand 10, 14, 17. 24 en 26 f. luchtpost, in goud-
feurige rand Verschillende uitingen van Afrikaanse kunst. 
l l4-7- '67. Vijftig jaar Lions. 
l O p d r u k op restanten van zegels en blokken uitgegeven 

• nagedachtenis van Sir Winston Churchill . 

BOTSWANA 

wmsmmmam 
P-I0-'67. Wildreservaat van Chobe. 

, Inlandse bokken. 
I e . Sabelantilopen. 
I c . Vissen op de rivier de Chobe. 

BRAZILIË 
| 4 -4- '67 . Nieuwe gebruikszegel. 
, Anita Garibaldi. 

| - 5 - ' 67 . Nieuwe gebruikszegel. 
, Madre Joana Angelica. 
t-5-'67. Veei tig jaar nationale luchtvaartmaatschappij 
f-ig-

Embleem. 
f-5-'67. Vijftig jaar internationale Lions-organisatie. 

6 c. Embleem en wereldbol. 
14-5-'67. Moederdag. 

5 c. Moeder en kind. 
Ook blokje van 15 c. met gelijke afbeelding. 
25-5-'67. Bezoek Japanse kroonprins. 

10 c. Portretten van Prins Akihito en prinses Michiko. 

C O M O R E N 

CAMEROEN 

22-6-'67. Bloemenserie. 
15 f. Strelitzia reginae. 

200 f. Thevetia peruviana. 
250 f. Hippeastrum ef|uestre. 

19.7.'67. Aanvullende gegevens Panainciikaansc spe
len in Winipeg, Manitoba. 
5 c. rood en wit. Hardloper en embleem. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 

CENTRAFRiCAINE 

w^sr\' 

3-7-'67. Vliegveld van Bangui M'Poko. 
100 f. luchtpost. Luchtopname vliegveld met vliegtuigen. 

17-7-'67. Internationale wereldtentoonstelling in Mon
treal. 
100 f. luchtpost. Luchtopname tentoonstellingsterrein. 

8-8-'67. Centrale markthallen van Bangui. 
30 f. Aanzicht van de gebouwen. 

CFYÏ,ON 

10-7-'67. Honderd jaar thee-industrie. 
4 c. Keuren van theebladeren. 

40 c. Bakje met theebladeren en kom thee. 
50 c. Planten van jonge theeplantjes. 
1,— r. Kist met thee wordt in schip geladen. 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
23-5-'67. Viilentwintigste verjaardag publikatie 

,,Gespiekken bij het Yenaniorum over literatuur en kunst" 
Hoor Mao. 
8 f. Aanhal ing: ,,A1 onze literatuur is voor de massa". 
8 1. Toneelspelers brengen Mao's gedachten in beeld. 
8 f. Aanhal ing: ,.Zorg ervoor, dat l i teratuur en kunst de 

hele revolutionaire machine doen draa ien ." 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 

12-6-'67. Serie beroemde 
Chinese dichters. 
1,— S. Portret Chu Yuan. 
2,— S. Portret Li Po. 
2,50 S. Portret T u Fu. 
3 .— S. Portret Po Chu-i . 

COLOMBIA 
Mei 'b7. Bloenienzegel. 

1,20 p. Masdevallia coccinea. 
Mei '67. Nationale orchideeententoonstelling. 

25 c , 1,—. 1,20, 2,— en 5.— p. Verschillende orchideeën. 
Juni '67. Rode-Kruiszegel. 

5 c. Verpleegsterskap met rood kruis. 

ARCHIPEL g 

3-7-'67. Rode-K ruisserie. 
25 + 5 f. Verpleegster met baby 
en embleem. 

POSTES RF 

CONGO (BRAZZAVILLE) 

REPÜBÜQUÊ DU CONGO 

5-6-'67. Serie Congolese poppen 
5 f. Elegante pop uit Ndumba . 

10 f. Verkoopster van fruit. 
25 f. Pop stampt de saka-saka. 
30 f. M a m a ya Bana. 

5_7.'67. Internat ionaal toeristisch jaar, 
60 f. Congolees landschap en embleem. 

20-7-'67. Economische band Europa-Afrika. 
50 f. Gestileerde weergave, met zwarte en witte hand , van 

de betrokken gebieden. 

COSTA RICA 
24-4-'67. Internat ionaal communicatiejaar, lucht

post. 
5 c. Radio zendgolven. 

10 c. Ministerie van communicatie in San José. 
15 c. Gebouwen van zendcentrale. 
25 c. Stuwdam van krachtstation in de rivier Gari ta . 
35 c. Uitmonding van de rivier de Macho. 
50 c. Stuwdam van Cachi en krachtstation. 

CUBA 
28-4-'67. Wereldtentoonstelling 1967 in Montreal . 

1 c. Cubaans paviljoen - de mens en zijn wereld. 
2 c. De mens als onderzoeker: wereldbol, diepzeeduiker, 

radiosonde en satelliet. 
3 c. De mens als schepper: rotsschildering, kleitabletten 

uit Babyion, muziekschrift. 
13 c. De mens als producent : tractor, tarwe, industrieel 

elektronisch apparaa t . 
20 c. De mens in de gemeenschap: atleten met toorts, 

vlaggen. 
30-5-'67. Hondervijftig jaar p lantentuin: verschillende 

bloemen. 
1 c. Eugenia malaccensis. 
2 c. Jacaranda filicifolia. 
3 c. Coroupita guianensis. 
5 c. Cassia hstula. 

13 c. Plumieria alba. 
20 c. Eruthrina poeppigiana. 

15-6-'67. Internat ionaal balletfestival. 
1 c. Giselle. 
2 c. Zwanenmeer. 
3 c. Don Quichote. 
4 c. Calaucan. 

13 c. Zwanenmeer. 
20 c. Notenkrakersuite. 

22-7-'67. Vijfde Panamerikaanse spelen in Winipeg. 
1 c. Basebal. 
2 c. Zwemster. 
3 c. Basketbal. 
4 c. Gymnast. 
5 c. Waterpolo. 

13 c. Gewichtheffen. 
20 c. Discuswerpen. 

DOEBAI 

10-7-'67. Scliildciijeiisene 
1,— r. Schilderij van Murillo, jongensportret. 
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verzeker bij ons 
uw kostbare 
postzegel bezit 
op basis van 
vervangingswaarde 

Ons bureau Is gespecialiseerd In filatelis
tische risico's voor particulieren en verenigingen. 
uitgebreide dekking-geen taxatiekosten 
Jaariykse aanpassing 
Els bij uw verzekeringen een geMraarmerl<te taxatie. 

Naarden - Rflksweg 8 a - TeL O 2 9 5 9 - 1 2 7 3 6 

(J) RIKNAW 
ASSURANTIËN 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
verschijnt eens per 14 dagen 
gem omvang meer dan lOOpagina's 
nieuv/tjes met fotopagina's op 
kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs f I I 80 per halfjaar (13 nummers), 
f 23 60 per jaar (26 nummers), proefnummer gratis' 
Abonnementen kunnen direct ingaan 
Woordadvertenties opschriftwoorden 54 et, 
tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland; 
FILEKTURA (P. C. van Andei), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Giro 516928 Bank Amrobank, Katwijk Telefoon 01718 4068 (ook's avonds) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, Partijen, Restanten 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 Utrecht (Tuindorp) Telefoon 713994 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bijna elk land voor
radig. Pracht kwaliteit -
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: 

Duitsland en Geb. 20-40% Michel. 
Rest van de wereld 30-60 cent p. Yvert Frs. 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baitische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordijn, Turkije, China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanië, Ég/pte, Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerilca. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn. 
Minimumafname 25,—. Korting bij afname boven 50^— 5% en boven 100,—• 10% 
BIJ bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

TOLHUIZEIV F O L K I N G E S T R A A T 35, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 

Postzegel-Boutique „ARIADNE" 
in ' t hart van Amsterdam, Voetbooestraac 24 bij Heiligeweg, Tel. 23 36 94. 
Bij ons kunt u rustig postzegelen. Ruime sortering. Nederland en Overzee voor
radig, evenals Ver. Naties en Ver. Europa en F.D.Cs. 
Albums, nieuwtjes m abon. Tevens bij ons art-galler/. kunst- en muntenhandel. 

Tot ziens bij „ARIADNE" 

U.S.A. Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is welkom. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: »»U .R .A . - S T A I V I P S 

POSTBUS 124 - ' s - H E R T O G E N B O S C H 

TEGEN TOP PRIJZEN TE KOOP 
GEZOCHT 

Series Nederland en Koloniën, postfris en/of gestempeld; idem 
losse waarden, ongeregelde partijen, bundelwaar en kilo-goed. 

Aanbiedmgen met specificatie insturen. 

Uw collectie(s) koop ik eveneens. 

Geen post te groot, altijd contante betaling. 

A.J.deWIT Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 713489 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij: 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
KI. Berg 34b - Tel. 2 2120 

VATICAAN TE KOOP 
tegen 50 % Philex Ned postfris voor voor 80 % Nvph. 
Frankrijk postfris tegen 60 % Yvert 
.4.H. van Elk Wilhelminalaan 6 Beuningen Telefoon 08807-218 

VEILING No. 422 
op maandag en dinsdag 18-19 september: 
Albums, Landenverzamelingen, enz. 

VEILING No. 423 

eind oktober, 
Belangrijk NEDERLAND & O.R., LUCHTPOST, 
KLASSIEK GEHELE WERELD, enz. enz. 
Diverse nalatenschappen o.a. van Dr. H. W. Borel, 
Oosterbeek, de Heer G. J. Peelen, Den Haag, e.a. 

Catalogi gratis op aanvraag. 

Voor volgende veilingen kan steeds ingezonden worden. 

V A N D I E T E N POSTZEGELVEILINGEN 

Tournooiveld 2, Den Haag, Telefoon 070-117661 

Vakantiesluiting van 24 juli t/m 20 augustus. 



1,— r. Rubens. Vrouw met strohoed. 
1,— r. Rubens. Portret van de hertog van Arundel . 

Ook blokje waarin deze zegels têtebéche zijn opgeno
men, kosten 6, 9 r. De zegels in blokjes van zes stuks. 

DOMINICA 
3 l l  '67 . Nationale dag 1967. 

5 c. Kinderen met drie verschillende huidskleuren. 
10 c. Schip van Columbus, de Santa Maria , en lint waarop : 

de toekomst is in onze handen. 
15 c. Twee handen houden lint vast waarop : „ N a Bondie 

begint de aarde . " 
24 c. Dansers, trommels. 

O p elke zegel portret koningin Elizabeth. 

ECUADOR 

ECUADOR I S/.2.00 

Afbeelding van zegel gemeld m jum (bladzijde 369). 
Maar t '67. Ruimteonderzoek. 

10 c. Surveyor op de maan. 
80 c. Ruimtevaartuig Lunar 10 in de ruimte. 
1,— s. Ruimteschip Lunar 9 op de maan . 
2,— s. Prototype van verticaal stijgend vliegtuig. 
2,50 s. De Ranger 7 op de maan. 
3 ,— s. Ruimtevaartuig Lunar. 

EGYPTE 

UAP lu l^ f^*M»(^ l 

ms'-^. 

76'67. Internationaal toeristisch jaar . 
J 10 m. Ramses en de koningin. 
l 2 0 m. Hotel in Alamein. 
l 3 5 m. Schieten op eenden. 

) m. De maagdeboom. 
115 m. Vissen in Rode Zee. 

ETHIOPIË 

Afbeelding van zegel gemeld in mei (bladzijde 299). 
I 227'67. Vijfenzeventigste verjaardag Haile Selassie I. 
I en 15c . , $ 1,— . Portret van de keizer en Ethiopische 

ekroonde leeuw. 
Ook blokje met de drie zegels verenigd. 

F I U P P I J N E N 
I Mei '67. Vijfentwintig jaar slag bij Corregidor. 

en 5 p. Portret van generaal MacArthur , landende 
prachutisten boven Corregidor. 

206'67. Serie Rode Kruis, luchtpost. 
50 f. Het geven van bloed: man en flessen bloed. 

100 f. Bloedtransfusie: hart en transfusieinstallatie. 
Ook boekje, waarin vier zegels omgekeerd tegenover 

elkaar zitten. 
l8'67. Wereldjamboree 1967, luchtpost. 

50 f. Richting bepalen door middel van zon en horloge, 
en door sterrenbeeld. 

100 f. Bepakte verkenner wandelt door Afrika in richting 
Amerika, waar verkenner hem verwelkomt, em
bleem. 

GHANA 

l6 '67. Nieuwe gebruikszegels. 
1 np . Mais. 
1 Yt np . Inlandse vogel. 
3 ' n p . Vis. 
4 np . Vogel. 
6 np . D a m van Akosombo in Voltarivier. 
8 np . Brug van Adomi over Voltarivier. 

10 np. Haven van T e m a . 
50 np . Inlandse vogel. 
2,50 NC. Staatstroon. 

GRENADA 

ê 

; GRENADA s 2 
Juni '67. Wereldtentoonstellmg m Montreal . 
Opdruk op bestaande gebruikszegels: 1 op 15 c , 2 en 3 

op 10 c , S 1 op K 2. 

GUATEMALA 
Mei '67. Overwinning Guatemalteeks voetbalelftal. 

3 c. O p d r u k : , ,Guatamela Campeon I I I Norceca Foot
Ball" op de zegel van 3 c. gebruikszegel. 

GUYANA 

Afbeelding van zegei gemeld mi uni (bladzijde 369). 

HAITI 
47'69. Herdenking Jn Jacques Dessalines. 

Gewone post 0,05, 0,10, 0,20, 0,50 g. en luchtpost 0,50, 
1,—, 1,50 g. Alle waarden met portretbuste en afbeelding 
van inheemse vrucht. 

INDIA 

INDONESIË 
31 5'67. Kampioenschappen badminton om T h o 

mascup. 
5 r. Beker met jaartallen 1958. 1961, 1964 en 1967. 

12 r. Beker en wereldbol. 

IRAK 
l5'67. Dag van de arbeid. 

10 en 15 i. Arbeider met tandwiel rond de wereldbol. 

IRAN 
55'67. Bijeenkomst van het Internat ionaal Olym

pisch Comité. 
3 r. Skier. 
6 r. Embleem met Olympische ringen. 
8 r. Worstelen. 

l I 5 '67. Vijftig jaar Lion's Internat ional . 
3 r. Embleem van Lion's uit 1917. 
7 r. Embleem Lion's uit 1967. 

135'67. Staatsbezoek president van Roemenië. 
6 r. Portret van president Maurer en ruïnes van Ishtar

poort in Babyion. 
66'67. Internationaal toeristisch jaar . 

3 r. Embleem van dit jaar. 
76'67. Wereldtentoonstelling 1967 in Montreal . 

4 en 10 r. Embleem voor de tentoonstelling. 

K O R E A (ZUID) 

Afbeelding van zegel gemeld in juni (bladzijde 369). 
l6 '67. Nieuwe vijfjarenplan voor economische ont

wikkeling. 
7 w. Stalen wiel op stuk rail. 
7 w. Moer en pijlen. 

I56'67. Folklore serie, tweede gedeelte. 
4 w. Zwaarddans daterend uit Sylla Dynastie. 
5 w. Dans om vrede af te smeken. 
7 w. Dans van Boeddhistische monnik. 

207'67. Toeslagzegel voor hulp aan Koreaanse sol
daten in ZuidVietnam. 
7 + 3 w. Soldaat met zijn gezin. 

LAOS 
86'67. Vissenserie. 

20 k. Ophicephalus micropeltes. 
35 k. Pangasianodon gigas. 
45 k. Mastocembulus armatus. 
60 k. Notopterus. 

510'67. Tiende verjaardag van het Rode Kruis in 
Laos. 
20 + 5 en 5 0 + 10 k. Oogsten van rijst. 

Ook blokje met verkoopprijs van 250 + 30 k. 

LIBERIA 
206'67. VoorOlympische serie. 

10 c. Antiek beeldhouwwerk en Olympische ringen. 
25 c. Kalendersteen van Azteken en ringen. 
40 c. Mexicaanse gebruiksvoorwerpen. 

Blokje van 50 c. met oude afbeeldingen. 

LIBIË 
Mei '67. Internationaal toeristisch jaar . 

5, 10 en 45 m. Embleem van toeristisch jaar . 

MALADIVEN 

GABON 

Hl im t «^ABONAl^ 

liH'lEilltXUdHoWiSI 

■ ,ff,l. 

m ^ r f l N D t A ' 

Afbeelding van zegels gemeld in juni (bladzijde 369). 

Zomer '67. Nieuwe gebruikszegels. 
2, 5, 10,15, 30, 50 1. en 5 en 10 r. Afbeeldingen: verschil
lende vliegtuigen boven luchthaven Hulule bij Male. 

MALAWI 

MALAWI ̂ f t % . W | 

117'67. Industriële ontwikkeling. 
4 en 9 d., 1 sh. 6 d. en 3 sh. Compositie met tandwiel. 

Ook blokje waarin deze vier zegels samen zitten. 
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[STTELTZER] 

STELTZER 

■STELTZER 

Voor onze klantenkring over de gehele wereld zoeken wij: 
• Topwaarden, zeldzaamheden en klassieke zegels van de gehele wereld. 
• Gespecialiseerde verzamelingen OudDuitsland, Duitse koloniën, Duitse lokaal

posten. 
• Grote verzamelingen afstempelingen van de Duitse koloniën. 
• Grote Europaverzameling ter waarde van minstens 

D.Mk. 1.000.000.

STELTZER] 

Aankoop geschiedt ä contant tot elk bedrag 
en in elke valuta. Wij kunnen prijzen 

betalen die boven het gemiddelde liggen. 
Uitvoerige aanbiedingen met vraagprijs 

gewenst, beantwoording de dag van 
binnenkomst. 

Laatste dag: 
Inleveringen voor onze internationale 
herfstveiling nu gaarne omgaand. 
Desgewenst geven wij voorschotten 
tot elk bedrag dat in overeenstemming is 
met de waarde van de inzending. 

Laatste dag: 

STELTZER | 

Voor onze klanten bereiken wij goede resultaten 

STELTZER 
Ook op onze 105de internationale 

postzegelveiling konden vele verzamelaars 
weer vele fraaie stukken verwerven 
en onze inzenders ontvingen flinke 

bedragen in contanten. 

Iedereen kon er dus iets aan hebben. 
Klanten, handelaren, en wij. Daarom 
zijn wij u dankbaar voor het vertrouwen 
dat wij nu al tientallen jaren van u 
mogen genieten. 

STELTZER 

STELTZER! 

STELTZER 

STEIO-ZER 

I STELTZER] 

Uittreksel uit de opbrengstlijst van onze 105de internationae postzegelveiling van 
315 tot 161967 te Frankfort in de balzaal van Hotel Intercontinental. 

Opbrengstenin D.Mk. inclusief opgeld. 
Beieren, Nr. 1a 1 Kr. op brief 3.190,— 
Helgoland Nr. 1920B in blok van vier 7.920,— 
MecklenburgSchwerin Nr. 4 4.300,— 
MecklenburgStrelitz Nr. 1a 7.800,— 
Saksen Nr. 1a 3 Pf. steenrood op originele krantenbanderolle 28.600,— 
Duitse koloniën 
Togo Nrs. 12 & 13, ,,Lome"missiepostuitgave 16.500,— 
Togo Nr. 16 3 Pf. „SansanoMangu" 5.170,— 
GrootBrittannië, Mi. Nr. '66 £, 5,/ , 946,— 
Italië  Sicilië Mi. Nr. 7b 1.870,— 
Spanje, Mi. Nr. 8, 5 Reales 5.060,— 
Zweden, Mi. Nr. 22b, foutdruk „Trettio öre" 5.500,— 
Chili, Mi. Nr. 142/6 Luchtpost 1.760,— 
Nieuw Schotland Mi. Nr. 3b, 6 d. donkergroen 1.870,— 

Als u goede prijzen wilt maken verzoeken wij u ook uw inzendingen tot uiteriijk 
15 augustus te zenden aan: 

RUDOLF STELTZER 
de oudste Frankforter postzegelveiling 

6 Frankfort a. d. Main, Mainzer Landstrasse 114a  Tel. 253671 

STELTZER 
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MALI NORFOLK EILAND 

1 

CMElommW* POCfPMEWUS FA» 

107'67. Wereldjamboree in Spokane, Verenigde 
katen . 
70 f. Verschillende knopen, dieremblemen en embleem 

jamboree. 
00 f. Groep tenten, padvinder met walkytalky. 

De zegels zijn samengedrukt met tussenstrook waarop : 
Jamboree Mondial 1967 Spokane  EtatsUnies". 

148'67. Insektenserie. 
5 f. Chelorrhina polyphemus fab. 
5 i'. Ugada grandicollis germ. 
•O f. Phymateus cinctus fab. 

M A R O K K O 

Einde juni '67. Zege! in serie Marokkaanse flora. 
40 d. Plant, bloem en vrucht van katoen. 

m ISLAMmUF. MAURETANIË 

REPUBUOllE ISIAMIOIJE IK MAWIT4W 
II 

ki'̂ ii 
l7'67. Emancipatie van de vrouw. 

I f. Vrouwen bij weven. 
If. Vrouw ontwerpt kleed. 
If. Twee vrouwen en kind. 
If. Vrouw bij semiindustrieel werk. 
|f. Vrouwen werken met naaimachines. 
218'67. Gezamenlijke actie tegen runderpest. 

I r Runderen en injectiespuit. 

MEXICO 

| 2 6 '67 . Hondi'id jaai ilii.itei i ïe^ollado in Guadala

. Aanzicht van het gebouw. 

M O N G O L I Ë 
i '67. Negende congres van internationale stu

Itenvakbeweging. 
f n 50 m. Embleem van congres, met versirrineen. 

EbW ZEELAND 
^ 2^< 

H 
E 
A 
L 
T 
H 

■^iï>. 

l e id ing van zegel gemeld 
i juni (bladzijde 371). 
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NORFOLK ISLAND 

198'67. Serie oude schepen. 
5 c. Zeilschip , 
7 c. Zeilschip . 
9 c. Zeilschip , 

10 c. Zeilschip , 

,The Norfolk" uit 1798. 
,H.M. M e r m a i d " uit 1825. 
pLady Frankl in" uit 1853. 
,The Morayshire" uit 1856. 

OPPER V O L T A 

REPUBUOUE 
HAUTE VOLTA 

l7'67. Serie schilderijen. 
30 f. ,,De maagd en het kind", door vijftiendeeeuwse 

schilder. 
50 f. „Afneming van het kruis". Dirk Bouts (14201475). 

100 f. ,,Christus zegent na de opstanding". Giovanni 
Bellin) (14301560). 

250 f. „De vier evangelisten". Jacob Jordaens (15931678). 
228'67. Nationale spaarbank. 

30 f. Spaarbankboekje en munten. 

PAKISTAN 
155'67. Toekenning van heilige oorlogsvlag aan 

steden, die zich heldhaftig hebben gedragen. 
15 p . De HilalIIseqlal vlag met inscripties: Lahore, 

Sialkot, Sargodha; embleem van heilige oorlog. 

P A N A M A 
284'67. VoorOlympische Serie Mexicaanse tempels 

en monumenten. 
H c. Teotihuacan. 

1 c. Tajin. 
5 c. Xochicalco. 

10 c. Monte Alban. 
21 c. Palenque. 
31 c. Chichenitza. 

Ook nog blokjes met de waarden van 19 en 21 c ; alles 
getand en ongetand. 

PARAGUAY 

18,15 g. M a d a m e Renoir et Jean. Renoir. 
36,— g. Oude boer met strooien hoed. Van Gogh. 

Er zijn getande en ongetande zegels, samenhangende 
en niet samenhangende, blokjes met extra aanhangsel : 
twee rozen door Manet en dan ook weer getand en onge
tand. 

Q A T A R 
245'67. Dag van het verkeer. 

20, 30 en 50 d., 1,— r. Verkeerslichten en kruising. 

RIOE K I O E EILANDEN 

207'67. Eerste zegel serie zeeschelpen. 
3 c. Mitra Mitra . 

15B'67. Tweede zegel in serie schelpen. 
3 c. Murex aranea triremis. 

I l 9 '67. Internationaal toeristisch jaar . 
3 c. 

1310"67, Vijftien jaar vereniging lubertulosebestrij
ding. 

R O E A N D A 

Afbeelding van zegel gemeld in juni (bladzijde 373). 

EL SALVADOR 
Mei '67. Eeuwfeest van de postzegel. 

50 en 70 c. Vulkaan in ovaal en elf sterren; middelste ge
deelte uit zegel van 1867. 

SENEGAL 

m f W I I V I I V I I I M « 
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Afbeelding zegel gemeld in juni (bladzijde 373j. 
mei '67. Serie oude schilderijen. 

Gewone post: 0,10, 0.15. 0.20. 0,30, 0,50 g. Christus' ge
boorte. Barocci. 
Luchtpost: 12,45 g. Madonna van Loreto. Caravaggio. 
18,15 g. Maagd Maria. El Greco. 36,00 g. Maria Hemel
vaart. Vasco Fernandes. 
Getand en ongetand, plus blokje 36 g. luchtpost; getand 
op grijze, ongetand op lichtbuine ondergrond. 

16 5'67. Schilderijenserie. 
5 c. Vaas bloemen. A. Fontanesi. 

10 c. Bloemstuk. J. S. Chardïn. 
20 c. Stilleven met bloemen. Cezanne. 
30 c. Vaas met zonnebloemen. Van Gogh. 
50 c. Boeket bloemen. Renoir. 
12,45 g. ,,La Goulu" . ToulouseLautrec. 

246'67. Bloemenserie. 
100 f. Acacia Seyal. 
150 f. Opunt ia engelmani. 

227'67. Zegel in schilderijenserie. 
100 f. luchtpost. ..De meisjes van Avignon" Picasso. 

SPAANSE GEBIEDSDELEN 
l6'67. Liefdadigheidszegels, voor het kind. 

Fernando P o o . 10 c. en 1.50 p. Bloem. 40 c. Chrysant , 
Ifni. 10 c. en 1.50 p. Kokosnootpalm. 40 c. Cactus. 
R i o Muni . 10 c. en 1.50 p. Bloemen en vruchten. 40 c. 
Wijnrank. 
Sahara. 10 c. en 1,50 p. Bloem. 40 c. en 4,— p. Andere 
bloem. 
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NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

WEST SAMOA 
nieuwe uitgave gebrulltszegels 
Verscliijningsdatum 10 juli 1967. 

SAMOA ISISIFOIS ^MW SAMOAISfSIFfl SAMOA lSISIFO ^ 
10 
uu , 

Èmmtmm 

20 
UK 

SAMOA IStSiFO 

25 1 ~ 50 
imt stKt 

MOAIStSiFS S A M Q A I S l ^ ^ ^ ^ ^ ^ . S A M O A i S i S i F f l 

VERZAMELAARS KUNNEN DEZE ZEGELS VIA HUN NORMALE POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGEN 

a*»«J*»t F*»<rjKL 

lil 

i n 
ter 

phila 
het grootste tnternationale handboek van 
philatelistische 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 Veihnghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handelsbranches 
0 Rondzendingen 
0 Vakbladen, met uitvoerige gegevens 

omtrent abonnements en advertentie
voorwaarden 

0 Philatelistische diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

^ Internationale keurmeesters 
0 Vakliteratuur 
0 Bonden en verenigingen 
De prijs bedraagt f7,70 plus f 1 , — ver
zendingskosten 

en zo oordeelde de Pers: 
Hei Interphilahandboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen (Schweizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bi) de hand is 
APHVNachrichcenblatt 

Een philatelistischliteraire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap in 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 philatelistisch adresboek '"•■ 
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 0 T T I N 6 E N 
Maschmuhienweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547, Wien 

i6 765, Basel 405321 



SYRIË 
Afbeelding van zegel 
gemeld in juni (blarl-
zijde 373). 

30-5-'67. Wereldtentoonstelling 1967 In Montreal , 
5 f. en 60 f". Britse paviljoen. 

10 f. en 45 f. Franse paviljoen. 
30 f. en 90 f. Afrikaans dorp. 

105 f. Paviljoen van de Verenigde Staten. 
Blokje met de waarden van 45. 60 en 90 f. 

TOKELAU EILANDEN 
!0-7-'67. Gebruikszegels met nieuwe waarde-aanduiding. 
Ic. op 1 d., 2 c. op 2 d., 10 c. op I sh. 

TRISTAN DA C U N H A 
IO-5-'67. Nieuwe gebruikszegel, opdruk. 

4 d. Opdruk op gebruikszegel van 4''2 d. 

TSAAD 

23-5-'67. Serie vlinders. 
5 f. Colotis protomedla. 

10 f. C'haraxes jesius. 
20 r. Junonia cebrene. 

130 f. Oanaida petiverana. 
5-7-''67. Vijftig jaar Lion's 
international. 

50 ' 10 f". Kmbleeni van de Lions. 

TUNESIË 

lEFUBUOUEnTM 
1917 « 6 7 

tSTE JKi 

Finland 

13-6-'67. Tunesische dag wereldtentuonstelling Mon
treal. 
65, 105, 120 en 200 ni. Tunesisch paviljoen en portret 
president Hab ib Bourguiba. 

U R U G U A Y 
Mei '67. Viering honderd jaar postzegels 1966. 

3 p . De 5 en 10 c. Montevideozegels uit 1866. 
6 p. De 15 en 20 c.-zegels uit 1866. 

Ook blokjes bestaande uit vier zegels van elke waarde. 
Mei '67. Herdenking Ansini. bediende van generaal 

Artigas. 
2 p. luchtpost. Portret van Artigas In functie. 

30-5-'67. Dertig jaar staatsluchtvaartmaatschappij 
„ P L U N A " . 
10 p. Vliegtuig in de lucht. 

VENEZUELA 
28-4-'67. Wereldtentoonstelling 1967 in Montreal . 

1.— b. Paviljoen van Venezuela. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
6-10-'67. Vijftig jaar Finse onafhankelijkheid. 

5 c. blauw. Wapen van Finland, daterend van 1581. 
16-10-'67. Zegel in nieuwe serie gebruikszegels. 

S I,— donker purper. Portret toneelschrijver Eugene 
O'Neill . 

PLAYWRIGHTi 

24-10-'67. Nieuwe waarde gebruiksserie, 
20 c. Portret generaal George Marshall (1880-1959). 

2-11*67. Zegel in serie reprodukties. 
5 c. rood, geel. blauw en zwart. Bootrace van de gebroe

ders Biglen; schilderij door Thomas Eakins. 
6-11 '-67. Kerstzegel. 

5 c. blauw, oranje, groen, bruin en rood. Madonna met 
kind, naar schilderij van Memling uit vijftiende eeuw. 

17-lI- '67. Vernieuwde uitgifte van de gebruikszegel 
„Washington", 
5 c. Verbeterd portret van .Washington (naar aanleiding 

van de vele protesten tegen het oorspronkelijke ont
werp). 

') ITY - Internat ional Tourist Year 
Toeristisch jaar . 

Internat ionaal 

MEDEDELING inzake 
postzegelhandel ,/t RAEDTHUYS" 

(eigenaar J. D. Muis) 

Geachte clientèle, 

Hierbij deel ik u mede dat ik per 1 augustus 1967 

persoonli jk de leiding van mijn zaak in de Raadhuis

straat 41 te Amsterdam overneem. Helaas is het 

wegens andere belangen voorlopig onmogelijk mij 

daarvoor geheel vri j te maken en zal de zaak in de 

maanden augustus en september in hoofdzaak des 

zaterdags geopend zijn. Er zal wel iemand aanwezig 

zijn voor de verkoop van fi latelistische benodigdheden 

en de geëtaleerde zegels, alsmede voor het in ont

vangst nemen van bestell ingen. Deze en schrifteli jke 

aanvragen worden door mij binnen twee dagen behan

deld. 

Het is mijn bedoeling per 1 oktober a.s. officieel te 
heropenen en dan uw belangen keurig te behartigen. 

Vriendeli jk verzoek ik de vaste klanten van de zaak 

zo mogelijk in deze periode des zaterdags te komen 

of schrifteli jk of telefonisch hun wensen kenbaar te 

maken. Vanaf 1 oktober zie ik hen en alle andere 

fi latelisten gaarne iedere dag in 

ipostzegelhandel „'t RAEDTHUYS" 
RAADHUISSTRAAT 41 - AMSTERDAM - TEL. (020) 22 09 01 

SPECIALE VAKANTIEAANBIEDINGEN 
Luxe insteekboeken 
Door eigen import kunnen wij u deze luxe insteekboeken zeer gunstig aanbieden. 
Luxe boeken, met zwarte ondergrond, kartonbladen, met doorzichtige stroken, 
dubbel schutblad doorzichtig, afwasbaar omslag, in de kleuren rood, zwart, blauw, 
groen, bruin leverbaar. 

B 1 formaat 18 X 24' / „ 8 biz. 1 1 , — 
B 2 formaat 26 X 31 8 bIz. 17,50 
B 3 formaat 26 X 31 16 bIz. 29,50 

Skandinavia aanbiedingen, uit eigen voorraad samenstellingen, met Facit albums 
(speciaalalbums Skandinavia), zegels worden los geleverd bij het album. 

300 Denemarken, D60 album 28,50 
450 Denemarken, D65 album 132,25 

50 Groenland 65,25 
300 Noorwegen, N60 album 47,— 
350 Noorwegen, N60 album 72,— 
400 Noorwegen, N65 album 109,50 
500 Noorwegen, N65 album 210,— 
300 Finland, F60 album 42,— 
400 Finland, F60 album 89,50 
500 Finland, F65 album 174,50 

600 Finland, F65 album 301,— 
100 IJsland, 160 album 48,50 
200 IJsland ,165 album 126,25 
275 IJsland, 165 album 399,— 
300 Zweden, Z60 album 42,— 
400 Zweden, Z65 album 89,— 
600 Zweden, Z65 album 267,50 

1000 Skandinavia, N30 album 98,— 
1250 Skandinavia, N40 album 144,— 
1500 Skandinavia, N65 album 198,— 

2000 Skandinavia, 60 type [andenalbums 598,— 
2250 Skandinavia, 65 type landenalbums 898,— 
2500 Skandinavia, 65 type landenalbums 1298,— 

Levering franko huis, bij vooruitbetaling 5% korting, bij bestelling insteekboeken 
s.v.p. gewenste kleur vermelden. 
Behandeling van Nieuwtjes abonnements.Skandinavia op gunstige basis. 
Uw mankolijsten behandelen wij met zorg, uw adres: 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

VIKING 
Boddenstraat 55 - Almelo - Giro 119.88.62 - tel . (05490) 6417 

De aanbiedingen van januari, maart, apri l , mei en juni blijven geldig zolang 
de zegels m voorraad zijn, gaarne reserve-order. Oudere bestellingen 
worden nog steeds uitgevoerd. 

HENDRIK VAN DER LOOS 
Postzegelhandel - Philatelistisch Bureau - Juliana van Stolberglaan 192, hoek 
Laan van N.O-Indie - 's-Gravenhage - Telefoon (070) 85 01 90 - Giro 24392. 
Banken Mees en Hope en Algemene Bank Nederland, Herengracht, Den Haag 
10% korting bij aankoop boven 10 gulden. Bezoek aan huis liefst na tele
fonische afspraak. 

1 1 0 



Laatste uitgifte van 
Groot-Brittannië: "Slag 
bU Hastings" een complete 
serie van 8 stuks gratis! 

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 krijgen onze populaire 
,,Bonanza zegelpakketten" waarin 1000 uitgezochte plaatjes
zegels. U kunt er uit kopen wat u wilt voor 4 cent per stuk of 
f 1,— voor 30 stuks. 

THE STAMP CLUB 
(Dept. D/P 32), Eastrington, Goole, Yorkshire, Engeland 

237 Oostenrijkse postzegels gratis 
Vier weken lang ontvangt iedere lezer nu gratis 237 van de mooiste Oostenrijkse 
postzegels, waaronder gelegenheidszegels en betere na-oorlogse zegels, meegeleverd 
bij aankoop van het grote luxe-pakket met 3150 verschillende prachtige zegels voor 
verzamelaars (cataloguswaarde volgens Michel meer dan Mi.Mk. 450,—) tegen de 
spotprijs van f38,—. Verzending onder rembours. Geen enkel risico want als het u 
niet bevalt mag u het ruilen. Iedereen is er enthousiast over. Schrijf snel een brief
kaart ter bestelling van „Luxuspaket nr. 216", alleen aan 

MARKENKÖNIG 
Braendströmgasse 4 - Mozartstadt Salzburg, Oostenrijk 

DUITSLAND - ISRAEL • KENNEDY - SPANJE - VERENIGDE NATIES 
Koop, verkoop en nieuwtjesdienst Gratis prijslijsten m duits op aanvraag. 
Israël speciaal catalogus f 24,00 
Postzegelhandel B. Meier, Postbus 1194, D-51 Aken/Duitsland 

KUICt WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle deler 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen 

• POSTZEGELS I N SERIES. Uge en middelbare waar-
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• VOOR O N Z E KLEINHANDEL wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

iO' Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. 

T O P 
D E 

VRIJ OP AANVRMG. Onze 
- I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

n/"euwe inkoop-prijslijst. 
V O O R Z E G E L S 

S T A T E N 
V A N 

EN C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en oest bekende importeur 

H. E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres: Harrisco Boston. 

City Central Philatelic Company, 
Abt. Holland. 
28 Bremen, Roonstrasse 1, Duitse Bondsrepubliek 

Circa 1000 zegels 
van Europa, 
een ware goudmijn! 

zenden wij prompt, niet onder rembours 
en zonder verplichting tot kopen, geheel 
vrijblijvend op zicht. Prijs per uitgenomen 
zegel 10 a 20 cent per stuk. De rest 
zendt u ons eenvoudigweg na tien dagen 
weer terug. Europa (Oost- en West-), 
gehele wereld, Britse gemenebest. Over
zee, Azie. Thema-verzamelaars, bestelt 
onze fraaie en interessante eenheids-
prijs-zichtzendingen van 10-20 cent per 
zegel. Voor speciaal-verzamelaars van 
Duitsland kunnen wij ook eersteklas 
zichtzendingen in de duurdere klasse j 
aanbieden, bijvoorbeeld: alléén West-
Duitsland, alléén D.D.R., Derde Rijk, 1 
Berlijn, Saarland, Danzig, Württemberg,! 
Beieren, Bezette gebieden, Franse Zone, 
Bohemen-Moravië, Generaal-Gouverne-
ment, enz. Bij iedere zichtzending ont
vangt u ook nog andere speciale aan
biedingen. Bestelt u liefst nog vandaag.I 
Terugzending der zichtzending als ge
wone brief, zonder douaneformaliteiten.) 



INTERNATIONALE 
MÜNCHENER 

HERFST-
VEILING 

OKTOBER 1967 

PETER KIRSTEIN & CO 

Vraagt de geïllustreerde catalogus aan, die In sep
tember aan belangstellenden gratis toegezonden 
wordt. 

PETER KIRSTEIN & CO 
8182 Bad Wiessee, KogikopfStrasse 1, Tel. 08022 81504 

Bankrelaties: 
Dresdner Bank, 8183 Rottach-Egern 

Hypo-Bank, 8182 Bad Wiessee 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

HAGA'S 

CONTANTE BETALING 

POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
I J . V. d. Berge - Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Telefoon 20919 
iKan u aanbieden uit vrijwel volle coll. zegels van Duitse Staten in perfecte randen, 
Istempels, basis Michel alsmede Engeland no. 16 (Yv. 26) op nummers. Verder basis 
lYv . ad 40/60 et. fr.: Reich, Zwitserland, Scandinavië, U.S.A , Engeland no. 3 op letters, 
iBelgië, Luxemburg. Manco's worden met zorg afgehandeld. 

= ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Zwitser land 

154/6» 50.— 
B58/66» 45,— 
y ip . 3/9» 60,— 
h p . 10A/12A» «.— 
Dienst. 

|27/247» 112,50 
148/268« 125,— 

270/278» 55,— 
279/284' 27,50 
Oos tenr i j k 
460A/465» 72,50 
Frankr i j k 
169 70,— 
253/5* 35,— 
266/8» 4 1 , — 

P O S T Z E G E L H A N 

269» 
270/4» 
318/9» 
321 
322/7* 
354/5 
Vip.15 
Vip. 29* 
Be l ( ië 

D E L ] . C. R E N Z E N 

92,50 
25,— 
13,50 
70,— 
22,50 
55,— 

175,— 
65,— 

147 60,— 
326/32* 47,50 
Vip. 5* 3 1 , — 
Dui ts land 
390/3* 70,— 
416/20* 67,50 
421/5* 72,— 
Oos ten r i j k 
Vip. 32/46* 110.— 

Bergselaan 22Sb - Ro t te rdam - Te l . 24 88 86 - G i ro 481779 

WIJ BLIJVEN TOPPRIJZEN BETALEN VOOR: 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, vyelke vyij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier i f 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland i. f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 06 38 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

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 samenstellingen, ook van Nedeirland. 

mi 
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 5 9 33 

VRAAG ONZE GRATIS 
PRIJSLIJST!! 

Het juiste adres voor 
m- en verkoop 

col lect ies en partijen 

NIEUW ADRES: 
VAN DIETEN 
POSTZEGELVEiLINGEN 

TOURNOOIVELD 2 
DEN HAAG TELEFOON 070-117661 

NIEUW ADRES: 

VAN DIETEN 
BOEKEN-IMPORT 

TOURNOOIVELD 2 
DEN HAAG TELEFOON 070-117661 

NIEUW ADRES: 
SECRETARIAAT KEURINGSCOMMISSIE 
N.V.P.H. voor NEDERLAND & O.R. 

TOURNOOIVELD 2 
DEN HAAG TELEFOON 070-11 76 61 



KLEINE ANNONCES 

De redactie kan geen verantwoor-
delUkheid nemen voor de bonafidi-
teit der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces f D,70 p mm 

A A N G E B O D E N 

NIEUWTJESABONNEMENTEN 
EUROPESE LANDEN: KOERS
WAARDE + lOVi. C van der Zan-
den-te Veele, Kwartelstraat 50, 
Wijciien 

Te koop Vaticaan, meest postfr 
met Ie pi Yvert Ivs 3400,- voor 
ƒ 1750,— Nederland en O G cata
logus ƒ 2850,— voor f 1850,— Com
plete jaargangen Ned Maandblad 
van 1943 tot heden tegen elk aanne
melijk bod K Frantzen, Ridder 
Vosstraat 26, Geleen 

Van part verzam Nederlandse 
frankeerzegels, cat plm ƒ 1100,— 
voor ƒ 750,—, doubl Ned hoofdz 
series cat plm ƒ 400,— voor 
ƒ250,—, verzam paarden op postz 
cat plm NF 400 - voor ƒ 100,— Te 
bevragen bij H Oldewarris, Wie
lingen 3, Emmeloord-West 

Engeland Max kaarten bloemen 
6,— Ook rondzendingen Engeland 
voorhanden 1840 tot heden A P 
van Ooijen, Vondelstraat 75, Den 
Haag 

Te koop tegen hoogste bod comple. 
te j.aargangen Ned Maandblad, 
1955, 1956, 1958, 1961 t /m 1966 In
compleet 1954 ontbr nrs 1, 2, 3, 5 
en 6 1957 ontbr nr 11 1959 ontbr 
nr 1 I960 ontbr nr 2 Te bevr 
bi] D J Theuns Lorentrweg 181, 
Hilversum Tel (02950) 4 79 58 

Te koop aangeboden postzegelver
zameling N & O. + F.D.C 
Cat waarde ƒ 1500,— Heemskerk
straat 28, Bleiswijk Tel (01892) 
30 69 

Te koop of te ruil Vatikaan, 
Duitsland, Ned, Europazegels, 
Ruimtevaart Neilen, Beneluxlaan 
10» te Heerlen 
Te koop Postzegels Nederland, 
zeer voordelig Vraag gratis "onze 
prijslijst ,,De Post", postbus 1025, 
Tilburg 

Autom. boekjes. Voordelig v ver
zamelaar 56 t /m 61 (p f z pi ) 
ƒ 14,75 p p Prijzen alz boekjes op 
aanvraag W M A de Rooy, ie 
Zeine 15, Waalwijk 
Topwaarden. Als u interesse hebt 
voor topwaarden, onverschillig 
welk land, neem dan contact op 
met M Fein, Schietbaanweg 9, 
Epe 
Aangeboden F.D C. Nederland. 
Cat waarde ƒ840,— voor ƒ 450,— 
Brieven onder nr Ph 327 aan 
Boom-Ruygrok N V te Haarlem 
Aangeboden Verz Nederland. Cat 
ƒ 1500,— Voor ƒ 900,— Brieven on
der nr Ph 328 aan Boom-Ruygrok 
N V te Haarlem 
Aangeboden Nederland, postfr z 
pi 24 X 717 718, 9 X 718 - 723, 24 x 
735 - 738, 24 x 740 - 41, 41 X 749 - 53, 
22 X 7244 - 48, 13 X 756 60, 31 X 
776 - 80, 28 X 811 - 14 Totaal ä 
60 pet Brieven onder nr Ph 329 
aan Boom-Ruygrok N V te Haar
lem 

Bod gevr op echt gelopen brief 
met 2 X nr 323 USA (Yvert) van 
Byrd's Zuidpoolexpedltie Algest 
op Antarctica J Barkema, Mimo-
salaan 91, Eindhoven. 

G E V R A A G D 

Gevraagd Japanse bezetting, en 
zegels Indonesia periode 1945 1948 
Tevens van beide evt foutdruk-
ken, speciale brieven, enz R 
Goedhard, Boksdoornstraat 90, NiJ 
megen 

De Ned Phil Ver „De Verzame
laar" Bussum, kan voor haar rond-
zenddienst nog goede boekjes Ned. 
en O.R. en Europa gebruiken Af
rekening juli/augustus 1968 Zen
dingen aan de heer J J Simons, 
de Genestetlaan 17, Bussum 

Te koop gevr Vliegbrieven (spec 
vluchten) ook Zeppelin en Ballon-
post Brieven aan W J Lenting, 
Loosduinsekade 55, Den Haag 

11̂  zoek halfrondstempels op de eer
ste emissie Nederl en puntstem-
pels op) nununer lOi Uitsluitend dui-
deiyke en volledige stempels op 
Prachtexemplaren Geen strips, pa
ren, blokken of brieven' Zichtzen-
dingen worden binnen 10 dagen ge
retourneerd en/of afgerekend, incl 
portokosten D J de Wit,/Bentick-
straat 17, Den Haag Tel (070) 
55 48 26 

Gevraagd Engelse of Ned. brieven 
met afst Vlissmgen - Queensbo-
rough of omgekeerd van vóór 1914 
Brieven met prijsopgave onder nr 
Ph 331 aan Boom-Ruygrok N V te 
Haarlem 

Zoek etsingnrs. en -letters m aanh 
zegel lopende Juliana en profil en 
cijfersene Meijer, Sarphatistraat 
109, Amsterdam-C 
Te koop gevraagd postfrisse zegels 
van Nederland en Overzee. Ook 
collecties C Willemsen, Jansen
plein 43 III, Amsterdam-W Telef 
(020) 11 05 26 
Te koop gevr Oude Ned. ansicht 
ka^arten. C Rademaker Soemba-
wastraat 57-1 Amsterdam 
Gevraagd te koop of te ruil tegen 
andere nrs Nederland. Nederland 
138, gestempeld Betaal f 25,— voor 
een goed exemplaar Zenden aan 
H Kuipers, Weidehuislaan 5, Al
melo 
Particulier vraagt te koop verza
meling Engelse Kolonien en ge
bieden Uitsluitend complete series 
en alles ongebruikt (met plakker 
geen bezwaar) Bij voorkeur zeer 
grote verzameling, doch ook klei
nere verzamelingen komen in aan
merking Prijs cat Y & T 1 fr = 
maximaal 25 cent Betaling direct 
in contanten Strengste discretie 
verzekerd' Brieven onder nr Ph 
337 aan Boom-Ruygrok NV te 
Haarlem 

Verz zoekt ruilpartner, omg Den 
Haag Legt zich vooral toe op oud-
nieuw Italië R Renardel de Lava-
lette (lid van de Kring), Rem-
brandtlaan 91, Voorburg (z h ) 
Griekenland Steeds te koop gevr 
oude brieven en verzamelingen tot 
1920 Aanbiedingen aan H C van 
Glnhoven, Kanaalstraat 151, Lisse 
Tel (02530) 36 76 

D I V E R S E N 

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, ƒ 9,50 voor 1000 stuks, 
ƒ 15 voor 2000 stuks in luxe etui 
Correct en duidelijk' A'damsDruk-
werkhuis. Box 5380, A'dam 

Verzamelt u V.N en/of V.E 7? 
J a ' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Secreta
riaat L Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda Tel (01600) 3 35 89 
Zaak beginnen? In drukke winkel 
straat te Arnhem beschikbaar win 
kei m dagverblijf, zeer lage huur 
Ben bereid deze geheel in te rich
ten als postzegelzaak en event te 
bevoorraden en in huurkoop (zon
der pand) te verkopen Zonder 
enig kapitaAl en vakkennis onno
dig te reflecteren Sehr inl aan 
M Fein, Schietbaanweg 9, Epe 

Llechtensitein-Philatelie. Nieuw-
tjesdienst Verzending op de dag 
van uitgifte Zichtzendingen 
naar mancolijst bij vermelding 
van referenties Uitvoering van 
mancolijsten Philtrading Eta
blissement FL 9494 Schaan 
LiecJitenstein 

Gevraagd Holland en Zwitserland, 
gestempeld Aanbiedingen B R D . 
J Schulze, 4140 Rheinhausen, 
Gerhardstrasse 3 
Aangeb aan part mooie verz 
België in album Waarde 4750 Fr 
frs Tel (03490) 1 82 60 

BUITENLAND 

Tsjechoslowakije Tauschpartnei 
gesucht Hanak, Praha-Podbaba 
C S S R 

Part liquideert massa PZ 2 50 FL 
vr 70 verschiU kl f of 35 gr f 
betal bij bestel of rembours en 1 
f Frederickx, Antwerpsesteen 
weg 173, Hoboken, België 
Ruil. Ik zend 8 verschillende , Zep
pelin" souvenir-enveloppen Gevr 
400 verschillende gebruikte gele 
genheidszegels van Frankrijk, Oos
tenrijk, België, Spanje N Angelino, 
Box 264, Joinvllle, S, Catanna ' 
Braziliè 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

De sluitingsdatum 

van het augustusnummer 

Is gesteld op 

25 juli a.s. 
Dit nummer wordt ter post bezorgd op 
16 en 17 augustus 1967 

Tarieven voor advertenties in dit maandblad, 

buiten de branche, zijn op aanvraag 

verkrijgbaar bij BOOM-RUYGROK N.V. 

Postbus 501 • Haariem - Telefoon (02500) 17450 (6 lijnen) 

Steeds gevraagd 
Verzamelingen, rest verzamelingen, series en losse zegelsl 
van Nederland - Europ landen of motief gebieden. 

Limburgse Postzegelveillng 
Leeuwerikstraat 38 - Venio 
De 8e Veiling wordt in september gehouden 



„MICHEL-CATALOGUSSEN 
een begrip voor iedere filatelist" 

De nieuwe MICHEL-DUITSLAND-
CATALOGUS verschijnt eind juli a.s. 
Deze voordelig geprijsde catalogus 
voor het dagelijks gebruik omvat het 
gehele Duitse verzamelgebied met 
alle nevengebieden. De nieuwe editie 
1968 is dan ook voor iedere verzame
laar onmisbaar, omdat er, na de 
vorige sterke prijsstijgingen en de 
daaropvolgende prijsdalingen, nu een 
algehele, verheugende prijsstabiliteit 
is bereikt. 
Alle noteringen werden bij de huidige 

prijsstructuur aangepast, waarbij speculatief hoog opgedreven 
zegels vaak aanzienlijk lager genoteerd moesten worden. 

Prijs ƒ5,15 

Bestelt u vooral tijdig bij uw handelaar 
Uitgever Verlag des Schwaneberger Album Eugen Berlin GmbH 

Landsbergerstrasse 20 
8 Muenchen 12 

Alleenvertegenwoordiging 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM - SURINAMELAAN 31 - TELEFOON (02950) 143 23 

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

IFRANSE 
[ENGELSE 
IPORTUGESE 
IDUITSE 

KOLONIËN 

iovenstaande landen zijn hoofdzakelijk ongebruikt 
|n zichtzendingen opgenonnen (met eerste plakker) 
sn uitgeprijsd op ± 25/45% van de Yvert catalogus 

|67 (de diverse koloniën zijn zowel gebruikt als 
)ngebruikt opgenomen). 
Jij een uitname van ƒ30,— en ƒ 100,— wordt een 
Speciale korting verleent, resp. 5 en 10%. 

Jw aanvrage naar 

>OSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
G. L. van Toor 

^innenweg 13 - Loenersloot - Telefoon (02949) 377 

PRIJSLIJST 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
61 b 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/Oi 
104 
105 

Alle 

E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

* 0 
5,50 1,50 
1,65 0,10 
1,40 0,65 
1,40 1,25 
3,75 0,10 
0,70 0,10 
6,50 0,10 
3,— 0.10 

42,50 1,25 
3,25 0,10 

27,50 3,50 
11,50 0,30 
40,— 0,60 

9,— 0,10 
8,— 0,15 
8,50 0,10 

13,— 0,15 
18,50 0,40 
35,— 0,45 
40,— 0,30 
13,— 0,35 
24,— 27,50 
40,— 0,20 
65.— 2,25 

195,— 3,50 
575,— 450,— 

10,— 0,10 
6,50 6,25 

37,50 1,85 
7,50 3,50 
6,— 3,35 
8,50 4,75 
8,50 4,40 

11,50 10,50 
42,50 12,50 
90,— 35,— 

130,— 21,50 
565,— 460,— 

29,— 5,50 
75,— 70,— 
75,— 60,— 

Lutkemeerweg 

ZE 

NEDERLAND 1900-1940 
♦ 0 

106 0,45 0,30 
107/09 26,— 1.70 
110/13 4,50 1,25 
114/20 17,— 4,— 
121/28 13,50 2.25 
129 13.— 5.— 
130 120.— 110.— 
131 110,— 90,— 
132/33 35,— 9,— 
134/35 27,50 22,50 
136/38 82,50 75,— 
139/40 6,50 2,20 
141/43 7,50 4,80 
144/48 6,— 1,20 
147 3,25 0,55 
152 1,50 0,80 
159 12,50 2,40 
163 5,50 0,15 
164 35,— 3,10 
165 75.— 2.— 
166/68 6.25 4.— 
181 4.— 3.25 
184 11.50 1.50 
195 18.50 4.— 
199/02 1 1 . — 8.— 
203/07 20.— 14.— 
208/11 10.25 5.20 
212/19 47.50 27.— 
220/23 12.50 4.— 
224 6.— 0.85 
225/28 19.— 8,— 
229/31 21 ,— 13.50 
232/35 19.— 9,50 
236/37 75,— 3,25 
238/39 37.50 23.50 
240/« 27,— 14,— 
244/47 50,— 35,— 
248/51 29,— 16,— 
252/55 10.50 4.50 
256 6.25 0.25 
257/60 37,50 16,50 

261/64 25.— 
265/66 10,50 
267/68 11 ,— 
269 3,— 
270/73 26,— 
274/77 25,— 
278 8,50 
279/82 16,50 
2 83/86 16,50 
2 87/88 6,75 
289/92 14,50 
293/95 5,50 
296/99 10,50 
300/04 7,25 
305/09 10.— 
310/12 2.25 
'313/17 6.25 
318/22 12.50 
323/24 4.50 
325/26 5.— 
327/31 7.— 
323/45 6.50 
344 2.65 
345 2.50 
346 0.75 
347 2 0 . 
348 40.— 
349 50,— 
346/49 110,— 
350/55 14,50 
356/73 4 1 , — 
356a 1,50 
356b 2.75 
374/78 4,— 

13,— 
4.25 
4.75 
1 . — 

12,— 
8,— 
2,75 
5,25 
6,— 
4,— 
4,40 
1.20 
4.80 
3.20 
3.40 
1,10 
2,40 
5,20 
2,10 
2,50 
3,40 
2,50 
0,40 
1,20 
0,10 
5,— 

20.— 
19.— 
42.50 
3.70 

—.— 
1,25 
3,— 
1,20 

* = ongebr. m. plakker 1 
" = mooi gebruikt 
Aanbieding vrijblijvc nd op 1 
voorraad, porto extra. 1 
Postgiro 271040. 

J.H. ACKERMANN 
149 

ERS 

HALFWEG N.H. 

PECtALE A A N B 

Telef. (020) 19 41 87 

l E D I N G 

EERSTEDAGBRIEVEN NEDERLAND 
FDC zijn in prima staat en niet opengesneden. De nummers 1 tot 4 indien gewenst | 

met keur. 

525,— 
265,— 
150,— 
110,— 

90,— 
88,— 

E 7 35 
E 8 7C 
E 9 5( 
E10 26 
E l l 35 
E12 11 

Netjes geschreven of getypte adressen. 

^ 
, 
^ 
^ 
.— 

E13 35,— 
E14 20,— 
E15 27,— 
E16 29,— 
E17 24,— 
E18 14,— 

E19 23,— 
E 20 18,— 
E 21 15,— 
E 22 1 1 , — 
E 23 16,— 
E 24 17.— 

E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E30 

Vrijblijvend op voorraad. Porto extra, Pottgiro 271040. 

20,— 
12,— 
15,— 
10,— 
10,— 
5.— 

J. H. ACKERMANN  Lutkemeerweg 149  Halfweg NH  Tel. 020194187 

^ ^ ^ ^ H B 
3» 
6° 
16» 
45A° 
80° 
104105° 
163165* 
Nu bestellen. 

^^^^■■^H 

100,— 
60,— 
30.— 
85,— 

450,— 
120,— 
110,— 

na goedbevi 

F. r 

E R  A A N B I E D I N G NEDER 
238239* 35.— 
240243* 27.50 
240243** 40,— 
2«247° 40,— 
244247** 80,— 
356373* 45,— 
402403 Bloc** 40,— 

iden betalen. Boven f25,—, pc 
tOSE  DRIFT 5bii  U T R E 

474489»* 
592596** 
853 Kinderbl. 
Rolt. 8689* 
Rolt. 9093» 
Luchtp. 1213* 
Dienst 1619* 

r tvr i j 

CHT ^ ^ ^ ^ 

H ^ ^ ^ H 

30,— 
40,— 

8,50 
20.— 
17.50 

225.— 
25.— 

^^■■H 
Elderi ultverlcocht. Catal. '67: NVPH 4.—. ld. Junior 2.25. Lindner: UNO 3.60. Zumst: 
Spec. Zwits. 2.50. Spec. Spanie met FDC en MK's 2,50. Recente FDC's: USA Kennedy 
1.75. Aerogram 2.25 (Cachet). 

Monako: Auto's (8) 
Schaken 
Expo 
Rotary 
Lions 

22.50 
1.90 
2.25 
2.25 
1.75 

W.Duitsland: Taxis 0,95 
Frankrijk: Phil. Tours 1.25 

Raket 1.95 
Ramon 1 . — 

V.Naties: Toerisme 2.75 

België: Vlas 
Ostende 

Italië: Wielrennen 
Monteverdi 
Toscanini 

1.25 
0.80 
7.50 
1,50 
1.95 

Porto extra onder f35,—. Vakantie: 15/75/8. (Alle post wordt geheel normaal aange
nomen). 

T. Hartevcid' i FDC Service. Blondeelstraat 36. Rotterdam14. Tel. 20 40 70. Giro 
50 74 07. 

AAN ONZE RELATIES 
Door bijzondere omstandigheden zijn wij genoodzaakt onze winkel voorlopig 
te sluiten. Alle abonnementen en bestell ingen worden vanuit huis van tijd 
tot t i jd verzonden Ook speciale opdrachten kunnen wij dan nog uitvoeren. 

POSTZEGELHANDEL TINE DE BUHR 
Pnvéadres. 1e HELIVIERSSTRAAT 234 huis  AMSTERDAM (OUDWEST) 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 

lOBDiiB®®"' 

ROKIN 58 AMSTERDAM-C TELEFOON: 23 02 61 - 24 23 80 

Regelmatig grote internationaal gerichte veilingen 

Voor onze 

ZEER IMPORTANTE EERSTE 
NAJAARSVEILING 

waarvoor in filatelistische kringen in binnen- en buitenland grote 
belangstelling zal bestaan, zijn reeds uiterst belangrijke verzame
lingen, waaronder een grote verscheidenheid van waardevol klas
siek materiaal, in behandeling. 
Toevoegingen kunnen nog dagelijks plaats vinden; grote objecten 
gaarne spoedigst, met het oog op de voor een doeltreffende verkoop 
vereiste behandeling en voorbereiding. 

Op belangrijke objecten wordt gaarne 
voorschot verleent. 

ISRAËL 
Op woensdag 2 augustus zal verschijnen: 
„Victory" serie der Israël Strijdkrachten, 
bestaande uit 3 zegels l£ 0.15, !£ 0.40 en l£ 0.80. 
De voorstellingen zijn: 
Israël Strijdkrachten 
Straat van Tiran (vrije doorvaart) 
Westelijke Tempelmuur, zgn. Klaagmuur 

Publicatie van de Benelux-agent 
der Israël P.T.T. 

De zeer toepasselijke f.d.c.'s worden gestempeld 
met Jeruzalem. 

De staat met de verantwoorde uitgiften. 
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