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IE KOOP GEVRAAGD 
Nederland & O.R. postfris zonder plakker 

Nederland 
61 b en c 80,— 
82-83 , 4,50 
84-86 ' 35,— 
87-89 6,— 
»0-101 700,— 
102-03 21 ,— 
104-05 140,— 
107-09 2 2 , -
110-13 3,50 
114-20 12,— 
121-31 200,— 
132-33 30,— 
134-35 21 ,— 
136-38 70,— 
139-40 5,— 
141-43 6,— 
144-65 170,— 
166-68 5 , -
169-98 80,— 
199-02 9.— 
203-07 17,50 
208-11 8,50 
212-19 37,50 
220-23 11,50 
224 5,— 
225-28 15,50 

Wij kopen tot dekking onzer b 
direkt na akkoordbevinding. 

Nederland 
229-31 
232-35 
236-37 
238-39 
240-43 
244-47 
248-51 
252-55 
256 
257-60 
261-64 
265-66 
267-266 
269 
250-73 
274-77 
278 
279-82 
283-86 
287-86 
289-92 
293-95 
296-99 
300-04 
305-09 
310-12 

shoefte. Minimum 

20,— 
15,50 
65,— 
32,50 
22.50 
48,— 
25,— 
9,— 
6,25 

32,— 
21 — 
10,— 
10,— 

2,50 
22,— 
23,— 
7,50 

14,— 
14,— 

5,— 
1 4 , -
3,75 
8,75 
6,— 
8 , -
1.50 

-zending fl. 50,— 

Nederland 
313-17 
318-22 
323-24 
325-26 
327-31 
332-49 
350-55 
356-73 
356a-d 
374-78 
392-96 
402-03B 
474-89 
490-94 
504-05 
506-07 
542-43 
550-55 
556-60 
561-62 
582 
588-91 
592-95 
643 
644-45 
651 

5,— 
10.— 
3,50 
3,75 
5,50 

1 0 0 , -
10,50 
30,— 
8.50 
3.— 
1,50 

30,— 
17.50 
1.75 
0.45 
0,50 
1,25 
9,— 

1 8 , -
1,20 
0,50 
1,65 

24,— 
0,50 
0,85 
0,22 

Nederland 
657 
668-72 
678-79 
Lp 1-3 
Lp 9 
Lp 12-13 

Ned. Nw. Guinea 
22-24 

Curafao/Antil len 
82-88 
89-99 
104-20 
206-08 
209-10 
211-33 
234-38 
255-56 
Lp 18-25 

Suriname 
111-14 
115 
116-17 
118-26 

0.30 
10.— 
10.— 
12.50 
12,50 

175,— 

35,— 

14,— 
27,— 

155,— 
5,50 
4,— 

110,— 
16,50 
3,40 

115,— 

4,— 
12,50 
17 50 
20 — 

Suriname 
127-29 4 25 
130-36 9,50 
137-40 17,— 
141-44 21 ,— 
146-49 17,— 
151-56 17,— 
157-58 43,— 
179-62 12,— 
183-86 6,25 
190-93 7.— 
220-43 90.— 
280-83 27,50 
297-07 4,75 
308 14,— 
309-11 23,— 
312-15 12,50 
317-20 4,25 
321-22 4,50 
340-44 7,50 
349-53 5.— 

Niet genoemde soorten 
kopen wij ook. Uw aan
bieding zien wij gaarne te
gemoet. 

a.u.b. en UITSLUITEND VOLKOMEN onbeschadigde postfrisse exemplaren. KONTANTE BETALING 

J , 
WIJ KOPEN TEVENS: 
FIRST DAY COVERS Nederland & O.R. PARTIJEN gebruikt en ongebruikt 

DISKRETIE VERZEKERD 
VERZAMELINGEN gebruikt en ongebruikt 

W. van SPLUNTER 
het vertrouwde adres 

ROTTERDAM-26, Quadenoerd 5, 
tel. (010) - 32 05 85 b.g.g. 23 07 92. 
Voor belangrijke objecten bezoeken 
wij u thuis - ook 's avonds 

INKOOP 
van Postzegels 
volgens Nieuw Systeem. 

Hobby-
House 

Eig.: Drs. C. Quirijns 
Cannenburg 15 
Tel. (020) 42 97 64 
Amsterdam 

Mijn aanbod: 

gratis taxatie 
en binnen twee weken kopen blijft van kracht. 
Door grote drukte ben ik echter (helaas) tot de 
volgende maatregelen gedwongen: 

geen belangstelling 
voor partijen onder de f 500,—; van f 500,— tot 
f 2500,— kunt u mij thuis bezoeken. 
Boven ƒ2500,— bezoek ik u thuis, hoewel ik de 
voorkeur geef aan een afspraak op mijn kantoor, 
Cannenburg 15. 

Bij alle bezoeken eerst telefonisch afspreken, tel. (020) 42 97B4 

27 JANUARI 1968 

10e VEILING 
HIERVOOR IS INZENDEN NIET MEER MOGELIJK 

2 MAART 1968 

11e VEILING 
INZENDEN DAGELIJKS TOT 27 JANUARI 1968 

1 
DE 10e VEILING BEVAT O.M.: ALLE TOPWAARDEN 
VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN, 
zoals Ned. 48, 80, 101, Lp 12/13"*, alle tête-bêches, 
port- en dienstzegels. Ned. Indië, Nw. Guinea, Cura;ao, 
Suriname (Do.X), samen overcomplete collecties. Boven
dien wederom honderden restanten, insteekboeken, enz. 
De rijkgeïllustreerde veilingcatalogus wordt u op aan

vraag gaarne GRATIS toegezonden. 

POSTZEGELVEILING 
't Oosten 

POSTBUS 287 - TELEFOON (05420) 1 88 24 - ENSCHEDE 



A A N P A K K E N S.V.P.Ü 
Bij aankoop van elke f25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series 

Doos met 1000 zegels van BELGIË, waarvan mmstens 500 verschillend, 
'n pracht van een sortiment Slechts 
Doos met 1000 zegels van BULGARIJE, waarvan mmstens 500 verschillend, 
een koopje voor de kenners, gaan weg voor slechts 
Doos met 500 Deense zegels, waarvan zeker 200 zegels verschillend, neem 
maar weer mee voor 

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

50 AUSTRALIË, met veel dierenzegels, 'n weggevert)e' 
50 AUSTRALIË, grootformaatzegels, de allernieuwste! 

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

300 DIERENZEGELS, door leken samengesteld, enorm' 
100 EGYPTE, fonkelnieuw sortiment, waardevol' 
50 GRIEKENLAND, grootformaat' Muntenzegels, enz enz 

400 HONGARIJE, waarbij liefst 300 grootformaat' Prachtig 
500 HONGARIJE, waarvan 400 grootformaat, dieren, bloemen, sport 

enz enz Een gigantische waarde, gaan weg voor 
100 MANCHUKO, zeer zeldzaam 
100 NOORD-KOREA, grootformaat' Mooi ' 
50 PERU. 'n schitterend pakket voor slechts 

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

50 SYRIË, wederom zeldzame zegels' Pak mee voor 
100 VATIKAAN, zolang de voorraad het toe laat' 
100 VIETNAM, grootformaat' Enorm' 
100 ZUID-AFRIKA, zeldzaam fraai en waardevol' 

NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES 2 x 5 et en 6 X 15 et 
10 X 7 et en 2 X 15 et 

„ „ 8 X 8 et en 2 X IS et 
„ „ 1 X 10 et en 5 X 18 et 

F D C s NED NIEUW GUINEA KINDERZORG 1957 
RODE KRUIS 1958 

„ BLOEMEN 1959 
„ VLUCHTELINGEN 1960 
„ VLINDERS 1960 

IRIAN BARAT 26 w compleet' Slechts 
INDONESIË, 7 w dieren Riau r2,95, 12 w bloemen 

„ 10 w Sukarno (nieuw type) 
400 INDONESIË, u vindt de allerduurste zegels, door leken samen

gesteld, enorme hoge waarde' GRATIS ALBUM' 
754 RUSLAND, GROOTFORMAATZEGELS, allemaal geheel complete 

series, 'n niet te becijferen cataloguswaarde, veel Sport, Olypiade, 
Dieren, Bloemen, Luchtpost enz enz Winkelwaarde ƒ300,— 
BIJ ins gaan ze weg voor 

50 RUIMTEVAART, het nieuwe verzamelgebied, slechts 
100 RUIMTEVAART, waarbij zeer zeldzame zegels bij ons slechts 
200 RUIMTEVAART, weer voorradig 
300 RUIMTEVAART Leg thans de basis voor een prachtige ruimtevaart 

collectie, een modern thema tegen een ouderwets lage prijs' 
25 SALVADOR, slechts 
50 SALVADOR, voor de kenners 
50 SAN MARINO, weer allemaal Grootformaatzegels Zeldzaam koopje' 

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

gebracht, slechts enkele pakketten leverbaar 
100 SPANJE, aardig pakket, alleen bij ons' Weggeefprijs 
100 SPORTZEGELS, meest postfris, ENORM' Slechts 
200 SPORTZEGELS Waarom elders veel geld betalen' Bij ons 
300 SPORTZEGELS Een pakket van enorme waarde waarbij wederom niet 

cataloguswaarde werd gelet, ze gaan weg voor slechts 
100 TSJECHO SLOWAKIJE GROOTFORMAAT-ZEGELS' Bloemen, Dieren 

enz enz 
250 TSJECHO SLOWAKIJE GROOTFORMAAT-ZEGELS' Bloemen, Dieren, 

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

100 TSJECHO-SLOWAKIJE. gaan de deur uit voor 
200 TSJECHO-SLOWAKIJE, veel bijzondere zegels 
300 TSJECHO-SLOWAKIJE, heel erg veel bijzondere zegels, 'n koopje 
500 TSJECHO SLOWAKIJE, waaronder veel grootformaat, mooi pakket 

1000 TSJECHO SLOWAKIJE, iets aparts, alweer bijna 'n land compleet 
Ontelbare herinneringszegels' 

100 TURKIJE, 'n mooi pakket voor zeer lage prijs 
300 TURKIJE, alleen bij ons' Een bijzonder pakket voor 
500 TURKIJE, zeldzaam mooi, 'n sprookje gelijk 
25 URUQUAY, gaan weg voor 

200 URUQUAY, 'n gigantisch geheel met bijzonder fraaie zegels 
100 U S A , met veel grootformaat gedenkzegels 
100 U S A , ALLEEN grootformaat gedenkzegels, prachtig' 
200 U S A , met veel grootformaat gedenkzegels 
200 U S A , ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels' 
50 VATICAAN. ontzettend schaars' Mooi postfris goed Vele zegels met 

afbeelding van de Paus Over 'n jaar het driedubbele waard' Dit is 
werkelijk UNIEK' Wat een pracht bezit Slechts 

500 WERELD, een buitengewoon aardig sortiment' Nu slechts 

f36,35 

f42,50 

f 20,85 
f 5,95 
f 19,95 
f 1.15 
f 2,95 
f 18,95 
f 1,95 
f21,95 
f 5,95 
f 4,50 
f 16.95 

f24,95 
f 11.95 
f 7.95 
f 3.95 

f « , -
f 3,95 
f 39,95 

7.95 
5,95 
7,50 
3,— 
2,— 
2,50 

f 1 5 . — 
f 3 0 , — 
f 6,50 

6,— 
7,50 
7,95 
0,95 
0,95 

f 39.95 

f 9 9 . — 
f 5,95 
f 13,95 
f 3 9 , — 

f 6 5 , -
f 2,25 
f 4,50 
f 3,95 
f 11.95 

f 17.50 
f 1,95 
f 5,25 
f 12,95 
op 
f 22,50 

f 4.95 

f 12,50 
f 1,95 
f 3,95 
f 7,95 
f21,95 

f 7 9 , — 
f 2,25 
f 10,95 
f 24,95 
f 1.50 
f 12,95 
f 3,25 
f 5,95 
f 9,95 
f 16,95 

f 14,95 
f 3.95 

f * 9 , -

f 29,50 

f31,80 

f 2 5 . -
f 19.50 
f 37,50 

Doos met 1000 mooie JOEGOSLAVIË zegels' Minstens 500 verschillende 
Voor de kenners' 
Doos met 500 prachtzegels van NOORWEGEN' Ruim 200 verschillende 
soorten Prachtig voor het plakken van boekjes 
Doos met 1000 OOSTENRIJKSE zegels Ongeveer 300 verschillende soorten 
Zolang het nog kan voor deze prijs' 

1 KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm 
mooi ' Slechts 

Vt kg afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) 
'/i kg afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) 
DROOMPARTIJ, ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 

vlinders, torren, kevers, vissen enz enz Zéér grote winstmogelijk
heden f 27,50 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meest grootformaat, dieren, bloemen, sport enz 
Deze partijen gaan weg voor slechts f 12,95 

GIGANT-PARTIJ, liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest groot
formaat' Elke koper ontvangt gratis de compl serie van 24 waarden 
Aziatische Spelen, van Indonesië, per partij slechts f 16.90 

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

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

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

625 tot 650 zegels! Dit zijn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N ! 
schitterend goed van N E D E R L A N D E N DE OVER
ZEESE RIJKSDELEN, u vindt o a. N E D E R L A N D , ge
bruikt en ongebruikt, veel weldadigheid, NEDER
L A N D S I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , 
N E D . A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I N A M E ! Elke 
partij heeft minsters een cataloguswaarde van f 125,—. 
De winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten bedra
gen, maar nu betaal t u slechts f 45,— 

1100 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W -
G U I N E A - N E D . A N T I L L E N - C U R A S A O E N S U R I 
N A M E iets geweldigs! U w album is meteen gevuld. 
Ruim f 250,— catatoguswaarde Winkelwaarde f 200,—. 
Bij ons slechts f 99,— 

1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel
dadigheid 

y^ kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' 
50 gram DENEMARKEN, bankpost, allemaal grootformaat Prachtig 
Yt kilo ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern 
YJ kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met vel grootfor

maat zegels' 'n Koopje 
Yt kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat 
/ , kilo NOORD IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts 
Yt kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht 

Veel gedenkzegels. Kleine voorraad f 
Y» kilo SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 
'/, kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 

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

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

met zeer vele vondsten' Gaan weg i f 
Yt kilo U S A , enorm veel gedenkzegels erbij Dit zijn werkelijke „goud

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

zegels 
1000 WERELD, buitengewoon laag in prijs, 'n koopje' 
2000 WERELD, wat 'n waardevol pakket met mooie zegels' 
5000 WERELD, commentaar overbodig' Wat 'n collectie' 

500 Pracht platenzegels van de gehele wereld Bijzonder geschikt om veel 
geld te verdienen (boekjes plakker enz ) Slechts 

500 ZUID-AMERIKA Dit kunt u blindelings kopen, ze gaan weg voor 
100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zéér veel gelegenheids-

zegels met Pro Juventute' 
100 ZWEDEN, zo lang het nog kan voor slechts 
400 ZWEDEN, een PRACHTPAKKET, toch maar bij ons 

13,95 
12,50 
4,50 

12,50 

12,50 
12,50 

f 12,50 

12,50 
12,50 

12,50 

24,50 

6,95 

12,50 

12,50 
11,95 
27,50 
99,— 

17,50 
23,95 

7,95 
2,95 

33,95 

P O R T O T H A N S : Elke zending f 1,15 bijvoegen (aangetekend) 
idem met Yt kilopakket f 1,75 
idem met I kilopakket f 2,25 
Rembours 75 et extra. 

Postzegeihandel H. FIORANI *» postaegeiananie? HtBn WMUBW FIORAIVil 
POSTORDERADRES: (vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397. 

Portokosten extra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark 
te KAAG 
AFHAALADRESSEN: Wij nemen bundel- en massawaar in beuling. Vraag inkooplijst. 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Prlmulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 



Vanaf 
20 januari 

zijn de 
supplementen 
voor de 

HOLLANDALBUMS 
bij uw winkelier 
verkrijgbaar 

IMPORTA N.V. 
POSTBUS 150  DEN HAAG 

^w%. 

I N H O U D 
van dit nummer 

pag. 
Hoofdartikel 685 
Eerste Emissie NederlandsIndië (20 en slot) 686 
Nederland, een niet uitgegeven serie portzegels . . 690 
Mr. C. M. Loef overleden 691 
Kerstpuzzel 692 
Tracié (2) 693 
Taxis 695 
De geschiedenis van de Olympische winterspelen . . 698 
Canadese post 701 
De AbelTasmanvlucht 702 
Opzetstempelmachine te Rotterdam in gebruik . . . . 704 
Luminescerende zegels 705 
Personalia 706 
Agenda 708 
Tentoonstellingen en jubilea 709 
Rubriek Nederland 715 
Rubriek Overzeese Rijksdelen 716 
Rubriek Luchtpost / Postwaardestukken / Stempels 717 
Rubriek België 719 
Rubriek Post uit Parijs 720 
Rubriek Brief uit Londen / SuidAfrika 721 
Rubriek Wij lazen voor u 722 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen . . 723 
Verenigingsnieuws 724 
Nieuwe uitgiften 727 

Bij deze wijzen wij nog op de 
advertentie in het november
nummer en wensen wij 
onze cliënten en relaties 

prettige feestdagen 
en een voorspoedig 1968 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43  Haarlem 
Tel (023) 1 55 15  Giro 135793 

AdMbfr ^ ^ ^ ^ k A 

JUBILEUMVEILINC 
De veilingcatalogus van onze 50e veiling is verschenen en 
vcordt u op verzoek gratis toegezonden. 
Vei i ingdatum: zaterdag 6 januari 1968 
Goed materiaal voor volgende veilingen kan ingezonden of 
afgehaald worden. 
Wij danken onze relaties voor het genoten vertrouwen in 
het afgelopen jaar en wensen hun prettige feestdagen en 
een in alle opzichten gelukkig 1968. 

D0HDT5E P05TZEGELVEIUNC 
Diepenbrockweg 174, Dordrecht . 
Telefoon (01850) 40733. 

■MEDEDELING 
Geachte clientèle, 
Hiermede brengen wij te uwer kennis, dat wij wegens gevorderde 
leeftijd, zeer tot onze spijt, genoodzaakt zijn ons per I januari 1968 
terug te trekken uit de postzegelhandel, waarmede wij sinds 
1 januari 1928 (dus juist 40 jaar) aan de Papestraat gevestigd weren 
WIJ willen u gaarne bijzonder dankzeggen voor het vertrouwen, 
dat u ons in de afgelopen jaren hebt willen schenken 
Met Ingang van 1 januari zal de heer J G J van der Kind zich 
tn het u vertrouwde pand vestigen met zijn reeds geruime tijd 
elders bestaande postzegelhandel 
WiJ bevelen onze opvolger gaarne bIj u aan 
Mogen wij u tenslotte onze allerbeste wensen doen toekomen voor 
de toekomst 
Met een vriendelijke groet en hoogachtina, 

A. FOSTER  P. FOSTERUNSER 
Papestraat 15  'tGravenhage 

Hierbij deel ik u mede, dat par I Januari 1968 de Pottzegelhandel 
A. Foster door mij zal worden voortgezet onder de naam: 

POSTZEGELHANDEL 
J. G. J. VAN DER KIND 
Ik verzeker u het in de heer Foster gestelde vertrouwen niet te 
zullen beschamen en uw belangen naar beste kunnen te zullen 
behandelen 
Mijn oude adres, Gouwe 3537, Gouda, komt met ingang van 20 
december 1967 te vervallen en de opening van mijn nieuwe vestiging 
zal plaatsvinden op 

ZATERDAG 6 JANUARI 1968 TE 10.30 UUR. 
Hopende op een prettige samenwerking met u in het belang van 
de mooie hobby die FILATELIE genoemd wordt 
Met hoogachting, J. G. i. van der Kind 

Oud adres Gouwe 3537, Gouda 
NIEUW ADRES: 
Papestraat 15  'sGravenhage  Telefoon (070) 
Postgiro 14300  Bank: ABNKneuterdijk 

V ^ ^ ^ [ ^ 
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Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelisf" 

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

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

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

Telefoon (070) 55 43 76 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten 

verenigingen Is het abonnementsgeld 
in de verenigingscontributie begrepen 

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

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

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

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

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

DVERTENTIES: BOOM-RUYGROK N.V 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem 
Telefoon (023) 1 74 50 (5 lijnen) 

Postgiro 3 77 58 

jaargang - december 1967 (519) 

H. L I. Weidema 

H. L. J. WEIDEMA opgenomen 
in het Dagelijks Bestuur van 
de Raad van Beheer 

Zoals onze lezers zich nog zullen herinneren is door het overlijden 
van de heer P. L. Backer een vacature ontstaan in het Dagelijks Be
stuur van de Raad van Beheer, welk Dagelijks Bestuur tevens als 
„Redactiecommissie" verantwoordelijk is voor de inhoud van het 
Maandblad. 

In de najaarsvergadering van de Raad van Beheer is met algemene 
stemmen besloten aan het Bestuur van de Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen te vragen een nieuw lid voor het Dagelijks Be
stuur aan te wijzen, zulks mede op grond van het feit dat de heer 
Backer toen hij tot het Dagelijks Bestuur toetrad nog lid van het Bonds-
bestuur was. 

Het verheugt ons u te kunnen berichten dat het Bondsbestuur aan 
ons verzoek heeft voldaan en de heer H. L. J. Weidema heeft aange
wezen als lid van het Dagelijks Bestuur/Redactiecommissie. 

Deze verheugenis spruit niet alleen voort uit het feit dat dit college 
hierdoor weer op volle sterkte is gekomen, maar ook omdat hierdoor 
de goede verhouding tussen Maandblad en Bond wordt bevestigd. 

Al sinds 1950 is het Maandblad het „officieel orgaan" van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen en al sinds de oprichting 
in 1922 heeft de Bond het recht om alle mededelingen gratis in het 
Maandblad te plaatsen. 

Waar zowel Bond als Maandblad zich — ieder op hun eigen terrein — 
ten doel stelt de Filatelie in Nederland te bevorderen is het ver
heugend dat het Bondsbestuur nu weer rechtstreeks in het Dagelijks 
Bestuur van het Maandblad vertegenwoordigd is, waardoor de harmo
nische samenwerking — waar het overigens echt niet aan ontbrak — 
kan worden bevorderd. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
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EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIE (20 en .lot) J.F.CLEIJ 

AFSTEMPELINGEN 
Postkantoren ') 

In de lijst van postkantoren, gegeven in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, 1967, bladzijde 480, moet een 
kleine correctie worden aangebracht. De kantoren Tjoe-
roetjoep, Billiton en Tandjong Pandan blijken verschillende 
achtereenvolgende namen voor een en hetzelfde postkantoor 
te zijn geweest. In de praktijk kan waarschijnlijk alleen de 
stempel Billiton op de nummers 1 en 2 van Indië voorkomen. 
Tjoeroetjoep werd niet meer gebruikt en Tandjong Pandan 
komt pas in 1878. 

^ » • ^ r t p 

/. Getande zegel vernietigd in zwart met een ronde stempel 
Samarang 2.2.1870. 

Onder 4, afwekende stempels kan nog genoemd worden 
een getande zegel, vernietigd in zwart met een ronde stem
pel Samarang 2.2.1870. 

Hulpkantoren - Telegraafkantoren 
Genoemd zijn zegels met afstempelingen van Siboga, Pria-

man, Baros, Singkep. Baros en Siboga zijn nooit hulpkantoor 
geweest. Het waren telegraafkantoren aan de telegraaflijn 
langs de westkust van Sumatra Later zijn ze gepromoveerd 
tot post- en telegraaf kantoor. De stempel Singke.. op de ge
tande zegel moet zijn van Singkel, eveneens een Telegraaf-
kantoor aan de westkust van Sumatra. 

Het onder I, Postkantoren, 4, afwijkende stempels genoem
de S.SLAN, is de afkorting van Soengeislan op Banka. Soen-
geislan werd echter pas in 1910 hulpkantoor. 

VERKRIJGBAARSTELLING VAN DE GETANDE ZEGEL 
IN NEDERLANDS-INDIE 

Op bladzijde 57 van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, 1967 is een lijst van verschillende postkantoren ge
geven met de laatst bekende datum van de ongetande zegel 
en de eerst bekende datum van de getande zegels. Sindsdien 
zijn schrijver dezes verschillende nieuwe data bekend gewor
den. Daarom wordt deze lijst thans herhaald, waarbij alle 
postkantoren zijn opgenomen. Als schrijfwijze is genomen die 
welke voorkomt in de franco-dagtekeningstempels. 

Geen stempels op zegels zijn bekend geworden van Banda, 
Billiton, Pontianak, Sambas, Telok Betong en Weltevreden. 
Wat de eerste vijf kantoren betreft, dit zijn kleinere post
kantoren in de Buitengewesten, waarvan de stempels schaars 
zijn. Deze zullen nog wel voor de dag komen. Dat Weltevreden 
tot dusver niet één keer is gesignaleerd doet vreemd aan. Bij 
latere stempeltypes als puntstempel en vierkantstempel is 
Weltevreden een zeer veel voorkomend kantoor. Het is slechts 
een zeer voorzichtige hypothese, maar zou Weltevreden moge
lijk tijdens de looptijd van de eerste twee Indische zegels 
geen franco-dagtekeningstempel met eigen naam hebben ge
had, doch hebben gestempeld met Batavia? 

We zien bij de lijst met laatst bekende stempels op de onge
tande zegels enkele data die later zijn dan de eerstbekende 
datum van hetzelfde postkantoor op de getande zegel. Dit 
behoeft echter geen verwondering te wekken, daar het zeei 
wel mogelijk is dat particulieren nog over een voorraadje 
ongetande zegels beschikten, nadat de getande zegels aan d« 
kantoren verkrijgbaar werden. Aan de kolom „Laatste datun 
no. 1" moet dan ook niet een te grote waarde gehecht wor
den. Uit de lijst: „Eerste datum no. 2" kan nu toch wel me 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geconcludeerc 
worden, dat de getande zegel beslist niet in 1867 in omlooi 
is gekomen, sterker nog, dat dit tijdstip niet ver verwijderc 
is van medio 1868. De tot dusver eerstbekende datum 
18.7.1868 te Bandjermasin. Op verscheidene kantoren zal d 
eerste verstrekking zelfs pas in 1869 zijn geweest. De datun 
voor de verschillende kantoren zal in principe verschilleni 
zijn geweest, afhankelijk van de algehele ruiming der onge 
tande zegels op de kantoren. 

PLAATRECONSTRUCTIE 
Dat Warren goed op de hoogte was met de kenmerken d( 

zegels blijkt uit de publikatie van 1914^). 
„ . . . . Een vrij groot aantal kleine lijntjes worden gevonde: 

in het bijzonder rechts, tussen de buitenlijn en de teekenin 
ter hoogte van den kop van den visch; ook links vindt m̂  
er eenige. 

In de 7de en 10de vertikale rijen vindt men bij vier of vi 
zegels onder elkaar, van de bovenrij af beginnende, bijg 
werkt de schaduw rechts van het woord „POSTZEGEL"; n( 
twee andere zegels vertoonen eenige bijwerking. 

Links op de benedenhelft van het vel vindt men meerde 
zegels waarvan de rechterbuitenlijn zwak is, ook enke 
waarbij deze min of meer volledig is hernieuwd. 

Het vlekkerig aanzien der buitenlijn is vrij gewoon. 
Een hulpmiddel bij het reconstrueren was nog, dat ik 

bijzonderheden voor de 12V2 x 12 tandingmachine ken 
waardoor ik mij op enkele paren en strips getande zeg' 
kon ver la ten . . . . " 

Uit de laatste zin zien wij dat ruim vijftig jaren geled 
Warren al de kam had bestudeerd en met behulp van 
kenmerken van deze kam de verticale rij van een ze] 
kon bepalen, een belangrijk hulpmiddel bij de plaatreco 
structie. 

POSTKANTOREN 

A m b a r a w a 
A m b o i n a 
A n j e r 
B a n d a 
Band je rmas in 
B a n d o n g 
Ban joemaas 
Ban joewangie 
B a t a v i a 
Benkoe len 
Bezoekie 
Bil l i ton 
Bui tenzorg 
Cher ibon 
Djok jokar ta 

Laatste 
datum 
no. 1 

23. 7.1868 
10. 7.1867 
4. 7.1868 

25. 1.1868 
19.10.1868 
11. 3.1867 
23. 7.1868 

5.10.1869 
31. 3.1865 

1.11.1868 

19. 2.1868 
10. 7.1869 
20. 1.1869 
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Laatste 
datum 

no.2 
18.11.1869 

7. 7.1870 

18. 7.1868 
21. 3.1869 
12. 8.1869 

5. 8.1869 
30.10.1868 

28. 4.1869 

17.12.1868 
11. 2.1869 
17. 8.1869 

Grissee 
Ked i r i e 
Madioen 
Mage lang 
Makas sa r 
Menado 
M u n t o k 
Ngawie 
P a d a n g 
P a l e m b a n g 
P a m a k a s s a n 
Passoeroean 
P a t j i t a n 
P a t t i e 
P e k a l o n g a n 
P o e r w a k a r t a 
Poe rwored jo 
P o n t i a n a k 

27. 1.1868 
15. 2.1869 
29.10.1868 

5. 2.1868 
10. 6.1868 
26. 1.1868 
17.11.1867 
15. 2.1869 

7. 8.1868 
9.12.1868 

19. 8.1867 
17.11.1868 

8. 7.1868 
26. 1.1869 
29. 1.1868 

6. 3.1868 
15. 8.1868 

?. 4.1870 
17.10.1868 
4. 7.186.. 
5.10.1869 

24. 8.1868 
12.10.1869 
22. 5.1869 

20. 1.1870 
17. 4.1869 
15.10.1868 

1. 4.1869 
26. 2.1869 

18.10.1870 

Probol ingo 
R e m b a n g 
R i o u w 
Sala t iga 
S a m a r a n g 
S a m b a s 
S e r a n g 
S i n g k a w a n g 
Soeraba i ja 
S o e r a k a r t a 
S u m e d a n g 
Taga l 
Telok Betong 
T e r n a t e 
T imor 
Tj iand joer 
Tj i la t jap 
T o e b a n 
Wel t ev reden 

23. 6.1868 
2.12.1869 

10. 6.1868 
17. 2.1869 
12.12.1868 

20. 1.1867 
12. 9.1869 
19. 2.1869 
24. 9.1869 
14. 8.1869 
30. 8.1869 

25. 7.1867 
25. 2.1868 

3. 4.1868 
2. 3.1867 
6.12.1868 

26.12.1 
4. 2.1 

21. 4.1 
25.10.1 

8.10.1 
26. 6.1 

28. 4.1 

11. 4.1 
13. 5. 
8. 9. 
7. 7. 
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Veldeel van vijftig zegels, nummers 51 tot en met 100, ver-
letigd met vijfentwintig franco-dagtekeningstempels van Ngawie, 
) 2 1869 (tvi^eefionderdste veiling Van Dieten) 

tELDEEL VAN VIJFTIG ZEGELS 
Uit de literatuur is bekend een veldeel van vijftig afgestem-
ïlde ongetande zegels, in het bezit geweest van de heer Th. 

F. M Siegmund te Breda. Dit veldeel is op een jubileum-
eiling, de tweehonderdste, in 1923 bij Van Dieten in veiling 
^weest. De heer J. L. van Dieten stelde een afbeelding ter 
Bschikking voor reproduktie in het Nederlandsch Maandblad 
or Philatelic. Het veldeel is de onderste helft van het vel 

^weest en bestaat dus uit de nummers 51 tot en met 100. 
zegels zijn afgestempeld met vijfentwintig franco-dag-

Ikeningstempels van Ngawie, 15-2-1869. 

IGetande blauwe proef met SPECIMEN 

ÏCIMEN-OPDRUK OP DE GETANDE PROEF 
het archief van de Munt te Utrecht zijn in de stukken 

;le passages gevonden, waaruit blijkt, dat aan buitenland-
postadministraties postzegels verstrekt zijn. 

Op 25 september 1862 schrijft de Minister van Financiën 
in een brief aan het Munt-College over de Indische zegels: 
„ te doen kennis dragen, onder toezending van een drie
tal vellen als proefdruk ". Deze drie vellen worden 24 ok
tober 1862 gezonden. 

Op 13 november 1862 verzoekt de Minister van Financiën 
nogmaals om een vel in de volgende bewoordingen: 

„ Eindelijk zoude het mij aangenaam zijn nog van 
UHEdG te ontvangen een enkel vel als proefblad ten einde 
eenige zegels ter beschikking van mijn departement als 
proefexemplaren voor buitenlandsche postadministratien, 
waarvan reeds ^eenige zich daarvoor hebben aangemeld." Dit 
vel wordt 19 november 1862 gestuurd. 

En in een brief van 3 juni 1864 aan de Minister van Finan
cien schrijft het Munt-College: 

„ Behalve de 2 millioen stuks aan den Minister van 
Koloniën afgezonden postzegels zijn er alzoo van de fabriek 
geen Indische postzegels afgeleverd dan die voorkomende op 
de proefbladen aan U.E. bij onze missives van 24 Oct 1862 
No 185/162 en 19 Nov. 1862 no 188/164* overgelegd. De er
kenning van den Minister van Kolonien dat door Z.E. van de 
bij hem ontvangene proefbladen eenige exemplaren post
zegels o.a. aan den Engelschen Gezant zijn afgegeven. . . ." 

We kunnen wel als zeker aannemen, dat deze ongetande 
zegels zonder specimen-opdruk zijn verstrekt. Er wordt in 
de correspondentie niet over gesproken. En door verzame
laars zijn ze nooit gezien. Getande postzegels met specimen-
opdruk zijn evenmin bekend. 
Opvallend is het echter dat de getande blauwe proef wel 
met zwarte opdruk SPECIMEN voorkomt. 

Dit is vreemd, omdat de proeven zelden of nooit van een 
dergelijke opdruk werden voorzien. En waarvoor ze gediend 
hebben is onduidelijk. In het Muntarchief is er niets over 
gevonden. 
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KOSTEN VAN AANMAAK DER POSTZEGELS 
In het Muntarchief zijn verschillende bescheiden aanwezig, 

waaruit de kosten van aanmaak der postzegels zijn vermeld. 
Over 1862 is er een „Staat der uitgaven voor de vervaardi
ging van postzegels": 

Tussen de bedrijven door had de heer Hora Siccama van 
het Munt-College zich op 9 april 1863 tot de heer Six van 
het Departement van Koloniën gericht in een particulier 
schrijven, waarin om een extra beloning voor de Controleur 
werd gevraagd. 

Het antwoord van Six volgt hier in extenso: 

Departement van Kolonien 

Staat der uitgaven voor de vervaardiging van postzegels ten behoeve 
van Nederlandsen Indië, gedaan in het jaar 1862 voor rekening van het 
Departement van Koloniën 

1 Declaratie van J. W. Kaiser, wegens het graveren van het 
portret van Z.M. den Koning voor liet postzegel 
van 10 cents voor Ned. Indie 

2 „ van D. van der Kellen en J. P. Menger, wegens 
de vervaardiging eener postzegelplaat enz. 

3 „ van de Erven Wüsmuller, wegens geleverd 
papier 

4 „ van H. A. van den Wall Bake, wegens de 
vervaardiging van één millioen postzegels 

5 Nota van verschotten van W. C. P. Schrijver, 

.. 167,-

3,65 •) 
Zegge elf honderd zes en zeventig gulden, vijf en zestig cents ƒ 1176,65 
Aldus (^gemaakt door de Voorzitter en Leden van het Munt-Collegie 

De Voorzitter en Leden van 
het Munt Collegia 

Calkoen 

De declaraties over 1863, op 7 januari 1864 door het Munt-
College bij de Minister van Koloniën ingediend, waren: 

1 van den Heer W. J. Wijsmuller te Amster
dam, wegens de levering van postpapier ƒ 66,— '') 

en 2 van den Heer Bake, wegens de vervaar
diging dier postzegels „ 850,— 

te zamen ƒ 916,-

Behalve de kosten voor de gravure, drukplaat en het papier, 
waren de eigenlijke drukkosten — de aannemingssom voor 
Van den Wall Bake — 85 cent voor elke duizend ongetande 
zegels. 

Op de vraag van de Minister van Koloniën op 15 oktober 
1864, met welk bedrag de kosten van aanmaak zouden ver
meerderen, indien de „in omloop gebragte postzegels van 
een getanden rand wierden voorzien"', antwoordde het Munt-
College op 25 oktober 1864: 

„ . . . . de kosten voor deze bewerking zullen de gewone uit
gaven voor de vervaardiging met 10 cents per 1000 stuks 
verhoogen. . . . " 

De eerste 500.000 getande zegels worden dus vervaardigd 
tegen een aannemingssom van 95 cent per duizend zegels. 

De fabrikatiekosten voor de laatste 500.000 getande zegels 
zijn 90 cent per duizend zegels. Dit vinden we in de brief van 
11 april 1865 van het Munt-College aan de Minister van 
Koloniën: 

, intusschen kunnen wij Uwe Exc. mededeelen dat de 
Hr. Bake, met het oog op de vermeerderde fabricatie in dit 
jaar, er in heeft toegestemd om den prijs voor de vervaar
diging van de zegels met vijf cents te verminderen en alzoo 
te stellen op ƒ 0.90 per 1000 = buiten de kosten van het 
papier." 

Een glimlach kunnen we nauwelijks onderdrukken wanneer 
we de correspondentie lezen, die gaat over het verstrekken 
van een douceurtje aan de Controleur van de postzegel-
fabriek, mr. J. C. P. baron van Heeckeren van Brandsenburg. 

Op het verzoek van de Minister van Koloniën op 8 april 
1863 „nogmaals eene hoeveelheid van tien duizend vellen 
postzegels te willen doen vervaardigen voor de dienst in 
Nederlandsch Indië", antwoordt het Munt-College op 22 april 
1863: 

en dat het, uit dien hoofde, ten zij men bijzondere 
maatregelen neme, onmogelijk is aan het verlangen van 
Uwe Exc. te voldoen." 

Op 28 april 1863 informeert de minister: 
, Dit geeft mij aanleiding tot het verzoek, nopens die 

bijzondere maatregelen nader te worden ingelicht en daar
omtrent een voorstel te mogen ontvangen." 

Dep. van Kolonien 
14 April 1863 

Veelgeachte Heer Siccama 
Toen uw brief van 9 dezer hier aankwam, was ik te Breda 

om het huwelijk te helpen sluiten van een nichtje. Daardoor 
bleef mijn antwoord zoo lang uit. Ik heb gisteren ochtend ter
stond van de zaak werk gemaakt en, na mij overtuigd te hebben 
van de sympathie van den chef der comptabiliteit, eene nota 
aan de Excellentie gezonden. Met overlegging van Uwen brief | 
ben ik zoo vrij geweest de billijkheid eener belooning van | 
den Controleur — ook zelfs voor het reeds vervaardigde mil
lioen — te doen uitkomen. En tenslotte verzocht ik, onder
handen te mogen antwoorden dat de Minister het denkbeeld] 
in beginsel beaamt, sauf latere regeling van het quantum der | 
belooning. 

Tot mijne niet geringe verbazing — immers het lijkt niets I 
op den man — verklaarde de Minister zich op een particulier! 
schrijven niet over de zaak te kunnen uitlaten. Wordt door | 
het Muntcollegie officieel aangedrongen, hij zal dan het voor
stel overwegen (Entre nous verbeeld ik mij, die vreemde be-l 
schikking te moeten toeschrijven aan inblazing van iemand,| 
dien het altijd hindert, wanneer deze of gene ambtenaar re-
latien heeft, welke hij mist.) 

Het spijt mij zeer, geen zekerheid te kunnen geven omtrent] 
de goede ontvangst van een officieel voorstel. Mij dunklj 
echter, de zaak is zoo in 't oog loopend billijk, dat het ColJ 
legie zich volstrekt niet zoude compromitteren, ook dan zelfsj 
wanneer de groote beeren mogten gelieven te weigeren. 

Met opregte hoogachting en vriendschaf 
geheel de Uwd 

W. Six 

Officieel antwoordt het Munt-College op 8 mei 1863 op dq 
gevraagde informatie van de minister: 

„ In voldoening daaraan hebben wij de eer te doen opl 
merken dat, naar de bepaling van art. 13 der instructie o m | 
trent het vervaardigen van postzegels . . . . " er in den rege 
gedurende tien uren ieder dag gewerkt wordt"; dat, in weeri 
wil dezer bepaling, de Controleur van de fabricatie, om d l 
aanzienlijke bestelling van postzegels voor het Rijk t e l 
einde te kunnen brengen, zich nu reeds getroost 12 urel 
daags onder zijn toezigt te doen arbeiden, en dus twee urel 
meer dan waartoe hij naar zijne instructie gehouden is; en dsf 
wij er, uit dien hoofde bezwaar in vinden om aan dien amtate 
naar thans een arbeid op te dragen, waarmede zijl 
dienst voor de nog overige 8 maanden van dit jaar nog m^ 
een paar uren daags zou worden verzwaard. . . . zou het or 
voorkomen dat wij Uwe Exc. mogen voordragen den Cori 
troleur over de postzegelfabricatie, zoo voor het verleden al 
voor het gevolg, eene gratificatie toe te kennen van ƒ 150,([ 
voor elk millioen postzegels, waaraan hem de vervaardigir 
van wege Uwer Exc. Departement zal worden opgedr^ 
gen " 

Na dit officiële schrijven gaat de minister akkoord. Op 
juni 1863 antwoordt hij: „ . . . . h e b ik de eer. Uw CoUegie 
verzoeken aan den Controleur van de fabrijk der postzegel 
Mr J. C. P. baron van Heeckeren van Brandsenburg, namel 
mij te willen mededeelen, dat hem, krachtens s KoninI 
magtiging, zoo voor het verledene als voor het vervol 
wordt toegekend eene gratificatie van f 150,— (honderd vi 
tig gulden) voor elk millioen postzegels ten behoeve v | 
Nederlandsch-Indie waarvan de vervaardiging aan het Mu 
collegie wordt opgedragen. . . . " 

') Voor aanvullingen van stempels en Stempeldata is dank versch| 
digd aan A. J. Bakker (Transvaal), van Hek (?), H. P. 
Luik, F. G. E. Nilant (Pretoria), R. J. Smits, A. A. Snoodijk, | 
C. Versteeg. 

1!) Het reconstrueeren der Platen van de Eerste Nederlandsche Zegl 
door A. J. Warren, Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkuij 
1914, bladzijde 89. 

3) Zie Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1966, bladzijde 363, 
<) ,, „ ,, „ „ „ „ 450.1 
5) „ „ ,, „ „ „ „ 554.1 
6) „ „ „ „ ,, „ „ 265.1 
') ,. „ „ ,. „ „ „ 555.1 
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Eers t e Neder l andsche zegels, door A. J . 
W a r r e n ; 
Oplage en prijs, door P. C. K o r t e w e g ; 
Papie r soor ten , door P. C. K o r t e w e g ; 

93, 190; 1928 blz. 43, 68, 136, 162, 201, 258; 
96, 129, 188, 212; 1930 blz. 10, 291; 1931 blz. 42 

O n t w i k k e l i n g van he t Pos twezen in N e 
de r l andsch Ind ië , door J. H. B e e r v a n 
Dings tee ; 
Ie ts over de Postzegels, v e r v a a r d i g d a a n 
's Rijks M u n t (18511866), door A. v a n 
d e r Wiel; 
Chemische k l e u r v e r a n d e r i n g of m o e d 
wil l ige kleurverva l sch ingen . Zegels m e t 
en zonder gom, de proeven, de proef
s lagen en d e postzegels. 
De k o p s t a a n d e dienstzegels v a n N e d e r 
l andsch Ind ië , door Pie r r e Vos; 
De verva l sch ingen van N e d e r l a n d en 
Overzeesche Gewesten, door Dr. G. W. 
Böl ian; 
Emiss ie 1864, Ind ië ; 
De ten toonste l l ing in het Koloniaa l I n 
s t i t uu t te A m s t e r d a m ; 
N e d e r l a n d s c h  I n d i ë ; 
De verva l sch ingen van N e d e r l a n d en 
Overzeesche Gewesten , door Dr. G. W. 
W. Böl ian; 
N e d e r l a n d s c h  I n d i ë ; 
T h e first issue 10 cents of t h e Dutch 
Eas t Indies door D. C. G r a y ; 
De vroegs te d a t u m van Ind ië nr. 2; 
De 10 cent nr. 2, 1867; 
No 2 Ned. Ind ië v a n 1867!; 
Neder l . Ind ië nr 2; 

77, 97, 117, 137, 157 Het br ievenvervoer , 
door J. H. Beer van Dingstee ; 
Ind ië 1 en 2; 

194, 222 Het verzamelen van postzegels, door 
dr. W. J. A. Arra toon ; 
Ind ië nr. 2, gebru ik t in 1867; 
De pos ts tempels v a n Batav ia v a n 1811 
tot 1864, door R. E. P. Maier ; 
Een en a n d e r uit d e geschiedenis d e r 
Ind i sche l andmai l 18301930, door B. 
H. H o m m e n ; 
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21 
53 

166 
265 
8 
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11 
57 
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27 
190 

PBI 1936, blz. 2 Nogmaa l s de No. 1 en 2 Ned. Ind ië ; 
W. Böl ian; 
Ned.  Ind ië .  Vervalsching , door B.; 

P h 1938, blz. 291 B r i e v e n b u s ; 
N M 1952, blz. 149 I.T.E.P. 1952; 
N M 1964, blz. 6 O n t s t a a n en groei v a n h e t koninkr i jk 

d e r N e d e r l a n d e n (18131963) op pos t 
zegels afgebeeld, door M. J . v a n H e e r d t 
Kolff, F R P S L ; 

NM 1966, blz. 228, 516 De eers te N e d e r l a n d s c h  I n d i s c h e 
postzegel, p laa t r econs t ruc t i e en a f s t em
pel ingen, een n ieuwe vonds t , geschre 
ven door W. J . A. A r r a t o o n ; kr i t i ek door 
J . F. Cleij. 

Manuscripten, aanwezig in liet Postmuseum 
De pos ts tempels van N e d e r l a n d s c h  I n d i ë 18641933, door A. 
C. ForbesWels . 
De s tempels in gebru ik bij den Pos td iens t in Ned : Ind ië v a n 
17891910, door Mr. M. J . Mijer. 

Boeken 
Speciale Catalogus van de postzegels v a n N e d e r l a n d en O v e r 
zeese Rijksdelen; 
Uitgebre ide Cata logus v a n N e d e r l a n d e n Koloniën 193536; 
Manua l of t he s t amps of Nethe r l ands , N e t h e r l a n d s Indies , 
Curacao a n d Sur inam, door A. A r t h u r Schil ler en J o h a n n e s 
de Kruyf; 
S t a n d a a r d w e r k over de P o s t w a a r d e n van N e d e r l a n d en zijne 
Koloniën, deel I I ; 
H a n d b o e k over al le postzegels v a n N e d e r l a n d en Koloniën, 
door J. C. Auf de r Heide ; 
Handboek de r P o s t w a a r d e n v a n Nede r l andsch  Ind i ë , deel I ; 
Proevenboek , door P. C. K o r t e w e g ; 
Catalogus Proeven , door J. L. v a n Dieten; 
Algemeen Verslag v a n he t MuntCoUegie over 1862; 
Algemeen Vers lag v a n he t MuntCol leg ie over 1863; 
Algemeen Verslag v a n het MuntCol leg ie over 1864; 
Algemeen Verslag van het MuntCol leg ie over 1865; 
Algemeen Verslag van het MuntCol leg ie over 1866; 
Postgeschiedenis v a n Nede r l andsch  Ind i ë , door H. A. V. t en 
Dijk; 
K o r t overz icht v a n de Ontwikke l ingsgesch ieden i s de r P o s t e 
rijen, Telegraf ie en Telefonie in Nede r l andsch  Ind i ë , door 
B. Wier inga ; 
De Ontwikke l ing v a n het Pos twezen in Ned. Oost  Ind ië , door 
J. H. Beer van Dings tee ; 
Pos tzege lkunde en Pos twezen , blz. 42: De pos tzege ldrukker i j 
a a n 's Rijks M u n t t e Utrech t , 18511866, door G. A. E v e r s ; 
J a a r b o e k j e van , ,OudUtrecht" , 1938, blz. 106: De postzegel
d rukker i j aan 's Rijks M u n t te Utrech t , 18511866, door G. 
A. Evers ; 
Pos tzege lkunde en Postwezen, blz. 157: De „ n o m m e r s t e m p e l s " 
v a n Neder l andsch  Ind ië , 18741893, door dr. W. Weigand ; 
De eers te postzegels v a n Neder land , uitgifte 1852, door P. W. 
Waller ; 
S t a n d a a r d w e r k v a n de p o s t w a a r d e n van Neder l and . Emissie 
1864, door J . F. Cleij ; 
De eers te Neder l andsch  Ind i s che postzegel, p laa t recons t ruc t i e 
en afs tempel ingen, een n ieuwe vondst , deel I, II, I I I , IV, door 
W. J. A. Arra toon ; 
De eers te Neder l andsch  Ind i s che postzegels. Myste r i e Ned. 
Ind ië nr. 1 opgelost. Landmai lzege l s de voor lopers , door W. 
J . A. Arra toon . 

foor uw boekenplank 
I T A N L E Y GIBBONS „SIMPLIFIED" STAMP CATALO
pVE, 1968 Edition, uitgave van Stanley Gibbons Ltd., Lon

■en, vertegenwoordiger voor Nederland J. L. van Dieten, 
lournooiveld 2, 'sGravenhage. Prijs / 22,—. 
] Deze popula i re ca ta logus van alle postzegels t e r were ld 

één b a n d telt n u 1.552 bladzi jden w a a r o p m e e r d a n 
64.400 zegels worden besch reven ; d a a r v a n zijn e r nie t m i n 
br dan 24.140 s tuks afgebeeld. 
I Voor beginnende v e r z a m e l a a r s m a a r ook voor de bee ld
hatel is ten is di t een bi jzonder hand ig boekwerk , w a a r geen 

t andingen , afwijkingen of a n d e r e bi jzonderheden in voorko
m e n m a a r wel al le zegels, j a a r v a n uitgifte, r eden van 
de uitgifte en w a a r d e n en k leuren . De pri jzen zijn die v a n 
de ui tgevende hande l aa r . 

Er is een begin g e m a a k t m e t een ge l i jk t rekk ing der n u m 
m e r s m e t die v a n d e over ige cata logi v a n Gibbons . Dit zal 
bij volgende u i tgaven w o r d e n ui tgebre id ; de nieuwt jes zijn 
al overeenkomst ig de „gro te" catalogi g e n u m m e r d . De af
beeld ingen zijn over he t a lgemeen duideli jk. Een goede ca 
talogus. H. 
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EEN NIET-UITGEGEVEN SERIE PORTZEGELS VAN NEDERLAND 
Mr. G. W. A. de Veer 

Toen in de tweede helft van 1944 het zuiden van ons land 
voor een groot deel was bevrijd, bleek daar al spoedig 
behoefte te bestaan aan bepaalde postwaarden (in de eerste 
plaats briefkaarten) en aan plak- en rentezegels. 

Opdracht voor de aanmaak van de benodigde soorten is 
toen door de bevoegde autoriteiten verstrekt aan de N.V. 
Etikettendrukkerij Gestel & Zoon, lithografische kunstin
richting, te Eindhoven. Deze firma heeft na verloop van tijd 
— behalve plakzegels van 10 en 25 cent en een groot aantal 
rentezegels van verschillende soort en waarde — briefkaar
ten van 4, 5 en Vk cent (respectievelijk voor lokaal, inter
lokaal en internationaal verkeer) en postbewijzen van 5 
cent afgeleverd. 

Vooral de briefkaarten zijn aan de verzamelaars van post-
waardestukken wèl bekend. Zij vertonen een ingedrukte ze
gel in het type „vliegende duif" van Chris Lebeau, met als 
bijzonderheid in de onderrand van deze zegel het woord 
NOODUITGIFTE (zie afbeelding). Daar de drukkerij niet 
beschikte over voldoende papier, is briefkaartkarton in ver
schillende kleuren gebruikt (behalve wit ook geel, groen en 
grijs in diverse tinten) zodat bijvoorbeeld van de kaart 
voor binnenlands verkeer, de 5 cent, meer dan tien ver
schillende nuances voorkomen. Enkele daarvan zijn schaars. 

Genieten de „nooduitgifte-briefkaarten" dus algemene 
bekendheid, volkomen onbekend gebleven is het feit — al
thans zeker aan 99°/o van alle verzamelaars — dat de firma 
Gestel in opdracht van de PTT ook portzegels heeft ge
drukt. Alleen doordat ten tijde van de aflevering ook de rest 
van Nederland was bevrijd, zodat de firma Enschedé weer 
in de behoefte aan frankeer- en portzegels kon voorzien, 
is het toe te schrijven dat deze noodportzegels niet in ge
bruik zijn genomen en dat de gehele voorraad, die aan de 
Controleur Postwaarden in Haarlem was gezonden, is 
vernietigd. 

Dat wil zeggen. . . . riiet de gehele voorraad! Naar mij 
pas kort geleden is gebleken heeft het Nederlandse Post-
museum in 1945 van elke der aangemaakte achttien nood
portzegels van de Controleur een compleet vel ontvangen, 
terwijl ook losse exemplaren (het aantal daarvan is mij 
volkomen onbekend) bij verzamelaars terecht zijn geko
men. 

In een aan mij gerichte brief van 21 juni 1945 deelt de • 
firma Gestel mede portzegels te hebben gedrukt in de vol
gende waarden: 1, 2V2, 3, 4, 5, 6, 7, 7V2, 8, 9, 10, 12, 12'/2, 15, 
20, 25, 30 en 50 cent. Dit zijn de achttien centwaarden die 
toentertijd in de gangbare serie portzegels voorkwamen; 
de ƒ1,— is door Gestel niet aangemaakt. 

IVIeer dan twintig jaar lang ben ik ervan overtuigd ge
weest dat geen van deze noodportzegels de vernietiging 
had overleefd, wat dan ook de reden is dat ik er nooit iets 
over heb gepubliceerd, hoewel het feit van de vervaardiging 
mij dus al sedert 1945 bekend was. Ik was dan ook uiter
mate verrast toen een verzamelaar mij een paar maanden 
geleden een exemplaar van de 7V2 cent portzegel met in
scriptie NOODUITGIFTE toonde en mij de vraag stelde of 
ik daarvan wel eens had gehoord. Men zal begrijpen dat ik 
deze vraag bevestigend kon beantwoorden, maar dat ik te
gelijkertijd moest bekennen nog nimmer een exemplaar te 
hebben gezien. Nadien is mij gebleken dat er meer exem
plaren, ook van andere waarden, in verzamelaarshanden 
zijn. Bovendien bracht navraag bij het Postmuseum mij nu 
daar waar ik moest wezen. 
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Dank zij de welwillende medewerking van de conserva
trice van het Postmuseum, mejuffrouw Driessen, die i' 
daarvoor van deze plaats nogmaals mijn dank betuig, he 
ik de verzameling van achttien complete vellen kunnen be 
kijken en ben ik ook in staat hierbij een afbeelding te geve 
van een boekblok van vier stuks van de 10 cents-waarde 

Beziet men de afbeelding, dan valt allereerst op dat dez 
zegel het CNT-type vertoont. In dit type komt de gewon 
10 cents-portzegel niet voor. Ik kan hieraan toevoegen da 
de hele serie noodportzegels in ditzelfde CNT-type is uitge 
voerd. Onder de letters CNT staat in een boogje in minus 
cule lettertjes het woord NOODUITGIFTE. Alle waarde 
zijn gedrukt in de licht-ultramarijnblauwe kleur van de nor 
male porten; sommige waarden zijn erg flets, andere 
zoals de afgebeelde 10 cent — tamelijk levendig van tin 

De vellen in het Postmuseum vertonen duidelijk de ken 
merken van een overhaaste oorlogsuitgifte. De uitvoerin 
der zegels heeft plaatsgehad in steendruk, een procédé d" 
op zichzelf voor een drukkerij die zich „lithografische kunst 
inrichting" noemt niet verbazingwekkend is — maar vo 
de Nederlandse postzegelproduktie is het een unicum. D 
tanding (U'/s x IIV2) is geschied met een lijnperforati 
machine. De meeste zegels zijn sterk gedecentreerd; o 
enkele vellen komt niet één goed gecentreerde zegel voo 
Bij het vel van de 20 cent is de laatste verticale slag va 
de perforatiemachine achterwege gebleven, zodat de z 
gels van de tiende rij rechts ongetand zijn. Enkele veil 
vertonen als gevolg van omgeslagen hoeken in de bovens 
rij drie of vier zegels met ongetande bovenrand. 



Terwijl de meeste waarden in vellen van normaal for
maat (tien rijen van tien zegels) zijn gedrukt, vertonen de 
7, 7V2, 12V2, 15 en 30 cent een voor ons land geheel onge
bruikelijke velsamenstelling, namelijk vijf horizontale rijen 
van twintig stuks. Het zijn dus „lange lappen" die, met 
inbegrip van de randen van het vel, bijna een halve meter 
breed zijn. 

■ 

1 ÜTFnFgl 

■Loonklasse ■ 
1 

1 3 w e k e n 
F 3.2 5 

25c.p.week 
■NÖOOUITOIFTE^ 

1 

I • • •■«■« • • • ■ • ^ 

N 

Met stelligheid mag men zeggen dat de talrijke gespecia
liseerde verzamelaars van Nederlandse zegels door het niet 
in omloop brengen van deze noodporten een serie hebben 
gemist die rijk aan variëteiten zou zijn geweest. Zo kon ik 
bij verschillende waarden typen constateren, o.a. bij de 10 
cent (het cijfer 1 met kleine of grote ophaal). Plaatfouten in 
de vorm van gebroken lijnen of letters zag ik op veel 
plaatsen. Enkele tandingafwijkingen noemde ik al. 

Het is bovendien zeer wel denkbaar dat voor het perfo
reren behalve de genoemde llValijnmachine ook nog een 
10%lijn is gebruikt en misschien zelfs wel een machine 
die een „doorsteek" produceerde, om nog maar te zwijgen 
van combinaties van deze drie mogelijkheden. 

Al deze variaties komen namelijk voor bij de in de aan
vang van dit artikel genoemde plak en rentezegels. Van 
enkele van die zegels, afkomstig uit mijn verzameling, geef 
ik hierbij nog een afbeelding. Het zijn respectievelijk: 
een plakzegel van 10 cent in tanding 10% (bestaat ook ge
tand IIV2, UVa X 10% en doorstoken!), een dagrentezegel 
van 12V2 cent doorstoken (bestaat ook getand 10%), een zo
genaamde blokrentezegel van ƒ 3,25 horizontaal doorsto
ken en verticaal getand 10%, en tenslotte een zogenaamde 
„navorderingszegel" van 2V2 cent in tanding ll 'A. Op al 
deze zegels treft men het soms nauwelijks leesbare woord 
NOODUITGIFTE aan. 

Uiteraard zijn voor de verzamelaars het belangrijkst de 
losse exemplaren van de noodportzegels (misschien ook 
wel blokken of veldelen?) die zich in particuliere handen 
bevinden en die dus in de handel kunnen komen — iets dat 
met de vellen in het Postmuseum natuurlijk niet het geval 
is. Ik herhaal hier hetgeen ik in het begin al opmerkte: 
hoeveel zegels en welke waarden er in verzamelaarshan-
den zijn is mij geheel onbekend. Zeker is echter dat het 
hier hoogst interessante zegels betreft, die in een speciaal
verzameling zeker thuis horen. De Speciale Catalogus van 
de NVPH dient ze op te nemen onmiddellijk na de port-
zegeluitgifte 1921-38, op z'n minst in een noot. 

Verzamelaars die zich afvragen of niet-uitgegeven zegels 
wel een plaats in de catalogus verdienen wijs ik op de dienst-
zegel nummer 1-H van Nederlands-Indië, dat is de 30 cent 
hangend haar met handstempelopdruk D, die niet alleen 
gecatalogiseerd, maar ook geprijsd is (en niet zo kinder
achtig!). Om dan maar niet te spreken van de bruine in
terneringszegel van Nederland, die niet alleen niet-
uitgegeven is, maar die zelfs iedere officiële status mist! 

Men behoeft overigens maar een willekeurige buitenland
se catalogus op te slaan om onuitgegeven zegels van andere 
landen gecatalogiseerd te vinden; ze zijn er bij honderd
tallen en vaak zijn het gezochte zeldzaamheden. Of de 
Nederlandse noodporten dat laatste ook zullen worden 
moeten wij afwachten, maar de kans zit er wel in! 

Mr. C. M. Loef overleden 

IN MEMORIAM 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza

melaars geeft, mede namens haar afdeling Boskoop, 
met leedwezen kennis van het overlijden van haar 
oud-voorzitter en erelid, tevens oprichter van de 
afdeling Boskoop, 

de heer Mr. C. M. LOEF 
op 21 oktober 1967 te Boskoop. 

De Vereeniging zal de heer Loef voor het vele en 
belangrijke werk verricht voor de filatelie in het al
gemeen en voor de Nederlandsche Vereeniging en de 
afdeling Boskoop in het bijzonder, in dankbaarheid ge
denken. 

Hij ruste in vrede! 
De eerste secretaris. 

Op 21 oktober 1967 overleed te Boskoop de oud-voorzit
ter van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars mr. C. M. Loef. 

De heer Loef, die op 1 januari 1933 lid werd, heeft in het 
bestuurlijke vlak vele jaren lang zijn beste krachten aan de 
vereniging gegeven. Hij was het die de stoot gaf tot de op
richting van de afdeling Boskoop. In 1951 werd hij gekozen 
tot voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging en in het
zelfde jaar trad hij niet alleen toe tot het Bestuur van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen, maar ook 
tot dat van de Federation Internationale de Philatélie-FIP. 

Na ruim tien jaar de voorzittershamer van de Nederland
sche Vereeniging te hebben gehanteerd stond hij zijn be
stuurszetel af aan jongere krachten. De grote waardering, 
die voor de oud-voorzitter was gegroeid, kwam tot uiting 
tijdens de herdenking van het tachtigjarig bestaan van de 
Nederlandsche Vereeniging in 1965, toen hem tijdens de jaar
vergadering in Hilversum het erelidmaatschap werd aange
boden. 
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Dat er dit jaar meer aandacht wordt 
besteed aan de familie Taxis en haar 
geschiedenis komt omdat het 450 jaar 
geleden is, dat een van de meest her
dachte leden van de familie overleed 
en het tevens honderd jaar geleden is, 
dat de later als zodanig bekend gewor
den Thurn und Taxissche post door de 
Pruisische werd overgenomen — 1 juli 
1867 — en een half jaar later — 1 janu
ari 1868 — in de Noordduitse Postbond 
werd ondergebracht. 

Ter herdenking hiervan had in Frank
furt am Main een tentoonstelling plaats 
en werd een zegel uitgegeven •), ver
scheen van de hand van dr. Max Piendl 
een overzicht van de geschiedenis van 
het vorstelijk huis Thurn und Taxis 
tussen 1517 en 1867 ^) en van Werner 
Münzberg de Stationskatalog der Thurn 
und TaxisPost '). In Nederland schreef 
M. de Meijer een artikel in Mijn Stok
paardje van juli 1967 en dit alles draait, 
zoals ook vroegere herdenkingen, om 
Franz von Taxis. 

Het is daarom misschien wel interes
sant aan uw beoordeling te onderwer
pen of terecht aan Franz von Taxis 
de „uitvinding" ■— latere auteurs druk
ken zich minder positief uit — van het 
internationale postwezen moet worden 
toegeschreven Het is niet mogelijk na 
te gaan op welk tijdstip de estafette
en koeriersdiensten der vorsten en van 
de curie of de bodediensten )̂ in post
diensten c.q. postmeesterschappen wer
den omgezet en hier ligt de moeilijkheid 
tot een onaanvechtbare uitspraak te ko
men. Dat er van een uitvinding, anders 
dan in de trant van het zwarte garen, 
sprake zou zijn, moet terstond van de 
hand worden gewezen. Ten hoogste zou 
aan Franz von Taxis kunnen worden 
toegeschreven, dat hij in de Nederlan
den een systeem heeft ingevoerd, dat 
hij van zijn landgenoten en buren had 
afgekeken en dat hij heeft weten te 
bundelen. 

Dat de uitvinding met het woord 
,,post" te maken zou hebben is niet al
leen uitgesloten maar ook vatbaar voor 
tegenspraak. Marco Polo, de Venetiaan
se avonturier, die tussen 1275 en 1290 
China bereisde, verhaalde al van posten, 
waaruit blijkt, dat dit principe toen 
reeds in Italië bekend was ̂ ). 

Zonder terug te grijpen op de vroegste 
historie van het briefvervoer'), doch 
door ons te verplaatsen in de eeuw 
waarin Franz leefde, kunnen wij al 
vaststellen, dat hij zich voor zijn orga
nisatie van verschillende voorbeelden 
heeft kunnen bedienen. 

In Spanje doet al in 1417 een bode
broederschap ') van zich spreken en nog 
vroeger in 1338 wordt reeds van een 
koeriers waard ") gesproken '). 

In 1444 wordt een verordening uitge
vaardigd ter bestrijding van de misstan
den ten nadele van en tot bescherming 
van de corresponderende kooplieden'"). 
Dat hier van organisatie sprake was, 
kan niet worden ontkend. Heeft Franz 
deze organisatie voor ogen gehad of ge
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keken naar het „Edit pour l'Etablisse
ment des Postes date ä Luxies prés 
Doulens Ie 19 Juin 1464" zoals dit be
sluit officieel wordt genoemd, maar dat 
beter bekend is als het edict van Lode
wijk XI ") . 

Merkwaardigerwijs is er een grote 
overeenstemming in de punten van dit 
edict en de overeenkomst, die Franz op 
18 januari 1504 met Philips de Schone 
sluit en die kan worden gezien als de 
wettelijke grondslag, waarop het Taxis
sche postbedrijf werd opgebouwd. 

De uitwerking van deze overeenkomst 
in de praktijk is een kwestie van tradi
tie en wij kunnen dit zien door terug 
te gaan naar Franz' geboorteland: Ita
lië. 

Wij kunnen gerust zeggen, dat het 
stramien, waarop de Taxissche post 
werd geborduurd, de estafettepost is, die 
in de veertiende eeuw in Milaan ont
stond tijdens de regering van hertog 
Gian Galeazzo (t 1402), de herbouwer 
van de Dom. 

De in het archief van de burggraaf 
van Milaan gevonden bescheiden zijn 
de oudste waarop het woord „post" 
voorkomt '̂ ) en zeer interessant is, dat 
wij hier al de voorloper vinden van de 
— nog eeuwen in gebruik gebleven — 
rijpassen en uurcedels. 

Op ambtelijke stukken tussen 1425 en 
1427 wordt onder andere het volgende 
aangetroffen: 

„Portentur die noctuque non celeriter, 
sed fumamnantissime per cavallarius 
postarum sub pena mille furcarum Cito 
Cito Cito Cito Cito Cito Datum Medio
lani hora XXII" ") . De bedreiging met 
de duizend galgen ") geeft aanleiding te 
veronderstellen, dat aan de stipte uit
voering van het postvervoer „met de 
snelheid van een bliksemschicht" 
kracht moest worden bijgezet en tevens, 
dat de functie van postrijder niet zo 
aantrekkelijk was dat de adel zich hier
mede bezighield. 

Als Hartman' ' ) Franz von Taxis 
rechtstreeks laat afstammen van de 
stadhouders van Milaan, zijn er ver
scheidene gronden om aan te nemen, 
dat hiervoor enkele „paardesprongen" 
nodig zijn geweest. 

Geen van de bij het begin van het 
Taxissche postbedrijf daarbij actief be
trokken personen, die later zullen wor
den genoemd, rept in enig stuk over 
deze afstamming en het is dan ook pas 
anderhalve eeuw later, dat Julius Chi
fletius de Basengon op verzoek van de 
in het postbedrijf rijk geworden fami
lie '") zijn „Les Marque d'Honneur de 
la Maison de Tassis, Antwerpen 1645", 
het licht doet zien en hierbij de ver
wantschap met de familie Torriani") 
vaststelt. Zonder aan de betrouwbaar
heid van de genealogen in het algemeen 
en in het bijzonder van deze Kanselier 
in de Orde van het Gulden Vlies te 
twijfelen, zal de ijver de overhand op 
de nuchterheid hebben gehad. 

De familie moet voor de genealogen 
een spookverschijning zijn geweest. Het 
aantal variaties en de vreemde namen 
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die sommigen aannamen'*) stammen alle 
uit de landstreek Bergamo, waar ook 
de wieg van Franz von Taxis stond; te 
weten op het landgoed Cornello. Naast 
de naam Tassis worden namen als Bor
dogna, Boselli en Zupponi'») in de koe
riersdienst van de curie en de postdienst 
regelmatig teruggevonden en wij mogen 
aannemen, dat het — populair uitge
drukt — een grote familiekliek was 
waarvan de leden van vader op zoon 
in koeriersdienst w^aren. 

Ook later, bij het Taxissche postbe
drijf, zijn het allen familieleden, die de 
sleutelposities bezet hebben. 

De naam Tasso wordt al vroeg ge
vonden. In 1117 is een Reinerius de Tas
so als getuige genoemd in een oorkonde 
van koningin Mathilde en in 1251 een 
Homodeo de Tassis '̂') en hij is de bet
overgrootvader van Rogerius de Tassis, 
van wie verhaald wordt, dat hij vóór 
1460 op verzoek van keizer Frederik III 
een postdienst organiseerde van Inns
bruck naar Italië ^'). 

De neef van deze Rogerius, Alexander 
(14181484) is gedurende vele jaren ^̂ ) 
koeriermeester aan het pauselijke hof 
en van zijn acht zonen vinden wij er 
drie terug in het bankiers of postwe
zen in het Taxissche verband. Zij vori 
men de Romeinse tak van de familie. 
Alexanders achterneef Gabriel wordti 
postmeester te Innsbruck (1500) en is dd 
stamvader van de Innsbruckse tak. 

Met de vijf kleinzoons van Rogeriusj 
Bernardo, Francesco, Janetto, Leonarda 
en Roger, vangt eigenlijk pas een volgI 
bare geschiedenis aan. I 

Bernardo en Roger I 
Bernardo en Roger vonden wij niel 

in de postdienst, wel de vier zoons v a J 
deze laatste, namelijk David in Venetia 
Simon in Milaan, Maffeo in Spanje eil 
Johan Babtista als assistent van zij l 
ooms. I 

Leonard I 
Van de voor de postgeschiedenj 

overgebleven drie broers is Leonard d l 
minst belangrijke. Hij wordt in 15cB 
genaamd: „Lienhart de Tassis potn". OB 
10 mei 1507 draagt Maximiliaan heiB 
op een rit van Innsbruck naar R a v e n J 
te maken en hij wordt hiervoor b e t a a S 
als de andere boden, zijnde acht guldeB 
per maand. I 

Toch heeft hij niet slecht geboerH 
want als hij in 1518 postmeester I 
Rome is heeft hij zijn geld belegd i f l 
Laurentii de Taxis ^'). ■ 

Janetto H 
Van de twee nog te noemen broeH 

vonden wij als eerste Janetto verm^H 
en wel in de boeken van de rekenkamH 
te Innsbruck, waarin als uitgave H 
mondelinge opdracht van Maximil iaaÄ 
staat: H 

„Johannetn Daxen Obristn post m a H 
ter am freitag nach cone. M a r i e ^ | 
durch Waptistum seinen vettren H 
notturfft der post 300 gld. R" H 
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Later: 9 januari 1490 „durch petern de 
Later postpotn 15 Gld. R" (Hebben de 
genealogen zich door deze naam laten 
leiden?). 

Op 1 februari 1490 „durch franziskum 
seinen brueder 25 Gld R". 

De volgende jaren maakt de reken
plichtige in de boeken een afzonderlijk 
hoofd „Johannet Dax Postmaister". Het 
bovenstaande leert ons, dat er om
streeks 1490 twee broers en een neef, 
plus een vierde man, bij de post te Inns
bruck betroken waren en tevens, dat 
Janetto de „opperste postmeester" is en 
zijn broer Franz een ongenoemde func
tie heeft, terwijl zijn neef Babtista — die 
later de leider der Taxissche post zal 
worden — „potn" is ^ )̂. Hieruit kunnen 
wij vaststellen dat Janetto moet worden 
beschouwd als de grondlegger van de 
Habsburgse post en daarmede tevens 
van de Taxissche c.q. internationale 
post. Het is verwonderlijk, dat de oude
re auteurs hem geheel vergeten 2") en de 
atere hem slechts terloops noemen. 

Wie en wat Janetto was, weten wij uit 
et bovenstaande en zijn herkomst laat 
ich wel raden als wij zien, dat hij in 

1502 aan de keizer verzoekt de schul
den, die deze aan hem heeft, te doen 
blijken uit een schuldbekentenis en 
daarbij aanvoert, „dat hij op verzoek 
van Zijne Majesteit de oude dienstver
houding '̂) en de goede vooruitzichten 
liet varen om in Zijn dienst te treden"; 
wij mogen hieruit afleiden, dat hij uit 
Romeinse of Venetiaanse dienst kw^am. 

Het tijdstip waarop dit geschiedde is 
ongeveer te bepalen, als Janetto in 1508 
ervan spreekt, „dat hij reeds 20 jaar als 
postmeester gediend heeft, samen met 
zijn broer en neef". Het zal dus in 1488 
zijn geweest, dat hij bij Maximiliaan I, 
die hem de organisatie en het onder
houd van de postritten opdroeg, in 
dienst trad ^*). 

Hoewel Janetto, na de aanstelling 
van zijn broer Franz tot postmeester
generaal in de Nederlanden, minder op 
de voorgrond treedt wordt hij in 1504 
toch nog de leider der DuitsNeder
landse postverbinding genoemd. 

Dat hij bij Maximiliaan in dienst en 
in de buurt bleef, blijkt duidelijk uit 

het feit, dat deze hem herhaalde malen 
„de getrouwe postmeester" noemt. 

De schulden van Maximiliaan aan 
Janetto liepen steeds hoger op en be
droegen in 1505 de som van 7657 gulden. 
Of dit alleen schulden waren voor ver
leende diensten of bekostiging van de 
ritten, is niet bekend, wel dat Maximi
liaan in 1506 moet erkennen, dat hij 
„van onze getrouwe Janetto de Tassis, 
onze postmeester door tussenkomst van 
onze getrouwe Simon de Tassis ^°), zijn 
plaatsvervanger en neef, 1363 gulden 
heeft geleend" voor de post van Kon
stanz naar Mechelen, waardoor de 
schuld opliep tot 9020 gulden. 

Van 1494 af krijgt Janetto dan ook 
verschillende lenen, waarvan — kort
heidshalve — de belangrijkste wordt ge
noemd: de aluingroeve in Kärnten'"). 

In 1504 krijgt hij als onderpand voor 
zijn schuld het slot Räckel (Rachel) en 
het dorp Barbana in Istria aan de Golf 
van Quarnero. 

De revenuen mocht hij behouden, 
doch jaarlijks zou 200 gulden van zijn 
vordering op Maximiliaan worden af
geschreven. 
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Lang heeft hij hier niet van genoten 
want als in 1508 de oorlog uitbreekt 
tussen Maximiliaan en Venetië, is Ja
netto genoodzaakt een keuze te doen 
tussen de keizer en zijn geboorteland. 
Hij kiest Venetië ") en het is een mis
rekening. 

De keizerlijke troepen bezetten Istria 
en Janetto wordt, als ontrouwe, gevan
gen gezet in Pisino. Hoewel de Vene
tianen in 1511 Rachel heroveren blijft 
de dan ziekelijke Janetto in gevangen
schap. 

In 1515 bepaalde hij bij testament dat 
hij begraven wilde worden in de kerk 
Santa Maria delle Grazie in Pisino. Zijn 
broers Leonardo en Franceso alsmede 
zijn neef Babtista — allen uit het post
bedrijf — worden tot zijn erfgenaam 
benoemd, met dien verstande dat zijn 
dochter Catharina bij haar huwelijk 
1000 dukaten en een jaargeld van 50 
dukaten zal krijgen. Als hij in 1517 
sterft, zullen zijn overgebleven erfge
namen pas in 1524, op aandringen van 
Karel V, de bezittingen in Istria terug
krijgen. 

Franciscus 
Als Janetto in 1489 met „obristn post

maister" wordt betiteld, wordt Franz 
nog slechts als „zijn broer" aangeduid. 

In maart 1491 komt zijn naam nog in 
de Innsbruckse boeken voor, maar is 
daarna spoorloos tot hij in 1500 als 
plaatsvervanger van zijn broer wordt 
genoemd. 

Mogelijk, doch hiervoor ontbreekt 
ieder bewijs, had hij zich te Mechelen 
genesteld '̂ ) aan het einde van de door 
Janetto aangelegde route, aan het hof 
van Philips de Schone, wat wel waar
schijnlijk is, omdat deze hem op 1 maart 
1501 '■'') benoemde tot „capitain et mai
tre des nos postes". 

De aanstelling zelf is nimmer gevon
den, doch blijkt uit de overeenkomst te 
Brussel, op 18 januari 1504 gesloten'*). 

Maximiliaan noemt hem in 1509 een 
oude, ziekelijke en uitgeputte dienaar'^) 
en het is misschien daarom, dat bij het 
verdrag tussen Franz en koning Karel I 
van Spanje, de latere keizer Karel V 
(12 november 1516) mede zijn neef Jo
hannes Babtista wordt 'betrokken. Het 
is al duidelijk, dat deze hem in de Ne
derlanden zal opvolgen, wat ook gebeurt 
op 30 november 1517. 

In 1512 was Franz, terwijl zijn broer 
Janetto in gevangenschap verkeerde, in 
de gravenstand verheven en werd hij 
Ridder van het Gulden Spoor. 

Als Franz in 1517, tussen 30 novem
ber en 20 december overlijdt, laat hij 
alleen drie natuurlijke zonen na, waar
van de oudste secretaris is bij Karel V, 
de middelste kanunnik van Sint Gum
marus te Lier en de jongste kousen
wever te Antwerpen'"). Het bestaan 
van deze drie volwassen zonen wettigt 
de veronderstelling dat hij zich lang 
voor zijn benoeming tot postmeester
generaal, in de Nederlanden heeft op
gehouden. Het is niet bekend of deze 
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kinderen gewettigd zijn geworden, zoals 
de drie natuurlijke zonen, die zijn neef 
Johannes Babtista naast de overige zes 
zonen en zes dochters had. 

Zijn het misschien de ,goede werken" 
of is het omdat Franz de eerste Taxis 
is van wie wij een afbeelding bezitten, 
dat zijn faam groot is geworden? Wie 
zal het zeggen? 

Zijn geboorteland vergeet hij niet; hij 
laat in 1515 de klokken voor de Santa 
Maria Camerata bij Cornelli gieten. 
Bovendien sticht hij te Brussel de Ursu
lakapel bij de O.L. Vrouw ter Zegen op 
de Zavel, die hem tot laatste rustplaats 
zal dienen en waartegenover hij — in 
Hotel de Zavel — verblijf hield. 

Hij beleefde niet het gereedkomen 
van de door hem bestelde wandtapijten 
voorstellende de legende van O.L. 
Vrouw van Zavel"), waarop hij zelf 
ook verscheidene malen voorkomt. 

Wij zagen al, dat het ambt van koe
rier of bode geen erebaan was, doch een 
hard bedrijf, dat slecht beloond werd. 
Er moet voor de familie Taxis, behalve 
de normale beloning, nog een reden 
geweest zijn, waarom zij in het post
bedrijf werkzaam was en hierin tot 
grote rijkdom kwam. 

Als Maximiliaan door zijn huwelijk in 
1477 met Maria, erfdochter van Karel 
de Stoute, aanspraken krijgt op de 
Bourgondische landen, waaronder de 
Nederlanden, in 1490 Sigmund van Tirol 
zijn bezittingen aan hem overdraagt en 
keizer Ferdinand III in 1493 sterft, re
geert koning Maximiliaan I in de Habs
burgse en Bourgondische landen. Als 
sluitstuk op dit wereldrijk, huwt zijn 
zoon Philips de Schone in 1496 de 
Spaanse erfprinses Johanna de Waan
zinnige. 

Maximiliaan kiest, na zijn kroning 
tot roomskoning in 1486, Innsbruck als 
residentie en diende contact te houden 
met alle delen van zijn rijk, waarvoor 
een aantal koeriers nodig was en het 
is dan ook niet verwonderlijk, dat wij 
hier de naam van het geslacht Taxis, 
welks zonen in het koerierswezen wa
ren grootgebracht, aantreffen. 

Ook later aan het hof van Philips de 
Schone vinden wij een Taxis en is het 
verwonderlijk, dat zowel Janetto (1489) 
aan het hof van Maximiliaan I, als 
Franz aan het hof van Philips de 
Schone (1501) tot postmeesters werden 
benoemd? 

In eerste instantie vervoerden zij de 
brieven van hun heer, waarvoor zij wer
den betaald, doch daarnaast verzorgden 
zij het vervoer van particuliere brieven, 
hetgeen hun de „winst" bracht. Hun 
relaties met Jacob en Ulrich Fugger — 
bankiers van Maximiliaan — en Bartho
lomeus Weiser '*) en het feit, dat Ja
netto zich leningen aan zijn heer kon 
veroorloven, bewijzen, dat de heren geen 
filantropen waren, doch harde zaken
mensen. 

Doorzettingsvermogen, een familie
band, het financieel beleid van Maximi
liaan, de culturele vooruitgang, het zijn 

alle omstandigheden aan te wijzen als 
de gronden, ten gevolge waarvan deze 
familie niet alleen grote rijkdommen 
doch ook het adeldom verwierf. Het is 
inderdaad de familie Taxis, die ons het 
postwezen heeft gegeven en dit ook na 
1517 — het einde van dit korte over
zicht — ondanks tegenslagen eeuwen in 
stand heeft gehouden. 

1) Zie Nederlandsch Maandblad jaargang 1967, 
bladzijde 401. 

2) idem, bladzi jde 496. 
3) idem, bladzi jde 565. 
4) De Parij se universiteit had al van haar 

oprichting in 1150 af tot 1719 (Lodewijk 
XIV) een bodedienst. 

5) Zie ook p u n t 2 v a n h e t Edict v a n Lode
wijk XI. 

«) Zie voor h e t oudste br i e fve rkee r : J. C. 
Overvoorde , De Geschiedenis v a n he t 
Postwezen, bladzijde 2 to t en m e t 7. 
Ook Eugen H a r t m a n n , Entwick lungsge 
sch ich te d e r Posten , Leipzig 1868, is hier
in vrij ui tvoer ig . 

' ) , ,Contrar ia ö H e r m a n d a d dels co r r eus de 
Barce lona" . 

8) , ,Hostal lers ö t r ovadore de cor reos" . 
8) Dr. Fri t s Ohman, Die Anfänge des Post 

wesens und die Taxis , Leipzig 1909, blad
zijde 26/27. 

10) ib idem, bladzijde 29 en volgende . 
11) Volledig afgedrukt bij Lequien de Neuf

ville, Usage des Postes etc. Parijs 1730. 
12) P e r caualar ios n o s t r o r u m (1385). 
13) Vervoer bij dag en nacht, niet snel maar 

als een bliksemschicht door postrijder op 
straffe van duizend galgen. Snel enzo
voort. 

14) Later wordt op de rijpassen vaak een 
galg getekend. 

15) Ohman , bladzijde 251 en volgende . 
18) Alexandriana de Rije, voogdes van de min

derjarige Lamoral Claudius, die in 1646 — 
op 25jarige leeftijd — het beheer der 
Taxissche postdienst overneemt. 

1') Deze naam zou in de vierde eeuw aan 
de stamvader van het geslacht zijn ge
geven, door de Heilige Ambrosius, als 
beloning voor de hardnekkige verdedi
ging van een toren. 

•8) Gabriel de Tassls, die postmeester te 
Rome was, noemt zich Gabriel Sandri 
om hiermede zijn afkomst aan te duiden. 
Een Cristoforo Sandri wordt in 14T4 als 
koeriermeester bij de curie genoemd. 

1») In 1660 wordt een Francesco Zupponi 
Bergamasco in Venetië geadeld. Deze fa
milie was in het post^vezen rijk geworden. 

20) O h m a n , bladzijde 67. 
21) Dr. Joseph R ü b s a m acht di t ( J o h a n n B a p 

t is ta von Taxis, Fre ibu rg 1889) mogeli jk, 
doch nie t waarschijnl i jk. Het zou hie r 
mil i t a i re koer ie rs betref fen . 

22) Ten mins te van 1443 af. 
23) Figini i Taxi s etc . en a n d e r e n . 
24) 11 d e c e m b e r 1489. 
25) Hij kri jgt op 9 s e p t e m b e r 150O als t ege 

m o e t k o m i n g In zijn z iek te 8 gulden . 
(Ohman, bladzijde 153). 

26) Hartmann noemt zijn naam zelfs niet. 
27) Een Joanettus de Pergamo wordt veel

vuldig in de uitgavenboeken der curie 
vernveld en onder andere in 1480 naar de 
keizer in Duitsland gezonden. 

28) In 1489 is e r al een pos t rou t e v a n Inns 
b r u c k n a a r Mechelen. 

2») P o s t m e e s t e r te Milaan. 
30) Aluin was een zeer gezochte delfstof, die 

bij de hu idenbe re id ing w e r d geb ru ik t . 
31) Bij beslui t van de , ,P regad i " d.d. 31 de

c e m b e r 150«, word t Z a n e t t o de Tassis, 
n a d a t hij t r ouw gezworen heeft , beves 
tigd in zijn leen in Is t r ia . 

32) M a d a m e Ber the Delepinne , Hlsto i re de la 
Pos te In t e rna t iona l e en Belg ique sous les 
Grands Mai t r e s des Pos tes d e la Fami l i e 
de Tassis, Brussel 1952, bladzi jde 22. 

33) Zie voor da te r ing O h m a n bladzijde 129. 
34) Afgedrukt bij Rübsam, Johann Baptist 

von Taxis, bladzijde 188/197. 
35) Delep inne bladzijde 28. 
36) ib idem bladzijde 32. 
3') Het Genadebee ld zou in 1348 op een on 

b e m a n d e b a r k zonder zei len v a n Ant 
w e r p e n n a a r Brussel zijn gekomen . 

38) L a t e r zijn he t h u n nakomel ingen , die i 
1595 m e t Leonard I v a n Taxis aan d 
w e d e r o p b o u w van he t pos twezen w e r k e n 

Bij de spell ing der p l a a t s n a m e n op de k a a r 
zijn de s t u k k e n gevolgd. 



Na in het novembernummer van het Maandblad iets 
verteld te hebben over de lotgevallen van Thracië in 
de loop der tijden en een overzicht te hebben gegeven 
van de postale historie van Series, Drama en Kavalla, 
vei volgt thans de Zwolse arts H. 1. van Wiechen met 
de filatelistische geschiedschrijving van het eiland 
Thassos en van WestThracië. THRACIË 

H. J. van WIECHEN 

(II) 

De geschiedenis van het eiland Thas
sos, dat en zuidoosten van Kavalla in 
de Egeïsche Zee ligt, is vrijwel gelijk
luidend aan die van deze havenplaats. 
Bezetting door de Grieken, 1912, af
beelding 21: 

7 
^m^;^ii 

|21 ^>XX.V. '.»•' 
Griekse post, afbeelding 22: 

f * ' » H i i T ' y w r w w t * » ! » , 

Bulgaarse bezetting van 1941 tot 1945, 
afbeelding 23: de kaar t is afkomstig 
lit Limmaria, een havenplaatsje aan 
ie zuidwestkant van het eiland; aan
<omststempel Kavalla 

II WESTTHRACIË 
IwestThracie omvat het gebied tus
\n de riviertjes de Nestos en de Ma
]tza. De voornaarpste plaatsen zijn 
anthi, Goemoeldzjina, Dedeagatsch, 
befli, Didymotikon en PortLagos. 

iTot december 1912 was deze land
Teek Turks bezit (afbeelding 24). 

SERVIË 
ZWARTE ZEB 

GRIEKEN 

LAND 

Van december 1912 tot 7 augustus 
1913 was het gebied in Bulgaarse han
den (afbeeldingen 25 en 25a). 

Op 16 juli 1913 (tweede Balkanoorlog) 
bezette de Griekse cavalerie, afkom
stig uit Dedeagatsch (zie aldaar) de 
hoofdstad Goemoeldzjina Daar er 
geen Bulgaarse postzegels meer voor
handen waren, verordineerde luitenant 
Canavatzoglou (militair commandant), 
dat de aanwezige Turkse zegels over
drukt moesten worden met „Griekse 
administratie" en nieuwe waarde (af
beelding 26). 

Gebruikt werden vier Turkse zegels 
en een briefkaart. Eén waarde werd 
overdrukt met 10 lepta (oplage 567 
stuks) en drie zegels met 25 lepta (644 
stuks). Afstempeling met een eenrege
lig (25,5 mm) zwart stempel (uitgifte 
7 augustus 1913J. 

Bij de vrede van Boekarest (augus
tus 1913) moest Griekenland dit ge
bied afstaan aan Bulgarije (21 augus
tus 1913). De bevolking ■was het hier 
niet mee eens en vormde een eigen re
gering. Deze eerste voorlopige rege
ring bestond uit twee Turkse militai
ren, drie Turkse inwoners, een Grieks 
prelaat, een Armenier en een vertegen
woordiger van het Joodse bevolkings
deel. 

Hoofdplaats: Goemoeldzjina. De Tur
ken hadden het grootste aandeel in het 
bestuur daar hun macht weer gestegen 
was door hun verovering van Adriano
pel. Deze provisorische regering liet 
eigen zegels drukken op enveloppen 
(afb. 27), en even later, toen ze zich 
niet meer provisorisch noemde maar 
definitiel, werden dezelfde zegels met 
veranderde inscriptie gebruikt in een 
oplage van 3000 stuks 1 P en 500 stuks 
2 P. 

27 
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Eind oktober, vlak vóór haar liqui
datie, liet ze alle aanwezige Turkse, 
Griekse en Bulgaarse zegels van een 
opdruk voorzien in Turkse letters. Daar 
zij in haast, dikwijls door analfabeten 
werden aangebracht, zijn er in de op
drukken alle mogelijke afwijkingen te 
vinden (Yvert 1031). 

In deze periode bestond er alleen 
postverkeer met Turkije via de Fran
se of Oostenrijkse post. Slechts Turkije 
erkende deze zegels die met negatieve 
Turkse stempels werden afgestempeld. 
Zie afbeelding 28. 

Eind oktober bezetten de Bulgaren dit 
gebied en werd de eigen regering afge
zet en vermoord. 

Na de nederlaag van Bulgarije in 
1918 kwam deze streek onder geallieer
de controle. Tijdens deze periode wer
den hier Bulgaarse zegels gebruikt met 
opdrukken „Thrace interalliée", af

beelding 29, en „Thrace occidentale", 
afbeelding 30. De opdrukken komen 
komen voor op Yvert 3256 en Port 18. 

30._ x ' i / r 
Bij het verdrag van Sevres werd de 

geallieerde administratie overgedra
gen aan Griekenland. Hierbij gebruik
te men Griekse zegels met drieregeli
ge opdruk: Griekse administratie West
Thracië (afbeelding 31). In 1920 werd 
de hoofdstedelijke naam Goemoeldzji
na veranderd in Komotini. 
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Bij de vrede van Lausanne (1923) 
kwam het gebied opnieuw onder Griekse 
soevereiniteit. Deze toestand duurde 
voort tot in april 1941 de Bulgaren de 
landstreek bezetten en bulgariseerden 
(deportaties). De naam Komotini werd 
weer veranderd in Goemoeldzjina 
(afbeelding 32). 
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Van november 1944 af is WestThra
cië opnieuw en nu definitief Grieks ge
bied. 

Twee plaatsen in WestThracië ne
men wat hun postale geschiedenis be
treft een aparte plaats in: PortLagos 
en Dedeagatsch. 

PortLagos is een klein havenplaats
je, dat enige betekenis had voordat De
deagatsch tot bloei kwam, maar na
dien tot een onbelangrijk stadje ver
viel. 

PortLagos had; 
a. Franse post (januari 18741898). Van 

1874 tot april 1875 Franse postzegels 
met groot nummerstempel 5154, 
daarna Franse en Levantzegels met 
drieringstempels: „PortLagos" Tur
quie" (afbeelding 33). 

In 1893 een eigen opdrukserie. De 
drieringstempels in blauw, zwart, 
en violet, 

b. Egyptische post (18681872?). Inter
postals bruin/wit/groen/roze (afbeel
ding 34). 

c. Oostenrijkse post (1864 5 mei 1909). 
Eenringsstempel met Lloyd Agen
zie Lagos in grotesk en antiqua. 
Na 1884 een groot ringsstempel met 
jaartal. 

Het vroegere Dedeagatsch, het te
genwoordige Alexandroupolis, werd ge
sticht als een havenplaats in 1874/1876, 
gedurende de aanleg van de spoorlijn 
van Saloniki naar Konstantinopel, 
een onderdeel van de beroemde 
Oriëntlijn. De plaats werd genoemd 
naar Dede, een gelovig Mohammedaan, 
die hier leefde en stierf. 

De postale geschiedenis vangt aan 
omstreeks 1875. Gedurende de Turks
Russische oorlog werd deze plaats in
genomen door de Russen en tsaar Alex
ander II verbouwde de plaats tot een 
moderne havenplaats. 

Dedeagatsch kende: 
a. Franse post (187430 augustus 1914). 

Eerst Franse postzegels met groot 
nummerstempel 5155 tot 1876, daar
na drieringsstempel met „Dedeagh 
Turquie" (afbeelding 35). 

In 1893 een speciaal opdrukserie 
(Yvert 19) en in 1902 een definitieve 
serie (Yvert 1016). Na november 19131 
werd uit het stempel het woord „Tur
quie" verwijderd (afbeelding 36). 

36 

!{ A 

( i ̂ 

!^a4; < ^ ^«<Wv 

, ^ ^ i^^ikatc > • A 

• . 
m^y/j^y 

b. Oostenrijkse post (1874augusti: 
1914). Stempel: tot 1874 eenringsteml 
pel met grotesk schrift en jaar ta l 
(zwart en blauw), diameter 20/2| 
mm (afbeelding 37). 

c. Russische post (1890??). 

{•wordt vervolï 

696 December 1967 



K E R S T P U Z Z E L 

BIJ het bladeren in de Speciale Catalogus 1968 van 
de NVPH viel het onze puzzelredacteur op, hoe ge
varieerd het taalgebruik op en om onze Nederlandse 
postzegels eigenlijk v^e\ is 

HIJ noteerde een aantal woorden, telkens wanneer 
hij ze tussen de bladzijden 11 en 270 voor het eerst 
m en bij de tekening op de zegels tegenkwam 

Zijn fantasie de vrije loop latend, schreef hij aan de 
hand van wat hij genoteerd had, een verhaaltje — 
zómaar een verhaaltje, zónder enige reële betekenis, 
een verhaaltje dat hierbij is afgedrukt 

Speels nummerde hij de woorden, welke hij voor 
zijn verhaaltje nodig had, óok die, welke met op een 
postzegel voorkwamen 

Nu hij op deze manier de zaak door elkaar heeft 
gehaspeld, zit hij m de knoop en vraagt hij de lezers 
van het Maandblad hem te helpen door een opgave 
te zenden van de catalogusnummers van de zegels, 
waarop zij het betrokken woord voor het eerst zagen, 
dus met een zo laag mogelijk catalogusnummer 

In een helder ogenblik heeft hij er al één terug
gevonden, nummer 127 ,,Nederland" i Dat kan alléén 
catalogusnummer 7 zijn en met bijvoorbeeld 90 of 13 
of luchtpost 1 

De laatste vermelding van het lijstje staat dus al 
vast 

127 - Nederland - 7 

HIJ mist echter bijna de helft van zijn 127 woorden ' 
Van afkortingen, hoofdletters, cijfers, deeltekens en 

getallen trok de puzzelredacteur zich mets aan, hij 
herinnert zich uitsluitend gehele woorden (lettergroe-
pen) aan de postzegels te hebben ontleend en wel 
precies, zoals ze er op stonden Dus sluit zegel zijn 
twee woorden, lege is met leege en vis is met visch 

Wie helpt de puzzelredacteur uit zijn moeilijkheden? 
Zend uw opgave per brief m, vergeet met, op uw 
lijstje uw naam en adres te zetten, vermeld op 
de envelop links boven ,,Kerstpuzzel", plak er een 
kinderpostzegel *) op en zend uw oplossing vóór 15 
januari 1968 aan de redactie van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie Statenlaan 51, 's-Graven-
hage 

Onder de goedwillende lezers, die alle, of de meeste 
woorden terugvinden zullen vijf waardebonnen van 
tien gulden — bij voorkeur te besteden bij adverteer
ders m het Maandblad — worden verdeeld Over de 
uiste oplossing, die tezamen met de uitslag in éen der 
erste nummers van de jaargang 1968 wordt bekend-
emaakt, kan met worden gecorrespondeerd 

S Men kan óók de catalogus van 1967 nog gebrui-
eni 

) De zegels komen ten bate van de Stichting voor het Philatelistisch Jeuqd 

erk in Nederland 

Leden') van^) het^) legioen"*) der^) moedigen^), in') 
het koninkrijk^) der lage^) landen'°), d ie " ) zich'^) de'^) 
bestrijding'") van de onkunde'^) op'^) het gebied'^) van 
de Philatelie'^) op de hals'^) hebben^") gehaald^') en^^) 
tot^^) een^") bijzondere^^) zorg^^) hebben gemaakt^') I 

Reeds^^) jaar^^) en dag^°) voeren^') wij^^) deze^) 
nationale^), cultureele^^) str i jd^) in dienst^') van de 
postzegel^^) in heeP^) het land""), van Groningen"") tot 
Limburg''^) 

Deze sociale''^) stri jd moet^") tot het laatsf^) 
gevoerd"^) worden"'), daar"^) reeds in October"^) 1922 
onverlaten^) zich meester^') trachtten^^) te^) maken^) 
van een brandkast^), zeven^) meter^') onder^) water^^) 
liggend^°) voor^') de haven^^) van IJmuiden^) en waar
in" ) o a een oude^^) blauwe^) Mauritius^') zat^) 

Ook^^) nu™) word t " ) de vrede'^) in de wereld'^) van 
de postzegel — ons'") kind'^) i — door'^) n ieuwe") 
gevaren™) bedreigd'^) huizen^") hoog^') wordt de 
toeslag^^) en dit^^) beeld^) is^^) nog^) gans^') met^) 
voltooid^^)! Veertig^") procenten^') bi jslag^) spelen^^) 
m de hoofden**) van hen^^), die s inds*) de bevrijding^') 
onze^s) misdeeldess) hobby'°0) wi l len"") uitbuiten"») 

Zij"'^) weten'"") van de prins'°^) geen"*) kwaad""), 
maar'°8) ik"») zeg"») met ' " ) U"^) geen rode"^) cent"") 
naar"5) het ,,Nationaal"6) fonds" ' ) tot steun"^) aan"^) 
de Vereeniging'^°) tot invoering'^') van het woord'^^) 
gulden'^^) als'^") waardeaanduiding'^^) op de post
zegels'^^) van Nederland'^ ' )" ! 
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De geschiedenis van de Olympische 
winterspelen J. E. StoHc, AIJP 

Het programma van de Olympische 
spelen in de moderne tijd kende aan
vankelijk in het geheel geen winter
sportonderdelen. In 1908 (Londen) en 
1920 (Antwerpen) werd echter het 
schoonrijden op de schaats voor dames 
en heren opgenomen en in 1920 boven
dien nog ijshockey. 

De Scandinavische landen waren niet 
erg enthousiast over de plannen tot in
voering van Olympische winterspelen 
omdat zij daarvan een nadelige invloed 
vreesden voor hun eigen grote winter
sportwedstrijden. Naarmate de winter
sport overal in de wereld meer beoefend 
werd verminderde de weerstand en zo 
konden in 1924 in Chamonix voor het 
eerst Olympische Winterspelen worden 
gehouden. Ter gelegenheid daarvan is 
een poststempel gebruikt met de tekst: 
ChamonixMont Blanc / Sports d'Hiver 
/ JanvierFévrier 1924. Van Olympische 
Winterspelen mocht toen nog niet wor
den gesproken omdat het Internationaal 
Olympisch Comité pas in 1925 aan de 
winterspelen van 1924 ook officieel de 
status van eerste Olympische Winter
spelen toekende. 

Uiteraard konden de tweede Olym
pische Winterspelen in 1928 niet even
als de gewone spelen in Nederland wor
den gehouden. De organisatie daarvan 
werd daarom opgedragen aan Sankt 
Moritz. De wedstrijden werden ten zeer
ste gehinderd door langdurige föhn
winden. Sonja Henie, in Chamonix nog 
op de laatste plaats, veroverde bij het 
kunstrijden de gouden medaille. Er zijn 
bij deze gelegenheid geen speciale stem
pels en zegels gebruikt. ' 

Ook de derde Olympische Winter
spelen in 1932 te Lake Placid in de Ver
enigde Staten van Amerika, hadden 
ernstig te lijden van de weersomstan
digheden. Door regen en smeltende 
sneeuw was de route van de 50km 
skimarathon zo slecht geworden dat de 
deelnemers gedeeltelijk over naakte 
rotsen en boomstronken hun weg moes
ten zoeken. De winnaar bereikte be
bloed en met gescheurde kleren de fi
nish. 
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De Amerikaanse posterijen gaven 
voor deze gelegenheid één, niet zeer 
fraaie, zegel uit met de afbeelding van 
een skiloper tijdens een afdaling. Dit 
onderdeel kwam echter op het program
ma niet voor. Deze zegel is ook met vele 
voorafstempelingen in omloop gebracht. 

Er waren geen bijzondere stempels. 
Sonja Henie ging opnieuw met een gou
den medaille naar huis. 

In 1936 had Duitsland nog het recht 
zowel de zomerspelen als de winter
spelen te organiseren en maakte van dat 
recht graag gebruik. Tegenwoordig wor
den de winterspelen geheel afzonder
lijk van de normale spelen door het 
Internationaal Olympisch Comité toege
wezen. GarmischPartenkirchen ontving 
de vierde Olympische Winterspelen. 
Aan het programma waren nu ook de 
alpine ski wedstrijden toegevoegd. Sonja 
Henie veroverde voor de derde maal een 
Olympische gouden medaille. 
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De Duitse posterijen waren paraat 
met drie toeslagzegels, twee postkaar
ten, enkele Propagandastempels en een 
groter aantal herinneringsstempels. 
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GARMISCH ^^^ 
PARTENKIRCHEN 

De vijfde Olympische Winterspelen 
zouden in Sapporo, Japan, gehouden 
worden maar door de oorlog met China 
moest Japan de organisatie teruggeven. 
Daarna werd Helsinki aangewezen en 
later nog Sankt Moritz. Toen ook dat 
moeilijkheden gaf kon men door tijd
gebrek niet anders doen dan weer terug 
te vallen op GarmischPartenkirchen. 
Het gemeentebestuur van deze stad nam 
terstond het in 1936 gebruikte frankeer
machinestempel weer in gebruik, met 
een aangepaste tekst. Door de tweede 
wereldoorlog vervielen deze winterspe
len ten slotte geheel. 

Urpo«^ rbmiU (tmnbrthtn 

Na de oorlog werden de winterspelen 
voor het eerst weer georganiseerd in 
1948 en wel te Sankt Moritz. Opnieuw 
werden alle records betreffende aantal 
deelnemers (bijna duizend) en deelne
mende landen (28) verbeterd. 

In tegenstelling tot de zomerspelen 
worden de niet doorgegane winterspelen 
niet genummerd. De winterspelen van 
1948 zijn dus bekend als de vijfde Olym
pische Winterspelen. 

HELVETIA 3 0 
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Zwitserland gaf een toeslagserie uit, 
bestaande uit vier zegels en maakte met 
enkele poststempels propaganda voor 
het kopen van die zegels. Tijdens de 
spelen werd tenslotte nog een herinne
ringsstemijel gebruikt. 

OLYMPIA 1948 ST. MORITZ 

OLYMPIA 1948 5T.MOR!T7 

VLMVHriSKE VlNTItteKEB 

OSLO, 14 >S FBBK 19$e 

De winterspelen 1956 in Cortina 
d'Ampezzo (Italië), voor het eerst door 
televisiereportages bij miljoenen in de 
huiskamer gebracht, werden in spor
tief opzicht beheerst door de Russen 
en de Oostenrijkers. De Scandinavische 
suprematie was volledig doorbroken. 
Alleen bij het skispringen waren de Fin
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De Verenigde Staten van Amerika or
ganiseerden de achtste Olympische Win
terspelen (1960) in Squaw Valley, een 
kleine en veraf gelegen wintersport
plaats in Californië. Het aantal deel
nemers bedroeg daardoor slechts 749 
uit 30 landen. Daarbij waren echter wel 
Sjoukje Dijkstra en Jan Pesman, die 
respectievelijk een zilveren en een bron
zen medaille mee naar huis brachten. 

; WK^^i? 

■■ '»»■■■■>»■■■ 

mÊmmm 
WINTER GiJ^IS 

Met één zegel en een betrekkelijk klein 
aantal stempels hebben de Amerikaanse 
posterijen dit sportgebeuren sober ge
documenteerd. 

r i8ST DAï OF l i S U t 

De zesde Olympische Winterspelen 
werden in 1952 door Noorwegen geor
ganiseerd en gehouden in de omtrek 
van Oslo, voor het eerst na de tweede 
wereldoorlog weer met (West) Duitse 
deelneming. De Noren waren in een 
bijzondere vorm en veroverden 7 van 
de 22 gouden medailles. Honderddui
zend mensen waren getuige van het 
meest spectaculaire nummer, het ski
springen van de grote schans, waarbij 
de Noren zowel de gouden als de zil
veren medaille veroverden. 
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De Noorse postdienst kwam met een 
erie van drie toeslagzegels waarop on
er andere de afbeeldingen van de be
aamde hardrijder Mathisen en van de 
kisprmger Schelderup. Voorts werden 
nkele propaganda en herinnerings
tempels gebruikt. 

nen oppermachtig. Een fraaie serie van 
vier zegels met afbeeldingen van de 
nieuwe stadions en de springschans als
mede een groot aantal propaganda en 
herinneringsstempels vormden de bij
drage van de Italiaanse posterijen. 

Ook enkele andere landen schonken 
met bijzondere zegels of stempels aan
dacht aan deze winterspelen. 
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De winterspelen 1964 in Innsbruck 
brachten voor Nederland als hoogtepunt 
de overtuigende overwinning van Sjouk
je Dijkstra bij het zo spectaculaire en 
tevens zo charmante kunstrijden. Te
gen Marika Kilius en Hans Jürgen 
Bäumler, die tegen de verwachting in 
bij het kunstrijden voor paren niet ver
der kwamen dan de tweede plaats, rees 
de verdenking dat zij al vóór de spelen 
een filmcontract hadden getekend. Voor
dat het Internationaal Olympisch Comité 
een uitspraak kon doen boden de ster
ren zelf aan hun medaille terug te 
geven. Enkele maanden later kwam de 
betrokken film, „Die Grosse Kur" in de 
bioscopen. 

MarlKo Kilius  H J Bilumlrr 

Jm. 
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De geschiedenis van de Olympische winterspelen 

De organisatoren hadden dat jaar te 
kampen met het lenteachtige weer. De 
springschans moest zelfs met aange
voerde sneeuw worden bekleed. 
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De Oostenrijkse postdienst kwam met 
een fraaie serie van zeven zegels met 
afbeeldingen van sportlieden in volle 
actie, 69 postkaarten met een ingedruk
te zegel van de bijzondere serie en een 
buitengewoon groot aantal propaganda
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en herinneringsstempels. Bijna vijfen
twintig andere landen en landjes kwa
men ook met speciale uitgiften, waar
onder zelfs het Afrikaanse negerstaatje 

Boeroendi. De moeilijkheid dat negers 
in het algemeen niet de beste schaat
senüjders en skilopers zijn werd opge
lost door van de afgebeelde sportfigu
ren het hoofd maar weg te laten. 

De tiende Olympische Winterspelen 
zullen van 5 tot 18 februari 1968 in 
Grenoble, Frankrijk, worden gehouden. 
Frankrijk en een aantal andere landen 
hebben met bijzondere zegels en stem

X O C V I M P I O U K B O 
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pels langs postale wegen al lang naar 
deze sportgebeurtenis verwezen. In een 
afzonderlijk artikel komen wij daarop 
terug. 

De TBCKERSTZEGELS 1967 

    " ■ ■ É ~ 

Helaas te laat voor plaatsing in het novembernummer 
ontvingen wij de bijzonderheden en zegels van de ieder 
jaar uitgegeven kerstzegels ten bate van de tuberculosebe
strijding in Nederland. 

Evenals vorige jaren zijn deze plakzegels ontworpen door 
de heer P. Wetselaar te Bennebroek; ze stellen mistletoe 
voor, een vooral in de Angelsaksische landen veel gebruikte 
kerstversiering binnenshuis. De traditie wil, dat men iedere 
vrouw onder een bosje mistletoe — of maretak zoals de 
Nederlandse naam luidt — mag kussen, zonder dat echt
genoot, verloofde of vriend daartegen bezwaar mag ma
ken. 

De zegels zijn verkrijgbaar in velletjes van tien stuks en 
ook in boekjes met tien velletjes. De prijs is ƒ 0,10 per zegel, 
ƒ 1,— per velletje of ƒ 10,— per boekje. Ze kunnen bestel 
worden door overschrijving van het verschuldigde bedra 
op postrekening nummer 31.72.58 ten name van KNCV *) 
afdeling kerstzegels, Riouwstraat 7, 's-Gravenhage. 

Wij kunnen het gebruik van deze plakzegels — aan d 
achterzijde van uw kerstcorrespondentie — warm aanbe 
velen. Ze zijn mooi; u dient er een voortreffelijk doel mede 
Bestel ze nog vandaag! 

*) Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrij 
ding der Tuberculose. 
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IN MEMORIAM 

I. VAN BUEREN 

Op vrijdag 1 december 1967 is in de hoofdstad plotseling overleden de voor
zitter van de Vereniging De Beeidphilatelist, de Amsterdamse arts I. van 
Eueren. 

Na een groot deel van zijn leven te hebben doorgebracht in Indonesië, waar 
hij een bekend verzamelaar was, keerde hij naar Nederland terug en werd op 
1 juli 1958 lid van onze vereniging. 

Enige tijd bekleedde hij de functie van secretaris en in 1961, bij het aftreden 
van de heer Van der Heijden, werd hij tot voorzitter gekozen. 

Dit was juist vóór „De Beeidphilatelist" zijn tweede lustrum vierde en, niet 
slechts bij deze gelegenheid, maar gedurende al de jaren van zijn voorzitter
schap, gaf hij de bewijzen van zijn kwaliteiten. 

Zijn normale werkzaamheden als arts, die toch wel het een en ander van 
hem eisten, beletten hem niet voortdurend blijk te geven van zijn grote liefde 
en belangstelling voor de filatelie in het algemeen an voor de vereniging ,.De 
Beeldphilatelist" in het bijzonder en men mag de feestelijke herdenking van 
het derde lustrum in 1967 van deze vereniging dan ook niet alleen beschouwen 
als een mijlpaal in de geschiedenis daarvan, maar ook in zekere zin als de 
kroon op van Buerens werk. 

Hij ontviel ons op 63jarige leeftijd, een leefijd, waarop we, — gemeten naar 
de huidige maatstaven — nog veel van zijn enthousiasme en zijn enorme werk
lust mochten verwachten. Zijn heengaan laat in onze rijen een plaats open, die 
niet zo gemakkelijk zal kunnen worden ingenomen. 

Onze hartelijke deelneming gaat uit naar zijn echtgenote, die hem op alle 
vergaderingen zo trouw vergezelde en hem ook in zijn werk terzijde stond. 
Moge de oprechte sympathie van ons allen haar een kleine steun zijn bij dit 
grote verlies. 

L. J. VAN DE POL 

CANADESE POST 

Uitgifteprogramma 1968 
De Canadese posterijen hebben het uitgifteprogramma 

voor 1968 bekendgemaakt. Het begint op 15 februari met 
een zegel in de „Canadian Wildlife series" welke serie 
al jaren loopt (1953). De „gray jay" (Canadese gaai) zal 
op deze zegel worden afgebeeld. 

Ter herdenking van het feit dat het tweehonderd jaar ge
leden is dat de eerste waarnemingen met barometer en 
thermometer werden geregistreerd zal op 13 maart een ze
gel in omloop worden gebracht die de aandacht wil vesti
gen op het ■werk van de meteorologische dienst. Deze viraar
nemingen werden in Canada voor het eerst uitgevoerd in 
Fort Churchill aan de Hudson Bay in Noord Manitoba. 

De narwal, een tamelijk onbekend zoogdier van het hoge 
noorden, wordt afgebeeld op een zegel die op 10 april in 
circulatie wordt gebracht. Deze zegel is ook een aanvulling 
op de ,,Wildlife"serie, en zal waarschijnlijk de laatste 
zegel zijn in deze reeks. 

Op 8 mei zal een zegel worden uitgegeven ter gelegen
heid van de ,,Internationale Hydrologische Decade" (UNES
CO). Deze zegel wil de aandacht vestigen op het zorgvul
dig gebruik van water. 

In 1968 is 5 juni de datum waarop men een zegel in 
omloop zal brengen ter gelegenheid van de driehonderdste 
verjaardag van de reis van de „Nonsuch". Deze reis legde 
het westen van Canada open door middel van de pelshan
del. De bemanning van de „Nonsuch" vestigde een factorij 
in Rupert's House aan de James Bay en dit was het begin 
van de beroemde Hudson Bay Company. 

In de tweede helft van het jaar is 3 juli de eerste dag 
van uitgifte van een zegel waarop „la crosse", een balspel 
beoefend door Indianen, zal worden afgebeeld. 

De wapenstilstand, die het einde inluidde van de eerste 
wereldoorlog, zal worden herdacht met een uitgifte van 
een zegel op 6 november. 

De jaarlijkse kerstzegels zullen in 1968 verschijnen 
op 9 oktober. Het is de vijfde maal dat deze zegels worden 
uitgegeven. 

Aangezien op dit ogenblik door de „PostmasterGeneral", 
dat is de minister van de Canadese posterijen, een voorstel 
is ingediend om het tarief voor lokale en interlokale brief

est te verhogen is het onmogelijk de waarden waarin deze 
egen zegels zullen verschijnen te vermelden. 

Wijziging dagtekeningstempel 
Etten (N.B.) 
Laatstedagstempel 

Het sterk industrialiserende Westbrabantse EttenLeur 
bouwde in enkele jaren haar vroegere kernen Etten en Leur 
aan elkaar. De officiële gemeentenaam, thans nog „Etten en 
Leur", zal met ingang van 1 januari 1968 „EttenLeur" 
luiden. 

Begin januari zullen tevens de postbestellingen in deze ge
meente worden gewijzigd. De bestelkring Etten en de be
stelkring Leur zullen tot één bestelkring EttenLeur worden 
samengevoegd. Ook de buslichtingen zullen door de bestel
kring EttenLeur worden verzorgd, tengevolge waarvan te
vens de postafstempeling centraal zal geschieden. 

In verband met het vorenstaande zal het dagtekening
stempel „Etten (N.B.)" definitief buiten gebruik worden ge
steld en vervangen worden door het dagtekeningstempel 
„EttenLeur". 

Zij die prijs stellen op het laatstedagstempel van „Etten 
(N.B.y of op een eerstedagstempel „EttenLeur', kunnen 
vóór 1 januari aanstaande aan het gemeentebestuur van 
EttenLeur, Raadhuis (kamer 5), EttenLeur, een of meer ge
adresseerde en gefrankeerde enveloppen in gesloten couvert 
zenden, die dan door de zorg van het gemeentebestuur op 
hel juiste tijdstip ter post zullen worden bezorgd. In een 
geleidebriefje dient men duidelijk te vermelden, op welke 
stempels men prijs stelt. 

Opbrengst van topstukken 
Enkele spectaculaire opbrengsten bij de 423e veiling van 

J. L. van Dieten, 'sGravenhage: 
Denemarken 
Nummer 1 op brief ".. . . . ƒ 2.000,— 
Saksen 
Nummer 1 luxe exemplaar, gebruikt ƒ 3.400,— 
Frankrqk 
Luchtpost „lie de France" 
compleet, ongebruikt f 6.100,— 
Italiaanse Koloniën 
De vier dienstzegels luchtpost 
van Generaal Balbo ƒ 1.600,— 
Nederland 
Brugpaar van nummer 1 op brief ƒ 13.300,—• 
Luxe hoekstuk van nummer 3 op brief f 1.500,— 
Blok van vier van nummer 6, ongebruikt ƒ 3.300,— 
Puntstempel 155 Kamp Wies:veld op brief ƒ 1.950,— 
Puntstempel 159 Kamp bij Miliigen op brief ƒ 1.350,— 
Zomerzegel 1967 25 cent 
zonder waarde-inschrift ƒ 400,— 
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De Abel Tasman-vlucht 

Mr. K. Viehoff 

Ruim driehonderdvijftig jaar geleden — op 25 oktober 
1616 — landde de eerste Nederlandse zeevaarder in Australië. 
Iets meer dan drie eeuwen later — op 14 mei 1931 — zette 
de eerste Nederlandse luchtvaarder zijn kist in Australië 
aan de grond. Het doel van de Abel Tasman-vlucht was 
bereikt. 

In 1923 kon men in de Indische bladen lezen, dat de re
gering de luitenant-vliegenier Pattist naar Parijs had gezon
den voor het volgen van een opleiding tot vliegingenieur. Die 
uitzending heeft wel vruchten afgeworpen. Als een aantal 
jaren later het plan rijst voor een exploratie van de lucht-
route naar Australië, wordt Pattist als de aangewezen man 
voor een opdracht van die aard beschouwd. De tweede piloot 
Moll wordt mede wegens zijn meteorologische kennis uitge
kozen; hij zal tevens de Telefunken-radio bedienen, een 
artikel, dat in die dagen nog verre van algemeen was. Boord-
mecanicièn was Elleman. 

De Fokker PK-AFC (topsnelheid 150 kilometer per uur), 
voor deze vlucht „Abel Tasman" gedoopt, was hetzelfde 
toestel waarmee Schott in februari van dat jaar zijn befaam
de noodlanding in de rimboe bij Pakanbaroe uitvoerde. 

De vlucht wordt vastgesteld op 12 mei, waarbij er aan
sluiting zal zijn op het Holland-Indië-vliegtuig, dat op 
11 mei moet aankomen; zou dit vertraging hebben, dan zou 
de Abel Tasman een dag later vertrekken. 

Er kan echter op tijd, 12 mei om 6.—• uur 's morgens, uit 
Batavia worden vertrokken. De vlucht verloopt als volgt: 
12 mei: Batavia-Semarang-Soerabaja-Rambang, 13. Ram-
bang-Koepang, 14: Koepang-Wyndham, 15: Wyndham-Bru-
nette Downs, 16: Brunette Downs-Camooweal-Cloncurry, 
17: Cloncurry-Long Reach, 18: Long Reach-Bnsbane-Sydney, 
19: Sydney-Melbourne, 20: Melbourne-Canberra, 21: Can
berra-Sydney, 24: Sydney-Long Reach, 25: Long Reach-
Wyndham, 26: Wyndham-Koepang-Rambang en 27: Rambang-
Soerabaja-Batavia. 

Wegens kleine defecten moeten op het traject Batavia-
Semarang op het militaire vliegveld Kali Djati en op het 
traject Rambang-Koepang te Bima (Soembawa) tussenlandin
gen worden gemaakt, maar in het algemeen verloopt de 
vlucht voorspoedig. 

De Indische PTT gaf een bijzondere luchtpostzegel uit met 
een gestileerde afbeelding van de vlieger Pattist voor een 
kaart van de Australische noordkust. Batavia, Semarang, 
Soerabaja en Koepang gebruikten een speciaal ruitvormig 
stempel. 
Op de Nederlandse post werd deze luchtpostzegel, die aan 
de Nederlandse kantoren verkrijgbaar was, met de gewone 
datumstempel vernietigd, waarna in Indië het speciale stem
pel naast de zegels werd geplaatst. Was de luchtpostzegel 
niet of onvoldoende gestempeld, dan werd het speciale stem
pel óp de zegel geplaatst. 

In Nederlands-Indie werd alle post, behalve de te Sema
rang, Soerabaja of Koepang geposte stukken, te Batavia 
voorzien van het speciale stempyel op de luchtpostzegel. (Voor 
gevallen waarin de luchtpostzegel tegen de voorschriften 
met de gewone stempel was gestempeld, was geen regeling 
getroffen; later bij de driehoekszegels kwam een voorschrift, 
dat in zulke gevallen van dienstwege een nieuwe luchtpost
zegel moest worden bijgeplakt en reglementair vernietigd.) 

Gewoonlijk is het bijzondere stempel gedateerd op 9 of 
11 mei, zelden op zondag 10 mei. De Koepangstempels zijn 
meestal 13 mei gedateerd. De verstelbare datumregel is nogal 
eens onduidelijk; zozeer dat soms het dagcijfer of zelfs de 
gehele datum is weggevallen. 

Uit Batavia werd, inclusief de post uit Nederland, 86*/2 
kilogram post meegenomen en wel 0,7 kg voor Koepang, 
0,6 voor Wyndham, 2,3 voor Brisbane, 11,3 voor Melbourne 
en 71,3 voor Sydney. In Semarang werd 10.8 kg bijgeladen 
(868 stuks voor Australië en 8 voor Koepang). Bovendien 
werden nog buiten de postzakken tien stukken voor Austra
lië en twee voor Koepang meegegeven; daartoe was een post-
ambtenaar met zegels op het vliegveld Simongan aanwezig. 
Deze stukken moeten dus 12 mei gedateerd zijn. Ook van 
Soerabaja, waar 's middags werd vertrokken, zijn stukken 
met ruJtstempel 12 mei bekend. Ten slotte werd op 13 mei te 
Koepang post bijgeladen. 

In plaats van het door de Qantas gebruikte Port Darwin 
werd als eerste aanvlleghaven Wyndham gekozen, dat over 
een beter en groter vliegveld beschikte. Uit het bovenstaande 
valt op te maken, dat depêches voor Wyndham, Brisbane, 

Pattistzegel abusievelijk door kantoor Taloe met het gewone datum
stempel afgestempeld, zoals van dienstwege is bijgeschreven. Dus 
het ruitstempel naast de zegels. 

AAN 

Nederlandse post Pattistzegel onvoldoende afgestempeld, dus 
ruitstempel op de zegel 

VI' % 
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Australische zegel bij uitzondering afgestempeld met het speciale 
stempel van de terugvlucht. 

Ruitstempel van Koepang 

Op deze zegel die op 26 november 1962 verscheen ter gelegenheid 
van de Dag van de postzegel zijn de handen en de werkfuigen van 
de graveur afgebeeld Het werktuig dat de graveur in de rechter
hand houdt IS de burijn; een tweede exemplaar ligt op de voorgrond 
met de punt tussen de letters S en T. 

DER OESTERREICHISCHE BRIEFMARKENSTICH, dr. 
Ncra Keil. Oesterreichischer Bundesverlag für Unterricht, 
Wissenschaft und Kunst, Wien; 104 bladzijden, 194 afbeel
dingen, linnen band. Prys S 139 (ongeveer / 25,—). 

Sydney en Melbourne waren klaargemaakt. Merkwaardiger
wijs vermeldt de laatste Nederlandse luchtpostcatalogus wel 
Wyndham, maar niet Brisbane. Het is overigens zeer de 
vraag of te Wyndham wel post is afgegeven. Het dienst-
telegram uit Sydney luidt onder andere: „Na Cloncurry ble
ven we een nacht in Long Reach. Den daaropvolgenden dag 
kwamen we te Brisbane aan en leverden daar de eerste 
Australische mail af. We hadden een prachtige reis van Bris
bane naar Sydney. We zetten thans onze reis naar Melbourne 
voort." Een brief naar Port Darwin, die het aankomststempel 
van Brisbane draagt, lijkt dit te bevestigen. 

Post voor Wyndham heb ik nog nooit onder ogen gehad; 
een stuk met aankomststempel Wyndham 14 mei zou het 
tegenbewijs leveren. Mocht een van de lezers een stuk met 
aankomststempel Wyndham bezitten, dan houd ik mij voor 
toezending of melding zeer aanbevolen. 

Ook in het buitenland bestond veel belangstelling voor 
deze vlucht. Uit verschillende Europese landen (Duitsland, 
Oostenrijk, Engeland. Ierland, Polen) werd post meegezonden, 
die soms wel, soms niet van het speciale stempel werd voor
zien. Ook uit de Straits Settlements en de Maleise staten 
werd post meegegeven. 

Nadat de vliegers in Australië enthousiast waren ontvangen, 
aanvaardden zij op 24 mei de terugreis. De Australische pos
terijen gaven brievenmalen voor Batavia, Calcutta en 
Amsterdam mee. Een ovaal violet stempel werd naast de 
zegels geplaatst, een enkele maal op een zegel die onaf-
gestempeld was gebleven. Nogal wat post bleef van het 
speciale stempel verstoken. 

Voor deze terugvlucht zijn twee verschillende gelegenheids-
enveloppen bekend: één met rood-wit-blauwe kleuren, uit
gegeven door de KPM (Koninklijke Paketvaartmaatschappij) 
en een bruine envelop van Australische herkomst (waarop de 
vlucht als een Australié-Engeland-vlucht wordt aangegeven). 

De te Batavia uitgeladen post kreeg het ruitstempel als 
aankomststempel. Bovendien werd post vervoerd van Koe
pang naar Soerabaja en Batavia, die ook de bijzondere 
stempels als vertrek- en aankomststempels kreeg. 

De vlucht was in elk opzicht een succes, maar de imperiale 
luchtvaartpolitiek verhinderde de totstandkoming van een 
luchtlijn. Het zou nog zeven jaar duren vóór de KNILM 
(Konmklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaartmaatschappij) 
vergunning kreeg een geregelde dienst op Australië te openen. 

In 99 van de 100 gevallen gebruikt de Oostenrijkse staats
drukkerij een koper- of staalgravure voor het vervaardigen 
van haar postzegels. De ideale kunst voor de postzegel is 
de zuivere, onvermengde techniek van de gravure, aldus dr. 
Keil in haar boek over de geschiedenis van de Oostenrijk
se postzegelgravure. Die voorkeur deelt ze met de Neder
landse postzegelontwerper H. Levigne, die 24 gravures heeft 
gestoken voor Nederlandse postzegels en die zijn Kinder
zegels van 1932, die in rasterdiepdruk werden uitgevoerd, 
als een jeugdzonde beschouwt (oktobernummer 1967, blad
zijde 568). 

De geschiedenis van de Oostenrijkse postzegelgravure 
gaat terug tot de vijftiende eeuw toen de gravurekunst ont
stond. De school van de Oostenrijkse graveurs beschouwt 
zich als de hoedster van de traditie van het oude handwerk. 
Men vindt in het boek een schema van een stamboom van 
graveurs die sinds de tweede helft van de vorige eeuw ge
stalte hebben gegeven aan de Oostenrijkse postzegel. Wie 
niet behoort tot de meesters en leerlingen van deze school 
wordt geacht „ausser Tradition" (buiten de traditie) te 
werken. 

Aan het slot van het boek is een lijst opgenomen van de 
zegels die tussen 1890 en 1966 in Oostenrijk zijn uitgegeven, 
met vermelding van datum van uitgifte, namen van ontwer
per en graveur, alsook gegevens over de toegepaste druk
techniek. 

Een ideaal geschenk voor de Oostenrijkverzamelaar, die 
precies wil weten waarom hij de zegels van zijn verzamel-
gebied zo uitzonderlijk mooi vindt, en een aanwinst voor elke 
bibliotheek. 

A. BOERMA. 

Voor uw boekenplank 
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LUMINESCERENDE ZEGELS 
G. H. F. Meijer, ing. 

BELGIË 

Luminescerende zegels 
Zoals wij in ons artikel in het novembernummer, blad

zijde 621, opgaven, werkt men in België met fosforescerende 
postzegels voor de briefpost. Voor drukwerk was men nog 
doende een oplossing te vinden. 

De proeven hiervoor zijn nu, naar wij van de meest ge
zaghebbende bron vernamen, in volle gang. Men begon 
met de post- (nu brief-)kaarten een fluorescerende laag 
over de postzegel te geven. Daarna nam men proeven met 
een fluorescerende balk naast de postzegel. De briefkaar
ten zijn nu voorzien van een dergelijke flurorescerende 
balk. De tekstverandering van post- naar briefkaart viel 
toevallig samen met deze fluorescerende toevoeging. Tot 
nu toe verschenen de 2 Fr.-kaarten binnenland: Vlaams, 
Frans, Vlaams/Frans en Frans/Vlaams. 

Verder is men op het ogenblik doende met fluoresce
rende zegels beneden de 1 Frank. De opzetmachines moe
ten dan zodanig worden verbouwd dat eerst een aftasting 
op fosforescentie plaatsheeft voor de normale brieven. 
Drukwerk loopt via een wissel via een speciaal kanaal en 
wordt op fluorescentie afgetast. De stukken zonder derge
lijke zegels (giro, dienst en niet-luminescerende zegels) 
worden van een aparte stapelaar uit met de hand gestem
peld. 

Proeven van de postkaarten zijn niet te verkrijgen, want 
alle zegels en kaarten moeten terug naar de drukkerij te 
Mechelen. Zodra de definitieve fluorescerende zegels voor 
drukwerk verschijnen zullen wij hiervan melding maken. 

JAPAN 
Zojuist ontvingen wij bericht van de afdeling Postmecha-
nisatie van het Japanse Postministerie dat men op 1 juli 
van dit jaar van fosforescente detectie op optische detectie 
is overgegaan, omdat: 
1. men 10 pet aan drukkosten voor de speciale fosfordruk 

kon sparen; 
2. men niet bang behoeft te zijn voor „missers", want de 

detectie werkt accuraat; 
bij optische detectie 

3. a. de kleur van de zegel wordt vastgesteld; 
b. de afstand van de postzegel van de hoek van de kaart 

of envelop wordt vastgesteld; 
c de tint (darkness) van de zegel wordt vastgesteld door 

middel van drie „kijkgaten". Eén boven, één op circa 
een derde van de hoogte en één onderaan. 

De nieuwe machines worden nu getest in Tokio en in 
Kawasaki (in de buurt van Yokohama). 

Men heeft intussen de volgende postwaarden gewijzigd: 
7 Yen zegel en kaart 

15 Yen zegel en kaart 
20 Yen zegel en kaart 
50 Yen zegel en kaart 
65 Yen zegel en kaart 

Hierbij afgebeeld is de kaart van 7 Yen, die werd ge
stempeld in het kantoor Siba, waar op het ogenblik een 
proef aan de gang is. 

Men zie in dit verband ook het Maandblad van augustus 
1967, bladzijde 463, onder Japan. 

Alle filatelistisch belangrijke zegels voor normaal gebruik 
zullen binnenkort worden gewijzigd. Er is één restrictie: 
de kleur. Er zijn zes kleuren beschikbaar en deze moeten 
worden aangehouden en moeten overheersen. 

Voorts is van belang dat er diverse machinemogelijkhe-
den in het nieuwe systeem zijn. Men zal ook de oude ma
chines hiervoor kunnen ombouwen. 

Zoals wij al eerder gemeld hebben, is Japan zeer voor
uitstrevend op dit gebied. De Japanners keken de kunst af 
van de westerse landen en deze staan nu verwonderd en 
sceptisch tegenover deze nieuwe methode, waarvan men 
in tal van landen al was afgestapt. En nu begint Japan er 
weer mee! Terwijl het nog schijnt te voldoen ook, volgens 
het bovenstaande bericht. De evolutie is in volle gang en 
wie weet wat er zich nog voor mogelijkheden voordoen. 

Voor uw boekenplank 

DEUTSCHE FLUGZEUGTYPEN AUF BRIEFMARKEN 
UND IN STEMPELN, 1967. Uitgever^: Kurt Dahman-Ver
lag, Fuggerstrasse 38, 1 Berlin 30; 56 bladzvjden met 50 af
beeldingen, formaat 20Vi x 14V2 centimeter, gestencild. 
Prys DM 6,-. 

Deze uitgave van de firma Kurt Dahman te Berlijn is 
uitermate geschikt voor de motiefverzamelaars en ook te
vens interessant voor de luchtpostverzamelaars. 

Het geheel heeft de bewerker, Hans Joachim Lehmann, 
zeer uitvoerig opgezet; alleen jammer dat de uitvoering 
(stencil) te wensen laat. Het boekwerkje bestaat uit ruim 
55 bladzijden met circa 50 afbeeldingen, doch noterin
gen worden niet gegeven. Te bestellen bij de uitgeefster. 

R. TOCILA. 

FACIT 1968, Specialized Catalogue of Scandinavian 
Si'amps, uitgave van Frimaerkshuset AB, Maestersamuels-
gatan 3, Stockholm C. 

In aansluiting op de recensie van deze catalogus in het 
oktobernummer, bladzijde 566, kunnen wij thans berichten 
dat importeur voor Nederland van dit werk is: Postzegel 
handel „Viking", Boddenstraat 55, Almelo. De prijs van de 
catalogus bedraagt ƒ 12,75. 

De importeur deelt ons nog mede, dat de Parijse verval
singen door de uitgeverij uitsluitend beschikbaar worden| 
gesteld aan verenigingen, die naar haar oordeel en — voor 
wat de verenigingen in de Benelux betreft — na ingewon 
nen advies van de importeur daarvoor in aanmerking] 
komen. 
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Opzetstempelmachinete Rotterdam in bedrijf 

Op 10 november 1967 stond op de twaalfde verdieping 
van het Districtspostkantoor naast het Centraal Station te 
Rotterdam dan eindelijk de opzetstempelmachine gereed 
voor de eerste proefnemingen. Op 20 november werd voor 
de eerste maal daadwerkelijk „life-post" doorgevoerd, dat 
wil zeggen dat de machine werd gebruikt voor het door
voeren van normale poststukken in het kader van de ge
wone dienstuitvoering. 

Deze machine van het fabrikaat Standard Elektrik Lo
renz (S.E.L.) type F-8400/III bestaat uit: 
a. afneeminrichting; 
b meettraject I; 
c. wend- en passeertraject; 
d. meettraject II; 
e. stempel- en omkeertraject; 

If. toevoertraject; 
|g. tussenstapelaar. 

Een nulstapelaar met servo-besturing zal hieraan binnen-
jkort nog worden toegevoegd. De machine is modulair, dat 
Jwil zeggen dat de diverse trajecten (als element) naar 
|behoefte achter elkaar kunnen worden aangesloten. 

De afneeminrichting bevat de separator, die de brieven 
Istuk voor stuk afneemt en naar het meettraject voert met 
|een snelheid van circa drie meter per seconde. 

Het meettraject I heeft als belangrijkste onderdelen de 
Deide aftastkoppen langs de transportband. Zij belichten 
iet ulraviolet licht de onderste rand van de voorbijglij-

iende zendingen (4 centimeter vrijhouden voor de post, 
iat stempel kent u!) en zoeken met foto-elektrische ont-
i^angers naar de fosforescerend nalichtende postzegel(s). 
Iet wend- en passeertraject heeft aan het begin van dit 
bouwelement een wissel, die bestuurd wordt door het vorige 
element (b). Zendingen met zegel aan de onderzijde (alle 
brieven gaan kopstaand door de machine) glijden rechtuit, 
lerwijl de zendingen waar de tastkoppen geen zegel aan de 
Jnderkant vonden (zagen!), via de wissel in het wendtra-
lect komen, waar zij 180° om hun lengte-as worden gekeerd, 
^ij het punt van samenkomst van deze trajecten moeten 
|us alle brieven op hun bovenkant staan, met al of niet een 
af meer) postzegels aan de onderzijde. Rollenborstels hou-

len de brieven in de goede stand. 

Evenals bij element c begint het meettraject II (d) hier 
ook met een wissel, die gestuurd wordt door c. Zen
dingen zonder zegels, of zonder luminescerende zegels, glij
den in een nulstapelaar. 

De brieven met zegels worden gesplitst in twee kanalen, 
waarbij de wisselstand wordt bestuurd, mèt zegel aan de 
voorzijde óf zegel aan de achterzijde. In elk kanaal is een 
stempelaar aangebracht, die met continu aangevoerde 
stempelinkt werkt. Eén vulling is voldoende voor 150.000 
stempels minimaal. In één der kanalen bevindt zich een 
keerwissel, die de bewegingsrichting 180° omkeert, zodat 
aan het einde van deze beide kanalen alle brieven met hun 
zegel(s) aan dezelfde zijde en op dezelfde plaats naar de 
eindstapelaar worden getransporteerd. Deze is uitgevoerd 
als tussenstapelaar, dat wil zeggen dat een ingebouwde af
nemer de brieven stuk voor stuk naar de codeerplaatsen 
van de sorteermachine zendt, die „on line" met de SEL-
opzetstempelmachine zijn verbonden. 

Het codeerpersoneel ziet alle brieven (en andere stukken) 
dus in de juiste leesstand om er door middel van een toet
senbord de juiste bestemmingscode aan te kunnen geven, 
waarna de sorteermachine voor de verdeling over de over
eenkomstige bestemmingsvakken zorgt. 

G. H. F. MEIJER, ing. 

Voor uw boekenplank 
IN ALLE WELT", LUFTPOST DER DEUTSCHEN DE-
lOKRATISCHEN REPUBLIK, 1967. Derde druk. Uitgevery: 
tur t Dahman-Verlag, Fuggerstrasse 38, 1 Berlin 30; 44 
ladzijden met 128 stempelafbeeldingen, gestencild. Prvjs 
IM 6,-. 
]Dit werkje is dezer dagen uitgegeven door de Westberlijnse 
rma Kurt Dahman, en behandelt de luchtpost (eerste en 
leciale vluchten) naar en van Oost-Duitsland. Sinds 1950, 
len het vliegverkeer in Oost-Duitsland weer op gang kwam, 
pn er ruim 100 hoofdnummers te verzamelen. Het geheel 

wederom in stencildruk uitgevoerd, met een kleine 50 
adzijden, met bijna 130 afbeeldingen en 300 prijsnoteringen. 
)e catalogus kan men bestellen bij de uitgeefster. 

R. TOCILA. 

INDBUCH DER BEZIRKSAUFDRUCKMARKEN. Teil I. 
Sine Übersiclit über die Briefmarken der Währungsre-

hm in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone 
lutschlands. Zusammengestellt von Werner Fläschendrä-

Uitgegeven onder nummer 5 in de „Philatelistische 
rschungsberichte" door Transpress VEB Verlag für Ver-
lirswesen. Gedrukt by: Vereinigter Betrieb VEB (B) 
Ihlhäuser Druckhaus, Mühlhausen (Thüringen - DDR. Vast-
Uelde verkoopprys MDM 8,80. 
In West-Duitsland beperkt verkrijgbaar voor DM 8,80 
I s verzendkosten bij: Joachim Heweker, Kamper Strasse 
l(Postfach 16). 4-Düsseldorf-Holthausen. 

lindelijk is er dan een handboek verschenen over dit 

zeer interessante en kostbare verzamelgebied, waaraan zo
wel keurmeesters als verzamelaars uit beide delen van 
Duitsland hebben meegewerkt. Het is niet het eerste boek 
over dit verzamelgebied, maar wel — tot op heden — het 
beste dat op de markt is gekomen. 

Het omvat 245 bladzijden op helaas tamelijk slecht papier 
met soms slechte afbeeldingen, maar geeft zowel de be
ginnende verzamelaar als de specialist een duidelijk inzicht 
in wat er op dit gebied allemaal te verzamelen is. 

Na een korte inleiding met een overzichtskaartje bespreekt 
de samensteller het ontstaan van deze handstempelopdruk-
ken (de verzamelaars noemen deze zegels in het algemeen 
„handstempels"). Jammer is, dat van de „Bezirke" die 
niet in dit deel van het handboek worden besproken, toch de 
oplagen van de overdrukte zegels en de postwaardestukken 
worden opgenomen, hetgeen bij de verzamelaars een on
bevredigende indruk achterlaat. 

In volgorde van de voormalige Oberpostdirektionen Ber
lijn, Dresden, Erfurt, Halle (Saale) en Maagdenburg worden 
dan — rijkelijk voorzien van tabellen — alle gebruikte stem
pels beschreven en afgedrukt en wordt een zogenaamde 
groepenindeling, afhankelijk van de zeldzaamheid van de 
opdruk, respectievelijk het opdruktype, vermeld. 

Dit eerste deel zal vermoedelijk begin 1969 worden ge
volgd door een tweede, waarin dan de Oberpostdirektionen 
Leipzig, Potsdam, Schwerin (Mecklenburg), Stettin en 
Chemnitz worden beschreven en afgebeeld. 

Al met al een goed handboek, jammer alleen dat het ge
bonden is; een losbladige uitvoering was beter geweest. 

F. JACOBS. 
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A. van Leent twintig jaar voorzitter van 
„Emile Vloors" te Borgerhout 

De Koninklijke Borgerhoutse Vere
niging voor Postzegelverzamelaars 
„Emile Vloors" te Borgerhout (Ant
werpen) heeft op zaterdag 25 novem
ber het heugelijk feit gevierd dat voor
zitter A. van Leent twintig jaar gele
den de leiding in handen nam. Er was 
alle reden tot feestvieren. In 1947 een 
verlopen vereniging waarvan de gele
deren van bestuur en leden door de 
oorlog waren gedund tot een dertigtal 
getrouwen, en welgeteld 25 frank in 
kas. Onder het bewind-Van Leent is 
de vereniging tot grote bloei gekomen, 
met vele contacten in binnen- en bui
tenland, met tentoonstellingen die ver 
boven de middelmaat uitkomen, met 
rond 150 leden, een aanwas van vijftig 
sinds de laatste tentoonstelling waar
van in het decembernummer van vo
rig jaar (bladzijden 565/566/567) ver
slag werd gegeven, met bekroningen 
op de grote internationale tentoonstel
lingen. De jongste onderscheiding 
kwam uit Hongarije. De heer J. Pal-
mans, wiens studie over de steendruk-
uitgifte van Hongarije 1871 een maand 
eerder in het Maandblad (januari 1967, 
bladzijden 4/8) verscheen dan in het 
Hongaarse bondsblad, heeft de grote 
gouden gedenkpenning van de Hon
gaarse bond van Filatelisten-Vereni
gingen ontvangen voor dit resultaat 
van zijn onnavolgbare speurzin. 

Al die kwaliteiten van Emile Vloors, 
die de voorzitter naar voren heeft we
ten te halen, kwamen tot uiting in de 
vele toespraken. Het welsprekendste 
geschenk werd door onze vroegere ru
briekredacteur voor België, de heer 
A. Buelens, namens de vereniging aan
geboden: een „Mélange Van Leent", 
een ingebonden bundel studies van 
verschillende leden van Emile Vloors, 
in de literatuurklasse van de Amphi-
lex bekroond met een diploma verzil
verd brons. 

Voorzitter W. F. K. Engelbrecht 
van de Postzegelvereniging „Breda" 
en mevrouw A. Cramerus-van den Wil
denberg brachten de plaquette in 
goud mee die ,.Breda" uitreikt ter ge
legenheid van het vijftigjarig lidmaat
schap. 

Een voorzitterschap is in onze ogen 
tweeënhalf maal zo zwaar als een ge
woon lidmaatschap, vandaar ons ere
metaal in goud, aldus de heer Engel
brecht. 

Portret van de heer A. van Leent, getekend 
door de heer L. C. Mademan 

Op de foto vooraan mevmuw van Leent, 
staande de heer van Leent naast de heer 
burgemeester Sledsens Zittend daarnaast 
onze rubriekredacteur L C Mademan en 
de secretaresse van de Postzegelvereniging 
Breda, mevrouw Cramerus-Van den Wilden-
berg 

De heer J. P. Jordens, zelf onder
scheiden met de Leon de Raay-medail-
le van het Maandblad voor zijn weten
schappelijke artikelen, overhandigde de 
jubilaris de officiële penning van het 
Antwerpse Verbond van Postzegelkrin
gen, waarvan hij voorzitter is en waar
van de heer Van Leent vijfentwintig 
jaar penningmeester is geweest. De 
heer L. Vos stelde namens de Konink
lijke Landsbond van Belgische Postze
gelkringen een onderscheiding van ver
dienste in het vooruitzicht. 

Het hoogtepunt was de aanbieding 
van de legpenning in brons van Bor
gerhout, in 1889 geslagen ter gelegen
heid van de inhuldiging van het raad
huis, door burgemeester/senator Sled
sens, met de inscriptie „Hulde van de 
gemeente". De heer Sledsens maakte 
zich de tolk van de ganse magistraat 
van de gemeente toen hij „ter bezege
ling van de waardering" van burge
meester en schepenen het ereteken 
overdroeg aan het slot van zijn feest
rede. Het is een steeds weerkerend 
genoegen deze magistraat in welge
kozen bewoordingen te horen getuigen 
van zijn oprechte bewondering voor de 
zegenrijke werking die uitgaat van 
„Emile Vloors", die haar naam ont
leent aan een bekende Borgerhoutse— 
kunstenaar, houder van een Prix de 
Rome. 

Het schoonste ogenblik was onge
twijfeld de toespraak van de vertegen
woordiger van de Namense zustervere
niging de Cercle Royale Philatéliqu( 
de Namur, de heer Fontinoy. Hij oogst
te stormachtige bijval door voor dez( 
gelegenheid Nederlands te spreker 
Zijn geschenk was een wandbord me 
een afbeelding van de eerste Belgisch( 
postzegel, een 10 centimes „Epaulet 
tes", waarvan nog maar twee stuk 
bekend zijn. Het waren er tot die da 
nog drie geweest, maar 's morgen 
was er een van gebroken. De heer Dan 
dois, vertegenwoordiger van de zustei 
vereniging uit Charleroi sprak Fran 
en kreeg antwoord in het Nederland 

Voorzitter Engelbrecht van Brec 
had niet kunnen bevroeden dat hij zo 
thuiskomen als erelid van „Emi( 
Vloors". 

De heer Van Leent was niet ondei| 
steboven van de huldiging, die door 
heer Buelens was ingeleid met 
woorden „Geen hulde maar dankbJ 
toon". Zelfs dat was de heer Van LeeJ 
nog te veel. Hij gaf de hulde door a ^ 
zijn prachtige kring van medewerke| 
in het bestuur en maakte zich van 
dank af met de opmerking dat er 
eenmaal iemand op het voorplan me 
staan. Onnodig te zeggen dat de or 
vangst en het banket bij onze Belgiscl 
vrienden boven alle lof was verheven.l 

A. BOERMI 

Voor uw boekenplank 
DE MONOGRAFIE DER HONGAARSE POSTZEGELS. 
DEEL II. De Oostenrykse post in Hongarüe. Uitgave: Docu
mentaire dienst van Verkeer. Boedapest. Pr\js ongeveer 
f 30,—. 

Zoals ik bij de bespreking van deel I (algemene inleiding) 
memoreerde, is deze uitgave een unicum. Straks heeft een 
Hongarljeverzamelaar in vijf delen alles bij elkaar. Verza
melaars van alle andere landen moeten met moeite mono-
grafiën en artikelen vergaren om aan literatuur te komen. 

Deel II van deze uitgave bevat onder andere de type 
beschrijving van Oostenrijkse zegels van 1850/1864. De 
gave 1867 wordt niet behandeld daar, na ellenlange debj 
ten, de meerderheid van de Hongaarse verzamelaars 
mening is toegedaan dat de keizerskop met grove baard | 
eerste Hongaarse zegel was. 

Van 1867 af kreeg Hongarije een volledig van Oostenij 
onafhankelij ke postadministratie. 

De typenindeling is vooral van de eerste en tweede er 
sie zeer uitgebreid. Grote schema's en overzichten verd 
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delijken het ontstaan van ondertypen. Het is jammer dat 
de clichés niet bijzonder duidelijk zijn en het is onbegrijpe
lijk dat men voor „typen" dikwijls zwaar verstempelde 
exemplaren uitgezocht heeft. 

In de type-indeling zijn de nieuwste ontdekkingen verwerkt, 
waarvan waarschijnlijk enige van Hongaarse oorsprong zijn. 
Zo is het bijzonder interessant een hele verhandeling te 
lezen over de Oostenrijkse emissie 1860, waarbij drie dui
delijk van elkaar te onderscheiden typen naar voren komen. 
Het gaat hier klaarblijkelijk om drie verschillende fasen in de 
uitgaveperiode van de derde emissie van Oostenrijk. 

De rest van het tweede deel behandelt de ontwikkeling 
van de Hongaarse stempels op Oostenrijkse zegels. Zoals 
bij de recensie van het eerste deel betreur ik het ten 
zeerste, dat men een systeem uitgevonden heeft dat totaal 
afwijkt van de simpele codering van E. Müller. Ook de ge
boren Hongaar moet lang zoeken. Het blijft echter een zeer 
belangrijke uitgave. De vijf delen gaan ongeveer ƒ 150,— 
kosten. Voor de Hongaarse inschrijvers bovendien drie ge-
schenkblokken gratis; buitenlandse bestellers krijgen ze 
niet. 

Het is jammer dat de uitgevers en de „Mabéosz", de Hon-
haarse Staatspostzegelclub, niet op de gedachte gekomen 
zijn na elk hoofdstuk een korte samenvatting te geven in 
een meer gangbare taal dan het Hongaars. Een veertig 
bladzijden meer op 410 zouden het debiet aanmerkelijk ver
groot hebben. 

Desondanks kan ik het tweede deel ook voor elke Oos-
tenrijkverzamelaar aanbevelen, al was het alleen maar 
om de illustraties der verschillende typen. 

G. SZEGEDI. 

THE 6 SEN VIOLET BROWN NATIVE PAPER 1874, dr. 
S. Ichida; mei 1968. Uitgave: Kanai Stamp Co., Ltd., 22 
Dojima Funadaikumachi, Kita-ku, Osaka, Japan. 

Dr. Soichi Ichida heeft, in samenwerking met verzame
laars van klassiek Japan uit de gehele wereld, van de eer
ste uitgifte (1 januari 1874) van de 6 Sen-kersebloesem-
zegel-met-gordeï op inheems papier, alle platen gerecon
strueerd. Dit werk werd vastgelegd in een boek waar
voor het intekenformulier thans voor ons ligt. 

„The 6 Sen Violet Brown Native Paper 1874" zal een 
volledige beschrijving geven van deze zegel, gebaseerd op 
een onderzoek van 1400 exemplaren. Het zal in mei 1968 
verschijnen in de Engelse taal. Van de ongeveer 300 blad
zijden zullen er 70 gewijd worden aan de hoeveelheden ge
drukte en uitgegeven zegels, het vaststellen van het aantal 
drukplaten voor elk controleteken (bij deze uitgifte zijn er 
12 controletekens) en de individuele kenmerken van de 
etsers die deze uitgiften verzorgden. Er komen vier 
kleurenpagina's in en 210 pagina's met duidelijke foto's en 
tekeningen van 480 individuele zegels van alle platen. 
Tevens worden fotoreprodukties bijgevoegd van de twee 
ongebruikte, in 1875 gedrukte zegels, 6 Sen oranje met 
controletekens 10 en 11. 

Het werk is uitsluitend bij intekening te verkrijgen; elke 
koper zal zijn naam op de voorpagina van zijn exemplaar 
gedrukt vinden. Prijs der uitgave U.S. $50. Men kan inte
kenen bij de Kanai Stamp Co. Ltd., No. 22 Dojima Funa-
daiku-machi, Kita-ku, Osaka, Japan onder vooruitbetaling 
van $25. Vóór de aflevering dient men de resterende $25 
te betalen tegen einde maart 1968. 

In zijn boek: „The Cherry Blossom Issues of Japan, 
1872-1876" (Crawford medaille 1967, Amphilex klein goud 
literatuur) toont dr. Ichida aan dat de uitgifte op inheems 
papier in twaalf controletekens nog werd gedrukt door 
een privé firma. De uitgifte van februari 1874 op in Japan 
vervaardigd „buitenlands" papier werd verzorgd door de 
staatsdrukkerij. Daarbij werden slechts de platen met con
troletekens 10 en 11 van de eerste uitgifte gebruikt terwijl 
daaraan acht platen met zes verdere controletekens wer
den toegevoegd. In de Michel Übersee Katalog wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de beide uitgiften, wel tussen 
de papiersoorten. 

W. IVTETZELAAR. 

ZUMSTEIN SPEZIALKATALOG SCHWEIZ-LIECHTEN
STEIN 1968. Uitgever: Zumstein & Cie - Inliaber Hertscli & 
Co, Bern, Zwitserland. 19e editie, 674 pagina's, formaat 
lO'/i X 17Vs; ongeveer 2000 afbeeldingen. Pr^s ƒ 16,50; im
porteur: J. L. van Dieten Boekenimport - 's-Gravenhage. 

In de twee jaren die verlopen zijn sinds de achttiende 
editie het licht zag, heeft de filatelistische markt vele ver

anderingen beleefd. Op duidelijke wijze komt dit ook in dit 
standaardwerk voor de Zwitserland-Liechtenstein-verzame-
laar tot uitdrukking; die prijsontwikkelingen zijn echter al 
uitvoerig in andere artikelen onder de loep genomen. 

Gebonden in een stevige syntosilband biedt dit werk op
nieuw een schat van gegevens voor de gevorderde verza
melaar van .deze gebieden. Behalve alle gewone uitgiften 
zijn ook de specimen- en „Ausser Kurs"-opdrukken opge
nomen en verder de postzegelboekjes, „Kochermarken", 
hotelpostzegels, spoorwegzegels enzovoort. Campione d'Ita-
lia en Liechtenstein vormen een afzonderlijk gedeelte. 

Nauwkeurig is de prijsbepaling — zoals gezegd grondig 
aangepast aan de huidige markt — ook voor blokken van 
vier, zeldzame frankeringen, uitzonderingen, kleurvaria-
ties, plaatfouten, retouches enzovoort, vele vergezeld van 
sterk vergrote afbeeldingen. Ook de luchtpostzegels wor
den uitvoerig behandeld en vele speciale- en eerste vluch
ten zijn vermeld. 

Deze catalogus is onmisbaar voor iedere serieuze Zwit-
serland-Liechtensteinverzamelaar. 

Nog een opmerking tot slot: velen zijn wel benieuwd wan
neer nu de al jaren aangekondigde vierde editie van het 
grote handboek zal verschijnen. De uitgever zal toch ook 
beseffen, dat niet alléén in Zwitserland daarnaar met be
langstelling wordt uitgezien en dat het jaar in jaar uit 
plaatsen van aankondigingen niet voldoende is om het ge
loof levend te houden. 

POlVf 

COMMEMORATIVE POSTAGE STAMPS OF GREAT 
BRITAIN, door L. N. & M. Williams; uitgave van ARCO 
Publications, 1-3, Upper James Street, Londen W.I., pr ĵs 
45 shillings. 

Met iedere bijzondere emissie van Engeland neemt het 
aantal verzamelaars, dat zich op dit nieuwe gebied begeeft, 
toe. Het begin was aarzelend; in 1924 kwamen de eerste 
twee herdenkingszegels uit. In de volgende 27 jaar, tot in 
1951 de Festival of Britain-zegels verschenen, waren het 
slechts tien series; in de v.olgende tien jaar minder dan tien. 
Tussen 1962 en 1966 kwamen echter niet minder dan 26 
bijzondere zegels het verzamelpotentieel versterken. 

Al deze emissies worden op ruim tweehonderd blad
zijden volledig beschreven. Ontwerpers, drukkers, druktech
niek, kleuren, afwijkingen, oplagecijfers en nog veel meer 
staan uitvoerig vermeld. De zegels zijn op zestien bladen 
afgebeeld. Voor de verzamelaars van dit populaire gebied 
een aanbevolen werk. H. 

BELGISCHE AFSTEMPELINGEN INGEVOERD OM
STREEKS 1911 / Les Obliterations Belges en usage depuis 
1911, door L. C. Mademan, Franse vertaling van A. Bue-
lens, versclienen in de reeks Filatelistische studies van de 
Koninklijke Borgerhoutse Vereniging voor Postzegelverza
melaars Emile Vloors. Secretariaat: Alfons Schneiderlaan 
61, Deurne C, België. Verkrijgbaar (in het Nederlands of 
in het Frans) door 38 Frank (35 + 3 frank verzendkos
ten) over te schrijven op P.C.R. 85.05.83 van de schrijver, 
tevens secretaris van de KBVVPV. 

De oorspronkelijke titel van deze studie, die in maart van 
dit jaar voor het eerst verscheen, was: „Belgische afstem
pelingen in gebruik van om en rond het jaar 1960". Achter 
die verandering van 1960 in 1911 gaat een van die verras
singen schuil waaraan de filatelie bij nadere kennisma
king zo rijk is. Men zet een studie op met het jaar 1960 als 
uitgangspunt en verzeilt al doende een halve eeuw terug. 
Een aantrekkelijke bijkomstigheid van dit verzamelgebied 
is dat de gezochte stempels gevonden kunnen worden op 
gewone gebruikszegels, die in overvloed voorhanden zijn. 
Het voornaamste probleem dat zich bij het aanleggen van 
een dergelijke verzameling voordoet heeft de schrijver in 
eerste aanleg op vindingrijke wijze opgelost. Hij heeft een 
schema ontworpen om de verschillende typen van de hoofd
groepen (datumstempels, machinestempels, publiciteits-
stempels en telegraafstempels) in onder te brengen. Hij 
noemt het een nomogram. Het voldoet uitstekend voor het 
doel dat de schrijver zich heeft gesteld. Het gebied is zo 
rijk aan mogelijkheden dat er binnen zijn schema ruimte is 
voor allerlei variaties en ook een gans andere opzet denk
baar is. Alle hulde voor het baanbrekend werk van de heer 
Mademan. 

A. BOERMA. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het Januarinummer 
dienen uiterlljlt op 27 december In het bezit te 
zijn van de redactie. 

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

r 

V 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 
telefoon (070) 63 0949 

EXPOSITIES-
- Ontw/erpen Nederlandse kinderpost

zegels 1967. 
- De kunst van de ontwerper. 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk 
- Collectie C. D. Ricardo: Postzegels 

en poststukken van de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indie: 
Java, West-Borneo, Oost- en Zuid-
Borneo, Zuid- en Noord-Celebes, 
Kleine Soenda Eilanden en de Mo-
lukken, tot en met 4 januari 1968. 
Zie ook bladzijde 710. 

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

- Collectie ir. A G. Ferf- Postzegels 
der Engelse dominions en koloniën 
buiten Europa- Antigua, Bahama 
Ellanden, Barbados, Barbuda en 
Dominica, toten met 4 januari 1968 
Zie ook bladzijde 711 

- De postzegels van Egypte, Israel, 
Ivoorkust, Niger, Turkije en de Ver
enigde Staten van Amerika. 

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

Indie. 
- De schrijfcultuur- schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief. 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe v\/orden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1967 
25 december-
Vlaamse TV; postzegelrubriek; 19.25 uur. 
1968 
4 januari 
Paul Chr. van Westering met zijn post
zegelrubriek m het AVRO-ziekenprogramma 
„Palet" 
6 januari 
Joop Kiggen voor de zestigste maal in zijn 

TV-rubriek ,,Onder de loep" over „giro en 
geld". 
13 januari: 
Ommen. Postzegeltentoonstelling in het Her
vormd Centrum, Julianastraat, georganiseerd 
door de afdeling Ommen van de I.V. ,,Phila-
telica". 
16-januari: 
Eerste dag van uitgifte PCGD-zegel. 
17, 18 januari. 
Verzending van het januarinummer van het 
Maandblad. 
18 januari: 
Paul Chr van Westering met zijn post
zegelrubriek in het AVRO-ziekenprogramma 
„Palet". 
20 januan-3 maart: 
's-Gravenhage Tentoonstelling van werken 
van ontwerper Piet Zwart (postzegels 1931-
1933) in het Prentenkabinet van het Haagse 
Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 141. 
23 januari: 
Filatelistische rubriek in NCRV-programma 
„Onder de Hoogtezon", 11 0012 00 uur; A. 
Boerma 
3 februari-
Joop Kiggen TV-rubnek ,,Onder de loep". 
Over ,,schilderijen op postzegels". Kleuren-
uitzendingi 
3 februari. 
Hilversum. Derde grote ruildag in de Toto
hal, Sportpark, georganiseerd door de Post
zegelvereniging „Hilversum en Omstreken". 
Geopend van 9.30 tot 17.30 uur; toegang 
vrij. 
1-3 maart: 
New York. Tiende „INTERPEX" - internatio
nale postzegel- en muntententoonstelling. 
Inlichtingen: Industrial Exhibitions, Ine, 17 
East 45th Street, New York, NY 10017. 
2, 3 maart: 
Wezel. Tentoonstelling (Rang III) en ruil-
dagen, georganiseerd door de ,,Siemens-
Bnefmarkenfreunde" in het Siemens-ge-
bouw. 
8, 9 maart. 
Rotterdam Zevende nationale jeugdpost-
zegeltentoonstelling in de grote bovenzaal 
van het Groothandelsgebouw, georgani
seerd door de jeugdpostzegelvereniging 
,,De Postkoets" te Mijnsheerenland in sa
menwerking met de afdeling Filatelie R V.S , 
Rotterdam. Zie ook bladzijde 712. 

16, 17 maart-
Roosendaal. Grote internationale postzegel-
ruildagen, georganiseerd door de postzegel
vereniging Roosendaal van 10.00 tot 17.00 
uur m de Schouwburg ,,De Kring". Toegang 
50 cent Inlichtingen. Burgemeester Prinsen
singel 75b. 
22-30 maart: 
Londen Britse nationale postzegeltentoon
stelling STAMPEX 1968 in de Central Hall, 
Westminster 
25-28 april 
Kopenhagen DANIA 68, internationale 
jeugdpostzegeltentoonstelling in het Raad
huis. Inl.: Postbus 829, Kopenhagen 0. 
22-26 mei: 
Eindhoven; PHILEX 1968. 
30 mei-4 juni: 
Wenen. Internationale luchtposttentoonstel
ling ,,l F.A."; FISA-congres. 
22 juni-7 juli: 
Praag. Filatelistische wereldtentoonstelling 
PRAGA 1968. 

V E I L I N G A G E N D A 

1968 
8, 9 januari: 
's-Gravenhage. 
Munnik. 
24-26 januari: 
Londen Veiling Stanley Gibbons 
Auctions Ltd Verzameling Lady 
Rachel MacRobert of Dounside en 
van handtekening voorziene carnets 
van veldmaarschalk Montgomery 
27 januari. 
Amsterdam 179e veiling Hekker's 
Postzegelhandel in Frascati. 
1, 2 februari: 
Londen Veiling Stanley Gibbons 
Auctions Ltd Groot-Brittanniè ge-

18e veiling W. H. de 

V. 

speclaliseerd. 
9, 10 februari: 
's-Gravenhage. 
Munnik 
15, 16 februari-
Londen. Veiling Stanley 
Auctions Ltd. Oud-ltalie, 
Italiaanse kolomen. 

19e veiling W. H. de 

Gibbons 
Italië en 

Voor uw boekenplank 
ASTROPHILATELIE, Handbuch für den Weltraumsanunler, 
Band I. Pros ƒ3,— + ^0,50 porto. Uitgever H. R. Pfau, 
Astrophilatelie, 433 Mülheim/Ruhr, Bottenbruch 69, Duit̂ se 
Bondsrepublieli. Postreliening: Essen 4252. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling „Tien jaar ruimte
vaart" in Duisburg op 4 oktober 1967 -werd een catalogus 
uitgegeven, -welke tevens het eerste deeltje is van een „hand
boek voor de ruimtevaartverzamelaar". 

In 34 bladzijden offsetdruk —met zeer duidelijke af beeldin
gen — -wordt een overzicht gegeven van (praktisch —• dit is 
dus kritiek) alle in Rusland verschenen postzegels en bijzon
dere afstempelingen op het gebied van de ruimtevaart en 
de astronomie en -wel alles in chronologische volgorde. 

Tot de mede-werkers aan deze catalogus behoren de bekendste 
ruimtevaartverzamelaars — over de gehele -wereld verspreid! 

De catalogus is voorzien van ponsgaten; de bladen zijn zeer 
gemakkelijk van elkaar te scheiden en daardoor gemakkelijk 
in een ringbandje onder te brengen. 

In de toekomst — deel 2 zal al in januari verschijnen! — 
zullen behalve een catalogisering naar land tevens artikelen 
en hoofdstukken worden opgenomen, -welke een thematische 
behandeling per onderwerp (lancering) bevatten. Tevens zul
len lanceringslij sten enzovoort -worden gepubliceerd. 

Ik kan dit deeltje alle ruimtevaartverzamelaars van harte 
aanbevelen en verder alleen maar hopen, dat alle plannen 
zullen kunnen -worden ver-wezenlijkt, omdat dit -werk, naast 
de bestaande catalogi, werkelijk in een lacune voorziet. 

F. R. BLOEM, AIJP 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
AMSTERDAM 
Eerste verkoop Kinderpostzegrels 1967 

De traditionele eerste verkoop van de 
Kinderpostzegels gebeurde dit jaar in 
de Grote Zaal van het Internationaal 
Congrescentrum RAI te Amsterdam. 

Op 7 november waren daar ruim 
duizend Amsterdamse schoolkinderen 
bijeen om er getuige van te zijn dat de 
heer B. T. Harmsen, hoofdinspecteur 
der posterijen, namens PTT de zegels 
ter beschikking stelde van professor 
dr. J. Koekebakker, voorzitter van het 
Nederlands Comité voor Kinderpostze
gels. 

Gamets had de heer Harmsen mee
gebracht voor ontwerper Wim Bijmoer 
en toondichter Paul C. van Westering 
die beiden op het toneel in de hulde van 
de kinderen deelden. Annie M. G. 
Schmidt verbleef op deze feestmorgen 
jammer genoeg in Amerika. 

Een feest was het in alle opzichten. 
Het Scapino Ballet onder leiding van 
mevrouw Hans Snoek gaf een verzorg
de uitvoering ten beste, het kinderkoor 
Dé Damrakkertjes onder aanvoering 
van Hans de Jong bracht de zaal tot 
uitbundig meezingen en ook de fotogra
fen en filmers hadden — óp het toneel 
— grote pret. 

De verrassing van 7 november 
Foto: J. Th. Bettonviel, PTT 

Op dat toneel gingen namelijk plots
klaps de gordijnen uiteen en daar ston
den de Kinderpostzegels — manshoog! 

Op verzoek van professor Koekebak
ker, wiens naam bij de kinderen in de 
smaak viel, gingen de eerste burgeres 
van de hoofdstad, mevrouw O. J. Sam-
kalden-Meijers, en Wim Bijmoer op on
derzoek uit en zie, na luttele ogenblik
ken stapte tot grote vreugde van de 
kinderen de echte Dikkertje Dap zo 
maar uit de postzegel. 

De eerste verkoop was toen spoedig 
een feit. Mevrouw Samkalden tastte in 
haar beursje en Dikkertje Dap, alias 
David Asser (8 jaar), omringd door 
„De Mooiste Bloemen" van zijn stal
letje, verkocht haar zijn postzegel waren. 

De heren Prinsen en Balier van de 
Stichting Nederlands Comité voor Kin
derpostzegels kunnen terugzien op een 
geslaagde manifestatie, die niet alleen 
de hoofdstedelijke Ijinderpostzegelactio-
nairtjes verdiend een vrolijke ochtend 
bezorgde, maar ook de talrijke PTT-
functionarissen en andere genodigden. 

's-GRAVENHAGE 
Jubileumtentoonstelling Philatelica 

De afdeling 's-Gravenhage van de In
ternationale Vereniging „Philatelica" 
bestond twintig jaar. Dit vierden de 
Haagse Philatelicanen met een demon
stratieve tentoonstelling die op 28 en 
29 oktober werd gehouden in de lunch-
zaal van het hoofdgebouw van de Assu
rantie Maatschappij „De Nederlanden 
van 1845", welke lokaliteit door de di
rectie van deze maatschappij belange
loos ter beschikking was gesteld. 

In zijn openingswoord ten overstaan 
van de tientallen genodigden, verwel
komde de Haagse voorzitter, de heer 
C. L. Bakker, onder andere de ver
tegenwoordiging van het hoofdbestuur 
en de afgevaardigden van vele van de 
63 afdelingen van „Philatelica", de ver
tegenwoordigingen van andere Haagse 
filatelistische verenigingen zoals de 
H.Ph.V., de Postzegelclub S.H.E.L.L. de 
interdepartementale postzegelvereni
ging, de redacteuren van „Mijn Stok
paardje" en van het Nederlandsch 
H.Ph.V., de Postzegelclub S.H.E.L.L., de 
Maandblad voor Philatelie (waarin op
genomen de Philatelist) en het oud-
bestuurslid, mevrouw Vrijberghe de 
Coningh uit Gieten. 

De heer Bakker memoreerde voorts 
de wordingsgeschiedenis van de afde
ling 's-Gravenhage binnen de sinds 
1911 bestaande Internationale Vereni
ging „Philatelica" en verheugde zich 
over het feit dat het de puberteit te 
boven gekomen kind Den Haag — en 
met twintigjarigen is het prettig feest 
vieren! — nu met een tentoonstelling 
naar buiten kon treden. 

De voorzitter van de I.V. „Philatelica", 
de heer N. F. Hedeman, die de geluk
wensen van het hoofdbestuur over
bracht, betoonde zich evenzeer ver
heugd over deze jubileumtentoonstel
ling, waarop hij naar zijn zeggen jaren 
had gewacht. Hij achtte een dergelijke 
expositie bijzonder belangrijk voor de 
leden en vertrouwde dat er spoedig 
meer tentoonstellingen zullen volgen. 

Op verzoek van de heer Bakker ver
richtte ten slotte de heer N. Ruiten
berg, secretaris van de hoofddirectie 
van „De Nederlanden van 1845", de ope
ningshandeling door het wegschuiven 
van een gordijn, waarna het toen al in 
aanzienlijke getale aanwezige publiek 
zich kon vermeien in de fraaie collec
ties die in de bijna honderd kaders wa
ren uitgestald. 
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Ook de jubileumenveloppen met bij
zonder stempel (de gestileerde klokke-
toren van de Haagse Sint-Jacobskerk, 
zie afbeelding) waren zeer in trek. Niet 
minder dan 3000 enveloppen werden 

verkocht. Het totaal aantal bezoekers 
— de toegang was vrij — wordt op 
2000 geschat. 

De tentoonstelling 
De afdelingen van de I.V. Philatelica 

worden gekenmerkt door een bloeiend 
tentoonstellingsleven. Nu voor het eerst 
ook de leden van de afdeling 's-Graven
hage op een jubileumtentoonstelling 
met hun verzamelingen voor het 
voetlicht kwamen, wilde men bij deze 
eerste keer nog geen competitie-ele
ment. Er was dus geen jury en er wa
ren geen prijzen. Maar toch waren deze 
eerste keer door 31 inzenders al 47 ver
schillende inzendingen tentoongesteld. 
Hieronder waren enkele zeer bekende 
verzamelingen. 

De heer Melsert toonde zijn punt-
stempels van Nederlands-Indië — op 
de Amphilex met zilver bekroond — en 
gaf in twee kaders de ontwikkeling 
„van krijtstreep tot aantekenstrookje" 
respectievelijk tot „kleinrond". 

De heer Van der Willigen toonde zijn 
„emissie 1852", op de Melusina met 
zilver bekroond en op de Grunopost als 
,,jury-inzending" getoond. Van deze 
zelfde inzender zagen we ook de emis
sie 1869, gespecialiseerd verzameld 
met onder andere heel veel ver
schillende soorten afstempelingen; port-
zegels op stukken — indertijd getoond 
als „jury-inzending" op de Uphilex — 
postale formulieren met zegels en stem
pels en „scheepsbrieven", die ook al 
in Hamburg en in Rotterdam werden 
getoond. 

Een afdeling die deze twee bekende 
en veelzijdige verzamelaars onder zijn 
leden telt kan er zeker van zijn dat er 
op de tentoonstelling iets hangt dat de 
moeite waard is. 

Maar gelukkig hebben de „gewone" 
leden zich hierdoor niet laten afschrik
ken. Natuurlijk waren er diverse „land-
denverzamelingen" waarbij de inzen
ders nog niet verder gekomen waren 
dan het opbouwen van een min of meer 
compleet geheel, soms zelfs nog op 
voordrukbladen. 

Maar verschillende inzenders waren 
daarnaast al aan iets anders begonnen, 
waar meer studie en meer „filatelie" 
in zat. Zo zagen we een verzameling 
België postfris van 1946 tot 1966 — die 
aangevuld was met een uitvoerige stu
die van de „voorafstempelingen", waar 
dit land zo rijk aan is. 

Een andere inzender toonde naast 
Duitsland na 1945 — alleen op hoofd-
nummers — ook een verzameling 
„voorlopers" van Tsjechoslowakije. En 
in deze verzameling Oostenrijkse ze
gels „doorgebruikt" na de uitroeping 
van de Tsjechoslowaakse republiek, 
„genationaliseerde" Oostenrijkse stem
pels waaruit de Duitse plaatsnaam was 
verwijderd enzovoort, zagen we weer 
echt de filatelie naar voren komen. 
Een verzameling „Zwitserland - Staan
de Helvetia" toonde ons vele variëteiten 
in watermerk en tanding, retouches en 
dergelijke. 
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Gebruikt of onrebruikt 
Is het bij een gespecialiseerde ver

zameling vaak niet mogelijk alle ze
gels in dezelfde hoedanigheid — ge
stempeld of ongebruikt — bij elkaar 
te krijgen, bij een verzameling als bij
voorbeeld „Zwitserse Pro-Juventuteze-
gels van 1913 tot 1966" zouden wij toch 
wel als eis willen stellen dat tenminste 
in dezelfde serie alle zegels in dezelf
de hoedanigheid zijn. 

Nu we het toch over „gestempeld" 
of „ongestempeld" hebben, met genoe
gen constateerden wij dat vele inzen
ders nog verzamelingen „gebruikte" 
zegels hadden ingezonden. Geen „post-
fris zonder plakker"-manie uitte zich 
op deze tentoonstelling. Dat lieten de 
inzenders aan de speculanten over; 
hier werden postzegels getoond die nog 
aan hun oorspronkelijke doel — het 
frankeren van brieven — voldaan had
den. 

Zo zagen we een verzameling van de 
driezijdig getande zegels van Zweden 
in gebruikte paren, die in deze hoeda
nigheid misschien minder kostbaar is 
dan een „postfrisse" verzameling maar 
voor een buitenlander beslist veel moei
lijker bij elkaar te brengen. En ook al 
zouden wij persoonlijk de verzameling 
„Frankrijk 1945-1966 gebruikt" veel 
liever anders en ruimer opgezet heb
ben gezien en zo mogelijk wat uitge
breid met bijvoorbeeld eens een enkele 
van de zeer talrijke kleurvariëteiten, 
toch toont een dergelijke verzameling 
dat de inzender nog gewoon plezierig 
verzameld heeft. En daar de filatelie 
nog altijd in de eerste plaats een 
hobby moet blijven doet het ons genoe
gen dit te constateren. 

Er waren ook ettelijke verzamelingen 
met interessante stukken en stempels. 
Wij noemen bijvoorbeeld „Post in 
Oorlogstijd", beginnende met krijgsge-
vangenenpost uit Sint Helena uit de 
„Boerenoorlog", ingezonden door de 
heer Achilles. 

Dan de „Zeldzame Griekse lucht
post" van de heer Boesman, met brie
ven uit de tijd dat alleen nog buiten
landse maatschappijen de luchtpost in 
Griekenland verzorgden en bij speciale 
vluchten nog slechts zeer weinig post 
meegegeven werd. 

Vervolgens de verzameling „Trein-
stempels" van de heer Pfeiffer, waarin 
we niet alleen uit nabije landen allerlei 
„moeilijke" soorten treinstempels aan
troffen, maar ook specimina uit onder 
andere Madagascar en Transjorda-
nië. De heer Van der Made toonde in 
deze sectie dan nog brieven uit het 
zuidpoolgebied, in het bijzonder van 
Nederlanders die daar beroepshalve 
verbleven. 

Echte „thematische" verzamelingen 
waren er slechts drie, „Postzegels op 
postzegels", „Flora op postzegels" en 
„Pharmacie op postzegels", in welke 
laatste verzameling zowel de apothe
ker als de geneeskrachtige planten wa
ren opgenomen. Zijn er in Den Haag 
nog zo weinig „beeldverzamelaars" of 
durfden ze niet goed in te zenden? Het 
mag echt wel, volgende keer meer 
moed! 

We kunnen beslist vaststellen dat de 
afdeling 's-Gravenhage goed voor de 
dag gekomen is. We zouden het bestuur 
willen voorstellen: geen twintig jaar 
wachten met de volgende tentoonstel
ling. FL. 
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'S-GRAVENHAGE 
Haagsche Philatelisten 
Vereeniging 1897-1967 

Ter gelegenheid van haar zeventig
jarig bestaan heeft deze vereniging op 
3, 4 en 5 november 1967 een zeer aan
trekkelijke tentoonstelling gehouden in 
de Cordi-Sacratissimo-ULO-school aan 
de Cornells Jolstraat te Scheveningen. 
In de ruime aula waren in 119 kaders 
36 verschillende inzendingen van 21 le
den tentoongesteld. 

De zeer actieve voorzitter, mr. A. 
van der Flier toonde in veertien kaders 
zelfs vijf verschillende onderwerpen en 
ontving, behalve de afzonderlijke be
kroningen, de door de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen be
schikbaar gestelde bronzen plaquette. 

Van jonkheer mr. L. H. L. de Stuers 
zagen wij een bijzonder mooie selectie 
uit zijn verzameling Zuid-Afrika vóór 
1901, waaraan een diploma voor goud 
benevens de zilveren plaquette van de 
Vereniging van Postzegelverzame
laars „Hollandia" werd toegekend. 

Ook de heer Fock kreeg met zijn 
prachtige inzending oude Oostenrijkse 
afstempelingen een diploma voor goud, 
vergezeld van de verguld zilveren me
daille van de Rotterdamsche Philate
listen-Vereeniging. 

De heer Aernout, die eveneens vier 
inzendingen met in totaal 21 kaders had 
ingezonden mocht behalve de afzon
derlijke bekroningen, een door de heer 
Muys geschonken zilveren sigaretten-
doos in ontvangst nemen. 

Zijn gespecialiseerde verzameling 
van de Nederlandse emissie-1876 viel 
eveneens in de termen voor goud, 
maar ook zijn gespecialiseerde verza
melingen van de Engelse „Penny 
Black" van 1840 en van gereconstrueer
de platen der Nieuwzeelandse zegels 
met advertenties op de achterzijde wa
ren voor de liefhebbers objecten om 
van te watertanden! 

Van de vele overige inzendingen zou
den wij er nog enkele willen noemen, 
zoals de interessante posthistorische 
collecties van oud-Nederlandse brieven 
van dr. D. W. de Haan, van de oudere 
Haagse afstempelingen, ingezonden 
door C. Muys en van oude brieven uit 
geheel Nederland, toebehorend aan A. 
van Woerekom. 

Het steeds meer aandacht trekkende 
onderwerp „afstempelingen" was 
voorts nog goed vertegenwoordigd 
door inzendingen van F. J. Blom, die 
Nederlandse voorafstempelingen op 
krantezegels liet zien en van F. Ben
der met vele Nieuw-Guinea-stempels 
uit de Nederlandse en de UNTEA-
psriode. Een volledige lijst van bekro
ningen wordt in het volgend nummer 
opgenomen. 

Een voortreffelijk verzorgde catalo
gus met een boeiende geschiedschrij
ving der jubilerende vereniging door 
haar voorzitter en een van veel studie 
getuigend historisch overzicht van het 
Haagse Postwezen door dr. D. W. 
de Haan droegen bij tot het genoegen, 
dat wij aan het bezoek aan deze ten
toonstelling hebben beleefd. 

Jammer, dat de belangstelling tame
lijk beperkt bleef, wellicht ten gevolge 
van het feit, dat de school niet zo ge
makkelijk te vinden was en van de 
slechte weersomstandigheden. 

A. M. A. V. d. WILLIGEN. 

•s-GRAVENHAGE 
Tentoonstellingen in het Postmuseum 
De collectie Ricardo 

Zoals in het maandblad van novem
ber, bladzijde 636, gemeld, is van 27 ok
tober tot en met 4 januari 1958 een ge
deelte uit de beroemde verzameling 
postzegels en poststukken der Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië van wij
len de heer Ricardo geëxposeerd. Het 
tentoongestelde omvat Java, West-Bor
neo, Oost- en Zuid-Borneo, Zuid- en 
Noord-Celebes, Kleine Soenda-Eilanden 
en de Molukken. 

De collectie vertelt van een legerbe
zetting en een marinebezetting. Zij 
tcont allereerst de zegels, die op Java, 
dat bezet werd door het Japanse leger 
in omloop waren (danser-, karbouw- en 
cijfertype, Moehammadijah-zegels). 
Deze mochten aanvankelijk in gebruik 
blijven, aangezien hierop niet de beel
tenis van koningin Wilhelmina voor
kwam. Merkwaardig zijn in dit ver
band enkele brieven. Eén, die een post
zegel draagt met de beeltenis der ko
ningin en die is afgestempeld „Ban
doeng 5.4.1942" vermeldt „Terugzen
den - men moet briefkaarten gebruiken 
in de Japanse of Indonesische taal". 

Getoond worden plaatfouten en pa
piersoorten der latere op Java ge
drukte zegels met Japanse karakters, 
die door de bezetter werden uitgege
ven (Padalarang-papier, Amerikaans 
papier). Poststukken met „gemengde 
frankering" zijn dus mogelijk. Soms 
worden portzegels als postzegels ge
bruikt. 

Herinneringsstempels, propaganda-
stempels en censuurstempels, alle op 
gehele stukken, geven een beeld van 
de consequenties der bezetting. Het 
stempel met de afbeelding van een 
oog en de slagzin: „Opgelet, de ogen 
van de vijand" (als tegenhanger van 
die der geallieerden: „Wees voorzich
tig, de vijand luistert mee") is aanwe
zig in drie uitvoeringen en geeft blijk 
van de onverbiddelijke strijd. Even
als trouwens het stempel: „Toestem
ming gekregen van het Japanse leger" 
en de potloodaantekening op brief: 
„Vijand; reeds gevangen gezet". 

Na de Nederlandse tekst van een 
dienstorder tégen het gebruiken , van 
postzegels, waarvan de landsnaam 
„Ned. Indië" is doorgehaald (1.8.1942) 
toont een briefkaart van 25 februari 
1943 hoe hier de tekst „Ned. Indië" 
vervangen werd door „Dai Nippon". 
Vele vervalsingen en fantasieprodukten 
worden getoond. 

Borneo, Celebes, Molukken en Kleine 
Soenda-Eilanden werden door de Ja
panse marine bezet. Hier verschijnt 
dan ook de ankeropdruk in combinatie 
met de drie Japanse schrifttekens Dai 
Ni Hon -= Groot Japan in vele, vele 
variaties en kleuren. Grote veldelen 
met ankeropdrukken verlevendigen de 
expositie. Van de Celebes-ankers met 
al dan niet grotere of kleinere balop-
drukken (rode bal = embleem van het 
Japanse tijk) worden vele voorbeelden 
getoond. 

Het is alles te veel om op te noemen, 
doch men moet het stellig komen zien. 
En bewondering hebben voor deze gro
te verzamelaar, die erin geslaagd is 
de gang van zaken in Nederlands-Indië 
gedurende de Japanse bezetting niet 
alleen met vele gevarieerde losse ze-



gels maar vooral met gehele brieven 
en postwaardestukken als bewezen te il
lustreren. 

Tot 4 januari in het Postmuseum. 

De collectie Ferf 
Mede uitgestald is een deel der wel

bekende collectie van wijlen ir. A. G. 
Ferf, die op vrijwel alle „grote" ten
toonstellingen te zien was en aldaar 
medailles verwierf, onder andere 
„goud" op de UPHILEX. Deze collec
tie is een voorbeeld van gespeciali
seerd verzamelen. 

Hierin bevindt zich de fraaie getan
de zegel van Antigua 1862 '6 p. groen, 
ongestempeld zonder watermerk en de 
6 p. groen, ongetand doch gestempeld 
mèt watermerk uit 1863. Ongetande 
variëteiten der 1 p. van de Bahama 
Eilanden worden postfris getoond, ter
wijl de schaarse tandingen llVi en 13 
van de 4 p. 1862 gestempeld eveneens 
aanwezig zijn. 

Natuurlijk neemt Barbados met de 
fraaie 6 pence van 1859 een grote plaats 
in en is ook de „groene" (Oi p.) 
van 1860 ongestempeld met zijn „trous 
d'épingle 14" een interessant object. 
Opvallend zijn ook: een blok van twaalf 
zegels mèt velrand bleu (1 p.) onge
stempeld van de uitgifte 1861/1870 en 
diverse andere schatten uit 1871. 

De gehalveerde zegels van 5 s. uit 
1878, waarvan beide helften met de op
druk 1 d. (drie typen) waren voorzien, 
zijn uiterst zeldzaam en trekken zeer 
de aandacht. Evenals de geliele zegel 
van 5 s. met de beide nog ongescheiden 
opdrukken! 

Al deze objecten en nog zovele ande
re werden door ir. Ferf met grote zorg 
bijeengebracht. Ook de uitstalling 
van deze verzameling duurt tot 4 ja
nuari 1968. 

E. DRIESSEN. 
Naschrift van de redactie: 

Wij bevelen een bezoek aan het Post-
museum warm aan! 

's-GRAVENHAGE 
.Toerisme op Postzegels" 

„De tentoonstelling bewijst, onder an-
ere door de geëxposeerde eofilatelis-
ische stukken, dat thematische ver-
amelingen filatelistisch volkomen ver-
ntwoord kunnen zijn". Dat was een 
an de kernachtige uitspraken van de 
oorzitter van de Nederlandse Bond 
an Filatelisten-Verenigingen, de heer 
, Th. H. van der Heijden, tijdens zijn 

peningsrede bij de tentoonstelling 
,Toerisme op Postzegels". 

Hij stelde voorts dat naast de weten-
chappelijke filatelie het thematisch 
erzamelen een plaats toekwam en dat 
e eerste thematische toeristische post
egels al in 1896 werden uitgegeven: 
e serie Olympische spelen van Grie-
enland. 
Hij constateerde dat vele landen, 
aaronder Frankrijk, uitstekende toe-

istische zegels uitgaven, maar dat 
ndere (nieuwe) landen — actief gewor-
en door het thematisch verzamelen — 
m der wille van het geld overmatig 
eristische zegels produceerden. 
Vóór hem had mr. D. J. van Gilse, 

d van het Dagelijks Bestuur van de 
oninklijke Nederlandsche Toeristen-
nd ANWB ter inleiding van de ope-

'ng van deze tentoonstelling — die 

onder auspiciën van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen en 
georganiseerd door de ANWB van 3 
tot en met 12 november 1967 in de 
Rotonde van het ANWB-hoofdkantoor 
te 's-Gravenhage werd gehouden — 
erop gewezen dat de expositie plaats 
had ter gelegenheid van het Interna
tionaal toeristisch jaar. 

De feitelijke opening geschiedde door 
het inwijden van het tijdelijk postkan
toor en het ingebruik nemen van het 
bijzondere stempel. De heren Van 
der Heijden en Van Gilse leenden zich 
gaarne voor deze taak. 

Bondsvoorzitter P. Th. H. van der Heijden 
laat de eerste afdruk plaatsen van de 
bijzondere stempel voor de ANWB-tentoon-
stelling „Toer/sme op Postzegels". 
Foto. ANWB 

Verscheidene ANWB-officials, PTT-
functionarissen en eregasten uit de toe
ristische wereld waren van dit gebeu
ren getuige; wij zagen onder andere 
ANWB-directeur A. Blankert, tevens 
aanwezig in zijn functie van voorzitter 
van de PTT-Kamer Zuid-Holland, mr. 
T. Landheer, directeur VW-Den Haag, 
de heer J. M. Denink, adjunct-hoofd 
Centrale Afdeling Postexploitatie PTT, 
de heer J. J. M. Kiggen, hoofd van de 
Filatelistische Dienst PTT, en namens 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen de heren J. J. Jonker, 
P. O. M. van Hasselt en C. Muys. 

De jury bestond uit de heren J. J. 
Jonker, drs. E. A. Mennega, die de we
gens ziekte verhinderde heer C. G. van 
Veenendaal verving, en de heer J. W. 
Wunderink van de ANWB. 

De jury kende de volgende prijzen 
toe: 
„Groot Toerisme", W. J. Frenzen, 

's-Gravenhage, zilveren ANWB-me-
daille en Bondstentoonstellingsme-
daille; 

„Folklore", H. Pluim, Hoogeveen, zil
veren ANWB-medaille; 

„De Bergwereld", G. H. Boetskes, 
Helmond, bronzen ANWB-medaille; 

„Frankrijk", E. C. de Poorter, Leger
plaats Budel, bronzen ANWB-medail
le; 

„Zeeland", J. Hintzen, Vlissingen, 
bronzen ANWB-medaille; 

„Klederdrachten", M. C. Buurkes-
Fennik, Haarlem, bronzen ANWB-
medaille; 

„Nederland", L. M. A. Grandel, Cas-
stricum, bronzen ANWB-medaille; 

„IJsland", D. J. L. Kolenbrander, Am
sterdam, bronzen ANWB-medaille; 

„Klederdrachten", S. R, Glastra, 
's-Hertogenbosch, diploma; 

„Verkeer en recreatie", N. Cok, Voor
schoten, diploma. 

Zij, die medailles ontvingen, kregen 
tevens een diploma. 

In de jeugdklasse kwam de jury tot 
de volgende uitslag: 
1. „Klederdrachten", Ann Grandel (8 

jaar), Castricum, 54 punten; 
2. „Groot wild", Mieke Grandel (10 

jaar), Castricum, 50 punten. 
3. „Toeristische gegevens", J. M. E. 

WerdmüUer -ven Elgg, Amsterdam, 
35 punten. 
De bekroonden ontvingen een diplo

ma. 

1. M. E. Werdmuller von Elgg neemt uit 
handen van mr. D. J. van Gilse zijn diploma 
in de jeugdklasse van de ANWB-tentoon-
stelling in ontvangst. 
Foto: ANWB 

Er waren in totaal 22 inzendingen, 
waaronder drie van de jeugd. Aan
gezien de inzending geheel vrij was en 
derhalve niet gebonden aan kwalitatie
ve voorwaarden, kon verwacht worden, 
dat de collecties op een zeer uiteenlo
pend niveau zouden liggen. Dit bleek 
in de praktijk ook inderdaad het ge
val te zijn. 

Alhoewel het natuurlijk niet mogelijk 
is voor een dergelijke landelijke ten
toonstelling toelatingseisen te stellen, 
zoals voor officiële tentoonstellingen 
het geval is, zou toch een zekere voor
selectie gewenst zijn; deze zou in dit 
geval het door de ANWB beoogde doel 
hebben gediend en tevens de manifes
tatie een hoger filatelistisch peil heb
ben gegeven. 

Het aantal inzendingen was zeker 
niet groot en bleef pok onder de door 
de organisatoren gedachte omvang. 
Men kreeg de indruk dat de verzame
laars niet gemakkelijk ertoe overgaan, 
het hun ter beschikking staande mate
riaal voor een nieuw onderwerp om te 
bouwen. 

Als deze indruk juist is, dan is het 
betrekkelijk kleine aantal inzendingen 
verklaard en ook het feit, dat een ge
deelte van de ingezonden collecties 
het beeld opleverde van een samen
stelling ontstaan door het zonder meer 
lichten van een aantal bladen uit en
kele landencollecties. 

Gelukkig waren er ook duidelijke 
voorbeelden van een andere instelling 
en werkwijze. Het onderwerp „Toeris
me op postzegels" leent zich bij uit
stek voor het opzetten van een thema
tische verzameling, maar voor een ten
toonstellingsobject bestaan spelregels 
voor een dergelijke verzameling; aan 
die regels heeft men zich dan ook te 
houden. 
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Zeer goede inzendingen waren die 
van de heren W. J. Frenzen (Groot 
Toerisme) en H. Pluim (Folklore), die 
dan ook beiden een eerste prijs verwier
ven. Aan negen inzenders kon slechts 
een bewijs van deelneming worden uit
gereikt. De drie jeugdinzendingen wa
ren voor een landelijke tentoonstelling 
van een te laag niveau; deze jongelui 
is de raad gegeven zich aan te sluiten 
bij een filatelistische organisatie. 

Aan alle deelnemers werd een schrif
telijk uittreksel uit het juryrapport toe
gezonden. 

Het gebodene heeft zeker bewezen, 
dat van de postzegels een grote pro
paganda voor het toerisme kan uitgaan. 
Daarom verdient het zeker aanbeve
ling dat de ANWB dit experiment her
haalt, temeer omdat er een keuze te 
over is van onderwerpen om het ge
stelde doel te dienen. 

J. J. JONKER. 

ROTTERDAM 
Achttiende EuropoortRuildag 

Op zaterdag 4 november 1967 werd 
in de Blauwe Zaal van het Beursge
bouw te Rotterdam de achttiende 
Europoortruildag, georganiseerd door 
de Rotterdamsche PhilatelistenVeree
niging, gehouden. 

Ruim vierhonderd bezoekers van 
deze ruildag hebben weer aangename 
uren doorgebracht bij het zoeken naar 
ontbrekende zegels. Het aanbod van de 
verzamelaars en de vele postzegelhan
delaren was goed, er blijft klassiek ma
teriaal aangeboden terwijl ook Neder
land zeer goed was vertegenwoordigd 
in de vele stockboeken. 

De verkoop was over het algemeen 
bevredigend, voorzover men prijzen be
dong die aan het huidige prijspeil zijn 
aangepast. De vraag naar „plaatjes
zegels" schijnt iets geluwd te zijn, hoe
wel „schilderijenoppostzegels" in de 
mode zijn gekomen en vrij vlot werden 
verhandeld. 

De ruilers hadden een afzonderlijk 
gedeelte van de zalen; hier werd me
nige ruil op grond van cataloguswaar
de beklonken. 

Naar wij van de organisatoren bij het 
afscheid hoorden, wordt de „Blauwe 
Zaal" begin 1968 gesloten. Men is ech
ter al in onderhandeling over een goe
de gelegenheid in het centrum van Rot
terdam en zal een volgende ruilbeurs 
in het Maandblad op de gebruikelijke 
wijze aankondigen. 

H. 

MIJNSHEERENLAND/ 
ROTTERDAM 
Nationale Jeugdpostzegel
tentoonstelling 

Onder auspiciën van de Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland organiseert „De Postkoets" 
te Mijnsheerenland in samenwerking 
met de afdeling Filatelie R.V.S. te Rot
terdam op 8 en 9 maart 1968 in het 
Groothandelsgebouw in de Maasstad de 
zevende nationale jeugdpostzegelten
toonstelling. 

„De Postkoets", een vereniging van 
jeugdige postzegelverzamelaars met 34 
leden uit de gehele Hoeksche Waard, 
bestaat op 15 april 1968 vijf jaar en het 
is ter viering van dit lustrum dat de 
vereniging deze manifestatie op touw 
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zet. Zij ondervindt daarbij de steun van 
de heren J. H. van Hoboken en W. 
Waayenborg, die tezamen met „Post
koets"voorzitter P. van Leenen het 
actiecomité vormen. Het secretariaat 
van dit comité is gevestigd: Tollens
straat 96B, Rotterdam; telefoon (010) 
28 22 39. 

SCHIPHOL 
Dag van de AeroPhilatelie 

Op 4 november 1967 organiseerde de 
Nederlandsche Vereeniging van Aero
Philatelisten „De Vliegende Hollander" 
op Schiphol voor de zesde maal de Dag 
van de AeroPhilatelie, onder andere 
door een luchtposttentoonstelling te 
houden voor haar leden. Tevens werd 
een groep Poolpostverzamelaars in 
staat gesteld een deel van hun collec
ties te tonen. 

Veel meer nog dan in de laatste ja
ren waren ditmaal zeer fraaie collecties 
te bewonderen en hoewel enkele mooie 
inzendingen (van de heren Boesman 
en Houweling) buiten mededinging wa
ren ingezonden, stond de jury voor een 
zware taak omdat verschillende ver
zamelingen vrijwel op hetzelfde peil 
stonden. De puntenwaarderingen ont
liepen elkaar zo weinig, dat de jury be
sloot twee eerste prijzen en twee twee
de prijzen te verlenen om zo goed mo
gelijk recht te doen aan de verschil
lende inzenders. 
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De eerste twee hoofdprijzen zijn ver
leend aan buitenlandse leden van „De 
Vliegende Hollander" namelijk de zil
veren medaille van De Vliegende Hol
lander aan de heer Schneider te Essen 
voor een zeer fraaie Zeppelincollectie, 
waarin vele zeldzame stukken van vóór 
1918. De heer De Metdts uit Brussel 
met zijn inzending „raids over Afrika", 
toonde ons vele zeer zeldzame stukken 
uit de begintijd van de luchtpost in 
Afrika in de twintiger jaren. Deze 
collectie werd bekroond met een zil
veren plaquette. 

Voor een tweede prijs kwam in aan
merking de heer Van der Made uit 
Den Haag met stukken en vignetten 
van oude luchtvaartdemonstraties. Het 
is opmerkelijk wat de inzender m enke
le jaren bijeen heeft vergaard. Deze 
collectie werd bekroond met een mo
del van de nieuwste Fokker, de 
„Friendship". 

De heer C. J. M. M. van der Zijden 
uit Eindhoven heeft ons de laatste ja
ren al enkele malen verrast met op
merkelijke studies over luchtpoststem
pels (onder andere de studie over lucht
poststempels Luchthaven Rotterdam, 
de uitval en bijzondere administratie
ve stempels van de luchtpost) en nu 
ook weer heeft hij een volkomen nieuw 
studiegebied van Noorwegen getoond, 
namelijk de luchtpostporti op echt 

gelopen brieven. Uitgaande van de 
dienstorders van de Noorse PTT, heeft 
de heer Van der Zijden van 1920 af 
de gehele postale geschiedenis van het 
luchtport in Noorwegen geïllustreerd 
aan de hand van brieven in zijn collec
tie. Deze inzending is eveneens be
kroond met een tweede prijs namelijk 
een medaille beschikbaar gesteld door 
de KLM. 

Tevens werd voor de eerste maal een 
gouden medaille uitgereikt, die eens in 
de twee jaar beschikbaar wordt ge
steld door „De Vliegende Hollander" 
voor een collectie, die een nieuw stu
diegebied toont of een geheel nieuwe 
opzet van een bekend gebied. Terecht 
heeft de jury gemeend ook deze me
daille te moeten toekennen aan de heer 
Van der Zijden voor bovengenoemde 
inzending aangezien deze collectie aan 
alle gestelde voorwaarden voldeed. 

De derde prijs werd uitgereikt aan 
de heer Hugenholtz uit Amsterdam 
voor zijn gecombineerde inzending Ex
peditie Sterrengebergte en Nederlands 
NieuwGuinea, waarbij hem tevens de 
medaille voor het Internationaal Toe
ristisch Jaar werd verleend. 

De heer Filius uit Aalsmeer verwierf 
met zijn vergrote en verbeterde collec
tie WestIndië een kunstvoorwerp, be
schikbaar gesteld door een Duitse zus
tervereniging. 

Tenslotte werden bronzen medailles 
uitgereikt aan de heren Van Egten, De
venter, met post van bekende vliegtui
gen; Vloebergh, Antwerpen, OudBel
gië; Otte, Middelburg, Zeelandlijn; 
Brouwer, Amsterdam, Ruimtevaart; 
Briel, Leiden, Ballonpost. 

Behalve de al genoemde heren zon
den nog buiten mededinging in me
vrouw Boesman, het Nederlands Lucht
vaartmuseum, de heren Van der Made, 
Van Egten en Viehoff alsmede de Pool
postvereniging. 

De tentoonstelling en de handelaren
stands trokken grote belangstelling. Di 
was er ook van de zijde van pers e 
radio. De geslaagde dag werd beslote 
met een geanimeerde veiling. 

R. TOCILA 

'sGRAVENHAGE 
Overzichttentoonstelling van 
ontwerper Piet Zwart 

Piet Zwart uit Wassenaar, de ont 
werper van de postzegel voor de vijf 
tigjarige Postcheque en Girodiens 
die op 16 januari uitkomt, is voor d 
verzamelaars geen onbekende. Het i 
wel 35 jaar geleden dat zijn laatst 
postzegel verscheen, maar hij maakt 
er in die tijd vijf verschillende. 

De twee zegels Industrie, Nijverhei 
Handel en Verkeer van 70 en 80 een 
die tussen 1931 en 1933 werden ver 
kocht en in 1931 de luchtpostzegel va 
36 cent alsmede de beide zegels m 
„de Goudse Glazen" uit de Sint Jan 
kerk in Gouda van iVa cent en 6 een 

Zijn werk zal van 20 januari tot 
maart 1968 te zien zijn op een ove 
zichttentoonstelling in het Prente 
kabinet van het Haagse Gemeentem' 
seum. In de aankondiging van de e 
positie kan men lezen dat Zwar 
postzegels zó eigenzinnig en ongebru 
keiijk van vormgeving waren dat 
ons nog steeds verbazen. Ze vorm 
een van die zeldzame voorbeelden d 



de onderliggende denkbeelden, die tus
sen de twee wereldoorlogen werden uit
gedragen door een internationale voor
hoede van kunstenaars, doorwerkten 
tot in zo iets alledaags als de postze
gel, aldus deze mededeling. 

Directeur M H. Wiers van het postdistrict 
Maastricht (links) in gesprek met mr. dr. 
Ch J M A. Rooy, Commissaris der Koningin 
in de provincie Limburg, tijdens de opening 
van de PTT-tentoonstellmg Micro- en Macro
grafiek in Maastricht op 30 september 1967 

Piet Zwart ontwierp voor PTT tussen 
1929 en 1938 vele reclamebiljetten, for
mulieren en boeken (Het Boek van 
PTT) in zijn heldere, doordachte en 
vaak humoristische stijl. Hij was ook 
de ontwerper van de titelpagina van 
het jubileumboek van het Maandblad 
„Postzegelkunde en Postwezen" dat in 
1932 verscheen. Die bladzijde was uit
gestald op de PTT-tentoonstelling 
Micro- en Macrografiek, die in Maas
tricht, Geneve en Zürich is gehouden. 
In het oktobernummer (bladzijden 567/ 
568) hebben wij daarover een verslag 
gegeven. Hierbij nog een foto destijds 
genomen door de heer Voisin van de 
Pers- en Publiciteitsdienst van PTT. 

BRUSSEL 
Postphila 67 

De tentoonstelling „Postphila 67" die 
van 21 tot 29 oktober 1967 werd gehou
den in de Descarteszaal van het Rogier 
Centrum te Brussel — een uitgelezen 
zaal voor zulke gelegenheid — had een 
groot succes. Ondanks de opstelling 
van 700 kaders was er voldoende ruim
te om vrijelijk doorgang tussen de ver-
chillende rijen te hebben, wat op vele 
ergelijke manifestaties bij plaatsge-
rek een vervelende uitwerking op de 
ezoekers heeft. 
De 'tentoonstelling had een eresalon 
aarin verschillende welbekende Bel-

ische verzamelingen opgesteld ston-
en, waaronder collecties van de he
en Bollen, Buelens, Crustin, Dandois, 
artin, Palmans en Walravens. 
De overige deelnemers namen, zoals 
begrijpen valt, het grootste gedeelte 

er beschikbare ruimte in beslag, 
oofdzakelijk brachten deze deelne-
ers ons opstellingen op het gebied 

an de beeldfilatelie. De meeste dezer 
aren verzorgd opgezet, ofschoon niet 
Ie. Zo zagen wij zwarte albumbladen, 
welke maar door weinigen oordeel-
ndig fris opgesteld kunnen worden, 

en deelnemer bracht ons .,Toeris-
sch Vlaanderen" met liefst één zegel 
r blad, hetwelk een magere aanblik 
f. 
Vele deelnemers bezondigden zich 
n het opnemen van gewraakte uit

giften. Er waren er zelfs die hun ver
zameling vrijwel uit zegels van de Ara
bische deelstaatjes samengesteld had
den, staten die alle door de FIP wor
den geweerd. Echte postzegelkunde 
kwam nagenoeg niet aan bod. 

Deze tentoonstelling gaf de indruk 
dat vele goede pogingen gemaakt wer
den om iets naar voren te brengen, 
maar tevens dat de meeste deelnemers 
er goed aan zouden doen zich aan te 
sluiten bij een kring waar zij hun ken
nis op postzegelgebied kunnen verrui
men. Ze behoeven daar slechts de ge
legenheid waar te nemen om nut te 
trekken uit de ervaring van meer ge
vorderden. 

Graag vermelden wij enkele verza
melingen die ons verdienstelijk leken, 
en waarvan de eigenaars een aanspo
ring verdienen teneinde de ingeslagen 
weg verder te bewandelen. 

Foucart - Automobielpostkantoren 
in Portugal; 
Hollants - Afstempelkunde op ze
gels 1865/1866; 
Van Mele - Postkantoren te Berlijn 
van 1816 af; 
Terseleer - Gespecialiseerde verza
meling Rusland; 
Luyten en Goemare - beiden met 
„Eeuwfeest der Postzegels"; 
Verkereke - „Pauselijke Staten" 
en „Zwitserland". 

De catalogus, dewelke aan de wel 
ietwat te hoge prijs van 50 Frank ver
kocht werd, bevatte benevens repro-
dukties van enkele vroeger uitgegeven 
Belgische postzegels een reproduktie 
van de zegel uit het Postphilablaadje. 
Enkele beknopte artikelen zorgden voor 
aanvulling van het handboekje. Zo la
zen wij van: 

J. P. Jcrdens - Hoe werden de eerste 
Belgische postzegels geboren; 
I. Braunstein - Studie over de op
drukken en de middelen om de echt
heid na te gaan; 
R. Marler - De kaartvormige waar
den, voorlopers van de posthervor-
ming van 1840 (postwaardestukken). 

L. C. MADEMAN 

KARL MARX-STADT 
Jubileumpostzegeltentoonstelling 

De jubileumtentoonstelling „Vijftig 
jaar Rode Oktober", die in Karl Marx-
Stadt (het voormalige Chemnitz) van 
6 tot 15 oktober van dit jaar werd ge
houden, heeft zeer veel belangstelling 
getrokken, zowel van inzenders als van 
bezoekers. Vanzelfsprekend was de deel
neming, alsmede het aantal bezoekers 
niet zo groot als bij de Amphilex maar 
dat is begrijpelijk als men bekend is 
met de overheidsbepalingen in de Duit
se Democratische Republiek, zowel wat 
betreft de in- en uitvoer van postzegels 
als het bezoek aan dat land. 

Voor deze tentoonstelling werden 523 
inzendingen aangemeld uit elf verschil
lende landen; inzendingen uit Neder
land ontbraken. Opvallend was het aan
tal motiefverzamelingen dat werd ten
toongesteld onder het motto „Vijftig 
jaar Rode Oktober" (206), het grote aan
tal inzendingen „Tien jaar ruimtevaart" 
(71) en het aantal jeugdinzendingen (95) 
Daartegenover stond het zeer kleine 
aantal klassieke (97) verzamelingen. 
Onder deze laatste categorie vielen ove
rigens ook de inzendingen Duitsland nä 

1945, de gespecialiseerde verzamelingen 
van het eigen land (tezamen 18), de 
normale landen verzamelingen (waar
onder één Nederland-verzameling, die 
brons kreeg), alsmede een elftal inzen
dingen van overzeese landen. 

Van de 473, in twee ver uit elkaar 
gelegen gebouwen tentoongestelde, in
zendingen (50 werden afgewezen wegens 
plaatsgebrek), werden er 436 bekroond 
en wel als volgt 

goud 25 
zilver/goud 33 
zilver 95 

brons 169 
diploma 69 
oorkonde 55 

De jurering was bij de opening van 
de tentoonstelling al bekend, omdat de 
drieëntwintig leden van de jury gedu
rende veertien dagen vóór de opening 
de gelegenheid hebben gehad alle in
zendingen te bekijken. Dat men daarbij 
de internationale beoordeling wel dege
lijk heeft gehanteerd, blijkt uit de lage 
waardering voor de enigszins gespecia
liseerde inzending Nederland, die com
pleet was tot 1935 in een goede kwali
teit, maar waaraan de filatelistische 
kennis toch wel ontbrak en waarbij de 
opzet te wensen liet. Hierbij dient 
evenwel gezegd te worden dat het voor 
de bezoeker moeilijk was een volledige 
indruk te krijgen van het verzamelde 
materiaal, omdat slechts een gedeelte 
van iedere inzending was opgehangen, 
hetgeen op het eerste kader van iedere 
inzending was aangegeven. Deze be
perking deed de bezoeker onprettig aan 
en wel omdat deze door de leiding van 
de tentoonstelling zonder overleg met 
de inzender was aangebracht. Zo zag 
ik een mij bekende verzameling waar
aan alle kopstukken ontbraken, waar
van ik weet dat ze aanwezig zijn en 
waardoor ik slechts een zeer povere 
indruk van deze in feite hoogstaande 
inzending kreeg. 

In groep I („Vijftig jaar Rode Okto
ber") werden 9 gouden en 12 zilver/ 
gouden medailles verdeeld, tegenover in 
groep III (klassiek) 9 gouden en 11 zil
ver/gouden. De overige gouden en zil
ver/gouden medailles vielen in de groe
pen II („Tien jaar ruimtevaart") en IV 
(jeugdverzamelingen), te weten 2 re
spectievelijk 5 en 5 respectievelijk 4, 
zodat 1 zilver/gouden medaille niet te
rug te vinden was. 

Over de ereprijzen werd in het jury-
bericht niet gesproken, wat wel ver
wonderlijk is. Mijns inziens behoorde 
dit wel degelijk vermeld te worden. 

Het is moeilijk een vergelijking te 
maken tussen een tentoonstelling in een 
land waar de politiek de hoofdrol speelt 
en een tentoonstelling in ons land. Doe 
ik dit toch, dan moet mij van het hart 
dat de motiefverzamelingen in de DDR 
(ook al zijn ze dan nagenoeg alle poli
tiek) op een hoger peil staan dan bij 
ons. Het verschil tussen klassiek in het 
Westen en werkelijk klassiek in de DDR 
is daarentegen niet groot. Het enige ver
schil ligt volgens mij in het kapitaal 
dat bij ons in de verzamelingen wordt 
gestoken en waartoe men in de DDR 
niet in staat is. De inzending „Sachsen" 
en de inzending ,,Bremen, Hamburg, 
Lübeck, Bergedorf" hadden in Amster
dam hoge ogen gegooid, aangezien zij 
rijkelijk voorzien waren van prachtige 
brieven, kaarten enzovoort, terwijl de 

December 1967 713 



filatelistische kennis van beide inzen
ders bijzonder duidelijk naar voren 
kwam. 

Dat de inzending van Werner Flä-
schendräger: „Postzegels uit de tijd van 
de geldsanering in de voormalige Rus
sische bezettingszone van 24 juni 1948 
tot 10 juli 1948" (een „moderne" inzen
ding dus) goud kreeg was vanzelfspre
kend. Het materiaal, dat deze verzame
laar/keurmeester in de afgelopen ne
gentien jaren bij elkaar heeft gebracht, 
is onvoorstelbaar en kan door geen an
dere verzamelaar, hoeveel geld hij ook 
bereid is uit te geven, worden geëven
aard. De inzending zal volgend jaar in 
Praag te zien zijn, waarbij te hopen is, 
dat de inzender in staat zal worden 
gesteld te tonen wat naar zijn mening 
hiervoor het meest geschikt is, zoals hij 
dat ook kon doen bij de tentoonstelling 
in 1964 in Berlijn. 

Al met al een zeer goede tentoon
stelling met voor onze ogen een te sterk 
politiek karakter. 
Amsterdam F. JACOBS 

LUDWIGSHAFEN/RHEIN 
Spoorwegruildagr/ 
AIJP-bqeenkomst 

Een honderdtal filatelisten uit alle 
delen van West-Duitsland en uit Zwit
serland was op 12 november 1967 bij
een ter gelegenheid van de dertiende 
grote ruildag van de vereniging van 
postzegelverzamelaars - spoorwegem-
ployés in het district Mainz van het 
„Bundesbahn-Sozialwerk" der Duitse 
spoorwegen. 

Er waren geanimeerde discussie
groepen over het voor tentoonstellin
gen opzetten van verzamelingen en 
over de nieuwtjesdienst, de laatste in 
het kader van een bijeenkomst van de 
spoorwegmotief verzamelaars. 

Als gasten werden door voorzitter 
Karl Heinz Tröger begroet Ludwig Hel
wig van de Philapress-uitgeverij te 
Göttingen en A. G. C. Baert, hoofdre
dacteur van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, die in Ludwigs
hafen waren voor een bijeenkomst van 
de commissie voor internationale sa
menwerking van de Association Inter
nationale des Journalistes Philaté-
liques-AIJP. 

De heer Tröger is tevens voorzitter 
van deze commissie, die zich in op
dracht van het AIJP-bestuur beraad
de over een snelle filatelistische be
richtgeving ten dienste van de AIJP-
journalisten, over versterking van het 
onderling internationaal contact en 
over een betere samenwerking met de 
filatelistische diensten der postadmini-
straties. 

MEXICO D.F. 
EFIMEX '68 

In het najaar van 1968 wordt in 
Mexico een internationale tentoonstel
ling gehouden onder FlP-patronaat. 
Het reglement voor deze tentoonstel
ling is nog niet ter publikatie vrijgege
ven. Wel zijn nu al de volgende bijzon
derheden bekend. 

De minimumomvang van een inzen
ding is drie kaders. De verzekering 
is voor rekening van de inzenders. De 
inzendingen moeten voor 30 september 
1968 in het bezit van het organisatie
comité zijn. De grootte van de kaders 
is 86 cm (hoog) x 66 cm (breed). De 
kaderhuur bedraagt US $5.00. Voor 

elke inzending in de literatuurklasse 
is US $8.00 verschuldigd. 

Zodra nadere gevens ontvangen zijn, 
zal daarvan kennis worden gegeven. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, 
Eindhoven. 

POZNAN 
TEMATICA POZNAN 68 

Van 28 juli tot 11 augustus 1968 or
ganiseert de Poolse Bond deze inter
nationale tentoonstelling in Poznan; zij 
wordt gehouden onder de FlP-regle-
menten. Er is ook een jeugdklasse en 
een literatuurafdeling; deze laatste 
vanzelfsprekend alleen voor themati
sche literatuur. Zodra nadere gegevens 
ontvangen zijn, zullen die gepubliceerd 
worden. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, 
Eindhoven. 

PRAGA 1968 
De voorlopige aanmeldingen zijn alle 

in Praag ontvangen. De beslissing 
over de toelating wordt in de loop van 
december bekendgemaakt; de toe
gelaten inzenders ontvangen van mij 
tijdig de definitieve aanmeldingsfor
mulieren, die ik dan ten spoedigste, 
maar in ieder geval vóór 25 januari 
terugverwacht. De beslissing over de 
definitieve toelating en de omvang 
daarvan volgt in de loop van maart. 

In de derde week van november is 
het eerste bulletin verschenen; dit is 
onder andere aan de inzenders van de 
vooraanmeldingsformulieren recht
streeks toegezonden. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, 
Eindhoven. 

WENEN 
Internationale 
Luchtposttentoonstelling 

Op 31 maart 1918 werd de eerste 
luchtpostlijn ter wereld van Wenen 
over Krakow en Lemberg naar Kiev 
geopend. In hetzelfde jaar vloog men 
tevens van Wenen naar Boedapest. 

Ter gelegenheid van de vijftigste 
gedenkdag van deze voor de lucht
vaart zo belangrijke gebeurtenis en het 
twintigjarig bestaan van de Oostenrijk
se luchtvaartmaatschappij A.U.A., zal 
het Verbond van de Oostenrijkse Fila
telisten-Verenigingen in samenwerking 
met de Oostenrijkse Luchtpost-Vereni
ging gedurende de pinksterdagen van 
30 mei tot 4 juni 1968 in de Wiener 
Hofburg een Internationale Luchtpost
tentoonstelling onder de naam „IFA 
Wien 1968" organiseren. 

De Federation Internationale des So-
ciétes Aérophilatéliques (FISA) heeft 
haar patronaat aan de tentoonstelling 
gegeven. 

De tentoonstellingscommissie werkt 
aan een bijzonder aanlokkelijk pro
gramma, dat de bezoekers van de IFA 
tevens in staat zal stellen Wenen cul
tureel en historisch te leren kennen. 

Men kan zich nu al vrijblijvend als 
deelnemer voor de tentoonstelling op
geven bij de Commissaris voor Neder
land van de IFA, hieronder vermeld. 
Hij stelt zich voor te zijner tijd nadere 

bijzonderheden over deze grote lucht
posttentoonstelling te verstrekken. 

W. SIX VAN OTERLEEK, 
Linnaeuslaan 27, 
Haarlem. 

WUPPERTAL 
Jubileumtentoonstelling 
spoorwegfilatelisten 

Van 17 tot en met 19 november 1967 
werd in het directiegebouw van de 
Duitse spoorwegen in Wuppertal een 
postzegeltentoonstelling (Duitse Rang 
III) gehouden ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van de sectie filate
lie in het „Bundesbahn-Sozialwerk 
Wuppertal". 

Een 45-tal inzendingen, waarvan on
geveer de helft beeldverzamelingen en 
verder veel moderne zegels, bood aan 
de bezoekers een gevarieerd beeld, 
mede dank zij enkele inzendingen — 
buiten mededinging — die op een hoger 
niveau stonden. 

Voor de beeldverzamelingen was — 
hoe kan het ook anders — een afzon
derlijke afdeling Spoorwegmotief, waar
bij het opvallend was, dat hierbij de 
Nederlandse zegels ontbraken, evenals 
bij de inzendingen Honderd jaar Rode 
Kruis. 

De posterijen gaven in de hal van het 
gebouw in een vijftal vitrines een beeld 
van de wijze waarop de postzegels wor
den gedrukt, zowel de een- als de meer-
kleurige. 

Op het station Wuppertal-Elberfeld 
was een postrijtuig ter bezichtiging op
gesteld, dat veel belangstelling trok. 

De catalogus bevat, naast een groot I 
aantal advertenties, een interessant I 
overzicht van de geschiedenis van het( 
ressort Wuppertal van de hand van ir. 
Joh. Krämer, dat dit 27 pagina's tel
lende boekje tot een bibliotheekstuk | 
maakt. 

f 
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De verkoop van een speciale envelon 
en het gebruik van een bijzonder steml 
pel, waarin het „hangtreintje" niel 
werd vergeten, gaf blijk van een goedf 
organisatie en het geheel was er eei 
voorbeeld van, dat ook een verenigings| 
tentoonstelling een goede propagandis] 
tische waarde kan hebben. 

F. BLOB 

VERBETERING 
In het verslag van de vergaderir 

van „Hollandia" op bladzijde 629 va 
het novembernummer had moeté 
staan dat de heer P. J. Meurs de hel 
pende hand bood bij het vertonen vi 
de dia's. De heer Meurs is de vasj 
begeleider bij vele dialezingen, ondi 
meer van de „Beeldphilatelisf. O n | 
verontschuldigingen voor deze onopze 
telijke naamsverwisseling aan de he 
Meurs en aan de aanwezigen die 
bevreemding een verkeerde naam zi| 
len hebben gelezen. Redactie. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C.H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

Herdenkingspostzegel ter gelegenheid van het 50-jarig be
staan van de Postcheque- en Girodienst 
(Dienstorder H.670 van 23 november 1967) 
1. Algemeen 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Postcheque-
en Girodienst zal op 16 januari 1968 een herdenkingspost
zegel (zonder bijslag) in de waarde van 20 cent worden uit
gegeven. 

2. Ontwerp; voorstelling; bijzondere tekst 
De zegel is vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar 
P. Zwart te Wassenaar. De afbeelding op de zegel toont de 
ontwikkeling van chartaal geld (munten, munt- en bankbil
jetten) naar giraal geld, symbolisch weergegeven door mun
ten die overgaan in een ponskaart. Op de zegel komt de aan
duiding „Nederland" en het waardecijfer voor, alsmede de 
tekst „Postcheque- en Girodienst 1918-1968". 

3. Verkrijgbaarstelling 
De zegel zal van 16 januari tot en met 17 februari 1968 op 
de postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Eventueel daarna nog 
voorradige exemplaren zullen worden uitverkocht. 
Aan het publiek moet gedurende genoemd tijdvak bij aan
koop van postzegels van 20 cent deze bijzondere zegel wor
den verstrekt, tenzij bepaaldelijk om de zegel van de gewone uit
gifte wordt verzocht. Met de verlioop mag niet vóór 16 januari 
1968 worden begonnen. 

4. Overige bijzonderheden 
Het drukken is geschied door Joh. Enschedé en Zonen Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek 
Kleuren 
Zegelgrootte 
Beeldgrootte 
Geldigheidsduur 

rasterdiepdruk. 
rood, zwart en goud-geel. 
25 X 36 mm. 
22 X 33 mm. 
de zegel zal tot en met 31 december 1969 
voor de frankering geldig zijn. 

Alleen voor hoofdkantoren 
5. Verstrekking 
Door de Directie Zegelwaarden te Haarlem zal tijdig een 
eerste voorraad van deze bijzondere postzegels worden toe
gezonden. Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, 
dan behoort aanvulling te worden gevraagd. De directeuren 
gelieven zorg te dragen dat deze postzegel mede voorhanden 
is op de tot hun ressort behorende bij- en hulppostkantoren, 
poststations, postagentschappen, alsmede bij de bestellers, be
last met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de 
bestelling. 

Alleen voor hulpkantoren 
7. Verstrekking 
Door de directeur van het hoofdkantoor zal tijdig een eerste 
voorraad van deze bijzondere postzegel worden toegezonden. 
Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan be
hoort aanvulling te worden gevraagd. 

Persbericht 1607/147 voegt hieraan nog toe: 

Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 

kamtanding 12% : 14. 
fosforescerend papier zonder watermerk. 
synthetische gom. 
10 X 10 = 100 zegels. 

POSTCHEQUE- EN GIRODIENST 
1918-1968 

NEDERLAND 

e hierbij afgebeelde foto werd genomen van het goedge-
eurde ontwerp. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Het loket te Huizen N.H. is thans definitief gevestigd en 

wel op de tweede woensdag van de maand van 17.00 tot 
18.00 uur. 

KINDERPOSTZEGELS 1967 
Wat bij deze fleurige serie het eerst opvalt, is wel dat de 

vijf zegels slechts drie grondkleuren hebben en wel rood 
(de waarden 12 en 25 cent), groen (zegel van 15 cent) en roze 
(de waarden 20 en 45 cent). Dit heeft voor sommige post-
beambten wel moeilijkheden gegeven; de zegels voor binnen
landse en buitenlandse brieven hebben beide een overwe
gend roze kleur, zodat naar de waarde gekeken moet worden, 
wanneer men de afbeeldingen niet goed in het hoofd heeft. 

Dit terzijde latend kunnen wij vaststellen dat de zegels 
een prima indruk maken. De afbeeldingen spreken jong en 
oud aan, letters en cijfers staan goed in het beeld op een 
vaste plaats. 

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

linkerzijden doorlopend, 
rechterzijden gelijk, 
onderzijden één gat doorlopend. 

geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 

boven zegel 5, onder zegel 95, 
waarden 12, 15 en 20 cent niet doorgeprikt, 
doch daarnaast een markeerhoek wel door
geprikt; 
waarden 25 en 45 cent boogj es doorgeprikt. 
12 cent nummer 3, 

4, 
5, 

etsing-
nummers: 
telcijfers: 

markeer
boog jes: 

ponstekens: 

overige 
büzonderheden: 

afwijkingen: 

15 cent nummer 
20 cent nummer 
25 cent nummer 12, 
45 cent nummer 14, 
alle boven zegel nummer 7. 

kleurkruisen in de vier marges boven en 
onder de zegels in de vier hoeken. 
tot heden niet gemeld. 

Maximumkaarten 
Bij enkele comités zijn maximumkaarten verkrijgbaar, 

waarvan wij hier die voor de waarde 25 -|- 10 cent afbeelden. 
De afbeeldingen, raak en geestig, zijn vrijwel identiek aan 

die van de zegels; de kaarten worden voor ƒ 3,50 per stel van 
vijf verkocht. 

VOOR HET K IND 

"«»sj»»-.j/iBPiE- f j- -4.. wa . .HfS. 
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Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland 

De velletjes 
Hoewel het Comité voor de Kinderpostzegels bij herhaling 

heeft gesteld, dat deze velletjes in de eerste plaats voor de 
huis-aan-huis-verkoop door de schooljeugd zijn bedoeld, en 
niet voor de filatelisten kunnen wij ons toch niet aan de 
indruk onttrekken, dat ook een zij schot is gelost op die
genen onder ons, die het op samenhang hebben begrepen. 
Want wij ontmoetten op een postkantoor verschillende ver
zamelaars die meenden wel zes velletjes nodig te hebben om 
hun verzamelwoede van.samenhang in paren en blokken te 
kunnen botvieren. Niet dat dit nodig is, maar ieder wil op 
eigen manier de filatelie beleven. En dat alle samenhangen 
in twee velletjes mogelijk waren geweest blijkt uit boven
staande afbeelding, waarin wij de drie waarden iets anders 
gegroepeerd hebben. 

Het velletje zal overigens, evenals zijn twee voorgangers, 
wel spoedig op de zwarte lijst van de FIP verschijnen. 

POSTZEGELBOEKJES 
De reclameteksten in de postzegelboekjes zijn al enkele ke

ren vernieuwd. Als eerste stond in de boekjes met groene 
kaft ,,Een postgirorekening is onmisbaar!". De heer J. H. 
Broekman te Bergen, N.H., meldt mij nu, dat een nieuwe 
reclametekst is uitgekomen „Doe meer per postgiro". In 
Rotterdam luidden de boekjes ten tijde van de ontvangst van 
dit bericht nog, dat de postgirorekening onmisbaar is. 

Bij de boekjes met grijze kaft was de eerste tekst „De 
girodienst voert graag uw opdrachten uit. Zorgt ü ervoor 
dat uw tegoed toereikend is?". Hierna zijn verschenen boek
jes met de teksten „Een postgirorekening is gemakkelijk, 
eenvoudig en goedkoop!" en ,,De Postcheque- en Girodienst 
verzorgt al uw betalingen". Behalve de heer Broekman dan
ken wij de heer P. Oosterhof te Rijswijk, Z.H. voor deze mel
dingen. 

SYNTHETISCHE GOM 
In november verschenen de frankeerzegels koningin Juli

ana, type Hartz en profil, waarde 12 cent met synthetische 
gom, in de gewone zowel als de fosforescerende druk. 

OPZENDING POSTZEGELS 

Dienstorder H.554 meldde dat de eventueel op de postkan
toren aanwezige exemplaren van de Europa-postzegels 
(uitgave 1966) aan de Directeur Zegelwaarden moesten 
worden teruggezonden en niet die van 1967, zoals wij in 
het vorige nummer ten gevolge van een correctiefout 
schreven. 

Nogmaals het goede einde van de Aniphilex 
Van hooggeachte en deskundige zijde werd uw redacteur vrien

delijk doch beslist op de vingers getikt. Bij de opsomming van de 
verschillende inkomsten is namelijk de belangrijkste catagorie con-
tribuanten aan de inkomsten van de Amphilex vergeten, en wel de 
honderden inzenders, die per kader f 20,— moesten betalen om 
in de allereerste plaats het welslagen van de Amphilex mogelijk 
te maken door de uitstalling van hun verzamelingen. Uw redacteur 
vraagt hiervoor op deze plaats nederig excuus. Het was natuurlijk 
nooit de bedoeling deze filatelisten te vergeten; zonder hen was de 
Amphilex immers niet denkbaar geweest. 

En na ,,schoon schip" gemaakt te hebben, wensen wij u 
goede feestdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 
Nieuwjaar. 

Tot in 1968. 
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OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: P. J. A. Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Uitgifteprogramma 1968 

Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aan
vullingen heeft de administratie der posterijen van de 
Nederlandse Antillen het volgende uitgifteprogramma voor 
1968 vastgesteld: 
1. Olympische Spelen. 

Een serie bijzondere frankeerzegels zonder toeslag in 
drie waarden (10, 20 en 25 cent) ter gelegenheid van de 
Olympische spelen in Mexico, voorstellende respectievelijk 
een hand met Olympische vlam, een discuswerper en een 
stadion met vredesduiven. Alle met de Olympische ringen 
en het Inschrift ..MEXICO 1968". 
Verschijningsdatum: 19 februari. 

2. Bijzondere frankeerzegels sociale en culturele instel
lingen. 
Een serie bijzondere frankeerzegels met toeslag in vier 
waarden (10 f 5 cent, 15 + 5 cent, 20 + 10 cent en 25 + 
10 cent) ten bate van sociale en culturele instellingen. 
Verschijningsdatum: omstreeks medio mei. 

3. Kinderzegels 1968. 
Een serie bijzondere frankeerzegels met toeslag in vier 
waarden (10 + 5 cent, 15 -I 5 cent, 20 + 10 cent en 
25 + 10 cent) ten bate van de vereniging Antilliaanse 
Jeugdzorg. 

SURINAME 
Uitgifteprogramma 1968 

In aansluiting op ons bericht in het novembernummer 
kunnen wij thans het volgende mededelen. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Surinaamse 
regering stelt de administratie der posterijen van Suriname 
zich voor het volgend emissieprogramma in 1968 uit te 
voeren; 
1. Wereldgezondheidsdag. 

Twee zegels in de waarden van 10 en 25 cent ter ge
legenheid van het twintigjarig bestaan van de Wereld
gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. 
Datum van uitgifte: 7 april 1968. 

2. Paasweldadigheidszegels 1968. 
Vijf zegels in de waarden 10 + 5 cent, 15 + 8 cent, 
20 + 10 cent, 25 + 12 cent en 30 + 15 cent. 
Datum van uitgifte: 10 april 1968. 

3. Driehonderd jaar Hervormde Kerk. 
Twee zegels in de waarden 10 en 25 cent ter gelegenheid 
van het driehonderdjarig bestaan van de Hervormde 
Kerk te Paramaribo. 
Datum van uitgifte: 29 mei 1968. 

4. Tweehonderd jaar Zendingsfirma C. Kersten & Co. 
Uitgifte ter gelegenheid van het tweehonderdjarig be
staan van de Zendingsfirma C. Kersten & Co./Unitas 
Fratrum, waartoe ook de Evangelische Broedergemeen
schap Suriname behoort. 
Waarden en uitgiftedatum bij het ter perse gaan van dit 
nummer nog niet bekend. 

5. Restauratie Synagoge te Jodensavanna. 
Drie zegels in de waarden 20, 25 en 30 cent in verband met 
de restauratie van de synagoge en van andere histori
sche monumenten te Jodensavanna. 
Datum van uitgifte: 28 augustus 1968. 

6. Kinderzegels 1968. 
Vijf zegels in de waarden van 1 0 + 5 cent, 15 + 8 cent, 
20 -r 10 cent, 25 + 12 cent en 30 + 15 cent, plus stripje 
van 10 + 5 cent, 20 + 10 cent en 10 + 5 cent. 
Datum van uitgifte: 22 november 1968. 

De „Torarica"-zegels 
De „Torarica"-zegels maken toch nog een kans. Ter aan 

vulling van hetgeen wij in het novembernummer schreve 
kunnen wij thans berichten dat de uitgifte van deze zegels i 
twee waarden — 20 en 25 cent — vermoedelijk in 1968 toe 
zal doorgaan. 

De uitgiftedatum hangt af van de vorderingen van he 
Torarica-project. 



LUCHTPOST 
Rubriekredacteur R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

ARGENTINIË 
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de eer

ste internationale luchtpostverbinding, is de luchtpost van 
Buenos Aires naar Montevideo op 2 september 1967 voorzien 
van een speciaal stempel met tekst: VUELO BUENOS 
AIRES-MONTEVIDEO/vlaggen van de twee landen en duif 
met brief/50° ANIVERSARIO PRIMER CORRERO AEREO/ 
INTERNACIONAL/2-SEPTIEMBRE 1967. 

ALGEMEEN 
In vele landen worden bijzondere stempels gebruikt voor 

herdenkingsdagen, congressen, conferenties enzovoort be
trekking hebbend op de luchtpost. Normaliter werden deze 
stempels niet vermeld. Mochten de lezers echter hiervoor 
belangstelling hebben, dan zal ik gaarne iedere maand een 
korte opsomming geven van deze stempels. De stukken heb
ben dus meestal niet gevlogen; het zijn wel aërofilatelis-
tische stukken maar geen luchtpoststukken! 

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

NIEUWE POSTWAARDESTUKKEN 
Australië: 
Envelop 4 c rood, 5(6) c roodoranje in twee formaten; en-
veloD voor aangetekende zendingen 25(26) c bruin; vouw-
brief 5(6) c roodoranje; courantebandje 5(6) roodoranje; 
postblad 5(6) c roodoranje op grijs karton. 

België: 
Briefkaarten 2 f, leeuw, wijnrood, verschenen nu ook met 
luminescerende balk: V, V + F, F, F+V. De Nederlandse 
tekst luidt nu BRIEFKAART in plaats van Postkaart. 
Denemarken: 
Postblad 60 ö; briefkaart 40 ö bruin. 
Groot-Brittannië: 
De posterijen gaan hun enveloppen standaardiseren. Dat 
heet POP (Post Office Preferred). De enveloppen voor aan
getekende zendingen met zegelbeeld van 3 sh 4 d in het for
maat H worden 8 x 4 % inches en K 9% x 4% inches. Het 
formaat van G blijft onveranderd 6% x 3% inches. De en
veloppen met zegelbeeld van 4 d zullen voortaan verschij
nen in twee formaten: 5% x 3% en dV* x 4% inches. Post
blad en briefkaarten blijven in hetzelfde formaat, doch de 
kleur wordt azuurblauw. Het type van de waardestempel 
blijft, wellicht voorlopig, gehandhaafd, ook voor bovenge
noemde nieuwe formaten. 

Italië: 
Briefkaart 30 + 30 1, bruin. 

Nieuw-Zeeland: 
"nvelop 3 c; envelop voor aangetekende zendingen 18 c 
lauw; Postblad 3 c blauw; briefkaart 2V2 c steenrood. Alle 
et beeltenis van koningin Elizabeth II. 
olen: 

,rEntier Postal" van oktober geeft een opsomming van 
ele nieuwe uitgiften; in de afleveringen van oktober en 
ovember werden vele nieuwe uitgiften opgenomen van 
oemenië en de Sovjet-Unie (zowel uitgiften voor Letland 
Is Rusland). 

erenigde Staten: 
p 15 augustus verschenen de eerste luminescerende en-
eloppen te Washington D.C. en Dayton, Ohio. De postdirec-
uren mochten aan verzamelaars geen faciliteiten bieden: 

eze konden zichzelf aan de loketten voorzien (dus geen 
rrespondentie of schriftelijke bestellingen). Een speciaal 
rstedagstempel werd niet aangemaakt. Een opgave van 
rmaten en watermerken der enveloppen is te vinden in 
ostal Stationery", nummer 126. 

NIEUWE AËROGRAMMEN 
Australië: 
10 c, lichtblauw en oranje. 

NIEUWS EN COMMENTAAR 
Groot-Brittannië: 
„Postal Stationery" 126 geeft een opsomming van de bij
zondere stukken uit de collectie van dr. S. Ascher, die door 
Robson Lowe werd geveild. Naar deze Engeland-collectie 
werd eerder verwezen door A. K. Higgins in zijn artikel 
in „Stamp Collecting" van 26 februari 1960. 

India: 
De India Stury Circle, Londen, publiceerde „A Specialized 
Catalogue of Postal Stationery of Cochin, Travancore and Tra-
vancore-Cochin". Verkrijgbaar bij Mr. B. T. Cheverton, 42 
Ashcroft Road, Luton, Beds., Groot-Brittannië. 

Verenigde Staten: 
,,Postal Stationery" 126 brengt een lijst van voorafgestem-
pelde enveloppen uit de staat Oregon. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS. 

In het hoofdgebouw van de Koninklijke Nederlandsche 
Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage was van 3 tot en met 
12 november een tijdelijk postkantoor met bijzonder post
stempel en speciale aantekenstrookjes gevestigd, ter gelegen
heid van de in de Rotonde gehouden tentoonstelling „Toe
risme op postzegels". 

Het tijdelijk postkantoor Amsterdam-Congrescentrum was 
van 14 tot en met 16 november geopend ter gelegenheid 
van de 7e Europese Conferentie van de IPTT (Internationale 
des Personals des Post, Telegraph und Telefon / Internatio
nale du personnel des Postes, Télégraphes et Telephones), 
PTTI (Postal, Telegraph and Telephone International), ICTT 
(Internacional del Personal de los Servicios de correos, Telé-
grafos y Teléfonos), en de aldaar geposte stukken kregen 
het hierbij afgebeelde speciale poststempel. 

Op 18 en 19 november was in het politiebureau te Breda 
een brievenbus geplaatst en de daarin geworpen poststuk
ken werden voorzien van een speciaal stempel in verband 
met een postzegeltentoonstelling van de Bredase Politie 
Postzegelvereniging. 

Het Autopostkantoor is wederom op tournee ter stimu
lering van de verkoop van kinderpostzegels, in verband 
waarmede het een speciaal stempel gebruikt, echter alleen 
op stukken, die uitsluitend van kinderpostzegels van de uit
gifte 1967 zijn voorzien. 

De standplaatsen van dit kantoor waren: 
Amsterdam: 28 tot en met 30 november; * 
's-Gravenhage: 4 tot en met 6 december; 
Utrecht: 7 en 8 december; 
Arnhem: 11 en 12 december; 
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Haarlem: 13 tot en met 15 december; 
Rotterdam: 18 en 19 december; 
Eindhoven: 20 en 21 december. 
Van de laatste drie, in het vorige nummer vermelde 

bijzondere stempels kunnen wij hierbij nog een afbeelding 
opnemen. 

In de notenbalk van het eerstedagstempel der kinderpost
zegels is de melodie van het liedje „Het Fluitketeltje" van 
mevrouw Annie M. G. Schmidt weergegeven. 

HANDROLSTEMPELS 
In de maand oktober is de beslissing gevallen, dat alle 

nieuwe typenraderstempels (handstempels) zullen worden 
uitgevoerd in het model, dat reeds bij verscheidene kanto
ren enige maanden op proef in gebruik was en waarvan 
het prototype al geruime tijd te 's-Gravenhage (met stem-
pelnummer 78 in drie verschillende uitvoeringen) ge
bruikt werd. In aansluiting hierop is nu ook voor de 
nieuwe handrolstempels een dienovereenkomstige uitvoe
ring gekozen, waarbij zich echter aan weerszijden van het 
datumstempel nog 6 golf lijnen bevinden. 

In het nieuwgebouwde postkantoor aan de Oosterdoksdijk 
te Amsterdam is een serie handrolstempels (nog in het 
oude model) in gebruik genomen waarvan de numme
ring bij 101 begint. 

KANTOORNAAMSTEMPELS 
Hoewel deze één- of tweeregelige stempels slechts bij uit

zondering (zoals soms gedurende de nieuwjaarsdrukte) 
voor afstempeling der postzegels worden gebruikt, willen 
wij toch melding maken van dienstorder 652 van 16 no
vember. Deze behelst, dat de thans gebruikte metalen kan-
toornaamstempels, zodra zij na afkeuring buiten gebruik 
worden gesteld, zullen worden vervangen door rubberstem
pels, waarvan de eerste verstrekking door de Centrale 
Directie zal geschieden. Daarna kan de vervanging „ter 
plaatse" geschieden, doch er dient dan nauwlettend op te 
worden toegezien, dat het nieuw aangemaakte stempel 
niet afwijkt van het te vervangen stempel. 

Dubbele plaatsnaamaanduidingen — zoals die thans voor
komen bij hulpkantoren waarbij de naam boven die van het 
hoofdkantoor stond, waaronder het ressorteerde — worden 
niet meer opgenomen, maar wel zullen voor stadsbijkan
toren en -agentschappen de plaats- en straatnaam onder 
elkaar gehandhaafd blijven. 

MACHINESTEMPELS 
In de Klüssendorf-stempelmachine, die sinds kort ook in 

Eindhoven wordt gebruikt, werd in de maand november 
de hiervoor afgebeelde stempelvlag „Jubilea Gemeente-
Bedrijven november 1967" afgedrukt. 

Sinds 7 november is in de stempelmachines te Amster
dam, Arnhem-Station, 's-Gravenhage, Groningen-Station, 
Rotterdam en Utrecht-Station weer de jaarlijks terugkeren
de stempelvlag inzake de kinderpostzegels in gebruik. 

Van 1 tot en met 28 december wordt in de stempelma
chines van de districtspostkantoren Amsterdam, 's-Graven
hage, Haarlem-Station, Rotterdam en Utrecht-Station een 
stempelvlag met Inschrift 1958-1968 TIEN JAAR E.E.G. af
gedrukt. 

Belangstellenden kunnen deze afdrukken desgewenst 
aanvragen bij de directeuren van deze districtspostkan
toren door toezending van geadresseerde en normaal ge
frankeerde poststukken in een andere gefrankeerde 
enveloppe met opschrift: „Stempeling d.m.v. stempelvlag 
TIEN JAAR E.E.G." boven het adres. 

In de loop van de maand november werd de opzetstem-
pelmachine te Rotterdam (waarvoor de fosforescerende 
postzegels worden uitgegeven) in gebruik genomen. De hier
van afkomstige stukken dragen afdrukken van een nieuwe, 
nu ook in Rotterdam gebruikte Klüssendorf-stempelmachi
ne met golf lijnen links van het datumstempel. Zie ook 
bladzijde 705. Nadere mededelingen hierover zullen nog vol
gen. 

Nieuwe stempelmachines (met vierkant datumstempel) wor
den sinds enkele maanden gebruikt te Alphen aan den Rijn 
(Met vlag „'s avonds na 7 uur"), Ede (met vlag „Is Uw adres") 
en Wassenaar (met vlag „goed geschreven"), terwijl in okto
ber nog een Klüssendorf-stempelmachine met 6 golfiijnen te 
Zwolle-Station in gebruik werd genomen. 

TYPENRADERSTEMPELS 
11. 9.1967: Opgeheven: Bijpostkantoor's-Gravenhage-Scheve-

ningen-Kurhaus. 
30.10.1967: Gevestigd: plattelandspostagentschap Kraggen-

burg; 
1,11.1967: Opgeheven: poststation Zesgehuchten; vervan

gen door postagentschap Geldrop-Papenvoort; 
Hulppostkantoor Scherpenzeel-Munnekeburen; 
werd vervangen door een plattelandspostagent
schap. 

13.11.1967: Gevestigd: bij postkantoor Rotterdam-Samuel 
Esmeij erplein. 

1.12.1967: Naamswijzigingen: Hulppostkantoren Groot-
Schoot en Dorplein werden Budel-Schoot en 
Budel-Dorplein. 

VELDPOSTSTEMPELS 

In de loop van 1967 waren en zijn nog verscheidene 
veldpostkantoren in werking, zowel in Nederland als bij de 
Nederlandse troepen in West-Duitsland. Hieronder volgt het 
gebruikelijke jaarlijks overzicht: 

N A P O - Plaa t s of n a a m 
n u m m e r Gebru iksper iode v a n de oefening 

NEDERLAND 
— 

500 
500 
500 

2. 1.-22. 9 ) 
23. 9.- 7.10 

8 .10 . . . . . . 1 
8. 2.-29. 7 

28. 8.- 8.12 
28. 8.- 4.11 
28. 4.- 1. 7 

WEST-DUITSLAND 

890 
891 
897 
871 
861 
880 

241 
221 
251 
241 
251 
205 
231 
450 
241 
205 
241 
286 

1. 1 . . . . . . 
1. 1 . . . . . . 
1. 1 . . . . . . 
1. 1 . . . . . . 
1. 1 . . . . . . 
1. 1.-23. 4 

24. 4.- 1. 8 
2. 8.- . . . . 

19. 1.- 4. 2 
10. 4.-19. 4 
13. 4.-29. 4 
20. 4.-13. 5 
11. 5.-27. 5 
26. 5.- 2. 6 
21. 6.- 6. 7 
16. 9.-28. 9 
23. 9.-12.10 
25. 9.- 6.10 
13.10.-11.11 
20.10,-30.10 

Cen t raa l Veldpostkantoor , 
U t r ech t 

H a r s k a m p 
H a r s k a m p 
Ossendrech t 
Leger - en L u c h t m a c h t 
tentoonste l l ing „ P A R A A T 

Handorf 
Hesepe 
Hessisch Oldendorf 
Hohne 
Mönchen-Gladbach 
Seedorf 

tt 

Müns te r Süd 
„Klaa r Over" 
Senne lager 
Hohne 
Senne lage r 
Nieburg 
Baumho lde r 
Senne lager 
H o h n e 
„Rob Roy" 
H o h n e 
„Merry Mood" 

S t e m p e l -
nummer( s ; 

44,81 
98,81 
44,81 
36 
36 
37 

' 79 

35 
76 
77 
59,72 
75 
49,26 
37,26 
49,26 
98 
98 
96 
98 
96 
98 
98 
47, 4 
32,12 
79 
98 
79 

Aan hen, die zich afvragen, hoe zij dergelijke stempel! 
voor hun verzameling kunnen krijgen, kunnen wij desgeJ 
wenst afdrukken verschaffen, indien zij aan ons adres voll 
ledig geadresseerde en naar binnenlands tarief gefrankeeri 
de kaarten of enveloppen toezenden en daarbij 5 cent p e | 
bijgevoegd stuk (in losse postzegels) toevoegen voor het aar 
vraagporto. 

Een garantie, dat voor ALLE gebruikte stempels za 
worden gezorgd, kunnen wij niet geven! Wie kennissen hee | 
op de gemeentesecretarie van zijn woonplaats, kan wellicll 
daarvan dienstenveloppen met veldpostst^mpels verkrij 
gen, waarin de aanvragen om kostwinnersvergoedir 
door militairen worden verzonden. 
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PUNTSTEMPELS - WAARSCHUWING 
De belangstelling voor puntstempels heeft de laatste tijd 

helaas aanleiding gegeven tot een toenemend aanbod van 
vervalste afdrukken der zeldzaamste nummers, zodat het 
aanbeveling verdient deze te laten keuren, alvorens men er 
eventueel hoge prijzen voor zou betalen! 

BELGIË 
Rubriekredacteur L C Mademan, Alf Schnerderlaan 61, Deurne C, België 

NIEUWE UITGIFTEN 
Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling 

Postphila 67 werd een bijzondere liefdadigheidsblaadje uit
gegeven ter waarde van 10 Frank met 5 Frank bijslag. Het 
onderwerp is een moderne grafische voorstelling van 
O. Bonnevalle, een mooi onderwerp voor een affiche maar 
belangeloos en nietszeggend als frankeermiddel, dat als 
bijkomende functie als kleine ambassadeur dienst moet doen 
zoals dikwijls wordt gezegd. De velletjes werden uitgevoerd 
in het gecombineerde diepdruk- en heliogravure-procédé. 
De gravure van de hand van C. Spinoy. 

Kerstmiszegel 
Onze postadministratie heeft de rij der landen die een 

zegel ter gelegenheid van Kerstmis uitgeven vergroot. Het 
is een prijzenswaardig initiatief, het propageren van 
,,vrede op aarde aan mensen van goede wil". 

De zegel komt in de waarde van 1 Frank naar een ont
werp van A. Lauwers; het stelt Onze-Lieve-Vrouw Virga 
Jesse voor, een beeld dat te Hasselt in de Onze-Lieve-
Vrouwe-kerk opgesteld staat. Het is een gepolychromeerd 
beeld, gekleed in brokaat en fluweel naar zestiende 
eeuwse trant. 

Na een stormnoveen ter ere van Virga Jesse, teneinde 
de runderpest te verdrijven — wat wonderlijk snel ge
beurde — werden de hoofden van Maria en het kind Jezus 
door de bevolking met een gouden kroon bedacht. De kro
ning gebeurde op 15 augustus 1967 door monseigneur de 
Merode. 

De zegel komt in vellen van 25 zegels (langwerpig for
maat), in diepdruk door de zegeldienst te Mechelen uit
gevoerd. De gravure werd insgelijks door C. Spinoy ver
zorgd. 

Het officiële vouwblad verklaart dat de zegels in blauw 
gedrukt werden, maar bij aanschaffing der zegels zagen 
wij tot ons verdriet dat men in plaats van fris blauw een 
vuige grij sachtige inkt voor het drukken gebezigd heeft. 
Deze ongelukkige inkt werkt storend temeer daar het onder
werp een donkere achtergrond bevat, zodat het mooie ge
heel enigszins aan zijn luister moet inboeten. 

BELGICA 1969 
Naar alle waarschijnlijkheid zal in 1969 te Brussel een 

internationale postzegeltentoonstelling gehouden worden de
welke vermoedelijk onder de naam „BELGICA 1969" de 
geschiedenis zal ingaan. 

ITGIFTEPROGRAMMA 1968 
Reeks „Roodkruis van Belgrië" — twee zegels, 

nderwerpen: koninginnen Elisabeth en Fabiola. 

eeks „Nationaal belang" — vier zegels, 
nderwerpen: Abdij St. Laurent te Luik, 

De kerk te Lissewege, 
De Zandvlietsluis, 
Het Hellend Vlak van Roncquières. 

onderd jaar zegeldienst te Meclielen — een zegel, 
nderwerp: reproduktie van de 1-centiemwaarde van de 

uitgifte 1866. 

ag van de Postzegel — een zegel. 
nderwerp: Landelijke brievenbestellers tijdens de oorlog 

1914-1918. 

eeks „Europa" — twee zegels. 
nderwerp: Symbolische tekening (sleutel). 

Culturele reeks — vier liefdadigheidsvignetten. 
Onderwerp: Vissen. 

Historisctie reeks — vier zegels. 
Onderwerpen: 900 jaar charter van Gramont, 

500e verjaring van de slag der 600 Franchi-
montezen, 
2000 jaar bestaan der gemeente Wervik, 
De opgravingen van Spienne. 

Kerstmisreeks — twee zegels. 
Onderwerpen: Kerstmisfeest, 

Strijd tegen arbeidsongevallen. 

Patriottenreeks — vier liefdadigheidsvignetten. 
Onderwerp: Beelden uit de oorlog 1914-1918. 

Reeks „Solidariteit" — vijf liefdadigheidsvignetten. 
Onderwerp- Sporten in het teken der Olympische spelen 

te Mexico. 

Buitendien zal de toeristische reeks aangevuld worden 
met twee zegels. Een zal Bokrijk (het openluchtmuseum) 
op het voorplan brengen, terwijl de tweede de stad Spa zal 
verheerlijken. 

In totaal mogen wij dus in 1968 met de uitgifte van 31 
vignetten rekening houden. Indien men dit cijfer onder de 
twintig per jaar kon houden zou ik kunnen spreken van een 
gezonde toestand. Gelukkig werd voor 1968 geen gelegen-
heidsvelletje aangekondigd, wat op zichzelf al een verbete
ring is wanneer men denkt aan overtollige uitgiften. Ver
schillende der aangekondigde reeksen zouden het met één 
of ten hoogste twee zegels kunnen stellen; maar ja! 

POSTMUSEUM 
Op 25 oktober 1967 hield de heer Henri Maisse, minister

staatssecretaris voor PTT (links onder op de foto) een pers
conferentie in de lokalen van het postmuseum, waarbij hij 
het uitgifteprogramma 1968 bekend maakte. 

Deze gelegenheid werd door de heer Crustin (midden 
achterplan) te baat genomen om het postmuseum een bij
zonder filatelistisch stuk te overhandigen. Het betrof een 
uniek vel van de uitgifte van 1863, dat al in 1862 — in op
dracht van het ministerie van openbare werken, onder wiens 
bevoegdheid toentertijd de postadministratie viel — van 
een proefperforatie voorzien werd. 

Het jubileum van de „Cercle Royal Pliilatélique de Namur" 
In het novembernummer werd op bladzijde 641 een kort 

verslag gegeven van de jubileumtentoonstelling van de 
„Cercle Royal Philatélique de Namur". 

Het tentoongestelde materiaal was afkomstig uit verza
melingen van leden van de Naamse kring en van „Emile 
Vloors" en niet uit de Vlaamse kring zoals abusievelijk 
werd vermeld. Bovendien is de heer Fondair penningmees
ter van de „Cercle" en niet de heer Jondair. 
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Rubriekredacteur: 

D. de Vries, Waalstraat 53', AmsterdamZ. 

De contactgoep Frankrijkverzamelaars heeft op 28 
oktober 1967 een eerste bijeenkomst gehad in het Neder
landse Postmuseum te 'sGravenhage. Er was voor deze 
samenkomst grote belangstelling, zowel van beginners als 
van gevo) derden, en men heeft de indruk dat een bijzon
der nuttig contact tussen de verzamelaars van Frankrijk is 
gelegd. Er is een voorlopig bestuur geformeerd onder voor
zitterschap van mr. M. Vermeer, De Ruwiellaan 7 te Am
stelveen. Uw rubriekredacteur neemt het secretariaat waar. 
Er werd overeengekomen een voorlopige contributie te 
heffen van f 5,—; zij die zich wel aangemeld, maar nog niet 
betaald hebben, worden verzocht dit bedrag over te maken 
op postrekening 38 34 69 ten name van de heer A. Ph. 
Krijff, Kweekduinweg 7 te Overveen die als penningmeester 
optreedt. 

Het ligt in het voornemen om op 3 februari 1968 een 
tweede bijeenkomst {in Terminus te Utrecht) te houden. 
Daar zal gelegenheid tot ruilcontact zijn en er zullen verdere 
activiteiten van deze contactgroep besproken worden. In 
het januarinummer volgen hierover nadere mededelingen. 

Marianne met een nieuwe makeup 
Op 6 november verscheen een tweetal nieuwe zegels voor 

normaal gebruik in een nieuw Mariannetype, in de waarden 
25 en 30 centimes. Het zijn door Durrens gegraveerde ze
gels, naar een al meer dan tien jaar oud ontwerp van de 
Franse kunstenaar Henry Cheffer. Deze Cheffer, een ach
terneef van de beroemde beeldhouwer Rodin, is een der 
oudste ontwerpers en graveurs van de Franse postzegels; 
al in 1929 maakte hij de gravures voor de bekende zegel 
Pont du Gard (Yvert nummer 262). 

De eerste winterspelen, in 1924, werden eveneens door 
Frankrijk georganiseerd. Een zestiental landen, met in to
taal 418 deelnemers, was destijds in Chamonix in de Fran
se Alpen bijeen. 

Met de voorbereidingen voor deze moderne winterspelen 
is men al een aantal jaren bezig. De zogenaamde reuzen
slalom wordt gehouden op een hoogte van 1650 meter te 
Chamrousse in de omgeving van Grenoble. Een tweetal 
springschansen. van 70 meter en van 40 meter bevindt 
zich op 1200 meter te Autrans, 35 kilometer buiten Grenoble. 
Een speciale schans van 90 meter werd voor dit doel ge
bouwd te SaintNizier, een prachtig wintersportcentrum in 
de Alpen. 

Op andere plaatsen in de omgeving van Grenoble zullen 
nog verdere onderdelen van deze winterspelen worden ge
houden, onder andere de bobsledewedstrijden te Alpe d'Huez 
waar een prachtige cementen baan de Olympische deel
nemers wacht. Het schaatsenrijden en de ijshockey ten
slotte, zullen in Grenoble zelf worden gehouden. Hier staat 
een enorm stadion ter beschikking, het „Pare Mistral", 
met een oppervlakte van ruim elfduizend vierkante meter 
dat plaats biedt aan 27.000 toeschouwers. 

De in april uitgekomen gelegenheidszegel stelt het em
bleem van deze winterspelen in Grenoble voor: drie rozen 
uit het wapen van de stad gecombineerd met het symbool 
van de winter, een roos van sneeuwkristallen, alsmede 
de vijf Olympische ringen. Een tot nu onbekende tekenaar 
(een zekere Excoffon) ontwierp de zegel, die werd ge
drukt in heliogravure. De overigens nogal goedkoop aan
doende kleurencombinatie, rood met blauw, heeft de zegel 
in Frankrijk al de bijnaam „het kaasetiketje" doen verkrij
gen! 

Een tienjarig raadseltje 
Dank zij de oplettendheid van de hoofdredacteur van het 

Maandblad kreeg ik een envelop in handen die een (machi
nale) frankering met reclamevlag liet zien: DIXIÈME 
ANNI VERS AIRE (= tiende verjaardag). Het was een 
envelop afkomstig van de Nederlandse ambassade te Pa
rijs en omdat die tien jaar onmogelijk iets te maken konden 
hebben met onze ambassade en het betrokken postkantoor 
(nummer 202 in de rue de Courty) al uit 1920 dateert, rees 
de vraag: Waar slaat dit stempel op? 

Henry Cheffer 

! RÊPUBIIOUE r\Cir\ 
< FRANCAISE U O V / 

De nieuwe zegels Marianne gaan de thans in omloop zijn
de zegels 25 c. MontdeMarsan (wapentype) en 30 c. Gal
lische Haan vervangen en zullen in tailledouce worden uit
gevoerd. Dit maakt het waarschijnlijk dat ook oplagen zul
len worden uitgegeven in rollen voor de automaten en in 
boekjes (carnets). Men wil echter eerst de carnets van 
de oude typen opgebruiken. 

Op 24 april van dit jaar verscheen in Frankrijk een zegel 
ter gelegenheid van de tiende Olympische Winterspelen, die 
van 6 tot 18 februari 1968 te Grenoble zullen worden ge
houden. 

i l l X I E M E / ï ^ ^ 

AMNIVERSAIRE V s e u ^ y 

De Weledelgeboren Heer r , van Gelderen 
Dir«cteur Vereniging voor Internatioraal 
Jeugjjverkeer ^ 
Statenlaan 51 / / / 
IA HAYE /p^ fV yj> 

AUBASSAOB VAN HET KOMINKRIJK 
DWL NEDERLANDEN 
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AilBAlSADE KOYAU DBS PAYS BAS 

Enige informatie bracht de oplossing: Het stempel i 
afgedrukt met de frankeermachine van het „Institut Neer 
landais" in de rue de Lille te Parijs. Rechts van het datum 
stempel staan de letters I.N. Deze instelling vierde in 196 
haar tienjarig bestaan en het stempel „Dixième Anniver 
saire" werd daarom gedurende enige maanden gebruik 
op enveloppen die van het „Institut Néerlandais" uit 
gingen. 

Abusievelijk is een stempel terechtgekomen op een enve 
lop van de Nederlandse ambassade omdat die door dezelfd 
frankeermachine werd gestempeld! Wij zijn de directeu 
van de Raad voor Pers en Culturele zaken aan de Neder 
landse ambassade te Parijs, de heer S. de Gorter, dank 
baar voor deze toelichting op een stempelvraagstukj e, d" 
opnieuw doet blijken dat ook in de moderne filatelie no 
interessante vondsten kunnen worden gedaan. 
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BRIEF UIT LONDEN 

De devaluatie van het pond sterling 

Hoewel de devaluatie hier bepaald niet als een donderslag 
uit de bewolkte financiële wereld viel, heeft deze verminde
ring van het pond sterling voor de Britse filatelisten wel 
grote betekenis. Wie postzegels verzamelt van landen, die 
hun valuta niet devalueerden, moet in het vervolg ongeveer 
een zesde meer betalen voor zijn nieuwe uitgaven terwijl 
de aankoop van zegels in het buitenland eveneens flink wat 
duurder wordt. Er staat voor de Britten niets tegenover, 
alleen zal ongetwijfeld het aantal verzamelaars van de 
Britse bijzondere emissies weer toenemen, nu voor 1968 
weer een flink aantal bijzondere postzegels op stapel staan. 

Voor buitenlanders worden de Britse postzegels goedko
per, voor de devaluatie betaalde u voor een pond ongeveer 
ƒ 10,—. Nu kost ditzelfde pond u „slechts" f 8,70, zodat 
het aantrekkelijker wordt niet alleen de Britse zegels te 
verzamelen doch ook om hier zegels van andere landen 
te kopen die bij de handelaren in voorraad zijn. Het ligt wel 
in de lijn der verwachtingen dat de postzegelhandel haar 
prijzen op het internationale peil zal brengen, doch dit 
gebeurt niet onmiddellijk zodat er zeker in de eerste maan
den bepaalde voordelen te halen zijn. 

Het nieuws voor 1968 
De nieuwe gebruiksserie wordt in drie etappes uitgege

ven. Op 5 februari komen de waarden van '/2d., ld., 2d., 
en 6d., gevolgd op 1 juli door de waarden van 5d., 7d., 8d. en 
lOd. Tenslotte komen de hoge waarden van 2s.6d., 5s., lOs. 
en £ 1 op 9 september in de circulatie. 

Als bijzondere uitgiften staan ons te wachten vier emis
sies. Als eerste verschijnt op 29 april een serie van vier 
waarden, 4d., 9d., ls.6d. en ls.9d., waarop Britse brug
gen staan afgebeeld. 

Vier jubilea worden op 1 juni op postzegels gevierd: 
het eeuwfeest van het vakverenigingscongres op een zegel 
van 4d., vijftig jaar vrouwenkiesrecht krijgt als herden
king een bijzondere postzegel van 9d., de vijftigste ver
jaardag van de oprichting van de Royal Air Force krijgt 
een herinneringszegel van Is., terwijl de tweehonderdste 
verjaardag van de reis van kapitein Cook herdacht zal wor
den op een bijzondere zegel ter waarde van ls.9d. 

Er komt op 12 augustus weer een emissie van Britse 
schilderijen — ongetwijfeld aangemoedigd door het succes 
van vorige soortgelijke series — in de waarden van 4d., 
Is., Is. 6d. en Is. 9d. Tenslotte verschijnen de drie kerst
zegels op 25 november in de waarden van 3d., 9d. en Is. 6d. 

De firma StanGib, kortgeleden te New York geopend door 
de minister van posterijen, the Rt. Hon. Edward Short M.P., 
is aangesteld als filatelistisch agent van de Britse poste
rijen voor de Verenigde Staten. Tijdens zijn bezoek zond de 
minister een album met de Britse zegels aan de dezer dagen 
overleden kardinaal Francis Spellman, die beloofd heeft dit 
album een vooraanstaande plaats te geven in Regis College 
te Weston, Massachusetts, waar zijn verzameling te bezichti
gen is. Zoals u ongetwijfeld weet bezat de kardinaal een the
matische verzameling die bij internationale gebeurtenissen 
meermalen is uitgestald. 

Nog meer schilderden 
Nog maar nauwelijks bekomen van een bijzondere serie 

van zes waarden van de Cook-eilanden met afbeeldingen 
naar schilderijen van Gauguin, vernemen wij dat deze eilan
dengroep een nieuwe schilderijenserie aankondigt van ook 
weer zes waarden met afbeeldingen van schilderijen van 
Rubens, Albrecht Dürer, Jan van Eyck, Da Bassano, El 
Greco en Correggio, alle in vijf kleuren en dit ter gelegen
heid van Kerstmis. Wij nemen aan, dat deze zegels wer
kelijk gebruikt maar weinig zullen voorkomen en dat de 
meeste bestellingen bij het filatelistisch bureau te Raro-
tonga ongebruikt in de thematische verzamelingen der fi
latelisten zullen verdwijnen. 

DE TWEETALIGE PAPEGAAI 
Bij het lezen van de aankondiging van het Kroonagent-

schap, dat een tweetalige papegaai op een kerstzegel zou 
verschijnen, hebben wij ons afgevraagd of dit Kroonagent-
schap nu ook de postzegels van België ging verkopen in het 
buitenland. Immers, tweetaligheid is in België een kenmerk, 
dat zelfs hier thans bekend is geworden. 

Maar bij het verder lezen van de bekendmaking, bleek dat 
de zegels als kerstzegels worden uitgegeven door „Guyana 
South America", het vroegere ,,British Guyana". En 
de afgebeelde papegaai is een zeer bijzonder beestje! 

Het is „Millie", die deel uitmaakte van de inzending 
van Guyana op de EXPO '67 te Montreal. Guyana deelde 
een paviljoen met Barbados. Bij de officiële opening van dit 
paviljoen maakte Millie geschiedenis. Ze begon als een 
dragonder te vloeken in twee talen, Engels en Frans, zodat 
ze tot haar schande haastig verwijderd moest worden. Als 
tijdelijk onderkomen werd haar de plaatselijke dierentuin 
toegewezen; de historie vermeldt niet of ze daar haar soort
genoten les heeft gegeven in de twee talen. Canada is ten
slotte ook tweetalig. 

Zoals wij reeds schreven, komt dit lieve diertje voor op 
twee kerstzegels, waarden 5 en 25 cents. Jawel, op kerst
zegels! De postadministratie van Guyana verwacht een grote 
verkoop, de papegaai en zijn optreden hebben grote publici
teit gekregen. En tenslotte spreekt een postzegel niet. 
LONDEN, 9 december 1967 

CHRISTIAN HOUSTON AUF. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nrlant, 
Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afriica 

MARTIN LUTHER 

Die 31ste Oktober 1967 is die dag waarop, volgens ower-
lewering, Martin Luther vierhonderd-vyftig jaar gelede sy 
Stellinge aan die poort van die kasteelkerk in Wittenberg 
vasgenael het. In vergelyking met Calvinisme is Luthera
nisme in Suid-Afrika ver in die minderheid. Maar, 
wat die datum ook al mag gewees het, die daad van Luther 
was die eerste aktiewe stoot tot die Protestantisme. 

Op 31 Oktober het twee seëls verskyn om hierdie feit 
te herdenk: 'n seël van 2'/2 c en een van 12'/2 c. Op die 
2V2-seël sien ons 'n portret van Luther. Vir hierdie por
tret het nie een van die meer bekende portrette van 
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Luther deur Lucas Cranach gedien nie. Daar is voorkeur 
gegee aan 'n jonger portret uit die tyd toe Luther nog 
litrydverdig was. Die keuse het tenslotte geval op 'n portret 
in die museum in Stockholm, wat in 1526 tot stand gekom 
liet, nege jaar na die gebeurtenis in Wittenberg. 

Onder die kop op die seël staan die volle handtekening: 
Martinus Luther. Bo die kop die waarde aanduiding 2V2 c. 
Vir die eerste keer is nou oorgegaan tot die bekende drie 
letters R S A as landsaanduiding, sowel vir Afrikaans as 
vir Engels. Regs onder staan die datum: 31.X.1517. Nog 
iets nuuts vir Suid-Afrikaanse seëlontwerp is die feit dat 
daar geen omraming is nie. Die rede is dat inraming die 
forse kop teveel aan bande sou lê. 

Die seël is gedruk met twee silinders: 232 (steenrooi) 
en 233 (swartbruin), met wit as derde kleur. Dit is uitgegee 
in twee panele, A en B, elkeen van honderd seèls: vyf rye 
van twintig. 

Die 12V2C-seël vertoon die poort in Wittenberg. Die oor-
spronklike deur het afgebrand en is deur 'n yster een, waar
op die Stellinge aangebring is, vervang. Die seël is gedruk 
in een paneel van honderd seëls, met silinders 234 (oranje
geel) en 235 (swart), ook weer met wit as derde kleur. 
Bo die poort staan die woorde: Hervormig/Reformation/ 
1517. Onderaan is die waarde I2V2 c en weer die letters 
R S A. 

Die feit dat net die drie letters vir Republiek Suid-
Afrika en die Engelse teks gebruik is, voorkom dat die 
seëls weer, soos reeds so dikwels gebeur het as gevolg 
van die dubbele landsaanduiding, oorvol is. Inteendeel: 
albei seëls maak 'n rustige indruk. Laat ons hoop dat hier-
die nuwe strewe ook in die toekoms voortgeset sal word. 

By die Filatelistiese Kantoor in Pretoria was op 31 
Oktober 'n spesiale ronde stempel in gebruik met die poort 
in Wittenberg in die middel en die woorde: Pretoria/ 
31.X.1967. Langs die rand: Hervorming/perkamentrol met 
die datum: 31.X.1517/Reformation. 

Die Poskantoor het 'n spesiale eerstedagkoevert beskik-
baar gestel. Links sien ons, in geel, 'n prentjie waar Luther 
besig is om met 'n geweldige hamer die Stellinge aan die 
poort vas te spyker. Daaronder: 31.X.1517/Amptelike 
Gedenkkoevert/Official Commemorative Envelope. Hier-
langs die syfer 6, aansienlik kleiner en meer beskeie as 
die syfers op party vorige koerverte. Bo in blou 'n lugpos 
etiket. Op die onderste helfte regs 'n aparte ruimte: aan/ 
to, met plek vir die adres. 

Ook hierdie slag is daar 'n kartonnetjie vir verstewi-
ging gemaak. Aan die voorkant van regs en links op mekaar 
toelopende puntboë met 'n oop Bybel in die middel. Aan 
die agterkant in Afrikaans en Engels 'n lewensoorsiggie 
van Luther. 

Wanneer ons hierdie seëls vergelyk met die kerkseëls van 
1964, is dit baie duidelik dat daar 'n geweldige verandering 
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en verbetering plaatsgevind het in die ontwerp van Suid-
Afrikaanse seèls. Die seëls het 'n beter voorkoms, sowel 
wat tekening as wat kleur betref. 

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

. . . . in het Franse bondsblad La Philatélip' f rancaise van ok
tober 1967 een oproep van de redactie aan haar lezers om 
stempels te melden die vaak voorkomen op brieven gewis
seld tussen Europa en Nederlands West- en Oost-Indië in de 
jaren 1850 tot 1895. Het gaat om stempels van verschillende 
typen waarin de naam van de kolonie van herkomst of be
stemming wordt vermeld (NED. INDIË, CURAQAO of SU
RINAME), de aanduiding OVER of VIA met de naam van 
de haven van aankomst of vertrek in Europa: MARSEIL
LE, GENUA, BRINDISI of NAPELS voor Indi.ë, SAINT-
NAZAIRE, LE HAVRE, PLYMOUTH of SOUTHAMPTON 
voor de Antillen en Suriname. 

Bovendien zijn er drie havens, aan de Javazee en aan de 
Straat van Malakka, die van bijzondere betekenis zijn van
wege hun belangrijke aandeel in de doorvoer van brieven 
van en naar Nederlands-Indié. Het gaat om WELTEVRE
DEN, waar het scrteerkantoor van Batavia was gevestigd, 
alsmede PENANG en SINGAPORE, Britse havens op het 
schiereiland Malaya, waar een Nederlandse postagent werk
te, die belast was met het doorzenden van brieven, waar
toe hij de beschikking had over Nederlandse stempels. 
Daarbij dient men, tenslotte, ook te letten op het voorko
men van laatstgenoemde stempels in combinatie met stem
pels van de Franse scheepvaartlijnen „P" en „N". 

Over het gebruik van deze stempels heeft de redactie van 
het Franse blad m Britse en Nederlandse filatelistische tijd
schriften geen enkele duidelijke aanwijzing kunnen vinden. 
Het ontbreekt niet aan gegevens van algemene aard, 
evenmin aan beschrijvingen, maar men komt zelfs geen 
zwakke poging tegen om het juiste gebruik uit de doeken te 
doen. 

De resultaten van dit gezamenlijke onderzoek van re
dactie en lezers moeten stof opleveren voor een verhelde
rend artikel over het gebruik van en het verband tussen deze 
verschillende stempels. 

. . . . o p de achterzijde van de kalender voor het jaar 1968 
die het staatsbedrijf der PTT aan zijn oudgedienden 
schenkt een warme aanbeveling voor het bedrijven van 
beeldfilatelie als vrijetijdsbesteding, onder de titel „Pen
sioen op postzegels", waarbij de afbeeldingen in kleur op 
de voorzijde de illustratie vormen. De tekst is van J. J. M. 
Kiggen, die achtereenvolgens de motieven brievenbestel
lers, postvervoermiddelen, de Wereldpostvereniging, post
zegels op postzegels, automatisering in het postbedrijf en het 
verzamelen van postzegels in beeld heeft gebracht. Een ka-
lendertje dat filatelisten de oud-medewerkers van PTT zul
len benijden. 

In La Philatelie fran^aise van november wordt onder 
de titel „Waar zijn ze? Wie zijn ze?" een kritische kant
tekening gezet bij het onderzoek dat het Franse instituut 
voor publieke opinie op verzoek van de Franse PTT heeft 
verricht. 

Een van de resultaten was dat Frankrijk 3.200.000 ver
zamelaars telde, dat zou 6,4 percent van de gehele bevol
king zijn, de kinderen inbegrepen. De redactie van het 
Franse blad vraagt zich af hoevelen van deze duizenden zich 
filatelist mogen noemen en voert daarbij aan dat de oplage
cijfers van sommige postzegels niet eens boven het getal 
3.200.000 uitkomen. Van het oplagecijfer moet men immers 
aftrekken: 
1. de onverkochte aantallen, 
2. de postaal gebruikte zegels die niet in handen van de ver

zamelaars zijn gekomen — en dat zijn er nog al wat, 
3. de voorraden die de handelaren hebben gevormd, 
4. de bevoorrading van de filatelistische wereldmarkt, 
5. de hoeveelheid die gebruikt wordt voor eerstedagenve-

loppen, maximumkaarten, filatelistische aandenkens en
zovoort. 



Als men verder in aanmerking neemt dat een groot aan
tal filatelisten zich niet tevreden stelt met het kopen van een 
enkele postzegel, maar dat er zijn die hetzij blokken van 
vier of van tien of zelfs hele vellen verzamelen en dat vele 
verzamelaars en verenigingen een bepaalde hoeveelheid 
postzegels in voorraad nemen voor het filatelistisch franke
ren van hun post en dat anderzijds een flink aantal aan de 
omloop wordt onttrokken door speculanten, dsn ziet men 
het indrukwekkende getal van 3.200.000 als sneeuw voor de 
zon verdwijnen. 

In het blad „Posterijen en televerbindingen" van de 
Franse PTT werd beweerd dat 54 percent van de filatelip
tische klanten onder de twintig jaar oud was (wij zouden 
wel eens het oordeel hierover willen vernemen van hande
laren). Dat komt neer op 1.728.000 Franse filatelisten tussen 
de tien en twintig jaar. Als wij het PTTtijdschrift mogen 
geloven, dan is tweederde daarvan jongens, dus 1.150.000. 
Daarvan woont 35 percent in de omgeving van Parijs, waar 
dan 400.000 filatelistische jongeren zouden moeten wonen. 
Men waant zich in dromenland. . . . ! 

AANNEMING VAN NIEUW LID 

In augustus 1967 is kennis gegeven van de aanmelding 
voor het Bondslidmaatschap van de Postzegelverzame
laarsvereniging „De Philatelist" te Vlijmen, NoordBrabant. 

Na de publikatie van deze aanmelding als lid zijn geen 
bezwaren binnengekomen. Mede gelet op het bepaalde in 
artikel 5 der statuten heeft het Bondsbestuur besloten deze 
kandidaat met ingang van 1 december 1967 aan te nemen 
als lid van de Bond. 

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

Het adres van de secretaris is: W. de Graaf, Meliestraat 
50 te Vlijmen. 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 
Bij het secretariaat is het verzoek van de Postzegelver

eniging „De Oude Jan" te Delft binnengekomen, om lid te 
worden van de Nederlandse Bond. De statuten van deze 
vereniging zijn koninklijk goedgekeurd. 

De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen 
bepalingen die in strijd zijn met de statuten en reglementen 
van de Bond. Het aantal leden bedraagt 380. Secretaris van 
deze kandidaat is de heer L. van Velzen, Piet Heinstraat 47 
te Delft. 

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

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

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

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren wende men 
zich tot de beheerder: mr. T. J. B. van der Meyden, Chopin
laan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge

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

VOORZITTERSVERGADERING 

Het Bondsbestuur maakt er nu al op attent, dat er op 27 
januari 1968 een voorzittersvergadering in Utrecht zal wor
den gehouden. 

Het PTTorgaan zegt elders dat ongeveer 380.000 perso
nen zijn geabonneerd op een filatelistisch tijdschrift. Op 
het tijdstip dat het onderzoek werd ingesteld waren er vier 
filatelistische bladen in Frankrijk, wier gezamenlijke opla
ge ver beneden het cijfer 380.000 ligt. Van de oplage dient 
men nog af te trekken: de onverkochte exemplaren, de 
abonnementen uit het buitenland en het aantal personen 
dat geabonneerd is op twee, drie of vier periodieken. Wel
iswaar gaf het onderzoek aan dat van de 3.200.000 verza
melaars slechts 900.000 zich beschouwden als „echte" ver
zamelaars, maar de vraag blijft toch: waar blijft de rest? 

De filatelistische verenigingen zouden 670.000 leden tel
len. In vergelijking met dat cijfer slaat de Franse Bond met 
zijn 425 aangesloten verenigingen, 52.000 leden en zijn 
jeugdafdelingen een pover figuur. Aangezien de grote meer
derheid van de verenigingen in Frankrijk bij de Bond is aan
gesloten, zijn de andere misschien geheime genootschappen? 

Aan het slot van deze vernietigende kritiek wordt gezegd 
dat de auteur wel eens zou willen weten hoeveel het onder
zoek gekost heeft 

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. Telefoon 
(08300) 2 60 29. 

Aanvragen voor het lenen van boeken te richten tot de 
Gelderse Bibliotheek; alle overige correspondentie aan de 
beheerder. 

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

Bfl de beheerder verkrfl&bare uitgaven: 
De volgende uitgaven worden franco toegezonden na ont-

vangsit van'het verschuldigde bedrag op postrekening 85 34 66 
ten name van: Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen te Arnhem: 
Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie 1958 f 1,75 
Bondstandingmeter ƒ 0,25 

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

Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) ƒ 1,75 
per 10 ƒ 15,— 

Costerus, Klapper op de Nederlandse itijdschriften 
0948) ƒ 0,75 
Vellinga, De Poststempels van Nederland . . zie toelichting 
Gerrish, Laatstbekende data klein rond zie toelichting 
Literaltuurlijsten zie toelichting 
Filatelisteninsignes 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de prijs met ƒ 0,25 
per stuk verhoogd is. 
„De Poststempels van Nederland" door O. M. Vellinga 

Van dit zeer veel gevraagde werk bezit de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen het auteursrecht. Er is 
een aantal fotokopieën gemaakt, die keurig zijn ingebonden. 

Voor leden van bij de Bond aangesloten verenigingen zijn 
exemplaren verkrijgbaar voor ƒ 30,—. Besltellingen tegen deze 
prijs worden alleen geaccepteerd van bij de Bond aangesloten 
verenigingen. Men wordt derhalve verzocht de betaling te 
laten lopen via de penningmeester van de vereniging waar
van men lid is. Deze prijs geldt slechts voor één exemplaar 
per persoon. 

Voor degenen die geen lid zijn van een bij de Bond aan
gesloten vereniging is de prijs ƒ 45,—. 

Voor de prijs van ƒ 5,— is voor ieder, die een fotokopie 
koopt of in zijn bezit heeft, het gedeelte waarop de stempels 
zijn afgebeeld (24 bladzijden, eenzijdig bedrukt) verkrijgbaar. 

Zij die enige jaren geleden een losbladig exemplaar hebben 
gekocht kunnen dit zonder kosten inwisselen tegen een ge
bonden exemplaar. 

NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
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W. E. Gerrish, Laatst bekende data klein rond 
De „Netherlands Philatelic Club" te Glasgow, de oorspron

kelijke uitgeefster, gaf de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen toesitemming deze lijst te vermenigvuldigen en 
in Nederland uit te geven De lijst vermeldt de laatstbekende 
data waarop kleinrondsitempels zijn aangetroffen op Neder
landse zegels De prijs is f 2,50 

Literatuurlijsten 
De literatuurlijsten van de Amplilex 67 literatuurschouw 

zijn ook verkrijgbaar bij de Bondsbibliotheek Er zijn acht
tien IijSten 1 Algemene werken 2 Scheeps- en treinpost 
3 Luchtpost 4 Nederland en Overzeese gebiedsdelen 5 Bel
gië en Luxemburg 6 Frankrijk 7 Duitsland 8 Groot-Brit-
tannie en Ierland 9 Scandinavië 10 Italië en Zwitserland/ 
Liechtenstein 11 Spanje-Portugal 12 Donaulanden 13 
Oost-Europa 14 Balkan 15 Afrika 16 Azie 17 Amerika 
18 Australië 

De lijsten zijn afzonderlijk verkrijgbaar Kosten ƒ 0,25 per 
lijst, plus ƒ 0,20 portokosten, onafhankelijk van het aantal 
lijsten Opgave van de nummers is voldoende 

STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH 
JEUGDWERK IN NEDERLAND 

Dat het Maandblad met grote aandacht wordt gelezen 
blijkt wel uit het volgende 

Onmiddellijk nadat in het augustusnummer van deze 
jaargang het „ABC van het postzegelverzamelen" was be
sproken kwam er een stroom van bestellingen los en wel 
zo, dat er m meer dan drie maanden maar een dag was 
zonder giro Op dit ogenblik zijn er in een half jaar al meer 
dan 2 500 ABC's verkocht' 

Verscheidene verenigingen bestellen dan ook centraal 
voor hun leden Consignatieverkoop is daarbij mogelijk 

Omdat er evenwel nog misverstanden zijn over de prijs, 
het volgende het ABC kost ƒ 3,75 per stuk, bij 10 stuks 
f 3,60, bij 25 ƒ 3,40, bij 50 ƒ 3,25 en bij 100 ƒ 3,— Bij vervolg-
bestellingen is verrekening met vorige mogelijk (cumula-
tieprijs) Alles franco Verzending na giro-ontvangst, tenzij 
een speciale afspraak gemaakt is Giro 40 51 87 ten na
me van de Stichting voor het Philatehstisch Jeugdwerk 
in Nederland (afgekort S t P h J w i N ) te Alkmaar 

De „Woordenlijst bij Yvert" (geheel om- en bijgewerkt; 
zie ABC hoofdstuk 15) is verkrijgbaar a f 0,25 indien tege
lijk besteld met het ABC Afzonderlijk a ƒ0,40 

Alle bestellingen worden op de dag van giro-ontvangst 
uitgevoerd 

Nu nog een verzoek. Heeft u uwerzijds nog catalogi van 
vorige jaren (buitenlandse vooral graag) dan houden de 
jeugdclubs zich graag aanbevolen Als u wat postzegels 
heeft, die u toch met kwijt raakt, dan mag u die er natuur
lijk bij doen' Adresseert u aan G J Busman, Madame 
Pontstraat 8, Alkmaar, telefoon (02200) 1 53 32 Bij voor
baat dank' 

G J BUSMAN 
Voorzitter Werkgroep Filatelistische 
Voorlichting 

THE JAPAN PHILATELIST CONGRESS 

Uit Tokio ontvingen wij de volgende mededeling-
Het IS ons een genoegen u de oprichting op 18 juni 1967 

aan te kondigen van „The Japan Philatelist Congress" 
Dit „Congress" werd gevormd uit een groep van leiding
gevende filatelisten m Japan en stelt zich ten doel de betrek
kingen te bevorderen tussen filatelistische groepen in Ja
pan zelf, maar ook de belangen te behartigen van de Ja 
panse filatelie bij de filatelistische organisaties van andere 
landen 

Het bestuur meent dat het „Congress" een waardevolle 
bijdrage zal kunnen leveren aan de internationale filatelie 
en stelt zich voor buitenlandse filatelisten zoveel mogelijk 
behulpzaam te zijn met het verstrekken van inlichtingen 
en het beantwoorden van vragen, terwijl het, omgekeerd, 
om samenwerking verzoekt waar het vragen éón het bui
tenland betreft 

President 
Shoichi Ikai, 
Secretaris 
Dr Takashi Tam 

Het bureau is gevestigd 1-414, Nishi Okubo, Shmjuku-ku, 
Tokyo, Japan Telefoon Tokyo 369-5444 

„The Japan Philatelist Congress" (afgekort Japhic) 
heeft als een der eerste uitingen van activiteit een tentoon
stelling georganiseerd ter herinnering aan de aankomst 
van het eerste schip van de Pacific Mail Steamship Com
pany uit San Fransisco in 1867, de „Colorado" Hiermede 
ving het regelmatig postverkeer aan tussen de Verenigde 
Staten, Japan en Hongkong 

Op deze tentoonstelling, gehouden in Toshiba Hall, Ginza, 
Tokio, van 24 tot 28 november 1967 waren vijftig kaders 
waarvan twintig bestemd voor „Pacific Mail" Er waren 
26 inzenders, waarbij vier uit het buitenland. Lady David, 
Groot-Brittannie, dr R M Spaulding, Verenigde Staten, 
E Pahde, Duitsland en W Metzelaar, Nederland Een cata
logus en een verslag over de inrichting en het verloop van 
deze tentoonstelling zullen ons na afloop worden toegezon
den 

VERENIGINGSNIiUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsmeuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in duplo) en tezamen 
met de mutatiestrookjes en de maands taa t voor 
de komende maand, in he t bez i t te z y n van de 
administrateur op de volgende data 
j anua r inummer 18 december 1967 
februarinummer 18 januar i 1968 
H H Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt dringend verzocht zich s t r i k t a a n de ge
noemde da ta te houden 

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

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D Huit ing, Parkflat 
•t Veldhuijs", flat 202, Bosweg 1, Ha t t em Tel (05206) 

23 39 Ledenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardin-
gen Tel (010) 34 34 26 

Betaling contributie 1968 De leden worden verzocht de 
c m t n b u t i e voor 1968ad ƒ 10,— zomogehjk in de loop van 
deze maand , doch in elk geval voor 1 februari a s te vol
doen door storting of overschrijving op Girorek 33805 
l n v. de Penningmeester Ned Ver v Postz verzamelaars 

te Bassum Mocht deze ƒ 10 — op 1 lebr a s nog niet zi|ii 
ontvangen, dan zal met de toezending van het Maandb lad 
worden gestopt 

Tot ons leedwezen moeten wii het overlijden melden 
van onze leden 63 M r C M Loef, Boskoop en 1324 G 
Werff, Apeldoorn 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R t t>A" Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg Weth R o m -
boutsstraat 62 Breda Tel 3 23 07 

BIJ de halfjaarlijkse verloting vooi de buitenleden zijn de 
prijzen gevallen op de volgende nummeis 20 31 - 3 4 -
3 9 . 4 4 . 4 8 - 7 6 - 9 4 - 101 - 1 2 9 - 135 - 146 - 147 - 155 -
159 - 172 - 227 - 229 - 274 - 317 - 342 - 352 - 366- 368 - 394 
- 4 1 6 - 4 2 0 - 4 7 0 - 5 2 3 - 5 8 8 - 5 9 2 - 6 1 7 - 6 3 5 - 6 3 6 - 6 4 1 -
652 - 655 - 660 - 708 - 746 De prijzen zijn a i n deze leden 
reeds toegezonden 

De contributie is voor 1968 onveranderd vastgesteld op 
ƒ10,—- De leden worden vriendelijk verzocht dit bedrag 
over te willen maken op postrekening 112 68 68 t n v 
Penningmeester P V Breda" te Breda, gaarne voor 
1 januar i 1968 

Ledenvergadering maandag 22 januar i '68 (de 4de maan
dag dus) te 20 uur , Graanbeurs 

Jeugdbijeenkomst zondag 7 jan '68 te 10 uur , Graanbeurs 

3 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z t ^ G E L V E R Z A M E -

LAARS , H O L L A N D I A " , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel 
(02157) 4 89 

Ledenvergadering Vrijdag 29 december 1967 20 15 uur 
Hotel , Krasnapolsky' , Warmoestraat Amsterdam 

Overleden 330 Mevi P Schous-de Vogel 

U E R E t H 1 S C H r P H I L A l L E I S T E N VI R E I NI -
G I N G Wnd secr P G M van Hasselt Prms Hendrik
laan 87 Utrecht 
5 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr G Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage Ledenadmi
nistratie G M van Ast Prins Mauritslaan 156 's-Gra
venhage 

Bijeenkomst 28 december 1967 in Diligentia, I ange 
Voorhout 5 te 's-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E VERI N I G I N G , P H I L A l F-
L I C A ' Secr Drs H C Kruidenier de Mildestraat 23 
's-Gravenhage-1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder C e n t m l 
Ledenregister N F Hedeman Valkenboskade 8 6 , ' s - G n 
venhage-8 Ie l (070)39 08 57 Directeur van het Rond 
zendverkeer Ph Smulders Weimarstraat 376 s-Graven-
hage-8 Tel (070) 33 37 90 

Mededelingen 
Contributie 1968 Ter besparing van incasso- en admini

stratiekosten worden de leden beleefd uitgenodigd over te 
gaan tot betalmg van de contributie voor het jaar 1968 
De bij een afdeling aangesloten leden dienen de voor die 
afdeling vastgestelde contributie te voldoen aan de pen
ningmeester van de afdeling en wel voor 1 februari a s 
De N l f T bi) een afdelmg aangesloten leden worden ver
zocht de contributie 1968 te voldoen door storting of over
schrijving op postgirorekenmg nr 315284 ten name van de 
alg penningmeester der I V Philatelica, Hulshorststraat 
249 te 's-Gravenhage 9 onder vermelding van naam en 
voorletteis, het juiste adres en het hdmaatschapsnummer 
(Zie hiervoor de contnbutiekaart 1967) Voor de N I F T bij 
een afdeling aangesloten leden bedraagt de contributie 
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a In Nederland woonachtig ƒ 1 0 , — 
b In het buitenland wonend ƒ 1 1 , — 

Jubileumboekje Van het in 1961 door de vereniging uit
gegeven jubileumboekie, dat tal van interessante artikelen 
bevat, is nog een aantal exemplaren voor na 1961 toege
treden leden en andere belangstellenden beschikbaar Toe
zending volgt, franco per post, na ontvangst van ƒ 3 , — 
op postrekening nr 18 77 81 ten name van H C Kruide
nier, 's-Gravenhage 

Ledenaantal O p 15 november 1967 waren 10 804 per
sonen als hd der vereniging ingeschreven 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wi| het overlijden 
vermelden van de volgende leden, Gv 1779 W P V de 
Zwart 's-Gravenhage, Gv 5439 L van Stelle 's-Graven-
h a g e , N 1 6 6 2 3 J van der Brug Almelo, Zt 808 Mr P van 
Sonsbeek Zeist, Vo 3594 J H Fngelen, Venlo , l d 4290 
J van 't Riet, Hengelo (O ) , Ar 4777 F C G von Lmd-
heim, Amstelveen, Gv 7973 R P Baas, 's-Gravenhage, 
Z t 8 3 1 3 J van Tuin, Zeist, / t 8566 G M Baden Zeist, 
Dn 2907 E C J van der Horst, Doorn, G J Toorn, 
Hat tem fGld) en Gs 9993, Mevr Ch Herzberg-Thiel, 
Goes 

Af^telmgen O p 30 november jt konden wij de 64ste 
afdeling van onze vereniging installeren, nl de afdeling 
L E E R S U M - A M E R G N G F N Hartelijk welkom' 

De afdelingssecretanaten en -bijeenkomsten zijn thans 
als volgt 

A A L S M E E R J L Spaargaren Gloxmiastraat 15, 
Aalsmeer, Ie dinsdag 20 uur in gebouw , I rene" , Ka
naalstraat 10 Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 uur 
in cantine , , V I C O N ' te Nieuw-Vennep, 2e woensdag on
even maand 20 uur m hotel ,De Landbouw", Hoofddorp, 
3e dinsdag 20 uur in gebouw , Pat r imonium", Amstelveen 

ALBLASSFRDAM W Verhaar , Kerkstraat 31, Al-
blasserdam, Ie maandag 19 30 uur in de cantine van ,Van 
der Giesen-de Noord N V ", Alblasserdam 

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

A M S T E R D A M H I Nijmeijer Bilderdijkpark 16-11, 
Amsterdam-14, Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e 
donderdag 20 uur ruilavond in het van Nispenhuis, Stad
houderskade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruil-bijeen-
komsten in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 
150, Amsterdam en ten huize van de heer G de Waal 
Nieuwendammerdijk 357 Amsterdam-Noord 

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

B L O E M B O L L E N S T R E F K H de Jong Hyacinten
straat 13, I isse, voor 18 jaar en ouder Ie maandag ver
gadering en 2e woensdag ruilavond voor onder 18 jaai 
Ie woensdag, alles in ,OASE' , Bondstraat 13 te Lisse, 3e 
woensdag ruilbeurs in , ,Huize Weltevreden", Van den 
Endelaan, Hillegom 

DE B I L T / B I L T H O V F N Mevr J M Hoppener-van 
der List Zonneplein 4 Bilthoven, 2e vrijdag 20 uur in 
Restaurant ,De Schouw", Emmaplein te Bilthoven, 3e 
vrijdag 20 uur vergadering der jeugdaldehng in ,,De 
Voorhof" Burgemeester de Withstraat , De Bilt 

D F V F N T F R C H Zaalbeig Acacialaan 27 Twello, 
Ie vrijdag 19 30 uur in een der zalen van de Bouwkundige 
Vereniging Papenstraat hoek t Klooster, Deventer 

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

E C H T P van Engelen, Peyerstraat 160, Echt , na 
convocatie 

E M M E N J Schokker H Boomstraat 1, Emmen , na 
convocatie in Hotel Gr imme" Stationsstraat 37 Emmen 

E N K H U I Z E N Jac Kofman Noorderweg 22, Enk-
huizen, 2e dinsdag 20 uur in het Nutsgebouw Wester
straat 127 Fnkhui7en 

E U R O P O O R T A Sluy Maar land 46 N Z Brielle, 
na convocatie 

F L A K K F L H Noordijk Dorpsweg 27 Sommelsdi)k, 
3e donderdag in de bovenzaal van De Kok" , Sommels-
dijk 

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

' s -GRAVENHAGE A Renooii Sinaasappelstraat 79, 
s-Gravenhage-8, 2e woensdag ruilavond en 4e woensdag 

vergadering in de Haagse Beurs Nobelstraat 23, 's-Graven
hage 

G R O N I N G F N J Deden Hoomsediep 109, Gronin
gen, laatste maandag 20 uur in het Clubgebouw West-
End ' , Adr van Ostadestraat, Groningen 

H A A R L E M P M Smeels Indischestraal 21 Haarlem 
3e vrijdag 20 uur in H K B ", Tempehersstraat 35 Haar-

jleni 
H A R D E R W I J K Dr R T Simon 1 homas, Oranie-

laan 28 Nunspeet, na concovatie in het Groene Kruisge-
bouw, Frisialaan 51 Harderwi)k 

H O E K VAN H O L L A N D J P van der Hoek, De 
Cordesstrait 127, Hoek van Hol land, Ie dinsdag 20 uur 
in „De Thuishaven' Concoi diastraat 8 Hoek van Holland 

t H O G E I AND Mevr G Huizinga-Kraai Emme-
Iweg 13, Uithuizen, 3e donderdag 20 uur in De Kande
l a a r " Schoolstraat, Uithuizen 
ï H O O R N H R Koelman Ĉ l Maertenszstraat 5 
iHoorn, na convocatie 
I 't K A B I N E T S T U K G J Minholts Stadsweg 3, Oos-
lerhogebrug Post Groningen, 3e dinsdag 20 uur in het 
■dorpshuis De Schakel ' Riiksweg 15 Oosterhogebrug 
I K A M P I N W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16 
■rampen, 2e dinsdag 20 uur m ,,De Stadsherberg" 
Ijsselkade, Kampen 
I K A T W I J K S Hofstra Noordwijkeiweg 54, Katwijk 
I d Ri)n 

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

LAND VAN C A D Z A N D H P C van Melle, Oost
burgsestraat I IA , Zuidzande , Ie maandag 19 uur in 
Hotel , ,Du Commerce" , Markt , Oostburg 

LAND VAN H O R N E A H Janssen, Wingerdstraat 
36, Heythuvsen (Lb ) 

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

L E E R S U M  A M E R O N G E N Opgave van het secre
tariaat volgt in het j anuar inummer 

L E I D E N B P Esderts Sumatrastraat 187, Leiden, 
3e donderdag 19 15 uur in de cantme van de firma ,,Clos 
& Leembrugge", 3e Binnenvestgracht 3, Leiden 

M A A R N M Boerrigter, Raadhuislaan 5, M a a r n , 
laatste vrijdag van de maand in het lokaal van de Ned 
Herv Gemeente MaarnMaarsbergen, Berkenlaan 24, 
Maarn 

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

M A A S T R I C H T C M Vogels, Merovmgenstraat 56, 
Maastricht , 2e maandag 20 uur m Hotel „Aux PaysBas", 
Vriithof 7, Maastricht 

M E P P E I H Start, Jan van Galenstraat 9, Meppe l , 
iedere maandagavond ruilbijeenkomst m Hotel , ,Kwint" 
Kerkplein Meppel 

M I D D E L B U R G P Weststrate, Sprencklaan 9, Mid
delburg, 4e donderdag 19 30 uur in gebouw ,,De Schakel", 
Bachtenstene 14, Middelburg 

N O O R D O O S T P O L D E R C W Jonkers, Lange 
Dreef 42, Emmeloord , na convocatie m het bijgebouw 
van de Herv Kerk Emmeloord 

N O O R D W I J K G J van Houten Golf baan 30 Noord
wijk, 2e maandag 20 uur in het jeugdhuis ,,De R a n k " , 
Golfbaan 99, Noordwijk 

N I J V E R D A L J Nijssen, G J Piksenstraat 32, Nijver
da l , 2e maandag in Hotel , ,Buursink", Nijverdal 

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

O M M E N J Doornbos, Hammerweg 33, O m m e n , na 
convocatie 

O O S T E L I J K F L E V O L A N D G H Wooldrik, Het 
Kompas 16 Dronten, na convocatie 

O U D  B E I J E R L A N D C Weeda , van Brakelstraat 44, 
OudBeijerland, na convocatie 

G J P E E L E N W Schikker, Goudzwaardstraat 3 
Bruimsse, na convocatie 

P U R M E R E N D A van der Meulen, lepenstraat 10, 
Purmerend, na convocatie op donderdagavond 20 uur in 
gebouw De Ark ' Willem Eggertstraat, Purmerend 

R O T T E R D A M J J van der Vorm, Parkweg 229 
Schiedam, Ie dinsdag veilingavond en 3e dinsdag vereni
gingsavond om 20 uur m het Beursgebouw, Zaal 1, ingang 
Meent hoek Rode Zand Rotterdam 

S C H O U W E N  D U I V E L A N D J van Urk, P D de 
Vosstraat 8, Zierikzee, na convocatie in CafeRestaurant 
, Mondragon" , Zienkzee 

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

S O E S T Mevr E SpoelstraSchroder, Stadhouderslaan 
35, Soest, Ie vrijdag vergadering en 3e vrijdag ruilavond 
om 20 uur in gebouw ,,De R a n k " , Soesterbergsestraat 18, 
Soest 

T E R N F U Z E N P J Baard, Axelsestraat 4, Terneuzen, 
na convocatie 

T I E L F G P Beckers, Scheernnglaan 9, Tiel , na con
vocatie in gebouw , ,Opwaar ts" , Sint Walburgstraat 15, 
Tiel 

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

U T R E C H T Secretariaat tijdelijk Willem van Noort
straat 140, Utrecht , 3e donderdag 20 uur in CafeRes
taurant , Smits", Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L C J J M de Wert, Jan van Amstelstraat 
3 Veghel, laatste vrijdag van de maand 20 uur in Cafe 
,,De Molen", Veghel 

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venio , 
2e vrijdag in CafeRestaurant ,,De Gouden Tijger", Lom
straat 5, Venlo 

V L I S S I N G E N J L Roland, Hogeweg 81 Vhssingen, 
3e donderdag 20 u u r vergadering in de cantine van het 
Stadhuis, Stadhuisplein, Vhssingen, Ie maandag ruil
avond m de bovenzaal van , ,Het Anker", Bonedijkestraat, 
Vhssingen 

V O L K F I R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel, na con
vocatie 

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

W E F S P H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp, 
Ie maandag 19 30 uur in zaal ,,Paolo Soprani" , Claes 
Delsteeg Weesp 

W I L R I N G E N J H W Thoolen Beltstraat 36, Hip
polytushoef, na convocatie in , ,Concordia", Koningstraat , 
Hippolytushoef 

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

Z E I S T G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na convo
catie m Hotel , F I G I " ingang Dorpsstraat, Zeist 

Z O E T E R M E E R J W van Waaij , Stationsstraat 136, 
Zoetermeer, 2e donderdag 20 uuren ,, 't Trefpunt" , Dorps
straat 135, Zoeteimeer 

Z W O L L E I Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, na 
convocatie in „De Harmonie" , Grote Markt , Zwolle 
7 

R O T T E R D A M S C H L P H I L A T E L I S T E N  V E R E E 
N I G I N G Secr G C Tops, Schiebroeksesingel 19, Rot

terdam12 Tel ( 0 1 0 ) 2 2 86 78 Ledenadministrat ie : W . 
H Erwich, van der Meydestraat 37a, Rot terdam4 Tel 
(OIO) 24 43 00 

Clubbijeenkomsten Elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur in 
een der zalen van Stichting Gebouw ,,De Heuvel" , St 
Laurensplaats 5 Elke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur 
in ,,De Gunst" , Bnelselaan 192 

Ledenvergadenngen m 1968 29/1  26/2  25/3  29/4  27/5 
 2 4 / 6  2 6 / 8  3 0 / 9  2 8 / 1 0  2 5 / 1 1  16/12 

Contributie 1968 Vastgesteld voor 1968 op ƒ 10 — Wie 
echter voor 1 februari 1968 betaalt , knjgt ƒ 2 , — korting, 
zodat dan slechts ƒ 8 , — is verschuldigd Giro-rekening 
51 72 93 R Ph V Adm -Contributies, Rot terdam, of 
iedere zaterdag op ,,De Heuvel" , of tijdens de ledenverga
deringen 

Overleden 498 N K de Geus 
Royement ingetrokken 1827 P Jiskoot, Slikkerveer 

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

F O O R T " Secr B J van den Berg, Kelvinstraat I I B . 
Tel (03490) 1 53 01 

Bijeenkomsten elke 4e donderdag van de maand Elke 
2e zaterdag openlucht postzegelrulIbeurs op Zonnehof 
Leider rondzendverkeer M Kerseboom, Beukenstraat 7, 
Groningen 
9 

A M S T E R D A M S E V E R E N I G I N G „ D E P H I L A T E 
L I S T " Secr esse Mej C T h Reinders, Veerstraat 56 bel, 
Amsterdam-7 Leden-adm B W de Jong, Adm de 
Ruyterweg 204-1, Amsterdani-15 

Contributie in de Alg Ledenvergadering van maar t '67 
werd de contributie voor 1968 vastgesteld op ƒ 12,50 'Wil t 
u dit bedrag spoedig overmaken op postgiro 467574 of 
gemeente-giro P 3017, beide ten name van „De Philate
list", Amsterdam 

Bijeenkomsten Ledenvergadering dinsdag 2 j anuar i , 
R U I L A V O N D (attentie ') dinsdag 23 januar i '68 Als 
naar gewoonte beide m , ,Krasnapolsky", aanvang 20 uur 
Zie ook publikatie in , ,Amsterphila" 
10 

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

Bijeenkomsten 9 en 23 januar i 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E " Secr I r T h van der Feijst, Klein Amenkaweg 
8a, Renkum Telefoon (08373) 32 10 Ledenadministratie 
Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Barne-
veld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp-Roozendaal , Wage-
ningen, Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
20 

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

Bijeenkomsten Noteert u even, dat er een kleine wijzi
ging IS gekomen in de da ta voor januar i 1968 8 jan + 
kl veiling + kienen, 29 jan Algemene Jaarvergadering 
met de traditionele verloting Convocatie volgt Onze 
bijeenkomsten worden gehouden in ,,De Opgang" , Flora
straat 2, Beverwijk Aanvang steeds 19 30 uur 

Wilt u er aan denken nog dit j aa r uw aankopen uit de 
rondzendingen en de nog evt achterstallige contributie 
aan de penningmeester te voldoen^' 

Postgiro 435867 t n v W Marcusse, H Burgerstraat 14 
te Beverwijk 

Hebt u er al eens aan gedacht uw particuliere verzame
ling te laten verzekeren ■" Inlichtingen verstrekt de secre
taris, doch verzekeren doet u persoonlijk Er bestaat bij een 
der maatschappijen een o i goede filatelistenpolis 
22 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " , BUS
S U M Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel 
(02159) 1 68 70 

Vergaderingen iedere 2e m a a n d a g van de maand in 
Cafe Rest „De Harmonie" , Bussum, Brmklaan 112 Aan
vang 8 uur 

Ruilbeurs iedere donderdagavond in buurthuis ,De 
Engh" , Nijverheidswerf 22, Bussum 
23 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ D E L F T " Secr Dirk Costerplem 132, Delft 

Wegens het niet nakomen van hun financiële verplichtingen 
zijn geroyeerd no 105 J Lotgering, no 10 J Alblas, 
no 25 A C Augustijn, no 408 K Jonker, no 388 J Dijk
huis no 497 C v Duyvenbode, no 470 W T h v Daalen 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr . 
J J H A Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, telefoon 
1 06 15 

Bijeenkomsten Vergadering elke Ie woensdag van de 
maand, waarvoor convocatie wordt toegezonden 
28 

„ P H I L I P S " P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N Secr esse Mej T h J A Meurs, M r 
Rijkenstr 36, Veldhoven 

Eerstvolgende bijeenkomst Een convocatie wordt u toege
zonden 
32 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ G O U D A " Secr J Leeflang, van Beethoven
laan 22, Nieuwerkerk aan de IJssel Tel (01803) 32 85 

Gelegenheid voor betaling van de contributie ad ƒ 7 , 7 0 
wordt weer gegeven op de vergaderingen en door middel 
van girering op girorekening 1294956 t n v de Penning
meester, D Kok, Zeugstraat 84 te Gouda Kandidaten 
voor secretaris, 2e penningmeester en commissaris wor
den ingewacht bij het Bestuur 
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35 
P H I L A F F L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 

Seer R A Falens, Koenersterweg 34, Groningen Tel 
(05900) 5 2') 45 Ledenadministratie J M Offringa, De 
Sav Lohmanplein 2b, Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Btjeenkomslen Elke vierde maandag van de maand in 
Huize Maas Vismarkt ZZ 52, Groningen Aanvang 20 
uur zaal open voor ruilen 19 uur 

De leden worden verzocht hun contributie voor 1968 
ad /"lO — te willen overmaken vóór 31 januari 1968 op 
gironummer 85 23 63 ten name van de Penningmeester 
Philatelisten Vereniging Groningen te Groningen 

Overleden 635 J Stri)ker, 484 Mevr A Hoeksema-
Dallinga, H a r e n , 460 H H Stok Groningen 

Geroyeerd wegens wanbetal ing 578 D Hanning Gro
ningen 
36 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E U S T I S C H F V E R -
E E N I G I N G O P H O O P VAN Z E G E L S " , H A A R L E M 
Sccr M W v d Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede 

Algemene vergadering donderdagavond, 8 uur, 21 decem
ber 1967, in de aula van de A H Gerhardschool, ingang 
poort Raaks, Haar lem 

^y dte onverhoopt vor het l idmaatschap willen bedanken 
dienen dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan bo
vengenoemde secretaris met gehiktijdige terugzending van 
het hun m bruikleen gegeven nummerstempeltje Vergeet 
ook met tijdig uw adreswijziging op te geven' 
37 

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

Kienavond donderdag 21 december e k in het Pancra-
tiushuis. Nobelstraat, Heerlen 

Bijeenkomsten ook in het jaar 1968 zullen de bijeenkom
sten op donderdagavond plaatsvinden Eerstvolgende bij
eenkomst derhalve op 4 januari 1968 in het Pancratius-
huis, Nobelstraat, Heerlen, zaal 5 Verloting 

Contributie 1968 Het bedrag voor contributie hoog 
ƒ 10,— IS ook voor het jaar 1968 gehandhaafd Dit bedrag 
kan worden voldaan door overschrijving/storting op giro 
1054384 t n v Penningmeester Postzegelvereniging Heer
len of door afdracht ter vergadering 
38 

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

Vergaderingen in 1968 op woensdagen 17 j anuar i , 21 
februari, 20 m a a r t , 17 apri l , 15 mei , 19 jun i , 21 augustus, 
18 september, 16 oktober , 20 november en 18 december, 
in de bovenzaal van cafe Postbrug, Koningsplein Den 
Helder Aanvang 19 30 uui 
40 

s - H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G VAN 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr J M H 
Pouleijn, P Breughellaan 4, Vught 

Ledenvergadering met verloting zonder nieten op woens
dag 27 december 1967 om 20 uur in „Cosmopohet" , 
Snellestraat 49, Den Bosch Aan de verloting kunnen al
leen leden deelnemen 

De contributie voor 1968 ad ƒ 12,— dient voor 1 februari 
1968 te worden voldaan, bij voorkeur door storting of 
overschrijving op giro 1087984 t n v de Penningmeester 
's-Hert Ver v Postz verz , 's-Hertogenbosch 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " Secr A W Ebrecht, O u d e Amers-
foortseweg 116 Hilversum Tel (02150)4 35 21 

Ledenvergadering 21 december '67 Aanv 20 uur (zaal 
open 19 30) Elke zaterdagmiddag ruilbeurs van 14-17 
uur Alle bijeenkomsten in de Openbare Leeszaal m Hil
versum, ' s -Grave landsewg 55 Tijdens de vergadering van 
21 december 1967 wordt een filatelistische prijsvraag ge
houden 
42 

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

Vergadering woensdag 27 december 1967 20 uur in 
gebouw Steenschuur 6, Leiden 

Gewone agenda met veiling, verloting en na afloop 
ruilen 

Jeugdafdelmg Bijeenkomst donderdagavond 11 januar i 

1968 in Huize Over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden Aan
vang 7 uur 

Contributie 1968 De penningmeester verzoekt alle leden 
de contributie voor het j aa r 1968 zoveel mogelijk over te 
maken op giro 390926 t n v de penningmeester der L V v 
P V te Leiden De contributie bedraagt ƒ 12 — 
4S 

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

Bijeenkomsten M a a n d a g 8 lanuari 1968 Beursavond 
Ledenvergadering Maandag 15 januari 1968 Deze bijeen

komsten vinden steeds plaats om 20 00 uur in de Grote 
Sociëteit, Vrijthof, ingang Juhanaplein, Maastricht 
44 

P O S T Z E G E L C I UB G R O O T V E L D H O V E N Secr 
G J Ruts , Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

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

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

Ledenvergadering elke eerste maandag der maand 8 uur 
m Cafe-Rest Zeelandia, Bloemenmarkt 19 

Leider rondzenddienst J C Jochems, Hobbemastraat 4, 
Roosendaal 
48 

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

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

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22 Santpoort 
Tel (02560) 87 99 
Penningmeesteresse Mevr P A Schut-v d Berg, Kerk-
weg 135, Santpoort Tel (02560)89 27 Contr ƒ 9 — p e r 
jaar Giro no 19103 Directeur rondzendverkeer A A de 
Groot, Terrasweg 77, Santpoort Nrd Tel (02560) 87 19 
Giro Rondzendverkeer P V S 276084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond v d 
maand m gebouw „ C U S A " , Hoofdstraat 117, Santpoort 
Dorp 

Tot ons leedwezen delen wij u mede dat de H r C P 
Mulder lid no 1 en een van de oprichters van onze vereni
ging 6 oktober is overleden De crematie Heeft in alle stilte 
plaatsgevonden en het was de wens van de overledene, dat 
eerst daa rna kennis hiervan zou worden gegeven aan vrien
den en bekenden 
52 

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

Ledenvergadering 3 januar i in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers, Heuvelring, Tilburg 
55 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ I J M U I D E N " Secr 
G Velthuizen, Linnaeusstraat 99 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand in cafe-rest , ,Kennemerhof" Kennemerlaan 116, 
IJmuiden In december houden wij onze jaarlijkse gezel
lige avond en wel op donderdag 28 december, aanvang 
8 uur Probeert u wat nieuwe leden mee te brengen '* 
56 

N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G VAN P O S T S T U K 
K E N - EN P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S Secr 
J H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N H 

Vergadering zondag 14 januari m Moderne, Leidseplein, 
Amsterdam Zaal open 10 uur Ruilen, veiling en ver
gadering Data volgende vergaderingen 24 maart , 25 mei, 
22 september, 23 november 
64 

P O S T Z E G E L V F R „ D R A C H T E N " Secr A Otter, 
Handwerkerszij de 127, Drachten 

Mededeling O p dinsdag 2 j an 1968 wordt de jaarver
gadering gehouden Wij verzoeken een ieder deze belang
rijke vergadering by te wonen Tevens is er weer gelegen
heid uw contributie over 1968 te betalen of over te maken 
op gironummer 992303 t n v de penn meester P V 
Drachten Let wel, de contributie bedraagt over 1968 
ƒ12 ,50 

69 
F I L A T E L I S T E N V E R V E E N D A M EN O M S T R E 

K E N Secr J D Neuteboom E E Stolperlaan 24, Veen
dam 

Bijeenkomsten donderdag 11 jan jaarvergadering met 
attractieve verloting Aanvang 20 uur m de kandelaar 
71 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G D R I E L A N D E N 
P U N T " , VAALS Secr W BuUes, St Paulusstraat 1 
Vaals 

Maandelijkse bijeenkomsten met ruilavond en verloting 
iedere 2de vrijdag van de maand m lokaal Scheffers 
Maastr ichterlaan 102 Vaals om 8 00 uur 
75 

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

Bijeenkomst dinsdagavond 9 januari om 20 uur in de 
cantine van de S K F , Veenendaal 
77 

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

Ledenvergadering maandag 8 januari 5 februari (jaar
vergadering), 4 m a a r t , in Hotel Struve Sappemeer aan
vang 8 uur 's avonds 

J^ieuwe leden nummerstempels en reglementen kunnen 
op de ledenvergaderingen bij de secretaris betrokken 
worden 

Contributie de leden worden verzocht de contributie 
over 1968 ad ƒ12 ,50 over te maken op Girorekening 
969577 t n v Penningmeester Phil Ver Hoogezand-
Sappemeer, Meenteweg 10, Schildwolde 

Materiaal voor de Verenigingsveihng s v p indienen bij de 
he-r L Kroon Asterstraat 14 Sappemeer 
79 

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

VergaderingIrmlavond vrijdag 5 januar i '68 in het „Wa
pen van Le iden" aanvang 19 30 uur F r zal deze avond 
een veiling gehouden worden Kavels voor deze veiling 
kunnen tot 22 december worden ingeleverd bij de secre
taris 
85 

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

Bijeenkomsten 22 dec ruilen en kienen, 12 jan ruilen, 
vergaderen kienen, 26 jan ruilen en veiling 
89 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ R I J S W I J K " Secr H T h Munnik, Joh Braa-
kensieklaan 86 Rijswijk (Z H ) Te! (070)90 8 1 1 0 
Penn m Jac van den Akker, Corbulokade 4, Voorburg 
(Z H ) Tel (070) 98 82 05 Giro nr 655476 t n v Penn m 
te Voorburg 

Bijeenkomsten De 2e dinsdag m december en januari in 
het Ver gebouw ,,Pax Intrant ibus" , Vredenburghweg 52, 
Rijswijk Tijdens elke bijeenkomst is er een veiling en een 
gratis verloting, alsmede ruimschoots gelegenheid tot rui
len 
90 

„ P V L " L O S S E R Secr esse Mej S A Riesewijk, 
Froenstraat 25 te Losser Tel (05423) 12 44 

Bijeenkomsten elke tweede donderdag van de maand 
Eventuele rondzend-aanbiedingen te zenden aan G J 
Sonnenberg Hyacinthstraat 1 te Losser 

Het bestuur wenst haar leden een prettig kerstfeest en 
een gelukkig Nieuwjaar 
94 

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

Vergadering! rmlavond iedere 3e donderdag van de 
maand, waarvan convocatie wordt toegezonden, te hou
den in het repetitielokaal van het Puttens Mannenkoor ' 
achter Cafe-Rest ,, 't Puttertje", Putten (Gld ) Aanvang 
20 00 uur Voor de jeugdleden van 18 30 tot 19 45 uur 
95 

P O S T Z E G E I V E R E N I G I N G , C A S T R I C U M 
Secr Lindenlaan 78, Castncum Tel (02518) 35 78 

Ledenvergaderingen ruildagen, e d na convocatie 

vvwaiiiinniPvvB 
;ISIOE!Eia3: 

;CE3I mm; 

poscfris zonder plakker 
Curasao 164/67 
Suriname 206/09 

per 1 st 

6,40 

per 10 st 
19,50 
52,50 

per 100 st 
170,— 
465.— 

Franco vanaf f 100,—, lever ook per 5 stuks tegen de prijzen per 10 stuks Aanbieding 
geldig voor zover de voorraad strekt Gratis op aanvraag pri|slr|scen Curasao, Antillen 
en Suriname Speciale condities voor wederverkopers en verenigingen 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 - Hal fwef N . H . - Telefoon (020) 19 «t 87 

DECEMBER-PRiJSLIJST woarin opgenomen 
Nederland en Overzee, gebruikt, ongebruikt, FDC s 
Verenigd Europa, meelopers 
Israël 
Schilderijen 

op aanvraag gratis verkrijgbaar 

Postzegelhandel C. de Wit , Oude straat 3, Amstenrade (L ) Tel (0M92) 572 

* = ongestempeld No's cat Yvert Alle aanbiedingen 
Frankri|lc 
216 <a.50 
232 45,— 
253/255* 3»,— 
266/268* 45,— 
269* 100,— 
321 70,— 
343/344* 6,75 
395* 9,50 

Duitsland 
513/521 57,50 
België 
301 55,— 
356/362 * 77,50 
979/985* 30,— 
998/1004* 17,— 
Malta 
41* 31,50 

82* 
117/133* 
Duitsl. 
Bundesr 
29/32* 
Cyprus 
54* 
55* 
106/115* 

Poitzegelhandel J. C. R E N Z E N 

vn|bli|ven 
112,50 

97,50 

46 — 

20,— 
41 ,— 

160,— 

Bergtelaan 225b, Rotterdam. Telefoon 24 88 86. Giro 481779 

d 
Engeland 
245* 22,50 
Zwitserland 
149/150* 145,— 
luchtp 6* 18,— 
luchtp 7* 23,— 
blok 4* 42,50 
blok 10* 45,— 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor. 
Telefoon (05470) 21 35. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wIJ, behalve de ver

schillende postadministraties, de heer Kranenburg In Teheran, Pater Cyprianus in 
Rome en New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van verschillende Midden en Zuid

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

EUROPA 
ALBANIË 

309'67. Serie hazen en konijnen. 
15 q. Twee hazen. 
20 q. Rennend haas. 
25 q. I,epus Europeanus. 
35 q. Zittend haas. 
40 q. Oryclolagus cuniculus. 
50 q. Haas. 
60 q. Kop van konijn. 
1.— 1. Angorakonijn. 

2510'67. Albanese schilderijen. 
15 q. Detail straatscène K. Idromeno. 
20 q. Hoofd profeet David. Onufri, zestiende eeuw. 
25 q. Parade Hakmarrjabataljon. Shijaku, 1966. 
45 q. Mozaiek: hoofd van vrouw. Dürres. 
50 q. Detail zestiendeeeuwse ikoon. 
65 q. Vrouw op coöperatieve boerderij. Z. Shoshi, 1963. 
80 q. Straatscène. V. Mio. 
1.— 1. Bruid. K. Idromeno. 

7 l l  ' 67 . Vijftigste verjaardag Russische revolutie. 
15, 25, 5 0 q . en 1.10 1. 

l12'67. Serie voor Rode Kruis. 
15 + 5, 25 + 5, 65 + 25 en 80 + 40 q. 

B E L G I Ë 

# % v 

l l 12 '67. Toeslagserie „Solidariteit 1967/68". 
1 fr. i 50 c , 2 fr. + 50 c , 3 + 1 fr., 6 + 3 fr., 1 0 + 4 fr., 
13 + 6 fr. Kinderspelen, naar fragmenten van schilderij 
„Kinderspelen" van P. Breugel. De zegels, in twee rijen 
van drie onder elkaar gelegd, vormen een aansluitend 
geheel van Breugels schilderij. 

BULGARIJE 
209'67. Tiende Olympische winterspelen in Gre

noble, 1968. 
1 st. Skilopers, embleem. 
2 St. Skispringer, los van de grond. 
3 St. Bialathonlopers bij het schieten. 
5 St. Twee ijshockeyspelers. 

13 St. Kunstrijden voor paren. 
2 0 + 1 0 St. Afdaling per ski. 
Blokje van 40 + 10 st. met geliike afbeelding als waarde 
van 13 st. 

259'67. Bulgaarse bergtoppen. 
1 st. Bogdan, 1604 m, hoogste top van Svedn  Goragroep 
2 st. Tsjerni vrah, 2290 m, uit Vitochagroep. 
3 st. Rouène, 2251 m, uit Ossogovgroep. 
5 st. Persink, 2091 m, in Rhodopengebergte. 

10 st. Botev, 2376 m, uit Staraplanina (Balkan). 
13 st. Moussala, 2925 m, uit Rilagroep. 
20 st. Vichrène, 2914 m, uit Pirinegroep. 

2010'67. Honderdste sterfdag G. S. Rakowski. 
13 st. Portret van deze opstandeling tegen de Turken. 

811'67. Tento.onstelling Cyprische kunst in Parijs. 
50 m. Jezus Christus a a n het kruis. 

811'67. Twintigste verjaardag U N E S C O * ) . 
75 m. Afbeelding van de drie Wijzen, van muurschilde
ring uit het einde van de vijftiende eeuw uit kerk van 
St. Neophytos. 

DUITSLAND (OOST) 

• I H W I I t l V I M I I i v^mf^FWV^ 
GOET, ';^'20.^W^A \ 

DtUrSCHE DEMOCRATISCHE REPUBLIK 

2711'67. Plaatsen van het klassieke Duitse humanis
me. 
20 pf. grijs, zwartblauw, donkerbruin. Goethehuis in 

Weimar. 
25 pf. grijsgroen, zwartgroen en donkerbruin. Schiller

huis in Weimar. 

27 l l  ' 67 . Duitse sprookjes. 
5, 10, 15, 20, 25 en 30 pf. Verschillende scènes uit het 
sprookje „König Drosselbart". De zegels zijn samengedrukt 
in een getand, blokje. 

6I2 '67. Aanvullende waarde gebruiksserie. 
80 pf. blauw. Portret Walter Ulbricht. 

612'67. Vijftien jaar landbouwcoöperatie. 
10 pf. Boeren van staatslandbouwcoóperatie, moderne 
stal en voedersilo. 

6I2 '67. Produkten van volkskunst uit Ertsgebergte. 
10 pf. Notenkraker en twee wierookpoppetjes. 
20 pf. Lichtengel en mijnwerker. 

FRANKRIJK ^ 

KFPiüiiutLravsvAiyi 

8 l l  '67 . Honderd jaar klooster St. Andreas. 
25 m. Ikoon St. Andreas. 

1812'67. Serie voor het Rode Kruis. 
0.25 + 0.10 F. bruin, violet en rood. Beeldje van fluit

speler. 
0.30 + 0.10 F. bruin, groen en rood. Beeldje van viool

speler. 
Reprodukties van ivoren beeldjes uit museum van Dieppe. 
Verschijnen ook in carnets met vier zegels van elke waarde 
erin. 

GRIEKENLAND 
29 l l  ' 67 . Ferste internationale congres van de Ver

enigde Naties voor industriële ontwikkeling. 
4.50 dr. Industriegebouwen en installaties. 

2012'67. Kindertekeningen. 
0.20 dr. Zee en land met bergen, kind zesde klas lagere 

school. 
1.50 dr. Boot op zee en eiland, kind vierde klas. 
3.50 dr. Huis met tuin en mensen, kind vijfde klas. 
6.— dr. Landschap met heuvel en huis, kind vierde klas. 

HONGARIJE 4 

6 l l  ' 67 . Zachte landing ruimtevaartuig Venus op 
planeet Venus. x, 
5.— F. Landing van ruimtevaartuig aan parachute op 

Venus, aarde op achtergrond. 

ITALIË 

Afbeelding van in november (bladzijde 659) gemelde 
zegels. 

20 l l  ' 67 . Nieuwe gebruikszegels in bloemenserie. 
25 1. Tak vafl appelboom, vol vruchten; malus domestica. 
50 1. Boeket irissen, irïs florentina. 

IERLAND 
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3011'67. Driehonderdste geboortedag Jona than 
Swift. 
3 d. Portret van Swift (16671745) met gothischc bogen op 

achtergrond. 
1 sh. 5 d. Reus Gulliver met leger dat tussen zijn benen 
doorgaat . 

JOEGOSLAVIË 
259'67. Achttiende congres internationale astro

nautenfederatie in Belgrado. 
85 p . Embleem van het congres; gestileerde weergave 

van eerste Russische ruimtevaartuig Spoetnik, 

299'67. Honderd jaar Sloveens nationaal theater 
in Ljubljana. 
30 p . O u d theater in Ljubljana, op achtergrond kasteel. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. December 1967 7 2 7 
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25,— 
25,— 
6 5 , 

7,50 
6.— 

60,— 
160,— 

2,— 
17,50 
9,— 

45,— 
1,65 

28,— 
5,50 

18,— 
1,55 
3,25 

12,50 
60.— 

8,75 
8,— 

160,— 
95,— 

1,50 
1,75 
2,25 
1,75 

42,— 
3 , — 

30.— 
27.50 
40.— 
22,50 
10,— 
12,50 
18,— 
12,50 

110,— 
37,50 

175,— 
7,— 
6,— 

65.— 
40,— 
65,— 

125,— 
175.— 
125,— 

25.— 
50.— 
80.— 
15,— 
1,65 
1,25 
5,— 
5,50 
4,50 
3,25 
2.75 

190,— 
3,50 
2,50 

22,50 
4.50 
8.— 

12.50 
2,50 
3.50 

20.— 
90.— 
36.— 
10.— 
27.50 
90,— 
11,50 

1 , — 
1 . — 
1 , — 
1,75 
1.75 
2.25 
2,50 
3,75 

1 1 . — 
1 1 . — 

159° 
160** 
166/68** 
179A** 
182A** 
183A** 
184A** 
187A** 
190A** 
193A* 
194A* 
196A** 
197A*» 
1B0B** 
191 B*» 
191B° 
198* 
199/202** 
203/07** 
203/07* 
203/07° 
204* 
208/11* 
212/19** 
212/19* 
212/19° 
220/23** 
220/23» 
224** 
225/28* 
225/28° 
229/31** 
229/31 * 
236/37° 
238/39** 
238/39* 
240/43** 
240/43* 
240/43° 
244/47* 
244/47° 
248/51° 
252/55* 
257/60** 
257/60° 
261/64** 
261 /64° 
265/66° 
267** 
270/73* 
274/77* 
287/88»* 
287/88° 
289/92** 
293/95»* 
293/95° 
296/99° 
300/04** 
309** 
310/12** 
313/17** 
319** 
323/24** 
323/24° 
325/26»* 
325/26° 
327/31** 
327/31° 
331** 
346/49** 
346/49° 
350/55** 
353** 
355** 
356** 
356/73** 
370** 
374/78*» 
379/91 * • 
402/03** 
405/21** 
428/42** 
449/53** 
454/59** 
460/68*» 
469/73** 
487** 

3.— 
12.— 

8.50 
2,25 
1.50 
2.— 

12.— 
1,50 
6,— 
4,50 
3,75 
6,50 
6,50 
1,25 

11,50 
10,— 
6.— 

16.— 
31.50 
20.— 
14.50 

2,75 
10.— 
65.— 
42,50 
28,— 
20,— 

4,50 
10,— 
18,25 
8,— 

36.— 
25.— 
3,75 

55,— 
35,— 
35,— 
26,— 
14,— 
50,— 
36,— 
16.— 
10.— 
50.— 
16.50 
35.— 
12.50 
4,25 
2,50 

25,— 
26,— 
8,— 
4,75 

22,50 
6,50 
1,15 
4,75 
8.— 
5.— 
3,— 
7,95 
3.50 
5,50 
2,25 
6,50 
3,25 
9,75 
3,50 
4,— 

155.— 
42.50 
16.50 

2,75 
7,— 
2,— 

45,— 
3.— 
5 . 
2.25 
5.— 
1.25 
4.50 
1.95 
2.— 
7,25 
1,80 
7.— 

488** 
489** 
490/94** 
495/99** 
500/03** 
500/03° 
508/12** 
513/17** 
538/41 ** 
542/43** 
542/43° 
544/48** 
550/55*» 
557»» 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
578/81 *» 
581° 
583/87»» 
588/91»» 
592/95** 
592/95° 
596/600** 
600** 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
617/37** 
638/42** 
646/50** 
652/56** 
658/62*» 
663/67** 
663/67° 
668/72** 
673/77** 
678/79** 
678/79° 
680/84** 
685/89*» 
690/91 •» 
692/96** 
697/98** 
699/703** 
704/08** 
709b** 
709b° 
709f** 
709fb** 
712/16** 
719/23** 
724/25** 
724/25° 
728/32** 
733/34** 
735/39** 
742/43»* 
744/48** 
749/53** 
756/60** 
763/67** 
771/73** 
771/73° 
776/80*» 
783/87** 
788*» 
788° 
794/98** 
794/98° 
801/05** 
811/14** 
811/14° 
829/33*» 
841/45»* 
848/52** 
853** 
857** 
858/62»* 
868/72** 
873** 
876/80*» 
885/87»» 
885/87° 
888/92»* 
Roltanding 
4* 

6.— 
6,— 
2,50 
2,25 
3.45 
1,70 
2.50 
6.— 
5.50 
2.— 
1,50 
6,— 

15,75 
6.— 

1 1 , — 
10,— 
8,50 

11,50 
1,75 

1 1 , — 
2,75 

36,— 
36,— 
6,50 
4,— 

11.50 
7,25 

10,— 
3 1 , — 
10,50 
5,— 
5,75 
6,50 
6,75 
6,— 

14,— 
5,25 

13,— 
2.50 
3.50 
4.50 
1.25 
5,— 
1,75 
6,25 
5,— 
6,50 
1,75 

225,— 
225,— 

3.50 
7.— 
2,40 
1.50 
3,90 
1,65 
4,75 
2.20 
5.— 
4,50 
3.25 
3.— 
3,— 
2.— 
3.— 
4,— 
1.75 
1.15 
2.— 
2.— 
1.75 
1.50 
1.50 
1,75 
1.75 
1,75 
7.50 
1.85 
2.25 
2.35 
3.10 
2,25 
4.75 
4,75 
2.35 

13* 
15* 
17* 
ld paar* 
27* 
29° 
30* 
30° 
31* 
33° bl. V. 
34° „ 
36°,, 
38° „ 
39° „ 
40° „ 
41°,, 
42°,, 
44° „ 
45° ., 
48° „ 
49°,, 
50°, , 
51°,, 
51° bl 
52° , , 
53° , , 
53** 
53* 
54° 
56° bl. V. 
56° 
57/63° ps 
68* 
71/73° 
78/81° 
82/85° 
86/89** 
ld. paar* 

4,— 
7,25 

25,— 
2.35 
4.25 
3.25 

15.— 
3,75 
6.— 
1,50 
1,50 
2,25 
2,25 
2,— 
2,25 
2,25 
4,— 

13,50 
10,— 
10.— 

2.— 
1.50 
5.— 

20.— 
8.— 

16.— 
7.50 
5.25 
6.— 

32.50 
6.— 
4.50 

11,50 
20,— 
8,50 
9,— 

22,50 
45,— 

Luchtpost 
1/3* 
1/3° 
6/8** 
7** 
8* 
9* 

17,50 
3,25 

37,50 
1.75 

25,— 
17,50 

Porten 
1° vanaf 
2° „ 
10D* bl. V 
20* 
25» 
25° 
26* 
31/43° 
40* 
4 1 * 
36a*» 
52» 
54 Ma** 
57a»* 
57a* 
67a/68b* 
67b° 
68a° 
80/106** 
80/106» 

4.— 
5,— 

i 65.— 
15.— 
15.— 
15,— 
6,— 

80.— 
2.25 
3,25 
3,50 
1,75 
7,50 
2,45 
2,— 

120,— 
45,— 
10,— 
16,50 
15,— 

Dienst 
1/7* 
9/15° 
13° 
16/19° 
20/24° 
25/26° 
27/40° 

50,— 
27,50 
6.— 

22,50 
2,— 
4.50 
3.50 

Ned. Indië 
2° 50,— 
lOf* 7,50 
3C I z gom* 
bl. V 8 30,— 
8F* 27.50 
9H z. gom * met 
eert. NVPH 65.— 
13H* 22.50 
15H* 11,50 
16° 20,— 

30° 
45» 
52° 
60* 
61* 
62° 
80* 
87* 
97B* 
99/114* 
99/134* 
118* 
121** 
124** 
125** 
126** 
129/34 bl. V 

129A» 
132A* 
129A/34A* 
130B* 
132B* 
129C* 
133C* 
134A** 
134C** 
135/37** 
135/37* 
138/41* 
141A* 
142/48* 
145a»» 
145A* 
149/59° 
165° 
167/70** 
172/75** 
172/75» 
176/79** 
176/79* 
180** 
182/85** 
182/85° 
211/15** 
216** 
217/20** 
217/20* 
221/25** 
221/25* 
226/27** 
226/27° 
228/29* 
230/34** 
230/34* 
230/34° 
235/38* 
275** 
277* 
279** 
280** 
284C** 
287* 
289** 
289° 
290/92** 
293/97** 
298/303** 
304/14** 
322/25** 
325a** 
326/32** 
330** 
330a** 
331** 
345** 
346** 
Luchtpost 
1/5** 
1/5* 
6/10** 
6/10* 
1 1 * * 
12** 
13* 
14/16* 
17»» 

28,— 
3,50 
1,25 

30,— 
55,— 
1,75 

35.— 
1,45 

30,— 
7.— 

70.— 
3.50 
1.50 
1.50 
1.80 
1.80 

. 4** 
200.— 

4.50 
4.50 

21.— 
4.— 
4.— 
6.50 

11.50 
17,50 
21,— 
21.— 
14,— 
3,— 

45,— 
17,50 
9,— 

137.50 
115,— 
11.50 
15.— 
22.— 
18.50 
14.— 
12.— 

1.50 
16,— 

5,— 
15,— 

2,— 
20.— 
18.50 
14.— 
12.50 
6.75 
3.35 
2.50 
8.50 
7.— 
4.— 
2,25 
1.95 

16,— 
2,— 

85,— 
4,75 

200.— 
195.— 

75.— 
13,50 
20,— 

2,— 
3,— 
1,80 

290,— 
22,50 
1.75 
3.65 
4,— 

22.50 
45.— 

15.— 
11.50 
17.50 
12.50 

1.50 
2.25 

15.— 
35.— 

6.50 
Het is ons niet mogelijic alles op te geven wat wij in voorraad hebben van Nederland en Ov. Rijksdelen 

Geef reservenummers op o m teleurstell ingen te voorkomen 
Leveringsvoorwaarden: Aankopen beneden 30 gulden worden verhoogd met tenminste 1 gId. kosten. 
Reclamaties binnen 4 dagen na ontvangst. Alle zendingen geschieden aangetekend. Geen vooruitbetaling 
a.u.b. gezien beperkte voorraad. Betaling binnen 8 dagen na ontvangst. Foreign buyers cash by order
postage extra. Alle vorige advertenties zijn vervallen. Stuur ons uw mancolijst Nederland en Overzeese 
Rijksdelen (ook voor tandingen). 

Voor 1968 wensen wij onze kopers en relat ies: Voorspoed  Vrede  Gezondheid! 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
I N K O O P V E R K O O P 
Herengracht t«7 parterre, AmsterdamC. Tel. (020) 6 20 97 
Dagelijks geopend 10.0016.00 uur. Bij geen gehoor tel . (020) 19 00 23. 
Postgiro 1931SÓ 
Zaterdags voldoende parkeerruimte in de directe omgeving van ons kantoor! 

Porten 
2A* 
3C* 
4C* 
911* 
9 111* 
49/52* 
53/65 • • 
Dienst 
1/7» 
8/27* 
Brandkast 
1/7** 
1/7* 

65.— 
18 50 
40.— 
57.50 
47.50 
35.— 
22.50 

32.50 
65,— 

165.— 
145,— 

Nieuw Guinea 
1/9** 
1/9° 
10/21° 
1/21° 
17*» 
19/21* 
2 1 * * 
30/37» 
32** 
36*» 
37*» 
49/52» 
53** 
57/60* 
61/62* 
63/66* 
69/72* 

Curasao 
(Ned . Ant i 
2° 
I A * 
4A* 
1AX* 
3AX* 
4AX* 
9B* 
9C* 
10° 
21» 
23* 
28* 
30° 
33* 
40* 
4 1 * 
42* 
55° 
68D** 
69D** 
74° 
80* 
97° 
89/99° 
101° 
103° 
104° 
135*» 
135A* 
135A** 
137° 
153/57* 
158/63* 
164/67° 
168/77* 
198/99° 
200/05* 
206/08* 
209/10» 
209/10° 
211/33* 
239/43* 
239/43* 
239/43° 
245** 
247° 
248/52* 
248/52° 
258/60» 
262/64» 
265/68* 
270»* 
271/74* 
271/74° 
275/90» 
289° 
290° 
293/96* 
293/96° 
298/302 
304/06* 
304/06° 
307/10* 
311/13° 
315/17» 
318/21* 
323/24* 
325/28* 

15.— 
7.50 

12.50 
18.50 
4.25 

35.— 
10.— 
13,50 

4,— 
1,50 
4.— 
6,— 
2,25 
3,75 
2,— 
3,75 
2,— 

Hen) 
65,— 
7,— 

45,— 
9,— 
7.50 

45.— 
16,— 
1,95 
5,— 
1,95 
1,65 

20.— 
3,— 
2.75 

18.— 
18 — 
40.— 
1,50 

■ " O , — 
25,— 

2,— 
75,— 
14,— 
28,50 
1,60 
1,60 
1,60 
2,95 

65,— 
75.— 
10.— 

5.— 
3.35 
2.75 

10.— 
1.25 

10.— 
9.— 
6.— 
6.— 

185.— 
18,— 
16,— 
18,50 

2.50 
1.40 

18.75 
18.75 

3.25 
2.55 
6.25 
1.40 
5.25 
6.— 

3 1 . — 
1,75 
3,50 
4,15 
4,15 
6,75 
2,25 
2,50 
3,25 
2,75 
5,50 
4,75 
1,50 
2,— 

329** 
330/32** 
334/35** 
334/35° 
338/42** 
344** 
345/46** 
347/50** 
355/57** 
355/57° 
364/67** 
364/67° 
369° 
372/75** 
376/79** 
381/84** 
381/84° 
385/88»* 
385/88° 

Luchtpost 
1/3** 
1/3* 
4/16* 
17a* 
17b» 
18/25° 
26/40** 
37° 
53/68* 

Porten 
311* 
5 11* 
5 I I I * 
6 1* 
8 111 
9111 
10 11* 
31/33** 
31 /33° 
34/43»* 
44/60** 

Suriname 
82a* 
91* 
92» 
93* 
96* 
99» 
110C» 
115** 
117af6* 
127/29*» 
127/29° 
137/40** 
141/44** 
146/49»» 
157/78»» 
167A» 
168A»» 
170A** 
171A** 
172A*» 
173A** 
174A** 
179/82° 
183/86° 
187/89» 
196»» 
197/99»» 
202** 
204** 
205»» 
220/43»* 
249/56** 
249/73** 
292*» 
293*» 
294** 
295/96° 
297/307»* 
309/11° 
312/15»* 
326/29»» 
331/34»* 
331/34° 
340/44° 
349/53»* 
354/70** 
379/83** 
394/95»» 
398/402*» 
403** 
403° 
405/09** 
405/09° 
410/13** 
410/13° 
414/17** 
418** 
420/23»* 

3,75 
3,75 
2,10 
2.65 
3,75 
2,10 
1,85 
3,85 
1,50 
1.65 
3,85 
4,— 
1,50 
1,65 
2,25 
1,65 
1,65 
2,25 
2.65 

155.— 
110.— 

25.— 
20.— 
17.50 

135,— 
80,— 

2,50 
26,— 

35,— 
17,50 
10,— 
85,— 

7 — 
7,— 

45,— 
45,— 
27,— 

125,— 
8,75 

3 ,— 
3 , — 
2,50 
1,35 
2,75 
4.50 

110.— 
20.— 
29.50 
5.60 
6.— 

24.— 
36.50 
27.50 
55,— 
67.50 

3.25 
3.25 
5,25 
2.25 
2.25 
4.50 

15.— 
8.50 
3.75 
7.50 

37,50 
3,75 
3.75 
3.75 

150.— 
6.50 

30.— 
1.65 
2,— 

18,50 
8,50 
8,50 

35,— 
18,50 
5,— 

24,50 
8,— 

12,50 
9,— 

15,— 
4,75 
1,25 
5,25 
4,50 
5,50 
4,50 
5,— 
2,75 
3 ,— 
2,65 
2,— 
3,— 

420/23° 
427/30** 
427/30° 
431/34** 
431/34° 
435** 
435° 
436/37** 
436/37° 
438*» 
449/52** 
449/52° 
453/57** 
453/57° 
458/59** 
460/61»» 
462/66*» 
467** 
470/74»» 
470/74° 
481/83»* 
481/83° 

Luchtpost 
15/19* 
23»» 
24f»* 
27/28» 
35/46»* 

Porten 
33/35** 
36/46° 
47/57** 

3.25 
2,25 
2,75 
2,45 
3,— 
1,75 
2.25 
1,50 
1,75 
1,75 
1,65 
1,75 
4,25 
4,75 
1.35 
1.35 
4,25 
1,50 
4,25 
4,25 
1.45 
1,65 

545,— 
4,— 

28,— 
6,— 

11,50 

8,— 
75,— 
10,50 

Rep. Indonesië 
Alles postfns zon
der plakker , tenztj 
anders vermeld' 
Nummers Zonne
bloem Cat. 

1/11 
3DH Ie pi 
5DH1ep l 
6DH Ie pi. 
9 
10 
13/14 
15/23 
16A 
24/34 
34 
40 
41/58 
64/66 
67/71 
72/80 
81/100 
107/16 
133/36 
142/45 
146/49 
150/53 
185/88 
204/08 
209/13 
220/89 
290/99 + 
bl ' / , 
318/31 
332/35 en 
344/63 
375/450 
453/515 
516/35 
540/47 
548 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 

1967 

1968 

90,— 
20,— 
22,50 
20,— 
10,— 
26,50 

1,50 
1,75 
5,— 
7,50 
5,— 
2,65 
3,— 
6,— 
2,— 
6,25 
1,60 
6,25 
3,— 
3,50 
5,25 
4,75 
5,— 
1,50 
1,25 
6,75 

5,25 
2,70 

1,50 
5,65 
4,75 
4,50 
1,35 
1 , — 
4,50 
1,50 
9,— 
1 . — 
1 . — 

Tour 1 wtl bl. 2,25 
Okt. Rev. 3 w . 1,25 
Thomas Cup 

Schilderijen 
2 v.'. t 1 bl. 
Expres 2 w. 
Porten 
4/13 
21/28 
30/37 

2 w . 
1,35 

7,— 
2,25 

12,50 
0,85 
1 , — 

Riau Archipel 
1/22 
1/22 Ie pi. 
23/25 
33/41 

Irian Barat 
1/20 en port 
1/6 cpl. 

195,— 
175,— 

27,50 
12'50 

6,— 



2-10-'67. Week voor het kind. 
30 p . Winterlandschap; tekening door kind van zesde 

klas lagere school uit Mostar . 
7 - l l - ' 67 . Vijftigste verjaardag Russische oktober

revolutie. 
30 en 85 p . en blokje van 10.— d. Beeld van Lenin door 
I . Mestrovic. 

15- l l - '67 . Nieuwjaarszegel 1968. 
Drie waarden. 

28-11-'67. Negentiende-eeuwse schilderijen. 
85 p . De wachttoren. Djura Jaksik. 
1.— d. De jonge sultane. Vlajo Bukovac. 
2.— d. Bezoek aan de familie. J. Petkovsek. 
3 .— d. De vlucht van de haan . Pava Jovanovic. 
5.— d. Lente. Ivana Kobilca. 

L U X E M B U R G 

Afbeelding van in november (bladzijde 659) gemelde 
zegels. 

N O O R W E G E N 
l -I2- '67. Nieuwe uitgifte gebruikszegels. 
De volgende zegels zullen worden gedrukt op fosfo-

rcscerend papier; 30, 40, 60 en 90 o van de lopende ge-
bruiksserie, Yvert nummers 440A, 442, 445 en 449. O n 
derwerp en kleur niet gewijzigd. 

OOSTENRIJK 

28-11-'67. Dag van de postzegel 1967. 
3.50 sch. + 80 g. Kaar t van postbode uit kaartspel van 
Ambraser : „Hofkartenspiel". 

22- l - '68. Aanvullende zegel in gebruiksserie gebou
wen. 
2.'— sch. De ,,Lindwurm** in Klagenfurt. 

22-l- '68. Winteruniversiade in Innsbruck. 
2 .— sch. Springschans, achtergrond van bergen en em
bleem F I S U * ) . 

P O L E N 

12-12-'67. Honderdste geboortedag Wladyslawa St. 
Reymonta. 
50 gr. Portret van deze romanschrijver (1867-1925). 

12-12-'67. Honderdvijftig j aa r wetenschappelijk in-
[tituut Ossolineum. 
bO gr. Medaille met portret stichter J . M . Ossolinski, 
[ boek en rood-witte vlag. 

R O E M E N I Ë 
November '67. Honderdste verjaardag verschijning 

van , ,Het kapi taa l" van Kar l Marx . 
55 b. 

November '67. Dag van Roemeense postzegel, 
55 + 45 b . Overtocht over rivier de Buzau. 

SOVJET-UNIE 

16-8-'67. Ontwikkeling van post en telecommunicatie 
in de USSR*) . 
4 k. kersrood en aluminiumkleur. Wereldbol met satelliet 

Molnija I en televisietoren Ostankino. 
16-8-'67. Bijeenkomst Russische en Japanse autori

teiten. 
16 k. rood en grijs. Duif en kraanvogel, lauwertak en in 

Russisch en Japans de woorden „Vrede en Vriend
schap" . 

20-9-'67. Olympische winterspelen 1968 in Grenoble. 
2 k. Kunstri jden voor paren. 
3 k. Skispringen. 
4 k. Embleem der spelen. 

10 k. IJshockey. 
12 k. Hardlopen op skies. 
Alle zegels met Olympische ringen. 

Russische pelterijen. 
2 k. Blauwe vos. 
4 k. Zilvervos. 
6 k. Rode vos. 

10 k. Muskusrat . 
12 k. Hermelijn. 
16 k. Sabelmarter . 
20 k. Nerts. 

23-9-'67. Vijfentwintigste verjaardag verzet jonge 
gardisten in Krasnodon. 

4 k. M o n u m e n t voor strijders tegen fascisme. 
l-10-'67. Opening postzegeltentoonstelling „Vijftig 

j aa r oktoberrevolutie" in Moskou. 
Blokje van 50 k. oranje, grijsgroen en bronskleur. Stand

beeld van Lenin en kruiser Aurora. 
3-10-'67. Postzegeltentoonstelling in Moskou. 

40 k. Zegel gelijk a a n Yvert 3227, met opdruk I-IO oktober 
op toeslagcoupon fzie afbeelding juli, bladzijde 411). 

Staatsnatuurbeschermingsgebieden: Kedrovaja Padj, in 
het Verre Oosten. 

4 k. Overzicht van het gebied, sneeuwpanter in berg
landschap. 

14-10-'67. Vijfentwintig j aa r Frans vrijwilligersregi-
ment , ,Normandie N e m a n . " 
6 k. rood, blauw en bronskleur. Embleem van regiment, 
vijfpuntige ster en twee militaire vliegtuigen in lucht; 
tekst in Russisch en Frans. 

14-10-'67. Vijftig jaar Sovjetrussische politie. 
4 k. blauw en rood. Wapen van de Sovjet-Unie en profiel 

van polit ieman. 
Midden oktober. Zachte landing Russisch ruimte

station Venus 4 op Venus ; serie kosmische fantasie. 
4 k. Futuristisch ruimtestation. 
6 k. O p de maan , de aarde op de achtergrond. 

10 k. Naa r onbekende werelden: vlucht van kosmisch 
station naa r de sterren. 

12 k. Futuristisch landschap van planeet Venus. 
16 k. Satelliet van een onbekende beschaving op achter

grond van kosmisch landschap, aarde op achter
grond. 

25-10-'67. Lenin, leider der arbeiders. 
10 k. grijs en bronskleurig. Beeld Lenin. 

25-10-'67. Vijftig j aa r oktoberrevolutie: schilderijen 
van Russische schilders. 
4 k. Vuurwerk met op voorgrond rode ster en wapen van 

het land. 
4 k. Schilderij L. A, Schmatsjko: Lenin bekijkt de G O E L -

RO-kaa r t (voor elektrificering van Rusland) . 
4 k. Schilderij M . W . Grekov: De eerste ruiterdivisie. 
4 k. Schilderij S. M . Karpov : Sovjet-Unie, vriendschap 

der volken. 
4 k. Schilderij D. M . Merper t en J. N . Skripkow: de 

schepper van het communisme. 
Later verschijnen van deze serie nog de volgende waar

den : 
4 k. Schilderij W. A. Serow: Het optreden van Lenin op 

het tweede Sovjetcongres. 

4 k. Schilderij B. W. logansson: De arbeidersfaculteit 
marcheert . 

4 k. Schilderij J . D . R o m a s : Morgen van het vijfjaren
plan. 

4 k. Schilderij S. W. Gerasimov: Feest van kolchozen. 
4 k. Schilderij Ju . K. Korolov: De overwinning in de 

grote vaderlandse oorlog. 
O p alle zegels aan de linkerkant het wapen van de 

Sovjet-Unie, met de tekst: „Vijftig heldhaftige jaren" . 

TSJECHOSLOWAKIJE 
7-11 - '67. Vijftigste verjaardag Russische oktober

revolutie, 
30 h. Kruiser Aurora lost salvo. 
60 h. H a m e r en sikkel, rode ster. 
1.— kcs. Opgeheven handen, hamer en sikkel. 

9-12-'67. Serie voor president Antonin Novotny. 
2 .— en 3 .— kcs. Portret van de president. 

l l - l 2 - ' 6 7 . Serie vliegtuigen. 
30 h. Zweefvliegtuig L 13. 
60 h. Sportvliegtuig L 40. 
80 h. Luchttaxi L 200. 
1.— kcs. Vliegtuig voor landbouwdoeleinden Z 27. 
1.60 kcs. Les- en stuntvliegtuig Z 526. 
2.— kcs. Lesstraaljager L 29. 

18-12-'67. Dag van de Tsjechoslowaakse postzegel. 
I.— kcs. Compositie met postzegel motieven uit 1920. 

T U R K I J E 
November nieuwe gebruikszegels. 

10 k. licht groen. Standbeeld Ataturk in Samsun. 
10 k. licht rood. Standbeeld Ataturk in Izmir. 

l-9- '67. Vijfde internationale tentoonstelling heden
daags keramiek. 
50 k. Embleem tentoonstelling. 

l-12-'67. Internat ionaal hydrologisch decennium. 
90 en 130 k. Embleem van dit jaar . 

23-12-'67. Honderdvijfentwintig j aa r Turkse veteri
nair-medische dienst. 
50 k. Kind met poes. 
60 k. Paard en embleem 

IJSLAND 

22-11-'67. Liefdadigheidsserie, vogelnestjes. 
4. 1- 0.50 kr. Nest van Charadrius hiaticula. 
5. h 0.50 kr. Nest van Lagopus mutus . 

Z W E D E N 

9-12-'67. Herdenking Nobelprijswinnaars 1907. 
35 o Twee- en driezijdig getand, rood. Portret ten Albert 
A b r a h a m Michelson (1852-1931), Amerikaans na tuur 
kundige, en Eduar t Büchner (1860-1917), Duits chemicus. 
45 o Twee- en driezijdig getand, blauw. Portretten Char
les Louis Alphonse Laveran (1845-1922), Frans medicus 
en Rudyard Kipling (1865-1936), Brits schrijver. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding van in november (bladzijde 651) gemelde 

zegels. 
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Onze 18e veiling 
vindt plaats 

op 
8 en 9 januari a.s. 

Kijkdagen: 
ledere dag In ons kantoor (ook zaterdag) 
vanaf 27 december 

Kijka vonden: 
Dinsdag 2 en donderdag 4 januari 

Geveild wordt onder meer: 
Nederland en O.R. zeer uitgebreid; Europa, 
voornamelijk Westeuropese landen met 
vele topstukken; een enorm aantal collec
ties, restanten, stockboeken enz. 

Vraagt regelmatig toezending van onze 
mooi uitgevoerde veilingcatalogi (een brief-
kaartje is voldoende) 

Vraagt onze zeer gunstige inzendvoorwaar-
den! 

Tot 12 januari kan nog goed materiaal 
worden aangenomen voor onze volgende 
veiling, welke gehouden wordt op 5 en 6 
februari 

Bij toezending per post uitsluitend aan
getekend 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds 
van harte welkom 

W. H. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20b - Den Haag - Telefoon (070) 180500 



BUITEN EUROPA 
^ A D E N K A T H I R I 

Schilderijenserie, Japanse kunst. 
25 f. Katsukawa Shunsho: Lessen van Miyakawa Chos

hun . 
150 f. Zeilboten op terugweg naar Yabase. 
500 f. Suzuli Harunob i : jong meisje bezoekt heiligdom. 

A D E N Q l T A i n 
Zesendertigste rallye van Monte Carlo, 1967. 

75 f. luchtpost. Renauto, gezicht vanuit zee op Monaco, 
Grielöe tempel, brandende toorts en portret heerser. 

ir AF ARS E N ISSAS 

1812'67. Sportserie. 
25 f. Voetballen, speelveld op achtergrond. 
30 f. Basketbal, speelveld op achtergrond. 

A F G H A N I S T A N 
1510'67. Verjaardag van koning Mohamed Zadir 

Shah. 
2.— a. Portret van koning. 

1810'67. RodeKruisserie 1967. 
3 + I en 5 + 1 a. Rode Halve M a a n en inschrilt. 

2410'67. Dag van de Verenigde Naties. 
10 a. Vuurwerk, gelijk aan onlangs uitgegeven zegel V.N. 

2011'67. Olympische winterspelen 1968 in Grenoblp. 
4 en 6 a. plus blokje van 10 a. 

27I l  '67 . Serie beroemde mannen . 
1 en 5 a. 

2312'67. Serie archeologie. 
13 en 7 a., plus blokje van 10 a. 

ir A J M A N 
309'67. Schilderij enser ie. 

10.— r. ,,De TajMahal Agra" , uit de Mogulperiode 
16301648. 

I Getand, ongetand en blokje. 
I 2510'67. Jamboree van padvinders. 
BO dh. Portret Lord BadenPowell, 
po dh. Padvinder met trompet. 
I . — r. Portret Lord BadenPowell. 
E.— r. Perkamenten rol met kaart V.S . en embleem pad
I vinders. 
B.— r. Padvinder met trompet. 
m.— r. Kaar t V.S. en embleem padvinders. 
I Alles getand en ongetand, met nog een blokje van 5.— r. 
Willes bovendien nog eens behandeld met metaalfolie. 
I 15 l l  '67 . Voorolympische spelen 1968. 
■5 dh. en 4.— r. Hindernisrennen voor paarden, 
■ 5 dh . en 3 . — r. Hordenlopen, 
■ 5 dh. Kanoen. 
I . — r. M a n met Olympische toorts. 
1.25 r. Boksen 
I . — r. Voetballen. 
Blokje van 5.— r. afbeelding gelijk aan zegel van 1.— r. 
Kegels getand en ongetond. 

I k A J M A N  M A N A M A 
B 2510'67. Jamboreepadvinders in V.S. 
■ } en 70 dh., 1, 2, 3, 4 en 5 r. Afbeeldingen gelijk aan die 
Kin Ajman, met opdruk „Manama*' . 

I A L G E R I J E 
I 1311'67. Nieuwe gebruikszegels. 
■ lO, 0.50 en 0.70 da. Portret Emir Abdelkader. 

I A N T I G U A 
I Januar i '68. Driehonderd jaar herbewoning Barbuda. 
H e n 25 c. Zeilschip en portret koningin Elizabeth. 
H e n 35 c. Kaar t van eilandgebied en portret koningin. 

I A R G E N T I N I Ë 

810'67. Militaire opleidingsschool voor de zeevaart, 
p . Reproduktie schilderij van Emilio Biggeri: het schip 
eneral Brown", eerste zetel van opleiding. 
l l  l l  ' 6 7 . Honderd jaar courant „ L a Capi ta l " (Ro

20 p . Titelpagina eerste uitgifte en standbeeld van op
richter Dr. Ovidio Lagos. 

B I R M A 
September. Officiële post. 

Opdruk in Birmese lettertekens op de volgende waarden 
van de gebruiksserie vogels: 1, 2, 3, 5, 10, 15 20, 25 en 
50 p . , 1 en 2 k. 

B O E R O E N D I 

Republ*fflP^»E^^^.8 

23 l l  '67 Eerste verjaardag van de Republiek. 
5F. Portret Presdent, Kolonel Micombcro; vlag van het 

land. 
14F, Monument en Landswapen 
20F. Moderd gebouw en Landswapen 
30F. Monument en portret presideds. 

712'67. Kerstzegels, reprodukties religieuze schil
derijen. 
1 fr. J u a n Battista Mayno (16681648). De aanbidding 

van de herders. 
4 fr. Anthony van Dyck (15991641). De heilige familie. 

14 fr. Maitre de Moulins (14501500). Kerststal. 
26 fr. Carlo Grivelli (14301494). De maagd en het kind. 
De zegels zijn in vijf rijen van vijf stuks op een vel gedrukt; 
de overblijvende plaats is voor een vignet bestemd. 
Ook getande en ongetande blokjes met de vier zegels sa
men. 

B R A Z I L I Ë 
69'67. Staatsbezoek koning Olav van Noorwegen. 

10 c. Portret van de koning. 
259*67. Bijeenkomst Internat ionale Monetaire 

Fonds. 
10 c. Zon en embleem. 

210'67. Honderdste geboortedag Milo Pecanha. 
5 c. Portret van deze president (19091910). 

1210'67. Tweehonderdvijftigste verjaardag ontdek
king beeld van de Maagd van Verschijning. 

5 c. Standbeeld van de Maagd en Basiliek van de Ver
schijning. 

1610'67. Tweede internationale congres van volks
zang. 
20 c. Embleem van het festival. 

1810'67. Week van de luchtvaart . 
10 c. Ballon, vliegtuig en raket. 

2310'67. Blokje voor de week van de luchtvaart . 
15 c. Ontwerp gelijk aan zegel die op 1810'67 werd uit

gegeven. 

C A M B O D J A 
89*67. Internationale dag strijd tegen analfabetisme. 

Opdruk : „Journée Internat ional de l 'Alphabétisation 
8967" op de van 12 r. in 6 r. gewijzigde zegel vijftien 
jaar rechten van de mens, en de van 15 r. in 7 r. gewijzigde 
zegel van koning Norodom. 

Oktober '67. Internat ionaal hydrologisch decennium. 
1, 6 en 12 r. Embleem van deze decade. 

C A M E R O E N 

II2 '67. Herdenking Adenauer . 
30 f. Portret Adenauer en dom van Keulen. 
70 f. Portret Adenauer en regeringsgebouw. 
De twee zegels worden bij elkaar gehouden door een tus
senstrookje met de afbeelding van het EuropaCmbleem 
van dit jaar . 

C A Y M A N E I L A N D E N 
l12'67, Internationaal toeristisch jaar . 

4 d. Waterskien. 
6 d. Onderwaterzwemmen. 
I sh. Sportvissen uit motorboot. 
1 sh. 9 d. Zeilboten. 

C E N T R A A L AFRIKAANSE R E P U B L I E K 

rCENTOAFRlCAINE 

24 l l  ' 67 . Serie vliegtuigen, PRESIDENT DE LA BCPUBLIOUE 
1 f. Douglas D.G. 3. 
2 f. Beechcraft Baron. 
5 f. Douglas D.C. 4. 

100 f. Potez 25 T O E . 
200 f. Junker 52. 
500 f. Caravelle 11 R. 
De drie hoogste waarden luchtpost. 

l12'67. Negende verjaardag van de republiek. 
130 f. Portretten van presidenten Boganda en Bokassa. 

l  l  ' 68 . President der republiek. 
30 f. Portret kolonel Jean Bedel Bokassa, in militair uni

form, behangen met eretekensr 

C E Y L O N 
I212'67. Herdenking vertrek Boeddhistische hervormer 
Henry Sleele Olcott. 
(geboren Chicago, overleden in India, 821967). 
15c. Portret Colonel Olcott, Boeddhistische vlag. 

132'68. Herdenking Sir Baron Jayatilleke. 
25 c. Portret van de overledene. 

cmu 
Oktober '67. Honderd vijftig jaar Chileense vlag. 

80 c. gewone post en 2.— e. luchtpost. Chileense vlag uit 
1817. 

C H I N A ( C O M M U N I S T I S C H . ) 
l10'67. Gedichten va'n Mao Tse Toeng. 

V a n de in totaal veertien eensluidende waarden, zijn er nu 
drie verschenen. 

l10'67. Achttiende verjaardag van de republiek. 
8 f. „Voorzitter Mao is de rode zon." 
8 f. „Alle revolutionairen houden van het communisme" . 

C H I N A ( N A T I O N A L I S T I S C H  ) 

1211'67. Nieuwe gebruikszegel. 
3.50, 7.—, 4.—, 5.—, 5.50 en 8.— $. Motief van in for
matie vliegende wilde ganzen, ook voor vorige zegels in 
deze serie gebruikt. 

25 l l  ' 67 . Vogels van Formosa. 
1.— S Oriolus tralli ardens (swinhoe). 
2.— S Megalaema oorti nuchalis gould. 
2.50 8 Spenurus sieboldi sororia (swinhoe). 
3 . — S Urocissa caerulea gould. 
5.— S Spilornis cheela hoya swinhoe. 
8.— $ Syrmaticus mikado (ogilvie grant) . 

1012'67. Toeristische zegels voor Taiwan (Formosa). 
1.— 8 Pagode van Chung Hsing in het Cheng Tsing meer. 
2.50 8 Overzicht nationale park Yeh Liu in het noorden. 
4 .— 8 Boeddhabeeld op heuveltop in centraal Formosa. 
5.— 8 Gezicht op nationaal paleismuseum. 

C O L O M B I A 
1310'67. Zesde nationale postzegeltentoonstelling; 

standbeelden uit „Gouden museum". 
1.60 en 2.— p . gewone post en 30 c , 5 en 20 p . luchtpost. 
Verschillende precolumbiaanse gouden voorwerpen, die 
in het land gevonden zijn. 
Ook een blokje van 5 p. h 30 c. met afbeelding beeldje. 
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SPECIALE AANBIEDING MOTIEVEN! 
ongebruikt zonder plakker, prima kwali teit 

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

O L Y M P I A D E 1968** 
Aden Hadramaut 
1 waarde get. 
1 waarde onget. 
Blok get 
Blok onget 
Nieuw 1 waarde get. 
Nieuw 1 waarde onget. 
Nieuw blok get 
Nieuw Winterolymp ge 
Nieuw Winterolymp. 

onget. 
Nieuw Winterolymp. 

blok get. 
Aden Seyun 
Opdrukken olymp. 

2.75 
11.80 
21.— 
90,— 

1,60 
10,— 
22,— 

. 4,30 

U,50 

20.75 

22,50 
Nieuw Winterolymp, get. 9,— 
Nieuw Winterolymp. 

onget. 
Nieuw Winterolymp. 

blok get 
Nieuw Winterolymp. 

blok onget. 
Aden Mahra 
Serie get. 
Serie onget. 
Blok get. 
Bulgarije 
Nieuw serie + blokje 
Dahomey 
Serie + blokje 
Ecuador 
Winter serie get. 
Zomer serie get. 
Zomer 4 blokken 
Schild. Olymp. get. 
Schild Olymp. 2 blokken 
Frankrijk 
V zegel 
Griekenland 
Voor-Olymp. 
Jordanië 
Voor-Olymp get. 
Voor-Olymp. onget. 
Voor-Olymp. blok 
Iran 
Serie 
Liberia 
Serie get. 
Serie onget. 
Blok get 
Blok onget. 
Mexico 
1e Serie compleet 

met blokken 
2e Serie -|- Blokken 
Panama 
Olymp. Mexico serie 

getand 
Idem, serie onget. 
Idem, blokken 
Paraguay 
Winter Olymp., serie 

getand 
Voor-Olymp., serie get. 
Voor-Olymp., onget. 
Voor-Olymp., 2 blokken 
Polen 
2 Series met sierstuk + 

blok 

U,50 

21,50 

95,— 

14,50 
15,75 
20.— 

5,40 

7,20 

14,50 
14,50 

100,— 
15,— 
63,— 

0,75 

3,75 

2,35 
31,50 
25,— 

1,50 

4,50 
25,— 
3,50 

27,— 

10,— 
10,— 

9 , — 
18,— 
56,— 

12,50 
12,50 
30,— 
50,— 

12,50 

Turkije 
Serie 
Qatar 
Serie get. 
Serie get. met vtgn. 
Serie onget 
Serie onget. met vign. 
Blok 
Gabon 
Olymp Steden 
Olymp Steden onget. 
Mauretanië 
Olymp Steden 
Olymp. Steden onget. 
Niger 
Olymp Steden 

K U N S T 
Liechtenstein 
336-38 
350-52 
373-76 
418-21 
Libanon 
323-24 
Mali 
Nieuw 
Panama 
Ie serie get. 
dito met vign. 
3e serie get. 
Blok get 
Paraguay 
Ie serie get. 
Serie onget. 
Blokpaar 
2e serie get. 
2e serie onget. 
Blokpaar 
3e serie get. 
4e serie get. 
5e serie get. 
Philipijnen 
Nieuw serie get. 
Polen 
878-80 
1039-41 
1044-49 
Blok 25 
1129-30 
Roemenië 
2248-53 
2301-03 
Ras el Khaima 
Arab, schilderijen (7) 
Eur. schilder (7) 
Rusland 
3191 
Rio Muni 
14-17 
25-28 
Rhodesia 
Nieuw, 1 waarde 
Nieuw, 4 waarden 
Ruanda 
205-12 
San Marino 
655-58 
672-75 
686 

0,80 

4,50 
6 , — 

32.— 
36,— 
25,50 

2,75 
54,— 

4.50 
72,50 

5,25 

9 , — 
9 , — 
9 , — 
3,25 

4 , — 

6 , — 

15,— 
17,— 
15,50 
32,— 

16,75 
22,— 
45,— 
16,75 
22,— 
45,— 
16,50 
17,50 
16,50 

3,60 

4 50 
2,75 
3 , — 
5,50 
0,45 

10,— 
2,50 

1,60 
25,50 

1,25 

0.80 
0,45 

1,35 
3,75 

4,50 

8,10 
9 , — 
2,50 

694-96 
Tchad 
Av 13-15 
Togo 
409-11 
VAR-Egypte 
491 
514 
569-71 
599 
Av 92-94(3) 
631-33 + blok 16 
663-65 
Av 99-100 
Simbei Tempel (1) 
Venezuela 
741-43 4- Av. 
Vatikaan 
205-06 
234-36 
359-62 
405-09 
410-12 
428-31 
432-33 
441-50 + Av. 
Av. 26-32 
Av. 45-46 
Av 45 
451-56 
463-65 
Petrus-Paulus 
R U I M T E V A A R T 
Liberia 
386-87 + Av. 
386-87 + Av. onget. 
Blok 27 
Blok 27 onget. 
393-95 get. 
393-95 onget. 
393-95 onget. blokjes 
Blok 30 
Blok 30 onget. 
422-23 -1- Av. 
422-23 -1- Av. onget. 
422-23 blokjes (4) 
433-25 onget. 
433-35 
Blok 39 get. 
Blok 39 onget. 
Macao 
384 
Madagascar 
373 
Av 95 
Malediven 
147-50 
147-50 blokjes (4) 
195-200 
195-200 onget. 
Blok 
Mali 
41-42 
47-49 
67 
Av. 33-35 
Marokko 
472-73 + Av. 
484-85 
Av. 113 

7 , — 

3,75 

2,25 

0,40 
0,95 
1,90 
0,27 
7,90 
3 , — 
1,65 
2.25 
0.40 

13,50 

36,— 
23,50 

9 , — 
4 — 
4 — 
4 , — 
4 . — 
5,50 

44,— 
52,50 
14,— 
4,75 
2,85 
3,25 

5,25 
38,50 

5,95 
38,50 

4,20 
33,25 
33,25 

4,20 
33,25 

5,25 
28,75 
33,25 
22,75 
*,55 
3,50 

22,75 

1,15 

0,35 
3,35 

1,85 
18,20 
12,25 
38,50 
11,90 

3,50 
4 , -
1,75 

12,60 

1,75 
1,50 
1.50 

Mauretanien 
Av 27-29 
Av. 30 
177 
178 
Av 45 UIT 
Av 48-50 
Av. 51-53 
Av. 56 
Mexico 
441 
Expr. 3 
Av 201 
668 
(Michel 1110) Eerste 

raket Reynosa 
Av. 255-56 
259 
255 
Panama 
Av. 263-66 
Blok 12 
Av. 271-73 
Av. 280 opdruk 
Av. 289 kleine c 
Av 285 opdruk 
Av. 285 kleine c. 
Av. 286-87 
Av 286-87 type II 
Blok 13 
397-98 -1- Av. 
Blokpaar 
407-08 -1- Av. 
Blokpaar 
Blokpaar Expo N.Y. 
409-12 -1- Av. 
409-12 -f Av. onget. 
Blokpaar 
Kennedy-Kosmos II get. 
Kennedy-Kosmos tl 

onget. 
Kennedy-Kosmos II 

blokpaar 
Nobel blokpaar 
Atoom en Satel. get. 
Atoom en Satel. onget. 
Atoom en Satel. bl.paar 
Galilei serie get. 
Galilei serie onget. 
Galilei blokpaar 
Paus reis Uno get. 
Paus reis blokpaar 
UIT en San Marco get. 
UIT en San Marco onget 
UIT en San Marco 

blokpaar 
Churchill-Kosmos get. 
Vatikaan 

9,45 
6,30 
2,20 
1,15 
6,30 
4,20 
7,70 
2,30 

7,70 
2,10 
1.05 
1,05 

75,— 
1,55 

0,50 

10,50 
12,60 
17,50 
17,50 
24,50 
21 ,— 
28,— 
17,50 
24,50 
9 1 , — 
13,30 
73,50 
11,90 
73,50 
31,50 
13,30 
35,— 
56,— 
10,75 

31,50 

56,— 
48,— 
13,50 
30,— 
63,— 

7,25 
18,— 
72,— 

9 , — 
63,— 
28,— 
37,50 

53,50 
10,75 

ongebr. zonder plakker 
86-89 
163-66 
172 
173 
205-06 
207-09 
210-12 
215-17 
227-29 
232-33 
234-36 

80,— 
125,— 

50,— 
45,— 
35,— 
65,— 
27,50 
26,— 
23.— 
2*,— 
24,— 

237-40 
241-44 
247-50 
251-56 
257-60 
261-64 
265 
268-71 
274-79 
287-88 
289-92 
299-301 
353-55 
356-58 
359-62 
378-79 
380-82 
387-89 
390-92 
393-96 
405-09 
410-12 
422-27 
428-31 
434-37 
438-40 
441-50 + Av. 
Polen 
Kerstmis 
Euc Concilie 
Petrus -1- Paulus 
Porto 1 -6 
Av 24-32 
Av 33-34 
Av. 35-44 
Av 45-46 
Nieuw Av. Serie 
Blok 2 
Series met plakker zijn 

23,— 
24,— 
U , -
1 0 . -
5 0 , -
1 8 , -
35,— 
7,50 

45,— 
8 , — 

17,50 
9 , — 

16,50 
16,50 
8,10 
9,25 
6 , — 

19,50 
8 , — 
7,25 
A.— 
4 . — 
8 . — 
4 , — 
3,25 
2,75 
6 , — 
4 , — 
2,85 
3,60 
3,25 

250,— 
45,— 
57,— 
9,50 

55,— 
8 , — 

72,50 

25% goedkoper voor zover 
voorraadl 
Vatikaan F.D.C.'s 
274-79 
293-98 
299-301 
302-09 -1- Expr. 
310-12 
313-15 
316-18 
319-21 
326-30 
335-40 
341-43 
344-47 
363-70 
371-73 
380-82 
383-86 
390-92 
393-96 
397-400 
401-04 
405-09 
410-12 
413-14 
422-27 
428-31 
432-33 
434-37 
438-40 

67,50 
3 « . -
16,50 
16,50 
16,50 
18,— 
1 8 , -
27,50 
27,50 
30,— 
12.50 
1 8 . -
15,50 
12,50 
11 ,— 
27,— 
12,50 
10,— 
11 ,— 
7,25 
5,50 
6 , — 

10,— 
12,50 

5,50 
5,50 
6 , — 
4 . -

Betaling binnen 3 weken. Alle 
bestellingen worden direkt 
uitgevoerd. Levering niet on
der f 10,—. Porto extra. Van
af ƒ50,— portovr i j . Wi j nemen 
ook zegels ev. in ruil voor zo
ver behoefte, graag eerst 
aanbod. Persoonlijk bezoek 
na afspraak, alleen voor sub
stantiële aankopen. 

TE K O O P G E V R A A G D : (postfns zonder plakker) 
San Marino 505 
Paraguay blok Shepard onget. 
Paraguay blok Planeten onget. 
Paraguay blok Cooper get. 
Paraguay blok Telstar get. 
Somalia blok Olympiade 1964 

Phil. Bureau 

JOANNES NIES 

Gaarne aanbieding met prijs. 
Eventuele verdere aanbiedingen worden 
gaarne ontvangen (alleen postfris). 

EERSEL N.B. 

Nieuwstr. 63 Telefoon 04970-2738 (tussen 9-19 uur) 



CONGO (KINSJASA) ECUADOR 
9-9-'67. Schilderijenserie. 

10 c. Rogier van der Weijden. 
1.— s. Rubens . 
1.50 s. Durer. 
2 .— s. Gainsborough. 

Vijftigste verjaardag wijlen president Kennedy. 
10 c. Portret Kennedy en embleem Alliantie voor voor

uitgang. 
10 c. Portretten Kennedy en Dag Hammerskjold. 
80 c. Kennedy en Paus Paulus VI . 
1.30 s. Kennedy en kanselier Adenauer. 
3 .— s. Kennedy en president De Gaulle. 
3.50 s. Kennedy en Winston Churchill . 
Ook een blokje met de waarden van 10 c , 1.30 en 3.50 s. 
en blokje met waarden 10 c , 80 c^, en 3 .— s. 

Oktober '67. Laatste waarde, schilderijen van vrou
wen. 
4 e. luchtpost. Dame met lam. Raphael . 

EGYPTE 

24-10-'67. Dag van de Verenigde Naties: U N E S C O * ) 
20 m. Porceleinen schotel uit Islamitisch museum. 
55 m. Schilderij van Christus uit Koptisch museum. 
80 m. Rug van de troon van Toet Ankh Amon uit Egyp

tisch museum. 
31-10-'67. Wereldspaardag. 

20 m. Symbool spaarbank en embleem posterijen. 
l - l l - ' 6 7 . Nieuwe gebruikszegel. 

55 m. Bouwwerk in moskee van Sultan Hassan. 

ETHIOPIË 

7-12-'67. Kruisen uit stad Lalïbela. 
5 c. Bronzen kruis versierd met swastika's die de nood

zaak symboliseren het christelijk geloof in alle rich
tingen uit te breiden. 

10 c. Koperen kruis, beschouwd als embleem van Lalibela. 
15 c. Koperen kruis uit Biet-Maryamkerk. 
20 c. Kruis uit omgeving van Lalibela, met ruit en duif. 
50 c. Kruis uit geciseleerd koper uit Medhani-Alemkerk. 

FILIPPIJNEN 

15-11-'67. Zesde zegel in serie presidenten. 
10 en 30 s. Portret president Manuel L. Quezon en aan
haling van uitspraak van hem. 

l-12-'67. Kerstzegels. 
10 en 40 c. Heilige famüie in Filippijnse klederdracht; St. 
Jozef met suikerriet, verder karbouw, dadelpalm, rijstveld 
en de Mayonvulkaan; symbool van kerstfeest. 

GABON 

I6-12-'67. Dag van de postzegel 1967. 
30 f. .Oude postschepen. 
30 f. Moderne schepen die post vervoeren. 

De twee zegels zijn samenhangend gedrukt. 

GHANA 
November '67. Dag van de Verenigde Naties. 

4 en 10 np. Hoofdgebouw V.N. in New York. 
50 np . en 2.50 c. Gebouw en embleem van V.N. 

December '67. Internat ionaal toeristisch jaar . 
4 np . Luipaard. 

12 Yz n p . Kerstvlinder. 
20 np . Bijeneter. 
50 np . Waterbok. 

GUATEMALA 
9-IO-'67. Herdenking president Lincoln. 

7 en 9 c. Portret Lincoln. 

GUYANA 
6-11-'67. Kerstzegels. 

5 en 25 c. Afbeelding papegaai Millie, een van de at trac
ties van de Expo 1967 in Montreal (Canada) . 

HAITI 
11-12-'67. Nationale opvoeding. 

0.05, O.IC en 0.25 g. gewone post en O.50, 1.— en 1,50 g. 
luchtpost. 

INDIA 

1-10-'67. Vijfentwintigste verjaardag van door Ghandi 
geleide ,,rustige Omwenteling" in 1942. 
15 p. Monument voor martelaren in Patna. 

16-IO-'67. Gezinsplanning. 
5 p . Man , vrouw en twee kinderen op driehoek. 

9-11-'67. Honderd jaar telegraafverbinding tussen 
Ind ia en Europa. 
15 p. 

12-11 - '67. Worstelkampioenschappen. 
15 p . 

IRAN 
20-10-'67. Dag van de Verenigde Naties. 

6 r. Embleem van V.N. 
26-10-'67. Kroning van Sjah. 

2, 10 en 14 r. Portret van Sjah en keizerin Farah Diba 
in pontificale kleding. 
De serie is ook uitgegeven in niet geperforeerde blokken 
van vier stuks, zonder gom. 

31-10-'67. Dag van het kind. 
2 en 8 r. Portret kroonprins Riza. 

28-1 l-'fa7. Hundt'id jaai polilic op het eiland. 
3 d. Verkeersagent in hokje. 
1 sh. Alle mogelijke soorten politiefunctionarissen, hond 

en paard . 
1 sh. 6 d. Moderne en oude politieagent en wapen van 

het korps. 

JAPAN 
Afbeelding zegel gemeld in november (bladzijde 659) . 

KOEWEIT 
25- l l - ' 67 . Derde conferentie Arabische ministers van 

arbeid. 
20 en 45 f. Fabriek en tandwiel. 
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POSTZEGELVEILING R POSTEMA 
Singel 276 - Amsterdam - Telefoon 24 97 49 

222e 
VEILING 

Deze vindt plaats van 8-10 februari 1968. 

Ook deze veiling bevat wederom een zeer belangrijke afdeling N E D E R L A N D Ie emissie. 

Verder vele interessante kavels van Europa en Overzee, alsmede een mooie afdeling 

collecties en restanten. 

CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR 

Inzendingen voor volgende veilingen kunnen dagelijks plaatsvinden. 

Wi j zijn gesloten van 23 december 1967 tot en met 1 januari 1968. 

Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik u allen 

prettige feestdagen toe te wensen. 



K O R E A (ZUID-) 

3-11-'67. Dag van de studenten. 
7 w. Monument opgericht ter herdenking studenten
opstand van 3 november 1929 tegen de Japanse bezetters. 

LIBANON 
25-9-'67. Internat ionaal toeristisch jaar . 

5 p . Ruïnes van Baalbek. 
10 p . Rumes van Anjar. 
15 p . Brug over rivier de ïb rah in . 
20 p . Boot op ondergronds meer in de Jeïtagrot. 
Blokje van 50 p . met baai van St. George. 

November '67. Tweede gedeelte landschapszegels. 
10 p . Strand van Tabarja. 
15 p . Duivenrotsen. 
17^2 P- Paleis van Beit-el-Din. 
20 p . Saidakasteel. 
25 p . Citadel van Tripoli. 
30 p . Strand van Byblos. 
35 p . Rumes van Tyre. 
40 p . Tempel van Baalbek. 

3O-10-'67. Dag van India . 
2^2, 5, 7K, 10 en 15 p . Symbolisch embleem. 

U B E R I A 
16-10-'67. Afrikanen bespelen inheemse muziekin

strumenten. 
2 c. Afrikaanse ratel. 
3 c. Tam- tam en Sokoviool. 
5 c. Inlandse harp . 

10 c. Ahmilim. 
15 c. Xylofoon en drums. 
25 c. Tam- tam. 
35 c. Harp . 

20-11-'67. Olympische winterspelen 1968 in Grenoble. 
10 c. IJshockey. 
25 c. Skispringen. 
40 C-. Bobslee. 
Blokje van 50 c. Kunstrijden op de schaats. 

LIBIË 
September '67. Middellandse-zeespelen. 

5 m. Voet van hardloper en kaart Middellandsc-zee-
gebied. 

10 m. H a n d van discuswerper en kaart . 
15 m. Voet van wielrenner en kaart . 
45 m. Voetbalschoen en bal. 
75 m. Embleem van de spelen. 

Oktober '67. Bestrijding analfabetisme. 
5, 10, 15 en 25 m. Geopend boek, embleem Arabische liga. 

i^ M A H R A ZUID ARABIË 
10-9-'6'7. Olympische zomerspelen in Mexico City. 

10 f. Discuswerper. 
25 f. Volleybalspelers. 
50 f. Atleten. 

250 f. Hardlopers. 
500 f. Worstelen. 
O p elke zegel Mexicaanse antiquiteiten en Olympische 
ringen. 

2 I - l l - ' 6 7 . Kerstzegels. 
4 en 9 d., 1 sh. 6 d. en 3 sh. Silhouet van stal en Jozef en 
Mar ia knielende. 

MALEISIË 
2-!2- '67. Verbeterde opgave eeuwfeest postzegel van 

Straits Settlements. 
25 c. Afbeelding zegel 8 c. Straits en 25 c. gebruiksserie. 
30 c. Zegel van 24 c. Straits en 30 c. gebruiksserie. 
50 c. Zegel van 32 c. Straits en 50 c. gebruiksserie. 
Alle zegels in trapeziumvormig formaat. 

I M A U 
11-12-'67. Reprodukties schilderijen van Toulouse 

Laut ree. 
100 f. Hoofd van paard, schimmel. 
300 f. Paard en wagen. 

3-1-'68. Olympische winterspelen 1968 in Grenoble. 
50 f. Torengebouw, bergen op achtergrond en embleem. 

150 f. Bobsleebaan op de AIpe d 'Huez . 

M O N G O L I Ë 
7 - n - ' 6 7 . Vijftigste verjaardag Russische oktober

revolutie. 
40 en 60 m. Lenin, twee Mongoolse soldaten uit 1917. 

N E P A L 
24-10-*67. Internat ionaal toeristisch jaar . 

5 p . Gezicht op berg Ama Dablan, dicht bij Moun t 
Everest. 

65 p . Gezicht op Bhaktapoer, Durbarplein. 
1.80 rs. luchtpost. Gezicht op stad Kathmandoe . 
Alle zegels met embleem I T Y * ) . 

NIEUW ZEELAND 

10-10-'67. Honderd jaar Royal Society van Nieuw 
Zeeland. 
4 c. Berg Aspiring met aurora australis en het Zuiderkruis. 
8 c. Portret van Sir James Hector, stichter van de Royal 

Society. 

November '67. Kerstzegel. 
2'/2c. Kerst/egel. Zie gegevens en af beelding onder Niue. 

NIGERIÊ 
l_I2- '67. Strijd tegen veeziekten. 

4 d. en 1 sh. 6 d. Vee-artsen geven injecties aan vee. 

NIUE 
November '67 Kerstzegel. 
2'/2c. Aanbidding der herders naa r schilderij van Poussin 
(Frankrijk 1594-1665). (Zie ook Nieuw Zeeland). 

^ O P P E R YAFA (ZUID.ARABIË) 
15-10-'67. Wereldkampioenschappen voetballen 1966. 
5 f. Twee voetballers. 

10 f. Beker en Wembley-stadion in Londen. 
50 f. Gelijk aan 5 f. 

100 f. Gelijk aan 10 f. 
Ook nog een blokje van 200 f., gelijk aan de 10 f. 
Alles is dan nog eens een keer getand en ongetand. 

November '67. Dag van het kind; beroemde schil
derijen: kinderen uit verschillende landen. 

50 f. Velasquez. 
75 f. Muri l lo. 

100 f. Renoir . 
125 f. Renoir . 
250 f. Renoir . 
Ook blokje van 360 f., afbeelding gelijk aan 75 m. 
De zegels zijn in velletjes van tien stuks uitgegeven, waar
bij een velletje twee series bevat. 

PAKISTAN 

2-IO-'67. Werelddag voor het kind. 
15 p . Stenen speelgoed uit Oost-Pakistan: twee poppen, 
meisje, jongen op hobbelpaard. 

26-10-'67. Kroning sjah van I ran . 
50 p . Portret sjah en keizerin Farah Diba, Gulistran pa
leis. Portret keizerin Iijkt frappant op dat van verstoten 
keizerin Soraya. 

4-11-'67. Dag van de samenwerking. 
15 p . Embleem van samengrij pende handen, wapen van 

Pakistan en embleem V.N. 
23-11-'67. Project voor Indusbassin. 

15 p . Gezicht op stuwdam van Mangla . 

P A N A M A 
17-10-*67. Schilderijen van Goya. 

2 c. De waterverkoper. 
3 c. Hertog Floridablanca. 
4 c. Senora Sabasa Carcia . 

Luchtpost : 
5 c. St. Bernard doopt knielende m a n . 
8 c. Zelfportret uit 1817. 

13 c. Portret geklede M a y a . 
21 c. Portret Don Manue l Ozorio de Zuniga. 
Blokje van 50 c. met portret kardinaal Don Luis Mar ia de 
Bourbon en zelfportret van Goya. 

P A P O E A EN N I E U W GUINEA 
29- l l - ' 67 . Serie papegaaien. 

5 c. Charmosyna papou stellea. 
7 c. Psittrichas Fulgidus. 

20 c. Pseudos fuscata incondita. 
25 c. Psittaculirostris edwardsü. 

P E R U 
27-10-'67. Vijfde internationale tentoonstelling van de 

Stille Zuidzee. 
1 s. donkergroen en 1 s. bruin. Cijfer 5 en lama. 

POLYNESIË (FRANS) 
Afbeelding zegel gemeld in november (bladzijde 657). 

* Q A T A R 
November '67. Beroemde schepen en schippers. 

1 d. Gedeelte wandtapij t van Bayeux met Vikingboot. 
2 d. Santa Maria , zeilboot van Columbus. 
3 d. San Gabriel , zeilboot waarmee Vasco da Gama de 

zeeweg naa r India en Verre Oosten ontdekte. 
75 d. Zeilschip Victoria, waarmee Magelhaes een reis 

rond de wereld maakte. 
I,— r. Gouden Hinde, waarmee sir Francis Drake een reis 

rond de wereld maakte. 
2 . ~ r. Gipsy Moth I V , waarmee Sir Francis Chichester 

alleen een wereldreis maakte . 

BtVNlON 
18-12-'67. Zegels voor Rode Kruis . 

12 F CFA + 5 F CFA op zegel Frankrijk Rode Kruis van 
0.25 + 0.10 F. 
15 F CFA + 5 F CFA op zegel Frankrijk Rode Kruis van 
0.30 + O.IO F 

RIOEKIOE EILANDEN 

22-12-'67. Begin televisie-uitzendingen in Myako en 
Yacyama. 

3 c. Kaa r t van de twee eilanden en televisiezender. 

S A L O M O N EILANDEN 

M E X I C O 
lB- l l - ' 67 . Honderdvijftigste sterfdag Pedro Moreno. 

40 c. Portret van deze held van het land. 

j a i iua i i "fa8. Nieuwe gebruiksserie. 
1 c. Vissers in lange n j . 
2 c. Vissen met sleepnet. 
3 c. Vissen met hengels. 
4 c. Vissen met groot schepnet. 
6 c. Duiken naar schelpen. 
8 c. Vissen in het donker. 

12 c. Hal waarin boot gebouwd wordt. 
14 c. Plukken van cacao bonen. 
15 c. Aanleg van wegen. 
20 c. Geologisch onderzoek per vliegtuig. 
24 c. Vrachtwagen met hout geladen. 
35 c. Verwerking van copra. 
45 c. Oogstmachine voor rijst. 
S 1.— Haven van Honiara . 
S 2.— Kaa r t met luchtverbindingen. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 
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Een klasseringsmethode - uniek in de wereld. 

Waarom worden de meeste kostbare zegels in de 
Yvert-et-Tellier insteekboeken bewaard? 

Omdat Yvert-et-Tellier (bijna een eeuw specialisten op phi
latelistische uitgaven) een verdeelformule heeft ontwikkeld, 
welke de zegels een absolute veiligheid garanderen. Deze 
formule, beschermd door internationale patenten, is uniek 
in de wereld. 
Open eens zo'n insteekboek. U zult zien, elke pagina is 
bevestigd op een strook carton en verstevigd met linnen -
hetgeen een absoluut vlak openslaan mogelijk maakt. Boven
dien zijn de rhodoïde banden, waar de postzegels in zitten, 
aan de onderkant omgevouwen, waardoor loslaten van de 
vakjes onmogelijk is en welke een garantie geeft dat de ze
gels op hun plaats blijven en het onesthetische plakken van. 
zegels (waardoor vaak lijmdroppels zichtbaar zijn) onnodig 
maakt. 

Er zijn verschillende modellen Yvert-et-Tellier insteekboeken 
verkrijgbaar bij postzegelhandelaren en boekwinkels. 
blanke kaart 
transparante banden 
gouddruk 

no. 

P6 
P7 
P9 
P12 
P14 

formaat 

13 X 16,5 
18,5 X 24 
18,5 X 24 
27 X 32,5 
26 x 3 1 , 5 

banden 

96 
144 
288 
384 
550 

pagina's 

16 
16 
32 
32 
50 

pros 

2,75 
4,50 
7,25 

12,50 
17,50 

zwarte kaart 
rhodoïde banden 
gouddruk 

no. 

N8 
NIO 
N i l 
N20 

formaat 

13 X 16,5 
1 8 , 5 x 2 4 
27 X 32,5 
18,5 X 24 

banden 

96 
288 
384 
144 

pagma's 

16 
32 
32 
16 

prgs 

3,50 
10,-
18,50 
6,25 

Onmisbaar voor iedere philatelist: de Yvert-et-Tellier cata
logus 1968. Drie delen met de laatste internationale uitgaven 
van 350.000 zegels. 

Importeur: 
Voor insteekboeken: M. Mouritz, N.Z. Voorburgwal 302, Amsterdam-C. 

Voor catalogi: M. Auf der Heide, Surinamelaan 31, Hilversum M. van Dieten, Tournooiveld 2, Den Haag 



EL SALVADOR 
26-I0- '67. Farmaceutisch congres. 

15 en 50 c. Opdruk op de zegels met overeenkomstige 
waarden van de serie Wereldgezondheidsorganisatie. 
Yvert 714 en luchtpost 210. 

5-11-*67. Internationale basketbalkampioenschappen. 
3 c. gewone en 25 c. luchtpost. Opdrukken op overeen
komstige zegels van serie bloemen: Yvert 697 en luchtpost 
196. 

2-1-'68. Wereldgezondheidsdag. 
15 c. en 50 e. Opdruk op overeenkomstige waarden van 
serie Wereldgezondheidsorganisatie, Yvert 714 en lucht
post 210. 

23-12-'67. Rode Kruis van Senegal. 
50 f. Verpleegster met baby en rood kruis. 

20-1-'68. Internationaal jaar van de rechten van de 
mens. 
30 f. Vlam en lauwertak tegen lichte achtergrond. 

SJARJAH 
10-12-'76. Schilderijenserie. 

Negen waarden, waarvan de 75 dh met „He t Laantje 
van Middelharnis", de 5 dh met „He t kanonschot". 

ST. VINCENT 

*** junmMusMUHSiiisiEmaiigs? * » » 

I l-I2- '67. Autonome niethodistenkerk 1967. 
2 c. Kustgezicht bij Mount Coke. 
8 c. Methodisten kerk van Kingstown. 

25 c. Eerste huwelijksformulier. 
35 c. Wapen. 

SOMALIA 
15-11 - '67. Vissenserie. 

Oktober '67. Zeventig jaar postzegels in Togo. 
5 fr. Postzegelveiling. 
O fr. Postzegeltentoonstelling. 
5 fr. Verkoop van zegels aan loket. 
!0 fr. Postzegelautomaat. 
to fr. Gelijk aan 15 fr. 
[5 fr. Gelijk aan 10 fr. 
10 fr. luchtpost, gelijk aan 5 fr. 
15 fr. luchtpost. Vader en zoon met postzegelalbum. 
pk nog blokje met de drie hoogste waarden. 

TSAAD 

19-I2-'67. O u d e schilderingen van de Enncdi . 
15 f. Vrouw en harpspeler. 
30 f. O u d e giraffen. ^ 
50 f. Kameelruiter in achtervolging. 

100 f. Gemaskerde dansers. 
125 f. Hazenjacht. 

9- l - '68. Tiende verjaardag Rotary club. 
50 f. Embleem, wapen en symbolen. 

U R U G U A Y 
6-10-'67. Vijftigste sterfdag van Enrique Redo . 

1.— p . Portret schrijver en lauwertak. 
2.— p. Portret en gevleugeld standbeeld. 

26-10-'67. Honderd jaar geleden werd eerste nationale 
spoorwegmaatschappij gesticht. 
2 p . Portret van de stichter, Senen Mar ia Rodriguez en 
oude locomotief. 

10-11-'67. Provisorische uitgifte. 
I.— p . Opdruk op waarde van 7 c. uit gebruiksserie 1954, 
Citadel van Montevideo. Yvert 628. 

Veertigste verjaardag Interamerikaanse instituut voor 
kinderen. 
1.— p . Kind en kaart van Noord-en Zuid-Amerika. 

VENEZUELA 
September '67. Honderdste sterfdag Vicente Gonzalez 

80 c. Portret van deze journalist. 
November '67. Nieuwe gebruikszegels, portret Simon 

Bolivar. 
10, 35, 60 en 80 c , 1.20 b . Zegels gelijk aan Yvert num
mers 896, 900, 903, 904, 905 en 906; vroeger gedrukt in 
Wenen, nu in Berlijn. 

VIETNAM ( N O O R D . ) 

Afbeelding van in november (bladzijde 659) gedrukte 
zegel. 

6-11-'67. Het 2500ste Amerikaanse vliegtuig neerge
schoten. 
12 xu. Noordvietnamese jager schiet Amerikaans toestel 

neer, terwijl industriële produktie doorgaat. 
12 xu. Neerstortende Amerikaanse B-52 bommemwerper . 

20-11-*67. Eerste Chinese H-bom. 
12 xu. Vredesduif met atomaire symboliek. 
20 xu. Vredesduif boven lampion binnen atoomsymbool. 

Getand en on getand. 

V I E T N A M (ZUID-) 
27-t0- '67. Cultureel instituut. 

10 d. Zegel uitgegeven ter gelegenheid van de stichting 
van dit instituut. 

1-11-'67. Opbouw van democratie in Vietnam. 
4, 5 en 30 d. Verschillende vormen van democratie. 

YEMEN (KONINKRIJK) 
10-10-'67. Olympische spelen 1968. 

Vg b . en 16 b . Gaucho springt op paarderug . 
Vi en 20 b . Vissen op Titicaca meer. 
Vi b . Voetballers. 
4 b . Gezicht op Mexico City. 
8 b. Stadstheater van Mexico. 

12 b . Mayaruïnes. 
Alles getand en ongetand, plus nog blokje. 

YEMEN (REPUBLIEK) 
Oktober '67. Schilderijen van Vlaamse kunstenaars. 

Vi b . Dorpsbruiloft, Breughel. 
'/3 b . Dr. G. Zelle, V a n Orley. 
V-> b . Helene Fourment en haar kinderen, Rubens . 
3 b . De koning drinkt. Jordaens. 
6 b . Zelfportret, Van Dijck. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
EUROPA 

A N D O R R A 
29-1-'68 Tiende Olympische Winterspelen, Grenoble 

1968. 
0,40 F . Afdaling per ski. 

DUITSLAND (WEST-) 
12-1-'68. Vooruitgang in techniek en wetenschap. 

10 Pf. Drukpers (Koenig & Bauer) 150 jaar oud. 
20 Pf. Mijnbouw in de Harz 1000 jaar oud; ertskristalten. 
30 Pf. Microscoopfabriek (Abbe-Zeiss) 100 jaar oud ; 

schematische dwarsdoorsnede van microscoop. 

FRANKRIJK 
8-1-'68. Postchequedienst 50 jaar oud. 

0,40 F. Penning waarop een paar handen twee driedelige 
postgiroformulieren tonen. 

29-1-'68. Tiende Olympische Winterspelen, Grenoble 
1968. 
0 ,30+0,10 F. Skiloop en -sprong. 
0,40 + 0,10 F. Ijshockeyspeler. 
0,60 + 0,20 F. Olympische toorts en sneeuwkristallen. 
0 ,75+0 ,25 F. Kunstrijden. 
0,95 + 0,35 F. Slalom. 

GROOT-BRITTANNIË 
5-2-'68. Aanvullende waarden gebruiksserie met 

nieuw portret koningin Elizabeth I I . 
Yz d, oranje; 1 d, goudkleurig; 2 d, kastanjebruin en 6 d, 
karmozijnrood. Ó p 1 juli 1968 verschijnen de resterende 
waarden : 5 d, b lauw; 7 d, lichtgroen; 8 d, scharlakenrood 
en 10 d, licht olijf bruin. 

HONGARIJE 
December '67. Schilderijenserie. 

60 f. Adolf Fcnyes. Broer en zus. 1906. 
I ,— Ft. Oszkdr Glatz. Vechtende jongens. 1901. 
1,50 Ft. Kéroly Ferenczy. Oktober 1903. 
1,70 Ft. Istvän Szóyi. Vrouwen op rivieroever. 1929. 
2,— Ft. Istvän Csók. Peetvader aan het ontbijt. 1932. 
2,50 Ft. Gyula Derkovits. Vonnis van verbanning. 1930. 
3 , — F t . Mihély T ivadar Csontväry. Zelfportret. 1900. 
10,- Ft. Béla Uitz. Appelpluksters (1916), uitgevoerd in 

schilderijlijst. 

ITALIË 
2-12-'67. Eerste atoomkettingreactie teweeggebracht 

door Enrico Fermi, 25 j aa r geleden te Catena (V.S.) . 
50 1. De Italiaanse geleerde aan zijn werktafel in het we-

tenschapp>elijk laboratorium te Los Alamos (V.S.) . 
3-12-'67. Negende Dag van de postzegel. 

25 1. Duif vliegt met postzegel van de zevende Dag van de 
postzegel tussen opgang en ondergang van de zon. 

SPANJE 
5-12-'67. Kerstzegel. 

1,50 p , Bethlehem-voorstelling van SalztUo uit Murcia . 

BUITEN EUROPA 
DOMINICA 

2- l l - ' 67 . Definitieve uitgiftedatum van in juli (blad
zijde 415) gemelde serie Nationale dag. 

E C U A D O R 
9-3-'67. Olympische Spelen Mexico 1968 
Twee blokjes met de waarden 0,10 S (Rivera), 1,30 S 

(Orozco), en 3,50 S fSiqueros), Mexicaanse schilderijen. 
Eén getand op gele en één ongetand op groene ondergrond. 

25-5-'67. Serie schilderijen, gemeld in augustus (blad
zijde 461) heeft twaalf waarden, twee luchtpostwaarden 
ext ra : 
2,50 S. Maagd Maria met kind Jezus. Rafael Santi. 
3 , — S. Maagd Maria met kind Jezus. Murillo. 

Bovendien twee blokjes ter gelegenheid van het vierde 
nationale eucharistische congres vet afbeelding van kerken 
en religieuze symbolen. Waarde 10 S., getand met roze en 
ongetand met bruine ondergrond. 

M A R O K K O 
15-l l - '67. Definitieve uitgiftedatum van katoenzegel 

afgebeeld in juli (bladzijde 417) en opnieuw gemeld in 
november (bladzijde 659). 

l - l - '68 . Internationaal j aa r van de rechten van de 
mens. 
0,40 dh. Symbolische voorstelling en embleem. 

M E X I C O 
15-l l - '67. Tweede internationale bijeenkomst voor 

verreverbindengen te Mexico City. 
80 c. Portretten van de geleerde Heinrich Hertz en James 
Clerk Maxwell. 

R O E W A N D A 
16-10.67. Lions international 59 jaar . 

20 en 80 c , I, 8, 10 en 50 F . Lions embleem op aardbol , 
waarin hoofd van een zebra. 

SWAZILAND 
6-1-'68. Folklore. 

3 en 15 c. Feest der eerstelingen, koning Sobhuza I I . 
10 en 25 c. Swazimeisje dans de Umhlanga (rietdans). 

F I S U - Federation Internationale des Sports Universi-
taires - Internationale federatie van universitaire sport. 
U N E S C O - United National Educational, Scientific and 
Cultural Organization - Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. 

« D i t teken zullen onze lezers voortaan aantref
fen bij uitgiften die verboden zijn voor tentoon
stellingen die gehouden worden onder d^ be
palingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlP-lijst 
werd opgenomen in het oktobeiaiummer (blad
zijde 578). De R a a d van Beheer van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie heeft besloten 
dergelijke ongewenste en schadelijke uitgiften te 
kenmerken en er geen afbeeldingen meer van op 
te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
gemeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaar
schuwd. 
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B U I T E N L A N D 
ana kan per i n t e r n a t i o n a l e Dostwissel w o r d e n o v e r g i 

.r b o v c n h c l Di 

Bc ig ic Bf r . 16000 ; Bfr . 6900 : Canada $ IOC.-~ ; J 1 5 0 , — ; D u i t s l a n d D M . 1 3 0 0 . — : D M . 55C 
Spanje Pts. 1 9 0 0 0 , — ; Pts. 5 0 0 , — : U.S.A. $ 1 0 0 , — : $ 1 4 0 , — ; Z w i t s e r l a n d Z . f r . 1/ .00,—: 
l i e r is b i j e lk p o s t k a n t o o r v e r k r i j g b a a r a f O , 1 0 . 

; O o s t e r i n i k Sch, 65 

UW BRON VAN NIEUWTJES! 
Abonnementen op nieuwe uitgaven van de gehele wereld m het bijzonder 
Europa CEPT Olympiade Schilderijen nieuwe Afrikaanse staten Britse 
Gemenebest Vraagt ons prospectus Correspondentie Duits Engels of Frans 

BRIEFMARKEN-TRAPP 
Postfach 632 D 663 Saarlouis Duitse Bondsrepubliek Postgirorekening 
Saarbrücken 823 

Van West-Duitsland en van Berlijn 
leveren wij al les op de dag van bestell ing Vraagt u onze gratis-
pri jsl l jst eens aani Wij bewerken mancolijsten voor topwaarden van alle 
Duitse gebieden en van Europa Voor onze afdeling zichtzendingen 
zoeken wij steeds inzenders van boekjes die goed kunnen leveren 
Prospectus en voorwaarden van deze zichtzendmgsafdellng ontvangt u 
desgevraagd gratis 

WOBO-Rundsendezirkel 
Postfach 520466 2 Hamburg 52 Duitse Bondsrepubliek 

r 
1 

SPANJE 
Belangrijke aanbieding van de uitgaven van 1950 toe 1967 Al 
perfecte staat 

Nummers volgens Yvert 

802/805 & 
242/245 Av 

792,70 
808/10 et 
247 Av 2,50 
806/807 55,— 
248 Av 9,15 
811/815 36,60 
250/254 Av 24,40 
823 6,10 
824/825 et 
249 Av 1,25 
826/830 42,70 
257/261 Av 16,80 
831 et 255 Av 

8,85 
256 33,55 
832/833 19,85 
838/839 et 
264 Av 9,15 
262/263 671,— 
835/837 30,50 
840 0,30 
841/842 20,75 
843/852 18,30 
853 6.10 
854/869 21,35 
265 Av 9.45 
870/872 6,10 
266/276 Av 6,10 
873/875 30,50 
876 1,55 
877 5,50 
878/881 19,85 
882 4,25 
883/885 3.65 
886 2.15 
887/889 16,80 
890 4,60 
891/896 15.25 
897/899 2.50 
900 040 
901/910 6.10 
911/912* 
19/20 

hojitas 25.— 
913/920 7.35 
921/926 4.25 
927/936 6.10 
937 0,60 
938 0,50 
939/941 1,85 
942 1,85 
943/954 et 
278/281 Av 6,10 
955/964 7,35 
965/970 et 
282/285 Av 48,80 
971/972 1,55 
973/974 0,95 
975/976 1,85 
977/978 0,80 
979/986 4,— 
987/996 et 
286/289 Av 7.65 
997/998 0,70 
999/1001 2.50 
1002 0.75 
1003/1004 1.25 
1005/1006 0,75 
1007/1016 12.20 
1017/1020 4.60 
21/24 hojitas 

18.30 
1021/1023 3 05 
1024/1025 1.25 
1026/1037 12.20 
1038/1041 1.25 
1042/1043 0.70 
1044/1045 0.75 
1046 0.50 
1047/1054 3.65 
1055/1060 4.— 
1061/1066 3.05 
1067/1072 3.05 
1073 0.75 
1074/1078 6,10 
Armoiries 
1/57 6 1 , — 
1083/1092 6,10 

Bi| bestellingen boven de f 100.— 10% ko 
Frans De bovenstaande lijst omvat slech 
U kunt ons alle zegels van Spanje vragen d 
van series van Spanje worde u op aanvra 
Yvert. Michel Gibbons & Scott Betalingsw 
de Banco Atlantico, compte no 141/115 Ba 

FILATELIA EUGE 
Avenida Geijeralisimo 489. Barcelona 15, 

1093/1095 
1096/1098 
1099/1102 
1103/1108 
1109/1112 
1119/1120 
1121/1124 
1125/1132 
1133 
1 1 3 4 / l i a e t 
290/293 Av 
1145 
1146 
1147 
1150 
1157/1160 
1161/1170 
1171 
1172/1174 
1175 
1176/1178 
1185/1187 
1188/1189 
1190/1194 
1195/1202 
1203 
1204 
1206/1207 & 
294/295 Av 
1205 
Tourisme 
1/37 
1215/1217 
1218/1227 
1228/1241 
1242/1246 
1247/1249 
1250 
1257/1270 
1271/1272 
1284/1285 
1279/1283 
1286/1293 
1294 
1302/1305 

Pr 

1.85 
1,85 
6,1 C 

10,70 
5,5t 
0,6( 
1,55 
6,10 
0.75 

18,30 
0,6C 
0,5C 
0,95 
0,95 
3,65 
9,15 
0,30 
1,55 
0,3C 
0,60 
0,6C 
1,55 
1,55 
3,05 
0,3C 
0,3C 

9,75 
0,5C 

7,40 
1,55 
4,60 
7,35 
7,95 
1,85 
0 30 
9.15 
0.6C 
0,3C 
1,55 
2.5C 
0,3C 
1.85 

ting Corresponden 
s een klem gedeelt 
e u nog nodig hebt 
Ig gratis toegezond 
ijze Bankoverschnj 
rcelona 

NIO LL 
Spanje (Firma 

AC 
IS re 

e series ongebruikt in 

Ijzen in Ned guldens 

1 1312/1321 3.65 
1322/1324 1.25 
1325 0.20 
1332/1333 0,60 
1334 0,30 
1335/1336 0,95 
1337 0.30 
1338/1345 2 15 
1349/1351 0.95 
1346/1348 0,95 
1354 0,20 
1355/1356 0,50 
1357 0,20 
1364/1365 & 
296/297 Av 6,10 
1366 0,15 
1367/1376 2,15 
1377/1379 0,45 
1386/1388 1 , — 
1385 0,15 
1389 0.20 
1393/1400 0,55 
1401 0,15 
1492/1403 0,50 
1404 0,15 
1405/1412 1,40 
1418/1420 0,85 
1422/1424 0,70 
1425 0,15 
34/35 Expres 0,95 
1426 0,50 
1427 0,50 
1428 0,50 
1429 0,50 
1453 0,50 
1454 0,50 
1430/1439 1.85 
1440 0,15 
1441 0,15 
1442/1445 2,70 
1446/1447 0,60 
1448 0,15 
1449/1451 0,60 
1452 0.15 

tie in Duits. Engels en 
e van onze voorraad 
Een complete prijslijst 
ïn. met nummers van 
ving door uw bank aan 

H, S.L. 
ïds in 1915 opgericht) 

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 218 , alleen aan 

MARKENKÖNIG 
Braendströmgasse 4 - Mozartstadt Salzburg, Oostenrijk 

B o d g e v r a a g d - B R A Z I L I Ë 
200 X 50 verschil lende zegels uitsluitend grootformaat 

ook leverbaar in kleinere hoeveelheden 
Pater K G Dijkstra C P 563 - Flofianópolis SC Brazilië 

i n 
ter 

phila 
het grootste internationale handboek van 
philatelistische adressen schept relaties 
over de gehele wereld 

U vindt in de negende uitgave op circa 
350 pagina s ongeveer 10 000 nauwkeurige 
vermeldingen en adressen 
0 Duizenden ruil koop en verkoop-

wensen van verzamelaars en handelaars 
m de vijf werelddelen 

0 Postzegelhandelaars met hun speciale 
gebieden 

0 Groothandelaars 
0 Veilinghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handelsbranches 
0 Rondzendingen 
0 Vakbladen met uitvoerige gegevens 

omtrent abonnements- en advertentie
voorwaarden 

0 Philatelistische diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 
0 Vakliteratuur 
0 Bonden en verenigingen 
De pnjs bedraagt f 7 70 plus f 1 — ver
zendingskosten 

en zo oordeelde de Pers 
Het Interphila handboek zal elke 
philatelist hetzij verzamelaar of handelaar 
waardevolle diensten verlenen (Schweizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is 
APHV Nachnchtenblatt 

Een philatelistisch literaire prestatie d e 
enig eer wereld is 
Een wereldkampioenschap in de philacelit 
zou men kunnen zeggen als men absoluuti 
m overtreffende trap wil schrijven 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gel i jksoort l 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DBZ) 

P H I L A P R E S S - V E R L A G - 3 4 0 0 GÖTTINGE 
Maschmuhlenv»eg 8/10. Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547 Wtenj 

46 765 Basel 40 5321 



Dé gebeurtenis van het voorjaar 19681 

de 14de 
internationale Schwenn-veiling 

ledere verkoper van postzegels die meetelt 
kent de hoge opbrengsten van de Schwenn-veilingen. 

ledere inzender kent de grote voordelen die men behaalt 
door verkoop via een Schwenn-veiling. 

Wat kan u beletten ook uw verzameling door Schwenn 
tot de hoogste prijs te laten veilen? 

Inzendingen tot circa half december aan Schwenn. 

Voorschotten op grotere inzendingen worden door Schwenn 
in elke omvang en in elke gewenste valuta gegeven. 

Als u nog meer wilt weten, schrijft u dan aan de 
grootste veiling-organisatie van Europa 

H. C. SCHWENN* 6 Frankfurt/M. Neckarstr. 9 Postf .16707 • Tel. 25 2010 
H. C. SCHWENN AG • CH-8000-Zürich* Bahnhofstr. 73 * Tel. 275772 



DE REGERING VAN QATAR 

EEN NIEUWE EMISSIE 
VAN ZES ZEGELS MET AFBEELDINGEN VAN SCHEPEN 
VAN WERELDBEROEMDE ZEEVAARDERS, GEBASEERD 
OP TEKENINGEN, HOUTSNEDEN EN MANUSCRIPTEN 
UIT HUN EIGEN TIJD. 

Alle zegels zijn in 
veelkleurendruk 
vervaardigd. 
Datum van uitgifte: 
november 1967. 
Verzamelaars kunnen 
deze zegels bij hun 
gebruikelijke 
postzegelhandelaar 
betrekken. 

1 ^ 
IQATAR 

a. 1 Dirham, gedeelte van het tapijt van Bayeux 
met afbeelding van een vikingenschip. 

b. 2 Dirhams, de Santa Maria, het vlaggeschip van 
Columbus bij zijn eerste reis naar de 
„Nieuwe Wereld". 

c. 3 Dirhams, de San Gabriel, het schip van 
Vasco da Gama, de ontdekker van de zeeweg 
naar Indië en het Verre Oosten. 

d. 75 Dirhams, de Victoria, het schip van Ferdinand 
Magelhaen, de eerste zeevaarder die met zijn 
schip een reis om de wereld maakte. 

e. 1 Riyal, de Gouden Hinde, het schip van 
Sir Francis Drake, de eerste Engelsman 
die met zijn schip de wereld omvoer. 

f. 2 Riyals, de Gipsy Moth IV, ter herdenking 
van de gedenkwaardige reis om de wereld 
van één persoon van Sir Francis Chichester. 

Afbeeldingen in 
formaat 33 x 44 mm, 
gedrukt in 
polychrome 
offsetdruk door 
Bradbury Wilkinson 
& Co. Ltd. te Londen. 

PHILATELIC ADVISERS LTD.. 
265, Burlington Road, New Maiden, Surrey, Engeland, 
benoemd door de Regering van Qatar als enige verkopers 
voor alle postzegels, uitgegeven op of na 1 september 1967. 



STELTZER 
kaapt 

steeds netto ä contant tot elk bedrag en in elke valuta 
een grote Europa-verzameling met een cataloguswaarde van 

tenminste 

1.000.000 
MICHEL-MARK 

Oud-Duitsland, een zo uitgebreid en verzorgd mogelijke 
verzameling, ook in luxe-kwaliteit op brief. 

Duitse Koloniën, grote verzameling voorlopers en afstempelingen. 
Duitse lokaaluitgaven na 1945, zeer uitgebreide verzameling. 

Zeppelin-post, alleen grote verzameling. 
Scandinavië, een zo uitgebreid mogelijke verzameling. 

Top-rariteiten en klassieke zegels van de gehele wereld. 
Dergelijke objecten kunt u ook steeds inleveren voor onze 

veilingen, ter verkoop tegen het hoogste bod. 

De 107de veiling vindt op 3 1 - 1 en 1-2 1968 plaats, serieuze reflectanten 
kunnen zich reeds nu de catalogus in twee delen laten reserveren. 

Rudolf Steltzer, Briefmarkenauktionshaus I S T E L T Z E R I 6 Frankfurt, Mainzer Landstr. 114a, T. 253671 



NIEUWE P O S T Z E G E L U I T G I F T E N VAN T S J EC H O - S LOWA K IJ E 

SCHILDERIJEN (5) 

Schilderijen uit het Nationale Museum in Praag 
60 H. Goochelaar met kaarten, van F. Tichy 
80 H. Don Quichotte, van Cyprian Majernik 
1,— Kc. Wandeling m het park, van Norbert Grund 
1,20 Kc. Zelfportret, van Peter BrandI 
1,60 Kc. Religieuze voorstelling van een 

Tsjechische meester uit het jaar 1395 

De zegels worden uitgegeven 
in velletjes van vier stuks en 
gedrukt in polychrome staaldruk. 
Üitgavedatum november 1967. 
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^PRIAN MAJERMK IVIIM 1 4 1 , 

Toekomstige nieuwe uitgiften: 
December 1967 President A Novotny (2) 

Frankeerzegels. Dag van de Postzegel (1) 

VLIEGTUIGEN (6) 
Üitgavedatum december 1967 

Ballonpost: 
Ballonpostvlucht ter gelegenheid van de wereld-postzegeltentoo| 
stelling PRAGA 1968 
In de tweede helft van de maand november 1967 heeft in Pribral 
een ballonpostvlucht plaatsgevonden Alle brieven die met dei 
ballon vervoerd werden zijn met een toepasselijk gelegenheid! 
stempel, een boordstempel van de ballon en een speciaal ballo| 
etiket met een nominale waarde van 5,— Kc voorzien 
Brieven in Europa werden met 1 ,— Kc , naar overzee met 1,60 
gefrankeerd 

V E R K R I J G B A A R B I J U W P O S T Z E G E L H A N D E L 

file://�/iooM


Het sprookjesachtige Europa-pakket 
WeiMC u «an p*kk«c v*n kwmIicMC ccfen «en r«d«li|ke prif i f D n « advertentie cal u 
Isten n«n hoeveel wear u voor uw geld kri jgt, als u maar op de |U<ste manier inkoopt 
Wi | bieden u aan een geheel met postregels gevulde kartonnen doos, met een prima 
mhoud Als voorbeeld noemen wij slechts enkele van de „snoepies zes velleties 
sportzegcis met een cataloguswaarde van meer dan 50,— Mi Mk een ouder velletje 
van Hongariie met een catalog ut waard e van meer dan 60,— Mi Mk, ja, het staat er 
echt, zestig Michej-Mark cataloguswaarde' Alleen al voor die zegels zou u toch al 
zonder aarzelen de pri|S van het pakket betalen* Dan ontvangt u een zakje met zegels 
van Denemarken met vele oudere en betere zegels, waaronder tot 10,— Mi Mk per 
stuk Een blok uit Finland, cataloguswaarde 8,— Mi Mk betere ongestempelde 
zegels met onder andere zegels in bijzondere samenhang die alleen al een catalogus-
waarde van 90,— Mi Mk hebben Zegels uit Groenland, cataloguswaarde meer dan 
30,— Ml Mk , Ruimtevaartzegels tot een cataloguswaarde van 150,— Mi Mk , hoog 
genoteerde exemplaren uit de fraaie en kostbare motiefseries van Tsjecho Slowakiie, 
Hongarije, „Schilderijen I & I I " Betere zegels van Ierland, sportzegels tot een cata
loguswaarde van 6,— Ml Mk per stuk, „postzegel op postzegel van Roemenie, gehele 
serie, cataloguswaarde 17,50 Mi Mk, complete series in massa evenals een El Dorado 
van fraaie plaatjeszegels in grootformaat uit o a de volgende landen Polen - met vele 
nieuwtjes, Luxemburg, met waarden tot 6,50 Mi Mk per stuk. Roemenie, België, 
IJsland, Tsjechoslowakije, Hongarije, met vele hoog genoteerde zegels, Bulgarije, 
Italië, met 10 Europazegels, Engeland, San Marino en nog veel meer Meer dan 900 
plaatjeszegels in groot formaat met hoge catatoguswaarde Daar bovenop ontvangt u 
dan nog een handvol gegarandeerd ongesorteerde postverzegelde kilowaar van 
Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden, uitsluitend hooggenoteerde waar Di t 
alles met een totale cataloguswaarde van meer dan 750,— Mi Mk , tegen de pnjs van 
slechts f30,— franco onder rembours 

Geeft u s V p bij uw bestelling op „Europa Marchenpaket U ontvangt meer voor 
uw geld als u uw zegels direct bij PHILA-TRADE koopt tegen groothandelsprijzen 
Slechts een beperkt aantal dozen beschikbaar Laat u zich deze voordelige aanbieding 
niet ontgaan' Bestelt nog heden' U loopt in het geheel geen risico, als u niet volledig 
tevreden bent ontvangt u uw geld terug Maar u zult tevreden zijn Tot nu toe hebben 
WIJ per honderd verzonden dozen nog niet 1 % terugontvangen Dat is een waarborg 
voor de kwaliteit van de dozen die u ontvangt als u aan ons schrijft' 

PHILA TRADE, Fruens Boege, Abels Alle 82, Denemarken. 

20 HOOGSTE WAARDEN 2350 - DM cataloguswaarde slechts ƒ 40 -
10 topwaarden meer dan 1000— cat waarde ƒ22— Betaling Nederlands 
geld in aangetekende br ief Levering tegen rembours of P S Köln 49697 
Porto circa r 3 — extra i 
Ebels Briefmarken Wel t Versand D-4070 Rheydt, Burgbongert (W .Duitsland) 

KI LOW AAR 
Prijzen 

kg 
In D M 

980 Duitsland missiewaar met gelegenheidszegels 
dito met Orval zegel met minstens 600 gelegenheidszegels 
Bondsrepubliek hoge waarden en 1 FDC als bijlage kg 41 80 
Engeland kantoorpost met gelegenheidszegels 20 lbs — on 
geveer 9 kg - or iginele verpakking DM /9 80 
idem zonder de lagere waarden tot 3 pence 
Engeland plaatjeszegels 
Engelse koloniën en domin ions 
Finland alleen plaatjeszegels 
Frankrijk missiewaar verzegeld met plaatjeszegels 
Frankrijk plaatjeszegels afgeweekt 400 stuks m 50 soorten 
Ierland missiewaar met vele plaatjeszegels 
Ierland alleen plaatjeszegels kg 55 — 
Kenya Uganda Tanzania zo mooi hebt u het nog nooit gezien 
bijna alleen grootformaatzegels 
Londen bankpakket met E-zegel 100 stuks 
Londen bankpartij vele k le ine kolomen vele shil l ing waarden 
uitstekend materiaal 50 g 1 0 - 100 g 19-
Malta zeer fraai materiaal uit correspondentie door grote 
import zeer gereduceerde pri js V2 kg 75 — lOOg 15 — 
Nieuw Zeeland vele motief en kerstzegels 
Oostenrijk betere waar u i t het normale verkeer met enkele 
plaatjeszegels 
Polen door de instanties verzegeld 
Zwitserland luxe bevat 200 Pro Juventute-zegels waaronder 
twee complete postfr isse series 150 gram plaatjeszegels met 
twee complete series 50 gram pakketzegels enz kg 59 80 
Zuid Afrika met veel plaat jes prachtig materiaal 100 g 4 80 
Hongarije door de Post verzegeld kg 23 80 
U S A Detroit met vele plaatjeszegels kg 19 80 
Wereld mixture grootformaat plaatjeszegels geen communis
tische landen 100 g 6 50 
Gehele wereld, kilowaar kg 10 — 

kg 
kg 

lOOg 
100 g 
lOOg 

kg 
100 g 

kg 
100 g 

lOOg 

50 g 
100 g 

kg 
kg 

850 
26 50 
980 
390 
790 

29 80 
16 80 
14 -
590 

890 
13 80 

780 
580 

1980 
27 50 

ETELKA WILMS, 5608 RADEVORMWALD 
Kantstrasse 10 - Telefoon 1537 - PSK 1731 83 Köln 

Eigen Import ult de gehele wereld 
Levering alleen onder rembours of tegen vooruitbetaling Porto steeds extra 
Uitverkoop voorbehouden, vri jbl i jvende aanbieding Verzoeke reserve-
opdracht bij te voegen Geen bestell ing van minder dan DM 5— s v p 

Domic i l ie Remscheid Lennep 

UHAUBEK 
HET „PLAKKERLOZE" ALBUM 

»BRILLANT« 
Het voordrukalbum dat aan de hoogste eisen voldoet! 

OP DE AMPHILEX ALGEMEEN BEWONDERD EN 
GEWAARDEERD! 
Voor alle „postfris '-verzamelaars de ideale oplossing! Geen v^aarde-
vermindering door een plakker De dubbele klemnaad („uniek", 
alleen ons merk , Brillant' heeft het) verhindert het uitvallen of 
verschuiven der zegels De best denkbare bescherming en een 
kleurrijker relief van uv\̂  zegels vermeerderen het plezier in het 
verzamelen 

Uit ons „BRiLLANT"-progrannnna: 
Alle ,,Bnllant"-albums worden uitsluitend in kunstleren klembanden 
geleverd (beide zijden gewatteerd) 
De bladen zijn gestanst waardoor een vlak openliggen gegaran
deerd IS 

N E D E R L A N D compleet met band ƒ95,25 

NEDERUNDSE OVERZEESE RIJKSDELEN 
Compleet in 2 banden f 164,70 

Voor verzamelaars die alleen een bepaald 
gebied of tijdperk wensen: 
N E D E R L A N D tot 1945 met band ƒ60,15 
N E D E R L A N D vanaf 1945 met band ƒ50,85 

Overzeese Rijksdelen naar keuze zonder band 
Nederlands Indié 
Nederlands Nieuw Guinea 
Cura^ao-Nederlandse Antillen 
Suriname 
Voor een dezer teksten een kunstleren klemband 

Uit ons EUROPA-programma: 
BELGIË compleet in 2 banden 
FRANKRIJK compleet in 2 banden 
LUXEMBURG compleet met band 
VATICAAN/Kerk. Staat compleet met band 
ZWEDEN compleet met band 
ZWITSERLAND compleet met band 

ALBUMS PERIODE 1945-196611 
BELGIË met band 
FRANKRIJK met band 
GROOT-BRITTANNIË met band 
OOSTENRIJK met band 
VATICAAN met band 
ZWEDEN met band 
ZWITSERLAND met band 
Voor verzamelaars die op een nog later tijdstip willen beginnen 
zie onze complete prijslijst 1966II 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich tot uw postzegelhandelaar of 
direct tot de importeur wenden 

SCHAUBEK IMPORT 
ROELF BOEKEMA - POSTBUS 45 - DEN HAAG 

Prinsestraat 58-60 - Telefoon (070) 11 03 19 
Uitgever C F Lucke, Schaubek Verlag, D D R - 705 Leipzig 

ƒ 40,80 
ƒ 7,65 
ƒ 35,70 
ƒ49,50 
ƒ 15,75 

ƒ186,60 
ƒ152,40 
ƒ 82,05 
ƒ 59,25 
ƒ 91,35 
ƒ115,65 

ƒ 79,85 
ƒ 78,75 
ƒ 44,85 
ƒ96,75 
ƒ 49,05 
ƒ48,75 
ƒ71,85 



Het resultaat van een idee: INVESTMENT-PHILATELIE 
Als alleen ai in het taar 1967 bijna 3000 verzamelaars zich op ,,Investment-Philatelie" abonneerden, dan moec dat een reden 
hebben Als dagelijks waarderende brieven binnenkomen zoals deze, dan moet dat ook ziin reden hebben „Als zelfstandig 
horlogemaker, die alles zeer precies pleegt te nemen, mag ik zeggen Kwaliteit prima, verpakking en organisatie voor
beeldig Mijn compliment, Mijn reactie is dan ook ik wil mijn abonnement verdubbelen en uitbreiden" De heer L H in 
43 Essen op 10-10-1967 ,,Heden ontving ik de eerste zending uit mijn abonnement Zo iets zou ik niet verwacht hebben 
Ik was er zeer bli] mee U zult zien dat u nog veel meer abonnees krijgt Ik ben geen helderziende, maar dat zegt mi| mijn 
gezonde verstand Ik vraag me slechts af, waarom niet al eerder, zo'n 5 i 6 jaar eerder Niets aan te doen " De heer K A D 
majoor bi| de Duitse politie op 27-9-'67 „ Ik heb de moeite genomen om na te rekenen hoeveel ik bij mijn vroegere han
delaar voor de zegels betaald zou hebben, die u in het kader van „Investment-Philatelie" aan uw klanten levert Wat bij 
ü nu D M 135,— kost zou vroeger D M 175,— gekost hebben Ik kan u met uw idee slechts gelukwensen " De heer K M 
in D op10-10-'67 „Hartel i jk dank, de zending zag er weer fantastisch u i t ' " De heer W C H in Deventer, Nederland, op 
27-9-'67 „ Ik heb uw levering voor het 3de kwartaal ontvangen en ben wederom zeer tevreden, hoewel ik zeer precies 
met mijn zegels ben Bij deze gelegenheid mag ik u met uw geniale idee gelukwensen " De heer O K in Hamburg, 28 op 
1-10-'67 „ U w gratis klantenblad .Unter uns' is voor mij interessanter dan menig ander postzegeltijdschrift" Mevr C G 
in Berlijn 22 op 7-10-'67 Al deze en vele andere waarderende brieven kunnen op ons kantoor in originah bezichtigd wor
den 
Leest u nu eens de hieronderstaande abonnementsvoorwaarden dan zult u begrijpen waarom zovele verzamelaars bij een 
INVESTMENT-abonnement zweren Bovendien kunt u als aanvulling op het INVESTMENT-abonnement een voordelig 
abonnement voor andere landen die u misschien ook nog verzamelt nemen (In dit aanvullende abonnement alle landen 
van West-Europa, bovendien D D R , Israel en U N O , postfris, gebruikt of op FDC leverbaar) U ontvangt met de op
drachtsbevestiging uitvoerige gegevens alsmede het laatste nummer van ons klantenblad ,,Unter uns" gratis Deze uit
voerige gegevens kunt u ook tegen betaling van D M 1 , — in postzegels als zekerheidsbetahng (wordt als u een opdracht 
geeft gerestitueerd) aanvragen U kunt zo van te voren precies nagaan hoe voordelig en correct de INVESTMENT-abon-
nees bediend worden U kunt de abonnementsprijzen vergelijken (wat ik in de advertentie niet mag), u kunt beslissen 
of u uw nieuwtjes niet toch voordeliger kunt betrekken dan u tot dusverre deed 

Verzamelen met systeem 
Een jUist opgebouwde postzegelverzameling was altijd al 
de beste belegging 
Een meer of minder lukraak bij elkaar zamelen van bonte 
zegels uit de gehele wereld kan u plezier en ontspanning 
brengen, maar financieel levert het geen resultaat Wie 
zijn geld in postzegels „beleggen" wi l , die moet doelbe
wust verzamelen 
Een aan te bevelen wijze van beleggen is het regelmatig 
ononderbroken aanschaffen van de nieuwtjes van de meest 
gezochte landen, die daardoor de beste beleggingskansen 
bieden 

Mat ig maar regelmatig 
Zoals men b v bij de boekenclub of platenkring een vast 
bedrag per maand betaalt en daardoor literatuur- of mu
ziekwerken tegen gereduceerde pnjs betrekt, zo betaalt 
men ook voor het INVESTMENT-abonnement de 1ste van 
elke maand D M 15,—, waarvoor men dan aan het einde 
van elk kwartaal een zending postzegels ontvangt, waarin 
alle nieuwtjes, met inbegrip van de gewone f ran keerzegels 
en blokken (postfris) van de elf meest gezochte verzamel-
gebieden aanwezig zijn 

Abonnement type A Duitse Bondsrepubliek, Berlijn, 
Oostenrijk, Zwitserland, Vatikaan, Liechtenstein, Frank
r i jk, Luxemburg, Groot-Brittannie, Malta en Verenigde 
Naties (UNO) 
Abonnement type B Zonder Berlijn en Bondsrepubliek, 
doch daarvoor in de plaats Italië en Nederland, verder 
als „ A " 
Abonnement type C. Zonder Zwitserland, daarvoor in 
de plaats Nederland, verder als ,,A" 
Abonnement type D. Zonder Oostenrijk, daarvoor in de 
plaats Nederland, verder als „ A " 
Bovendien worden in de loop van het jaar bij alle typen 
abonnementen nog alle uitgaven van het Europese ver-
zamelgebied CEPT-Europa geleverd Een gebied met bij
zondere toekomst 
Het maandelijkse bedrag van D M 15,— is zo berekend dat 
naast alle nieuwe uitgaven van deze 12 gebieden vaak nog 
de „snoepjes" van buiten het abonnementsgebied liggende 
landen meegeleverd worden, waarvan te verwachten is dat 
ze in het bijzonder in waarde zullen stijgen 
In het INVESTMENT-abonnement praktisch tegen de post-
prijs geleverd bereiken enkele kleine zeldzaamheden soms 
reeds in korte ti jd na de uitgave een waardevermeerdering 
van vele malen 100%' 
Reeds de in het 1ste en 2de kwartaal 1967 geleverde 
zegels hebben nu al een handelswaarde van bijna 
120,— D,M. bereikt, hetgeen een waardevermeerde
ring van 30% in enkele maanden betekent. 

Belegging zonder risico 
Een INVESTMENT-abonnement biedt u de grootste kans 
op waardevermeerdering bij een risicovrije inzet Voor 
een bedrag van D M 15,— per maand (12 X 15,— is 
180,— D M per jaar') ontvangt u de grootst mogelijke 
tegenwaarde Ik kan mij niet veroorloven u zegels te leve
ren die waardeloos zijn of geen waardestijging beloven 
Ik geef aan iedere INVESTMENT-abonnee de unieke ga
rantie Ik neem de in het kader van de INVESTMENT-
abonnementen geleverde samenstellingen op elk tijdstip 
terug en betaal dan de op de markt geldende inkoopprijs 
in contanten, tenminste echter de volle prijs waarvoor 
de samenstelling geleverd is En bovendien geldt naast 
deze terugkoopgarantie voor elk INVESTMENT-abonne
ment nog de volgende clausule Het abonnement kan op 
elk ogenblik zonder opzegtermijn door de abonnee op
gezegd worden 

Wie geeft u deze garantie ? 
Al deze zekerheden zijn voor u zeer aanlokkelijk Het is 
echter van belang dat u weet wie U deze aanbieding doet 
Mag ik mij daarom even aan u voorstellen' Sinds 10 jaar 
kennen de Duitse verzamelaars mij als uitgever van ver
schillende philatelistische vakwerken en tijdschriften, 
(zoals b v Interphila, dat nu zijn 10de oplage bereikt) 

Hoe wordt men INVESTMENT-abonnee? 
Het maandelijkse abonnementsbedrag beloopt D M 15,— 
Punctueel op het einde van het kwartaal (30/3, 30/6, 30/9 
en 20/12) worden de inmiddels binnengekomen nieuwtjes 
en ,.snoepjes per aangetekende brief — gefrankeerd met 
een complete toeslagserie — verzonden 
Het INVESTMENT-abonnement kan telkens per kwartaal-
begin in werking treden (dus 1/1, 1/4, 1/7 of 1/10 Bijleve-
ring uit vorige kwartalen is naar prijslijst mogelijk U kunt 
ook meervoudige abonnementen nemen met maandelijkse 
betalingen van 30, 45, 60 of meer D M Domicilie is Mün
chen Voor abonnees buiten Duitsland gelden dezelfde 
bepalingen en prijzen 

Een Icort antwoord op vaal< 
gestelde vragen 
Moet een postzegelverzameling compleet z i j n ' 
Het IS niet absoluut noodzakelijk dat men een land van 
de eerste zegel af zonder open vakjes bij elkaar brengt 
Men kan op elk ogenblik beginnen Maar van dit begin
punt af moeten dan toch wel alle uitgaven zonder onder
breking aanwezig zijn Een dergelijke verzameling van een 
deel van een land is steeds gemakkelijk verkoopbaar Het 
INVESTMENT-abonnement garandeert u levering zonder 
onderbreking 

J6andelsblatt 
3)KtrrsCHE TStTSCHAFlSZETniNÖ • VEREOnCT BOT 

schreef op 1-9-1967 over „De situatie op de post-
zegelmarkt" 
De zegels van de landen met een serieuze emissie-
politiek, waartoe alle landen van West-Europa be
horen, behouden niet slechts hun waarde, zij tonen 
zelfs een jaarlijkse waardevermeerdering die geheel 
onafhankelijk is van de conjunctuurschommelingen 
van het ogenblik Wij hebben er reeds jaren geleden 
voor gewaarschuwd de belegging in postzegels bij een 
enkel land te concentreren Hoe breder deze beleg
ging gespreid wordt, des te zekerder is de waarde
toeneming De uitgaven van de West-Europese landen 
hadden ondanks de verslechterde conjunctuur geen 
waardevermindering te zien gegeven, integendeel 
Ook de uitgaven van de laatste jaren stegen m prijs 
en dezelfde ontwikkeling is ook voor de eerstkomen
de jaren te verwachten Wie in de laatste jaren zijn 
geld uitsluitend in gelegenheidszegels van de Bonds
republiek belegde moet er mee rekenen dit kapitaal 
slechts met een aanzienlijk verlies te kunnen vri j 
maken Wie echter zijn belegging breed spreidde over 
Bondsrepubliek, Berlijn, Oostenrijk, Zwitserland, 
Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Luxem
burg, Liechtenstein en Vatikaan, die vindt nu een in
terest klaar staan zoals het op een andere wijze moei
lijk te maken zou zijn geweest 

Wat gebeurt er als de maandelijkse betaling eens 
niet voldoende is voor alle verschenen nieuwtjes' 

Of als er in een maand eens met zo veel nieuwe zegels 
verschijnen' Tot nu toe is gebleken dat de maandelijkse 
stroom van nieuwtjes binnen een kwartaal (dus binnen 
drie maanden) wel ongeveer gelijk loopt Het maande
lijkse bedrag is bovendien zo berekend dat er elke maand 
wet een paar Mk overblijft voor de ,,snoepjes" dus voor 
de zegels die niet of bij de elf abonnementsgebieden be
horen maar een meer dan gemiddelde waardevermeer
dering betoven 
In kwartalen met veel nieuwtjes beperken we dus de 
extra ,,snoepjes" wat In het geval dat in één kwartaal bij 
meer gebieden gelijktijdig dure series gebruikszegels ver
schijnen kan de aanschaf en levering van deze series over 
meer kwartalen verdeeld of kan eventueel (een dergelijke 
uitzondering heeft zich echter tot dusverre nog niet voor
gedaan) een speciale levermg overeengekomen worden 

M e t lioeveel opslag worden de 
INVESTMENT-nieuwtjes geleverd? 
Alle nieuwtjes worden direct van de uitgevende postadmi-
nistraties tegen de postpnjs geïmporteerd Behalve alle 
verschuldigde belastingen en een toeslag voor de kosten 
van de behandeling wordt nog een winstmarge inbere-
kend, waardoor de nieuwtjes gemiddeld met 25% opslag 
aan de abonnees doorgeleverd worden 
Het zal mij een genoegen zijn u binnenkort tot mijn te
vreden INVESTMENT-abonnees te mogen rekenen 
Hoogachtend, 

Lothar Krüger, INVESTMENT-PHILATELIE 
8 Münchan 2 5 , Postfach 468 
Stadtburo München 2, Sendlinger Straße 69 
Telefoon (0811) 24 26 26. 77 08 71 
Postgirorekening: München Nr 988 41 
Bankrekening: Stadt Sparkasse München Nr 908-108954 
In Zwitser land: Postgirorekening Basel 40-345 70 (15 DM 
= 16,50 sfr), in Oostenri jk ' Postgirorekening Wien 1762 
11 (15 DM = 100 Seh) in Holland: Postgirorekening 
Arnhem 14816 19 (15 DM = f 14,—) 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
Van 1 januari afz i jn volgende vormen van abon
nement mogelijk 
a als viervoudig abonnement tegen een bedrag 

van D M 60,— per maand in hoekblokken van 
vier 

b als tienvoudig abonnement tegen een bedrag 
van D M 150,— per maand in bovenvelrand-
stukken 

c alle typen abonnementen nu ook gestempeld 
te leveren, echter zonder terugkoopgarantie 
D M 15,— per maand 

INVESTMENT-AUFTRAG 
Sehr geehrter Herr Kruger, 
Ihre Ausfuhrungen haben mich überzeugt Ab dem 
mochte ich INVESTMENT-Abonnement nach Typ 

mit einem monatlichen Beitrag van je 15,— DM 
bestellen 
Ich erhalte innerhalb dieses Abonnements sämtliche 
Neuheiten (postfrisch, einschließlich aller Dauermarken 
und Blocks) der elf im Angebot aufgeführten Lander, die 
komplette CEPT-EUROPA-Marken-Garnitur sowie darü
ber hinaus die als besonders anläge- und wertsteigerungs-
trachtig erscheinenden Ausgaben von außerhalb des 
Abonnements liegenden Gebieten Ihre Ruckkaufgarantie 
(Ruckkauf jederzeit zum Marktankaufspreis, mindestens 
jedoch zum Lieferpreis) ist verbindlich 
Ich bitte um Auftragsbestätigung und Übersendung der 
Nachlieferungspreisliste Der erste Monatsbeitrag ist je 
nach Abobeginn zu überweisen Bleiben meine Zahlungen 
aus, so wünsche ich keine Fortsetzung der Lieferung Eine 
Kündigungsfrist brauche ich also nicht einzuhalten Ihrer
seits entfallt die Lieferverpfhchtung erst dann, wenn ich 
auf einer Mahnung im Einschreibebrief innerhalb 10 Tagen 
nicht reagieren sollte 
Genaue Anschrift: 

Unterschrift 

EEN GUNSTIGE DATUM VOOR BEGIN V A N HET ABONNEMENT: 1 JANUARI 1968. U BEGINT D A N MET DE COMPLETE 
JAARGANG 1968 



De 32ste 

De firma waarin u ver t rouwen hebt 

LANGE & 
FIALKOWSKI 

veiling leverde weer record-opbrengsten 
en was met internationale deelneming ook uit de zaal een groot succes Maakt ook u zich de 
unieke resultaten van de L & F veilingen ten nutte 
Inzendingen voor de 33ste veiling worden op het ogenblik in ontvangst genomen. 
W I J kopen ook steeds netto z contant grote verzamelingen en dure losse zegels 
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Eigenaar Hubertus Lange, 
beëdigd en officieel aangesteld veilighouder 

WIJ KOPEN SCANDINAVIË! 
(Denemarken, Groenland, Deens West-
Indië, Noorwegen, Zweden en Finland). 
Eventueel ook Engeland, Nederland, Duits
land, Oostenrijk, U.S.A. en Canada. 

W I J betalen de hoogst mogeli jke prijzen in contant geld en 
daar wi j in grote omvang op veil ingen in de gehele 
wereld kopen kunnen wij als regel tenminste iets 
meer betalen dan u daar kri jgt (U spaart daardoor 
veimgkosten en ontvangt omgaande afrekening) 

W I J zoeken verzamel ingen en gespecialiseerde verzamelingen, 
goede losse zegels en goede series, oude en moder
ne ui tgaven, brieven en zeldzaamheden 
Zendt ons wat u aan te bieden hebt als aangetekende 
brief of pakket of zendt u ons een nauwkeurige 
speci f icat ie en wij zenden u omgaand een bod in 
guldens zonder kort ing Maakt u ons s v p geen 
zendingen van minder dan ƒ 2 0 0 — netto over 

Alle zendingen bl i jven vol ledig intact tot u op onze aanbieding 
gereageerd hebt 
Zichtzendingen met pri js nemen wij gaarne aan U ontvangt 
omgaande betaling of retourzending 
Als u zegels van Scandinavië te verkopen hebt kunt u voordel ig 
met ons contact opnemen Wi j doen in alle opzichten reëel 
zaken 

SAGA 
POSTZEGELHANDEL 

Bagerstraede 8 - (DK) 1617 Kopenhagen V Denemarken 

100 JAAR POSTZEGELS 
Argentinië 5101 p 34/38 
Argentinië 582/84 I p 52/56 
Braiihe 407/09 I p 37/39 
Brazilië 1 p 38 ongetand 
Brazilië blok 7 
Dom Rep 334/35 
Liberia 1 p 19A/C 
Liberia blok 1 get en onget 
Mexico blok 1/2 
Nicaragua I p 225/27 
Paraguay 398/401 
Peru I p 125/34 
Phihppiinen 417/19 I p 47/49 
Roemenie 1607/14 
Salvador 539 I p 64/65 

Nrs volgens Yvert 1968 Alle zegels postfris zonder plakkers 
Levering uitsluitend na vooruitbetaling op postgiro 205215 
Bestelling boven f50 ,— portvri j Vrijblijvend op voorraad 

Postzegelhandel DICK H. STAM 
Roelof Hartstraat 11, Amscerdam Zuid 

50,— 
11,75 
35,— 
75,— 
42,50 
90,— 
17,50 

360 — 
32,50 

292,50 
20,— 
13,50 
15,— 
17,50 

200,— 

SCHILDERIJEN 
België blok 27/28 
Frankrijk 1366/67 ongetand 
Frankrijk 1376/77 ongetand 
Frankrijk 1398/99 ongetand 
Japan blok 20 
Saar 263/67 
Saar 296/300 
F A U N A 
Angola 357 76 
Chih 222/23 1 p 121 (75 zegels) 
Columbia 289 
Cuba l p 135/45 
Cubal p 185/91 Exp, 24/25 
Frankrijk 1273/76 ongetand 
Newfoundland 124 

185 — 
35,— 

225 — 
225,— 

22,50 
65,— 
40,— 

60,— 
160,— 
990,— 
115,— 
60,— 
65,— 
32.50 

Missiekilo's van Holland 
Eindelijk weer eens een werkel i jk goede ki lowaar' Volledig onuitge
zocht origineel verzameld door de grootste Nederlandse Missie. 
Honderden gelegenheidszegels (circa 800) 
Vele, vele kinderzegels 
Pnjs f 2 0 , — te zenden in aangetekende brief of op postgirorekening 
Hannover 123355 Franco toezending van 10 kilo af 20% kort ing 

G. Beumer 
G Beumer, 4720 Beckum, Oeider Straße 106, Deutschland 

K I L O W A A R - A A N B I E D I N G 
Unieke gelegenheid, vergelijkt u onze prijzen eens' 

Noorwegen, door de Post verzegeld 1966 D Mk 42,— 
Noorwegen, door de Post verzegeld 1967 
Denemarken, door de Post verzegeld 1967 

D Mk 44,— 
D Mk 41,-

F I R M A N O R P H I L 
Ammerudgrenda 59, OSLO 9, Noorwegen, Postgirorekening 2045 87 Oslo, 

U.S.A.-CANADA RUILT 
106 versch nw ste U S A uitg 3 75 
156 versch nw ste U S A gelegen 
h z 5 50 250 versch nw ste U S A 
gelegenh z 10— 56 versch nw ste 
CANADA gelegenh z 3 75 
Beste kwaliteit In ruil tegen postfr 
NederI gelegenh z Ik verzend v 
UNO postkantoor v luchtpost + 1 — 
F S GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue New York NY 10040 USA 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

^ ^ 
SCHILDERIJENZEGELS 
Nieuwe aanbiedmgl Ongewijzigde prijzen! 

Aden-Ka th i r i 1966 Schilderijen Churchill (8) f 8,50, 1967 (Mona Lisa (1) f 3 , — . 
Van Di|ck enz (8) f7,50, Renoir (8) f 15,50, Toulouse Lautrec (8) f 15,50 Aden-
Hadramaut 1967 Fr Hals enz (7) f 4 — Algerije 1966 Rotsschilderingen (4) 
f 12,50, Miniaturen (3) f 7,50, België 1967 Erasmus (5) f2,50. Kinderspelen van P 
Breughel (6) f 4 75 Cuba 1967 (I) (5) f 4 , — , 1967 (II) (25) f8 ,75 , Cookeil 1966 
Kerstmis (5) f 6,50, 1967 Gauguin (6) f 6,50, 1967 Kerstmis (6) f 6,— Dahomey 
Adenauer (1) f 1,75. id blok f 7 , — , Ingres (2) f4,25 Doebai 1967 Rubens (3) f4,50, 
Goya (3) f4,50 Engeland 1967 (3) f 1,90, 1967 Kerstmis (3) f 1,75 Frankrijk Mu-
seumblok de la Tour f 10,— Griekenland 1966 Nieuwgriekse schilders (5) f 3 , — , 
Hongarije 1966(7) f 12,50, id blok f25,—, 1967 (7) f8,50, id Amphilexblok f 10,—, 
Italië 1965 Dante (4) f8,25 Indonesië 1967 Raden Saleh (2) + blok f6 ,60 , Jemen 
1967 Rembrandt (6) f9,75 (gouden rand), id blok f 13,—, 1967 II f8,50 (zilveren rand) 
ld blok f 10,50. Aziatische schild (10) f6,25, Fr Hals (6) f 1 1 , — , Joegoslavië 1967 
(5) f5,25 Mah 1967 Picasso (3) f4.50 D D R 1967 Galerii Dresden (6) f 8.25, Ver 
miste schild (6) f 5.50 Roemenie 1966 Van Eyck enz (6) f 12 50. 1967 II Rembrandt 
enz (6) f9 .25 San Marino 1963 Rafael (4) f 13,50. 1966 Madonna v Europa (1) 
f 3 . — , 1967 Guercino t r ipt (3) f7,50, 1967 Cimabue (1) f 2.75 Tsjechoslow. Picasso 
(1) f 1 , — , Rousseau (1) f 1 75, 1967 Tsiechische meesters(5) f 3 75 Fujeira De Hooch 
enz (8) f 17.50. Ras Al Khaima Rembrandt enz (3) f24.50 Andorra 1967 Religieuze 
schild (3) f 1.25 Senegal Picasso (1) f 2.50 Opper Volta 1967 Rel schild (4) 
f 10,— U m m Al Qiwain 1967 Rubens enz (7) f6 .50 Expo schilder Van Gogh 
enz (7) f 13,50, Polen 1967 Rembrandt enz (8) f5,50 A|man 1967 Aziat schild (4) 
f 1 5 -

Alles postfris Levering zolang voorraad Betaling acht dagen na ontvangst Boven 
ƒ35 — portvri j 

H E Y M A N S ' POSTZEGELHANDEL 
Valeriusstraat 82 - Schiedam - Tel . (010) 26 39 51 - Postgiro 139 39.72 



Voor exclusieve Z I C H T Z E N D I N GEN 

BELGIË - FRANKRIJK - LUXEMBURG 

even 'n briefkaartje (s.v.p. met opgave van referenties) 
aan: 

Postzegelhandel G. Broers te Delft 
ISieuw adres: Multatuliweg 2. 

# Proefzending zonder koopverplichting l 
9 Van deze landen zijn nog enkele zeer fraai uitgevoerde 

prijslijsten (72 pag. druk !) beschikbaar. 

Het verheugt ons u te kunnen berichten dat wij 
onze winkel weer hebben geopend, echter voor
lopig van 11-17 uur. 

DONDERDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN 

Wij danken onze relaties voor hun 
medeleven in de voor ons moeilijke 
maanden en hopen dat wij weer op 
de gewone wijze verder al uw 
filatelistische wensen mogen behartigen. 

Wij maken u nog even attent op onze 
uitgebreide voorraad van NEDERLAND 
en O.G., EUROPA, ISRAËL, enz. 

Mancolijsten zullen wij met de meeste 
zorg zo snel mogelijk uitvoeren. 
Wij zijn dus telefonisch weer te bereiken 
onder nummer 23 33 24. 

POSTZEGELHANDEL T. DE BUHR 
N.Z. Voorburgwal 347 
AMSTERDAM-C. 

JAC. ENGELKAMP biedt aan: 
UNTEA serie, 19 waarden ongebruikt, zonder plakker f30,—. 
Ned.-Antillen poscfns zonder plakker. 
Nr. 12 f25,—, nr. 25 f75,—, nr. 28 f22,50, nr. 37 f 10,—, nr. 39 f 12 —, nr, 40 f 18,—, 
nr. 42 f35,—, nr. 43 f42,—, nr. 69 f 10,—, nr. 70 f25,—, nrs. 75-81 f200,—, nrs. 164-
167 f2 ,—, nr. 168-178 f lO ,—. nrs. 182-184 f2,25, nrs. 185-195 f46,—, nrs. 200-205 
f 10,—, nrs. 209-210 f6 ,—, nrs. 179-181 f225,—, nrs. 231-233 f145,—, nrs. 246 f 2,—, 
nrs. 248-252 f120,—, nrs. 253-254 f2,25, nrs. 255-256 f5 ,—, nrs. 258-260 f3,50, nrs. 
262-264 f 2,65, nrs, 265-268 f5,50, nrs. 271-274 f 5 , — , nrs. 293-296 f4 ,—, nrs. 298-302 
f6,50, nrs. 304-306 f2,50, nrs. 307-310 f3,25, nrs. 311-313 f2,50, nrs. 315-317 f5 ,—, 
nrs. 338-342 f4 ,—, nrs. 347-350 f3,50, vigp, 1-3 f110,—, nrs 18-25 f170,—, nrs. 26-40 
f80,—, nrs. 41-44 f39,—, nrs. 45-52 f25,—, nrs. 53-68 f26,—, nrs. 83-88 f445,—. 
Voor mancolijsten houden we ons aanbevolen, orders onder f25,— porti extra. 

J A C . E N G E L K A M P SpuUtraatSOl 
Amsterdam. Giro 312696. Telefoon 23 09 98 

Pracht collectie 
Zwitser land; Liechtenstein; Oostenr i j k ; België; Frankrijk en Vati-

caan gebruikt en ongebruikt aangeboden. Totaal ca. 20.000,— Yvert 

francs. Ook In gedeelten of kostbaarder zegels los. 

Brieven onder nr. Ph. 560 aan Boom-Ruygrok te Haarlem. 

CHAGALL: „DE VREDESKUS" 
Schilderij-uitgifte Ver. Naties 

1 losse zegel: f 0,30; blok van 6 s tuks: f 1,80; velletje van 50 st.: 
f 15,—; F.D.C, blok + zegel: ƒ3.25; Idem st. New York : f3,75. 

POST EN ZEGEL 
Dorpsstr. 13, Abbekerk . T e l . (02298) 278 (ook 's avonds en In de 
weekends). 



..Vriende/yk dank voor de primeur-zsnding die, behalve primeur, ook weer prima v/as. 
„Vof" de regelmatige aankopen van mijn kant bestaat een eenvoudige verklaring. L/w zicht-
„zendingen stellen alles v/at ik op dit gebied zag, voordat dhr. T. mij uw adres verschafte, 
„zover in de schaduw, dat ik er elke maand opn euw van geniet. Vooral de keurige ver-
„zorging, de gedegen toelichting en de met zorg geselecteerde kwaliteit van uw materiaal, 
„zijn factoren die voor elke verzamelaar doorslaggevend zullen zijn. Voor mij betekent elke 
„zending weer een plezierig week-end." 

Dit briefje ontvingen wij op 4 oktober | l . van dhr. V. te A., in antv/oord op een be-
dankbriefje onzerzijds, voor de belangrijke bedragen die dhr. A. elke maand in onze 
normale 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

besteedt. Het betrof hier een aankoop van 27 zegels ren bedrage van f748,10 uit enke
le boekjes Nederland en Suriname. 
Logisch als u nu na deze aanhef denkt ,,zo'n briefje kan iedereen fabriceren". Maar 
trekt u nu deze lijn eens even door Adverteren is tegenwoordig verschrikkelijk duur. 
Deze advertentie kost enkele honderden guldens Zoudt u denken dat wij ons goede 
geld m het water gingen gooien door u sprookjes te vertellen' 
Hiermede doen wij een beroep op uw werkelijkheidszin Het feit dat onze zichtzen-
dingen zich 35 JAAR handhaafden moet u toch iets zeggen Ze bereikten een omvang 
waarvan we nauwelijks hadden durven dromen Dit grote succes was ongetwijfeld 
mede daaraan te danken, dat wij steeds probeerden ons te voegen naar de wensen 
van onze begunstigers. Zo veelvuldig waren b.v. de verzoeken om losse zegels, dat 
WIJ besloten tot 

EEN GROTE CONCESSIE A A N BEGINNENDE EN 
GEVORDERDE VERZAMELAARS 

van 

NEDERLAND 

door een aantal boekjes in omloop te brengen, waarin verreweg de meeste series, 
zowel de voor- als naoorlogse, los zijn uitgepnjsd 
Dit betekent voor ons een experiment waarvan wij niet weten of het is vol te houden. 
Daarom werd het nog niet doorgevoerd in de boekjes van de O R., hoewel zich ook 
in de boekjes Ned Indie, Curasao en Suriname reeds veel losgeprijsde zegels bevinden 

VOOR DE VER T O T ZEER VERGEVORDERDE 
VERZAMELAARS V A N NEDERLAND & O.R. 

hebben wij een keur van boekjes waarin vele kostbare topzegels aanwezig zijn, maar 
waarin zich toch ook de eenvoudige zegels bevinden. Deze kleinere zegels lenen zich 
immers zo bijzonder to t vervanging van minder mooie exemplaren die zo dikwijls <n 
verzamelingen van oudere datum voorkomen 
Ditzelfde geldt voor verzamelaars van * 

BELGIË — FRANKRIJK — ZWITSERLAND (INCL. DIENST) 
SCANDINAVIË — LUXEMBURG — DUITSCHLANO (MET GEBIEDEN) 
VATICAAN — OOSTENRIJK (EN GEB ) — EN ANDERE EUROPALANDEN 
in de boekles waarvan u zowel topstukken als kleine zeged aantreft. 

ENGELSE K O L O N I Ë N 

één van onze specialiteiten. Verzamelaars hiervan weten ongetwijfeld hoe moeilijk 
het IS om daarvan nog een moote uitvoerige zichtzending te krijgen. Probeert u het 
eens bij om. Wij denken dat het u mee zat vallen. 
Wat WIJ hier met opzet achterwege heten ts een uiteenzetting omtrent kwaliteit en 
prijzen. Dtt zijn immers factoren die niet los van elkaar beoordeeld kunnen worden. 
Dit kunt u echter wel als u nu een proefzending aanvraagt. Dat kost u mets, want wij 
betalen de port voor toezending en terugzendmg Het houdt ook geen enkele koop-
dwang voor u m. Maar als u besluit een geregeld gebruik van de zendingen te gaan 
maken, dan moet de mmimumaankoop wel f35,— per zending bedragen, maar daar
voor betalen wij dan ook de retour-portokosten Bovendien, als f35 ,— te veel is voor 
één maandelijks budget, dan kunt u de zendingen 1 X per 2, of 1 X per 3 maanden 
laten komen. 

Belt u even op of schrijf aan: 

POSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
i Noordsingel 181b - Rotterdam - Telefoon (010) Ik 82 09 

Voor onderstaande ZICHTZENDINGEN vragen wij Uw 
speciale aandacht. 
NEDERLAND en OVERZEE zowel gebruikt als ongebruikt geheel compleet opge
nomen, en verwerkt in Zichtzendingen, schaarse en zeldzame zegels zijn niet in één, 
maar in tientallen Zichtzendingen opgenomen, terwij l de inhoud steeds variërend is; 
alleen op verzoek ontvangt u een reeds eerder ontvangen Zichtzending, het geheel 
IS uitgepnjsd tegen 70/85% van de cat. N V.P.H, (op div uitnamen wordt een be
langrijke korting verleend, zie onder) 
FRANKRIJK, klassiek gebruikt zijn de nummers 1 t/m 100 zeer uitgebreid opgenomen» 
buiten de hoofdnummers welke compleet verwerkt zijn in tientallen Zichtzendingen 
vindt u a, b, c, d enz nummers op kleur, stempel (rood, blauw, anker, or, pd etc ) 
en talloze andere variëteiten, w.o. blokken, strips etc Klassiek ongebruikt de num
mers 1 t/m 100 zeer belangrijk, ook hierin zijn diverse zegels 4/5 keer opgenomen 
w o. kleurverschillen en andere variaties, strippen, blokken. 
Na 1900 tot 1935 zowel gebruikt als ongebruikt opgenomen, met alle topnummers 
Orphelins Bordeaux Le-Havre. Strasbourg ook het blok enz, na 1935 nagenoeg alleen 
ongebruikt opgenomen 
Port (taxe) compleet gebruikt en ongebruikt opgenomen, uitgepnjsd tegen 40/55% 
Yvert (zie korting) 
ENGELAND, ongebruikt, klassiek opgenomen tot -^ 1910, slechts enkele zegels ont
breken hieraan, nummers zoals b v nr. 44 in luxe kwaliteit/attest zijn geen uitzonde
ring 
Gebruikt, veelal op plaat, nummer nagenoeg geheel opgenomen tot ± 1940, met o.a. 
de nummers2,5/7, 39, 40/42, 46, 89, 105, 121,156,183 enz . uitgepnjsd tegen 40/50% 
Yvert (zie korting) 
SPANJE, ongebruikt vanaf nr, 1 tot ± 1935 opgenomen, w o. zeer zeldzame zegels en 
op slechts enkele zegels geheel compleet opgenomen 
Gebruikt van af nr 1 t/m 1935 geheel compleet opgenomen met blokken van vier/ 
acht, strips, paren enz zegels zoals nr. 4, 5, 8,10,14,19, 429/441 in luxe kwaliteit ver
werkt, tevens enige gespecialiseerde Z Z met klassieke materiaal, waarin zeldzame 
zegels met 4/5 stuks zijn verwerkt, w o b v nr 27 in blok van vier op brief enz , uit
gepnjsd tegen 30/50% Yvert (zie korting) 
ZWITSERLAND, buiten de normaleJZichtzendingen, enige z.z van de ZITTENDE EN 
STAANDE HELVETIA alleen ongebruikt sterk gespecialiseerd, in blokken strips en 
vele door Zumstem aangegeven variëteiten 
ZWITSERLAND Buiten enkele zegels uit de beginperiode, vanaf 1852 geheel opge
nomen, zowel gebr als ongebr , w o vele zeer zeldzame zegels, tevens belangrijk 
Luchtpost, blokken, dienst tëte-bêche etc tegen 40/55% Yvert cat. waarde. 
SCANDINAVIË, NOORWEGEN, DENEMARKEN, FINLAND, ZWEDEN en IJSLAND 
vanaf No 1 opgenomen (klassiek v.n. gebruikt) tegen 40/55% Yvert cat waarde 
BELGIË, compleet zowel gebr. als ongebr., ook klassiek ongebr aanwezig, met Lucht
post, port, spoor etc tegen 40/55% Yvert cat waarde. 
Belgische Congo, Ruanda-Urundi, Katanga, Burundi etc nagenoeg compleet, (na 
1945 hoofdzakelijk ongebr ) opgenomen met bloks LP etc tegen 35/50 Yvert cat. 
waarde 
LUXEMBURG, vanaf No 1 gebr. en ongebr. met Dienst L.P. etc. opgenomen, tegen 
35/55% Yvett cat. waarde. 
DUITSLAND en GEBIEDEN, zowel voor als na 1945 (Bonds-Rep Berlijn, D.D.R ) 
alsmede Lokaalpost, Saarland, Duitse Kolomen etc gebr. en ongebr. opgenomen 
tegen 40/50% Yvert cat. waarde. 
OUD-DUITSE-STATEN, nagenoeg compleet opgenomen, met vele variaties, tegen 
20/35% Yvert cat. waarde. 
OOSTENRIJK, tot 1950 inclusief Luchtpost compleet opgenomen gebr. en ongebr , 
tegen 35/50% Yvert cat. waarde. 
PORTUGAL vanaf No. 1 compleet in Zichtzendingen verwerkt, met alle zeldzame 
exemplaren, tot 1950 zow«l gebr als ongebr , tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 
LIECHTENSTEIN, gebr. en ongebr tot heden opgenomen, w.o. vele zeldzame zegels 
en series, tegen 40/50% Yvert cat. waarde. 
RUSLAND vanaf No 1 (eerste 20 zegels gebruikt) geheel compleet zowel gebr als 
ongebr. opgenomen, met vele zeer zeldzame zegels en series, tegen 35/45% Yvert 
cat. waarde. 
BALTANISCHE-STATEN (Estland, Letland en Litauwen) zowel gebr. als ongebr. 
compleet opgenomen tegen 35/45% Yvert cat waarde. 
MONACO ongebr. nagenoeg COMPLEET opgenomen, met alle zeldzame zegels en 
series, ook gebruikt aanwezig, tevens Luchtpost, port e tc , tegen 40/50% Yvert cat. 
waarde. 
HONGARIJE tot 1950 mcl. luchtpost gebr. en ongebr. opgenomen, tegen 30/35% 
Yvert cat. waarde. 
BULGARIJE, TURKIJE (na 1925), SAN-MARINO, POLEN, TSJECHOSLOWAKIJE. 
vanaf No. 1 tot 1960 opgenomen zowel gebr. als ongebr. w.o. vele zeldzame zegels en 
series tegen 30/45% Yvert cat. waarde. 
GRIEKENLAND geheel compleet tot 1956 opgenomen zowel gebr. als ongebr. met 
Olympiade etc. tegen 35/45% Yvert cat waarde. 
ALBANIË, hierin vindt u vele zegels en series waar u al jaren naar zoekt, hoofdz. on
gebr. opgenomen tegen 35/45% Yvert cat waarde. 
VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK, compleet ongebr (z. pi.) opgenomen, tegen 
35/45% Yvert cat. waarde. 
LIBERIA en EGYPTE nagenoeg compleet opgenomen tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 
AMERIKA (U S.A ) vanaf No 1 tot 1935 hoofdzakelijk gebruikt opgenomen, tegen 
35/50% Yvert cat. waarde. 
FRANSE ENGELSE. . . , PORTUGESE . . . . KOLONIËN, zowel gebr. als 
ongebr. opgenomen, vele landen compleet, voor beginners en ZEER VER GEVOR
DERDEN, van de Engelse Kol. zijn de zegels, na 1935 uitgekomen, apart opgeno
men, tegen 30/50% Yvert cat. waarde. 
LUCHTPOST buiten Europa hoofdzakelijk ongebr. opgenomen, w.o. zeer zeldzame 
zegels en series, tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 

Uw aanvrage (alleen wanneer u zeer ver gevorderd bent, een mancolijst) naar: 

POSTZEGELHANDEL .^OLYMPIADE' 
Binnenweg 13 - Loeners loot - Telefoon (02949) 377 

KORTING: Uitname f 30,— 5% 
Uitname f 50,— 10% -|- aftrek retour porto 
Uitname f 100,— 15% -|- aftrek retour porto 
Uitname f 1000,— 20% -f aftrek retour porto 

Zie advertentie elders in dit blad. 



De waarde van de gulden is langzaam aan het achteruitlopen, de v^aarde van de postzegels 
is voortdurend gestegen. 
Tot mei 1940 bezat ik alle Senf Catalogi van 1891 tot het laatst versehenen ex. De 15 et 
Nederland no. 3 stond in 1891 gestempeld genoteerd voor 50 Pf. het lila wapentje 1% et 
voor 8 Pf. Als bijzonderheid hoe de prijzen waren in 1923 haal ik aan, uit het door mij 
uitgegeven Rotterdamsch Postzegel Maandblad van november 1923: Nederland alle 
ongestempeld 1867 45 et r8,50, 25 et f 16.50, 1872 1 gid. f 3 , — . 2 / , gid f 11 ,—. 17 / , et 
violet f 0,35, 20 et groen f 0,75, 50 et br. en bronsgroen f 1,75. Ultg. van 1898: 3 st. 
tubereulose 1906 3 st. f 0,85. 1852 5 et donkerblauw, onberispelijk paar breedgerand 
f 10.—, 15 et onberispelijk paar breedgerand, afstempeling Wormerveer f 35 ,—. 1864 
15 et paar op briefst. buitengewoon fris van kleur licht oranje f 35,—, paar donker oranje 
f30 .—, 1867 50 et goud, prachtig paar f22,50, 50 et goud met paar 5etop briefst. f 9 , — , 
2 ex 50 et goud en een ex. 20 et op briefst. f20 ,—. 1872 paar 1 gid postfr. f6 ,50 ,1% gid 
horizontaal strip van 3 gebr. f 14,—, 1891 2% gid. Blok I e druk fraai gest. f20,—. 1% gid 
rose en blauw, onberispelijk strip van 3 postfr. f25,—, als voren, strip van 4 f35,—. 1896 
5 gulden paar postfris f35,—, 5 gid blok van 4 gest. pracht ex f 80,—. 5 gid blok van 6 
ongebr. ex. met randen van ' t vel, postfr. f125,—, de Ruyter port in blokken van 4 gest. 
en ongest. 50 et f 4 , — , 1 gid f 9 , — . Blok van 15 gestemp. ex. 1 gid de Ruyter f40 ,—. 
3 ent foutdruk, postfr. blok van 9 st f 35,— enz. enz. Iets bijzonders. Ik lever van de jubi
leumzegels 1923 van 2-50 ets de volgende plaatnummers: v/d 2 et plaat 1. 3-11, 13; 5ct 
1-10; 7/a et 1-8; 10 et 2-9, 11-16; 20 et 1-6; 25 et 1-4; 35 et 1-5; 50 et 1-5; ontbreekt dus 
van de 2 et plaat no. 2 en van de 10 et no. 1 en 10. de andere zijn compleet. 
De nominale waarde bedraagt f9 ,47. Onnodig tezeggen dat een dergelijkesamenstelling 
kostbaar en uiterst moeilijk is. Prijs slechts f 17,50. 

Goedkope aanbieding C U R A S A O . Bij aankoop boven 10 gid 10% korting. Zonder 
teken is gestempeld, met * ongest., ** postfr. z/pl. * of alleen zegels waar voldoende 
voorraad is gest. of ongest. van is, zijn aangeboden. Dus niet aangeboden zegels kunnen ook 
in voorraad zijn. 

1A* 
2A* 
7A* 
9A* 
1AX» 
2AX* 
3AX* 
4AX« 
9AX* 
2B» 
4B 
4 H * 
5H» 
5H 
5H flink st. 
7 
8* 
8 
9* 
9 
10* 

9 — 
50,— 
«,— 35 — 
11,50 
52,50 
10,— 
55,— 
35,— 
40,— 
2 0 , -
40,— 
40,— 
25,— 
12,50 
7,— 

20,— 
25,— 
2,— 
2,40 

20,— 

10 
11» 
12Ba» 
12Ba 
12F 
13* 
14* 
14 
18* 
19» 
19 
20 
21 
22» 
24 
25» 
25 
26* 
27 of 
28* 
34* 

5,— 
75,— 
25,— 
22,50 
25,— 
0,85 
0,65 
1,30 
7,— 
0,80 
1 , — 
6,— 
1,50 

45,— 
3,— 

80,— 
2,50 

20,— 
0,80 

25,— 
12,50 

37* 
42* 
43* 
56* 
60 »*of 
63** 
63 
64** 
64 
66* 
68D 
73 
74* 
74 
75** 
76** 
77** 
80* 
80 
82-85** 
82* * -88 

10,— 
40,— 
50,— 
1,60 
0,80 
2,75 
2,— 
1,75 
2,10 
2,70 
0,40 
1,85 
2,90 
2,10 
1,20 
1,30 
1,60 

82,50 
120,— 

3,50 
2 1 , — 

82** 
85** 
88** 
87 
89 
92 
93 
96 
99** 
89A** 
92A*» 
93A 
94A 
98A 
100** 

0,25 
2,40 
5,50 
5,— 
0,30 
2,— 
0,75 
1,50 
2,75 
6,— 
3,40 
0,80 
1,25 
0,65 
1,10 

100* f kopstaande 
opdruk 
Idem gest. 
102** 
102 
103 

520,-
420,— 

0,50 
0,60 
1,75 

105** 
108** 
110** 
1 1 1 . * 
112** 
113** 
114»» 
115»» 
116** 
117*» 
118»» 
119»* 
120»* 
104-120* 
de meeste ex 
met 2 sterren 
108 

110 
113 
117 
121-125»» 
130** 
132** 
135»» 
127 
128 
129 
130 
132 
134 
135 
135A 
136 
137 
135A** onbe
rispelijk 
137A 
138-140** 
141»*-152 
141 
142 
143 
144 
145** 
145 
146** 
146 
147** 

1,50 
1,60 
5,— 

17,50 
4,50 
8,— 

20,— 
16,50 
28,— 
15,— 
16,50 
80,— 
90,— 

300,— 

1,60 
1,60 
3,— 
4,20 
1,30 
0,95 
2,— 
3,60 
0,30 
0,75 
0,35 
0,35 
1,15 
0,30 
0,25 
0,30 

10,— 
10,— 

95,— 
12,50 
2,25 

45,— 
1,75 
1 , — 
0,45 
2,50 
0,90 
1 , — 
2,50 
2,60 
3,25 

147 
148** 
148 
149 
150** 
150 
151** 
151 
152 
157 
158-163 
164*»-167 
164-167 
168-177»» 
175* 
178»» 
179*»-181 
178 
179-181 

3,10 
3,40 
3,90 
1,20 
4,— 
0,25 
6,50 
1,60 
2,— 
0,35 
3,— 
1,90 
2,40 
7,75 
0,90 
3,— 

210,— 
1,20 

285,— 
180-181 gest. zeer 
schaars 181 zeer licht 
st. 155,— 
182*»-184 
182-184 
185»*-191 
194 
195 
iets zw. gest. 
198»*-199 
207 
209 
210 
210** 
212-215 
216 
218-223 
224 
225-226 
227 
228-229 
230»» 
231»* 
232** 
233»» 
236 
239»» 
239-243 
240 

2,50 
3,10 
6,75 
0,40 
3,75 
2,75 
1 , — 
4,50 
4,50 
2,65 
4,— 
0,50 
0.70 
0,80 
1,25 
0,20 
1,75 
0,30 

15,— 
22,50 
42,50 
85,— 

5,— 
2,— 

2 1 , — 
4,25 

243 
244** 
244A»» 
Opdrukken 
spiegeldruk 
245** 
245 
246** 
246 
247*» 
248*»-252 
248-252 
248** 
253-254*» 
253*» 
255»*-256 
257** 
261»* 
262»*-264 
265* »-268 
269** 
270»* 
270 
271-274 
275» »-290 
285** 
286** 
287*» 
288** 
289** 
290»* 
280-283 
284 
285-287 
288 
289 
290 
293»»-296 
293-296 
297** 
297 
298**-302 
298-302 
303*» 
303 
304»»-306 
304-306 
307**-310 

4,— 
1,35 
1,35 

5,50 
2,50 
0,75 
2,— 
2,40 
1,60 

20,— 
22,— 
0,95 
2,50 
0,50 
6,— 
0,70 
0,70 
3,— 
6,50 
0,70 
1.50 
1,75 
7,— 

37,50 
1,10 
1,30 
2,50 
3,75 
6,25 

12,— 
0,45 
0,70 
1 , — 
0,75 
1,50 
3,20 
4,75 
4,75 
0,75 
0,85 
8,— 
9,— 
1 , — 
1,15 
2,60 
2,80 
4,— 

307-310 
309 
311 »»-313 
312** 
311-313 
314*» 
314 
315»»-317 
315-317 
318*»-321 
318-321 
322*» 
322 
323»»-324 
323-324 
324 
325»*-328 
325-328 
329** blok 
330**-332 
330-332 
333 
334-335 
336** 
336 
337»» 
337 
338»»-342 
338-342 
343»* 
343 
344*» 
345*»-346 
347»»-350 
347-350 
351 
352 
353** 
353 
354»* 
354 
355**-357 
355-357 
364-367 
368*» 
369*» 
370»* 
370 

4,— 
0,80 
3,— 
1 , — 
3,50 
0,90 
1,10 
6,50 
7,50 
4,75 
5,25 
1,25 
1,50 
1,50 
1,75 
1,20 
2,20 
2,40 
4,— 
4,50 
5,25 
2,— 
3,25 
1 , — 
1,10 
0,80 
0,90 
5,— 
6,— 
1,10 
1,20 
2,40 
2,40 
4,40 
5,40 
1,10 
1,10 
0,25 
1,25 
0,85 
0,90 
2,— 
2,10 
4,75 
0,85 
1,75 
0,70 
0,80 

HENDRIK VAN DER LOOS 
Postzegelhandel Philatelistiseh bureau Juliana van Stolberglaan 192 hoek Laan van Nieuw 

I Oost Indiê. Telefoon (070) 85 01 90. Giro 2.43.92. Banken Mees & Hope, Algemene Bank. 
Nederland, Herengracht, Den Haag. Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak 
Vorige aanbiedingen blijven geldig. 

I N D O N E S I A 
Een GREEP ui t onze prijsli jst: (postr. nr. cat. Zonnebloem) 
13/U f 1,50; 2/1/32 f2,25; 41/49 f 3,50; 72/80 f6,50; 81/95 f 1,10; 
107/11 f6,—; 119/26 f12,50; 133/36 ƒ3,20; U2/45 f3,75; 150/53 
ƒ 4,75; 161 /63 f 6,—; 200/03 ƒ 3,25; 209/13 f 1,25; 223/27 f 1,35; 280/85 
f 0,90; 290/99 f 2,75; bl. 1/4 f 2,50; 502/10 f 1,10; 516/35 f4,50; 563/78 
f9 ,—; 580/82 f 1 , — ; Th. Cup IV f 1,35; Bali + bl. f2,25; 17 aug. 
f1,25; Expr. ƒ2,25; Schilderijen + blokje f7 .—; Port 4/13 f12,50; 
14/20 ƒ2,25; 21/26 ƒ0,50; IRIAN BARAT 26 w (incl. porten) ƒ6,75; 
UNTEA pfr. compl. ƒ37,50. 
Volledige prijslijst op aanvraag, ook van Ned. en O.G. 
70 compl. postfr. ser. Indon. ƒ30,—; 1000 versch. Gr. Formaat ƒ 17,50; 
500 versch. Sport of Dieren of 300 Ruimtevaart ƒ20,—. Andere 
Motiefsamenstellingen ook zeer voordelig. Prijslijst gratis op aan
vraag. 
Bestellingen, enz. aan 

J. B iJLSMA 
Schimmelpennincklaan 3, Zutphen. Tel. (05750) 3311. Giro 
927678 

M A N C O L I J S T E N 
van Nederland en O.G., Engeland, Ver. Europa, Italië, 
verder van Duitsland, Berlijn, Skandinavië, Oostenrijk, 

Vatlkaan, Ver. Naties, worden met zorg behandeld door: 
POSTZEGELHANDEL FRITS PEETERS 

Vleesstraat 36a, Venio 
Onbekenden referenties opgeven 

Voor de lange winteravonden 
2-kg-pakketten missiekllowaar Nederland. Onuitgezocht, veel 
gelegenheids- en toeslagzegels, mét hoge w/aarden en combi
naties uit postzegelboekjes en lets buitenland. 
Slechts ƒ 30,— franco, levering onder rembours. Grotere kwan-
tums prijs op aanvraag. 

J.van Zandbeek 
Litserstraat 42 - Den Düngen - Giro 1396758 

Hoogbejaard verzamelaar 

biedt aan uit wereld-collectie, 
verzamelingen en landen-restanten, Frankrijk en koloniën, België, 
Eng. koloniën, Griekenland, Monaco, Vatlcaan enz. Matige prijzen 
vanaf ƒ 200,— tot boven ƒ 2 000,—. 
Brieven onder nr. Ph. 562 aan Boom-Ruygrok te Haarlem. 

INTER
NATIONALE 

POST-
ZEGEL-

RUILDAG 

der afdeling Deventer. 
Zaterdag 3 februari 1968 van 
9-17.00 uur in Gebouw H.U.Z., 
Diepenveenseweg. 
Inl. tafelreserv. de heer L. Kol, 
Bierstraat 26, Deventer. 

PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS VAN 

NEDERLAND OP PAPIER 

3.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR UITGEZOCHTE KILO'S NEDERLAND 
IEDER KWANTUM SNELLE AFWIKKELING 

„NOVIOMAGUM' 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17 - NIJMEGEN - TEL. (08800) 2 0638 



Voor wederverkopers 
Korte en complete series van vele landen, paketten enz. 
Vraagt gratis lijst. 

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

Wij prijzen ons gelukkig per 1-10-1967 de alléén-vertegenwoor
diging voor Amsterdam e.o. te hebben verkregen voor alle 
LINDNER-produkten. 
Handelaren kan uit voorraad met gebruikelijke korting worden 
geleverd. 
Uw opdrachten zien wij gaarne tegemoet. 

FIRMA „IMPOLLEX" 
Nie. Witsenkade 16 - Amsterdam - Telefoon (020) 6 58 05 

% \ 

lfm ^ ^ 

Zichtzendingen 

Flora en 
Fauna 

kunnen wij u vanaf heden weer toezenden. 

± 1500 zegels per zending, thans zeer goed de oudere zegels** 
Ital kol., Liberia, China, Japan, Zuid-Amenka enz. aanwezig. 
Alle zegels apart geprijsd Inruil doubletten Uitvoering manco-
lijsten. Thans ook zendingen Ned. 1910-40*, s.v.p. aangeven 
flora, fauna, * of °, ref. s v p Even een kaartje aan 1 

De Strubben 2 -

E. HORN Jr. 
Emmen - Tel. (05910) 2909 - Giro 1141103 

BRANDKASTEN 
kopen is een zaak van vertrouwen. Het gaat om uw kostbaar
heden en uw waardepapieren. Kaptino heeft meer dan 300 
nieuwe en gebruikte brandkasten en inbouwkluizen voor u staan. 
Dus direct uit voorraad. Brandveilige kasten van ƒ 255,— af, 
7 modellen. Nieuwe inbouwkluizen, 32 modellen van f 79,— af. 
Daarom zijn wij ook de grootste specialist in Nederland voor 
brandkasten en inbouwkluizen. U kunt uw te grote of te kleine 
brandkast bij ons inruilen. Ook in tel- en schrijfmachines keuze 
uit meer dan 2000 machines. De nieuwste Jaguar telmachines, 
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen op de telstrook, winkel-
prijs ƒ398,— bij Kaptino ƒ298,—. Kaptino schrijfmachines model 
1968, geheel metaal, slechts ƒ155,—. Stalen schnjfbureaus 
ƒ148,—. Komt u eens ki jken??? U koopt bij ons prettig en 

BIJ K A P T I N O VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 2 0018 - Ook reparatie 
Binnenkort ook op de Laan van N.O. Indië, Den Haag 

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 21 20 

KENNERS 
KIEZEN: 

Leuchtturm Secura-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 

Nederland vanaf 1852 tot heden nr. 312 SF / 9 5 , -
vanaf 1945 tot heden nr. 0312 SF 6 3 , -

Israël met TAB compleet nr. 787 TABSF 97, ~ 

Vaticaan m. kerk!. Staat compleet nr. 313 SF 70,50 
vanaf 1959 tot heden nr. 0313 SF 4 4 , -

Europa-Unle vanaf 1956 tot heden nr. 371 SF 61,50 

Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden nr. 552 SF 43,— 

Uitgebreide prijslijst verkrijgbaar bij uw hande
laar of bij de Alleenvertegenwoordiger voor 
Nederland: 

Postzegelgroothandel 

WF.HEIHANH 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 



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 
JaarlQkse aanpassing 
Eis bij uw verzekeringen een gewaarmerkte taxatie. 

Naarden  Rijksweg 8 a  TeL 0 2 9 5 9  1 2 7 3 6 ASSURANTIËN 

U.S.A. 
HET adres voor 

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

Ook uw mancolijst is welkom. 

U.K.A."STAIVIPS Amerikaanse zegels: " 
POSTBUS 124 ■  «  H E R T O G E N B O S C H 

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. 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 2 9 5 ,  en f 4 8 0 , 

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 

Wij zijn de leveranciers van 
de bekende 

LEEUWENKOPPAKKETTEN 

KILOWAAR in dozen van 100 gram. 
Prijzen reeds vanaf f 2,95 per 
pakket. 
Tevens zijn wij de uitgevers 
van de 

GELEGENHEIDSENVELOPPEN 

VAN LEEUWEN'S 
postzegelhandel van 1922 
Lokhorststraat 27 (Pieterskerkgr.), 
Postbus 122, Lelden. 
Tel. (01710) 2 19 37. Postgiro 177059. 
Bank' Ned. Mldd. Bank N.V. 

met de Leeuwenkop. 
Onze enveloppen zijn prachtig 
geïllustreerd en In meer
kleurendruk uitgevoerd. 
Prijslijst van kilowaar en 
gelegenheidsenveloppen 
gratis op aanvraag. 

W. M. EECEN 
Postzegelhandel 

Brinklaan 55c  Bussum 
Telefoon 16288 

ZICHTZENDINGEN 

Ned. en O.G.  Duitsland etc.  Fr. en kol.  Eng. 
kol.  Zuidamerikaanse landen en nagenoeg alle 
andere landen. 
Referenties opgeven s.v.p. 
Collecties te koop gevraagd 

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

Duitsland en Geb. 2040% Michel. 
Rest van de wereld 3060 cent p. Yver t Frs. 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordijn, Turkije, China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, Irak, Perzié, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord en ZuidAmerika. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderv/eg zijn. 
Mmimumafname 2 5 , — . Kort ing bij afname boven 5 0 , — 5 % en boven 1 0 0 , — 1 0 % 
BIJ bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

TOLUUIZE]« F O L K I N C 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 

NEDERLAND 
Overz. Gebiedsdelen 
INDONESIË, UNTEA 

Gratis prijslijst zendt

K. K E I Z E R 
Burg Mutsaersstraat 32 

TllbumTel. (04250)7 16 76 

500 GROOTFORMAAT MOTIEFZEGELS, 
Sport, dieren, bloemen, ruimtevaart, schepen, enz, enz, franco voor f 20 op giro 
268761 van J Bats, Postbus 25, Leerdam 
Vraagt gratis prijslijst van ande re goedkope samenstellmgen, ook van Nederland 

DER SAMMLERDIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
verschijnt eens per14dagen 
gem omvang meer dan 100 pagina s 
nieuwtjes met fotopagina s op 
kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs f 11 80 per halfjaar (13 nummers), 
f 23 60 per jaar (26 nummers) proefnummer gratis' 
Abonnementen kunnen direct ingaan 
Woordadvertenties opschnftwoorden 54 et 
tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordrgmg voof Nederland: 
FILEKTURA (P. C. van Andel), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Giro 516928 Bank Amrobank Katwijk Telefoon 01718 4068 (ook savonds) 

KILOPAKKETTEN 
Noorwegen, luxe ƒ 28,50 Hongarije ƒ 29,50 
Zweden 27,50 Roemenië 42,50 
Spanje 25,— Tsj.-Slowakije, .Triumph' 30,— 
Wereld 27,50 Finland, 1964 43,50 

Alles vrijblijvend Porto ƒ1,50 extra 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 

HILVERSUM 
Surmamelaan 31 - Telefoon (02150) 143 23 - Giro 1700 



TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK. 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

AmsterdamC. 
Giro 425549 

r 

Welke nummers ontbreken u? 
Stuur uw mancotijst! 
Gestempeld of ongestempeld ! 4050% Yvert. Nederl. + O.G.  Zv/itserland  Frank
rijk  Engeland + koloniën  Nv/. Zeeland  Australië  3de Rijk  Oude Duitse Staten 
 Bisone  W.Duitsland. 
A. L. APPEL  Stikkestraat 45  Geleen. 

POSTZEGEL SIGARENHANDEL 

de jong AMSTERDAM 

KINKERSTRAAT 2 7  TEL. 8 59 33 

VRAAG ONZE GRATIS 
PRIJSLIJST!! 

Het juiste adres voor 
in en verkoop 

collecties en partijen 

FACIT 
ook uw handboek en leidraad bij uw ver

zameling Scandinavië, nu met complete 
Engelse ondertekst, verkrijgbaar bij uw 
handelaar, of direct van de i m p o r t e u r . . . 

Prijs f 12,75 
Ook voorradig alle Facit albums en supple

menten op deze albums. . . 

FDC van alle landen Scandinavië leverbaar, 
zend uw mancolijst voor oudere no. . . . 

Denemarken 

18186 
18789 
19092 
19395 
196 
19706 
20713A 
21421 1 
21421 II 
22226 
22728 
22934 
23540 
24145 
24648 
24952 
252A 
253 
25459a 
^6064 
B64AC 
È6567 
B67A 
E6870 
b7175 

** 
10,— 
30,— 
27,— 
2,— 
7,— 

30,— 
10,— 
27,50 
12,— 
16,— 
1,40 

10,— 
22,50 
7 — 
8,— 
9,— 
1,50 
1 , — 
2,— 
3,50 
2,25 
4,— 
2,25 
2,— 
3,— 

oo 

0,60 
8,50 

22,50 
0,75 
5,— 
5,— 
0,60 
2,50 
0,60 
1.50 
0,60 
0,85 

17,50 
0,75 
8,— 
1,60 
1,50 
0,10 
1,50 
0,40 
2,25 
0.45 
2,25 
1 , — 
1 , — 

276 
277 
27880 
281 
28290A 
291 
292 
293 
29496 
297 
298300 
30103 
30406 
307 
30810 
31113 
314 
31531 c 
33233a 
334 
335 
336 
336ab 
337 
337A 
33839 
340 
34142 

** 
3,25 
0,40 
3,50 
0,70 
4,— 
0,65 
0,40 
0,50 
1,40 
1 , — 
1,40 
3,— 
5,— 
0,75 
2,50 
2,10 
0,50 

21,50 
3,50 
0,45 
0,75 
0,50 
0,30 
0,60 
0,75 
2,— 
1,65 
1 , — 

oo 

2,50 
0,20 
1 , — 
0,35 
0,90 
0,25 
0,25 
0,30 
1 , — 
0,50 
0,35 
2,75 
0,30 
0,30 
1,75 
1,10 
0,10 
3,75 
3,— 
0,10 
0,25 
0,15 
0,20 
0,60 
0,60 
0,85 
0,30 
0,25 

343 
344 
345 
346 
34749 
350 
351 
352 
35357 
35859 
36061 

Groenland 
19 
1018 
ISak 
1927 
2829 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3650 
5152 
53 
54 

♦ * 
0,80 
0,45 
1,50 
0,80 
1,10 
0,15 
0,50 
0,50 
1,75 
3,— 
0,60 

16,— 
85,— 

180,— 
14 — 
7,— 
0,85 
1,50 
0,75 
1,75 
0,30 
0,30 

17,50 
0,85 
0,25 
0,25 

oo 

0,70 
0,10 
1,50 
0,75 
0,35 
0,15 
0,10 
0,10 
0,60 
3,— 
0,25 

12,— 
85,— 

210,— 
12,50 
7,— 
0,75 
1,50 
0,50 
1.75 
0,30 
0,30 

15,— 
0,65 
0,25 
0,25 

B62471 nummers hiertussen leverbaar volgens 50 cent per yvertfr. gestempeldonge
Itempeld. De lumogeenzegels compleet * * f57,50, "*• f30,— totaal 55 stuks, tot 462. 
J % extra kortmg bij orders vanaf f100,—. Behandel mancolijsten Scandinavië en Neder
^ n d . Leverbaar alle catalogi en handboeken Scandmavie. Voorts muntencatalogi zoals 
praigYeomanReinfeld. 

POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenitraat 55, Almelo Tel (0S(i90) «dl7  Giro 1198862 

EEN GREEP UIT ONZE 
VOORRAAD ZELDZAME 

ZEGELS VAN 
NEDERLAND & O.R. 

Prima kwaliteit 

Nederland nr. 6* opdruk specimen 
nr. 48* 
nr. 80* 
ais voren, gebruikt 
nr.eOV* 
nr.69V* 
nr. 96A.V.* postfris 
nr.101* 
als voren, gebruikt 
Postbewijs cpl. postfris 
Telegraaf nr. 7* 
Roltanding nr. 32 postfris ... 

Ned. Indié nr. 38f* in blok van vier ... 
ais voren, los ex 
nr. 140f* in blok van vier, 
zeer zeldzaam 
nr. 163C.V.* eert. N.V.P.H., 
slechts 2 ex. bekend 
Luchtpost nr. 6V* postfris ... 
Dienst nr 1H* gekernd Ned. 
Bond, slechts enkele stuks 
bekend 
Dienst nr. 23f* 

Curagao nr. 91V* postfris 
nr. 104120* 
als voren, gebruikt 
Luchtpost 4144* postfris ... 
Luchtpost nr. 65f* 
Luchtpost nr. 6988* 

Suriname Port nr. 3* prachtkleur 

prijs 
ƒ 350,— 

340,— 
525,— 
400,— 
275,— 
500,— 

1450,— 
525,— 
400,— 

1650,— 
300,— 
975,— 

1100,— 
275,— 

1500,— 

1450,— 
750,— 

1500,— 
950,— 
500,— 
230,— 
210,— 
38,— 

420,— 
415,— 

1800,— 

MOOIE VERZAMELING 
PUNTSTEMPELS - NEDERLAND 

PRIJS f 7 5 0 0 , -

L 

POSTZEGELHANDEL 
R. F. G. STURIVIS 

Nieuwe Zijds Voorburgwal 371 - Amsterdam (C) 
Telefoon (020) 23 60 12 - Postgiro 866414 

Bank: H. Albert de Bary & Co. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9-5.30 uur 

(donderdags na 2 uur gesloten) J 



SPECIALE AANB 
Nederland: 
l g . I g . 
I ' v .a . 
2° v.a. 
3° v.a. 

175,— 
M,50 
20,— 

100.— 
Div. platen 
leverbaar 
TirhfT aanvraae 
4* or. g. 
i*i.t. 
4» 
5* or. g. 
5» z.g. 
5» 
6* or. g. 
6* z.g. 
6' 
4Ab z.g. 
U A » 
13B» 
16B» 
18B» 
15C» 
17C» 
18C* 
27* 
28» 
29° 
30 E I I * 
34a* 
35b* 
36a* 
37a* 
38a» 
39a* 
40a* 
41a* 
42a* 
43b* 
44* 
37c* 
38c» 
41c* 
43* 
45A* 
45B* 
45C» 
46* 
47* 
48* 
56** 
56» 

150 — 
75 — 
7,50 

200,— 
125,— 

5,75 
300,— 
150,— 

60,— 
90,— 
70,— 
1 1 , — 
30,— 

100,— 
8,— 

18,— 
105,— 
160,— 
120,— 

70,— 
17,50 
6,75 
4,— 

23,50 
3 1 , — 
24,50 
62,50 
57,50 
52,50 
50,— 

155,— 
127,50 

39,— 
75,— 
52,50 

150,— 
325,— 
275,— 
290,— 

28,— 
80,— 

350,— 
7,50 
5,50 

57»» 
57» 
58»» 
58» 
59»» 
59» 
60»» 
60» 
61»» 
61» 
62»» 
62» 
63** 
63* 
64** 
64* 
65** 
65* 
66** 
66* 
67** 
67* 
68** 
68» 
69»» 
69» 
70** 
70* 
7 1 * * 
7 1 * 
72* 
73* 
74* 
75* 
76** 
76* 
65A** 
65A* 
67A* 
69A** 
69A» 
70A** 
70A* 
71A»* 
71A» 
75A** 
75A» 
76A»* 
76A* 
65B** 
65B* 

2,10 
1,65 
1,85 
140 
2,— 
1,40 
5,— 
3,75 
0,90 
0,70 
9,— 
6,50 
4,25 
3,— 

75,— 
42,50 

5,25 
3,25 

42,50 
27,50 
17,— 
11,50 
75,— 
40,— 
12,50 
9,— 

12,— 
8,— 

12,50 
8,50 

13,— 
18,50 
35,— 
40,— 
19,— 
13,— 
40,— 
30,— 
12,— 
13,— 
10,— 
12,— 
8,— 

1 1 . — 
8,75 

60,— 
45.— 
18 50 
13,50 
6,75 
4,50 

lEDIh 
67B»» 
67B» 
70B»» 
70B» 
71B» 
61b** 
61b* 
61 b° 
77A* 
78A» 
79A» 
80A» 
80A° 
77B» 
78B» 
79B» 
77C» 
78C» 
79C» 
77D» 
78D» 
79D* 
8 1 * * 
81 * 
82/83»* 
82/83* 
84/86* 
87/89** 
87/89* 
90A* 
91A* 
92A** 
92A* 
93A* 
94A** 
94A* 
95A* 
96A* 
98A» 
99A* 
90B** 
90B» 
91B» 
92B» 
93B» 
94B» 
95B** 
95B» 
97B** 
97B» 
98B» 

J G N E D E R L A N D & B E L G I Ë Aanbieding 

2 6 , -
17.50 
1 1 . — 
8.— 
9,— 

32,50 
25,— 
27,50 
42,— 
72,50 

200,— 
525.— 
415,— 

42,— 
65,— 

200,— 
40,— 
65,— 

220,— 
40,— 
65,— 

190,— 
14,50 
10,— 
7,75 
6,50 

37,50 
10,50 
7.50 
0.35 
0,40 
0,55 
0,40 
3.25 
3,75 
2,75 

10,— 
9,— 

42,50 
95,— 
0,75 
0,60 
0,55 
0,60 
2,75 
3,— 

12,— 
9 50 

16,50 
12.50 
65,— 

100B» 
101B» 
101B" 
102/03** 
102/03* 
104* 
104° 
105* 
105° 
106*» 
106» 
107/09** 
107/09* 
110/13*» 
110/13* 
130» 
130° 
131» 
131° 
132»» 
132* 
133** 
133* 
133A» 
133B» 
134/35»* 
134/35» 
134/35° 
136/38»* 
136/38* 
136/38° 
139/40** 
139/40* 
141/43** 
141/43* 
141/43° 
163* 
164* 
165» 
166/68** 
166/68* 
166/68° 
J12/19** 
212/19* 
212/19° 
236/37* 
244/47» 
257/60** 
257/60» 
257/60° 
346/49** 
346/49* 

120,— 
525.— 
425,— 

37,50 
29,— 
77,50 
70,— 
77,50 
60,— 

0,70 
0,50 

34,50 
26,50 

6,25 
4,50 

110,— 
100,— 
105,— 

85,— 
1 , — 
0,80 

46,— 
36,50 
41,50 
52,50 
34,— 
27,— 
21,50 

100,— 
80,— 
72,50 

7,75 
6,25 

10,50 
7,40 
5,— 
5,50 

35,— 
80,— 

9,— 
6,50 
4,25 

65,— 
4 5,— 
27.50 
70,— 
52,50 
52,50 
37,50 
17,50 

140,— 
105,— 

D I T IS S L E C H T S E E N GREEP U I T 
O N Z E V O O R R A A D N ^ I ^ A B I B T %^ V ^ fWmr^f^L^ 

Vele series zijn voorradig ong. met en zpl. 
België vr i jwel geheel compleet leverbaar. 
Een uitgebreide prijscourant is verschenen. 
Regelmatige afnemers ontvangen deze 
gratis. Bij overmaking van ƒ 1 , — word t u 

deze toegezonden. 

L E V E R I N G : Zolang de voorraad s t rekt . 
Zendingen beneden f 30,—: ƒ 1 , — extra 
port i en adm. 
* * = postfr. z.pl.; * ong. met p i . ; ° = gebr. 

Z I C H T Z E N D I N G E N : 
Wij hebben een uitgebreide voorraad zicht-
zendingen van: NEDERLAND & O.G. ; 
BELGIË & C O N G O ; LUXEMBURG; 
DUITSLAND; DUITSLAND Oost-West 
Bizone, LIECHTENSTEIN, V A T I C A A N , 
ISRAEL, VER. NATIES. VER. EUROPA. 

Een proefzichtzending ontvangt u gratis op 

aanvraag, de heen- en re tourpor to worden 
door ons betaald. 

Een minimumuitname van ƒ 30,— is echter 
gewenst i.v.m. de hoge kosten aan zicht-
zendingen verbonden. 

■ K B H V ^ H B b H ^ ■ ■ ■ ■ ■ 

I M T C D D U I I A 111 1 C K K n l L A ■ ■ V ■ ■ ■ ■ m ■ ■ ■ ■ ^H ■ ■ 

P O S T B U S 8034  D E N H A A G 
Kantoor: Sterrenoord 48, Den H a a g 

Te l . (070) 66 90 20  Postgiro 47 53 38 
Bank.: H o l l . Bank Unie Den H a a g 

nov.nr. Is 

België 
1° 
2° 
21» 
22* 
22° 
24* 
24a* 
25° 
25b° 
29* 
29° 
38** 
39** 
51* 
52* 
63* 
63a* 
122* 
122° 
147* 
147° 
149* 
150/63* 
167/78* 
218** 
224/33* 
244 veil 
249/53*» 
258/66* 
267/72* 
289/92* 
292C/M* 
293/98* 
301* * 
301» 
302/04* 
305/07* 
308/14» 
317/24* 
325»» 
325» 
326/32* 
342/50* 
351/52* 
353/55* 
363/74* 
377/83» 
390/93* 
394/400* 
404/06** 

nog geldig 

32.50 
28.— 

237.50 
80.— 
67,50 
50,— 
55,— 
37,50 
42,50 
45,— 
28,50 
9.50 

52,50 
145.— 

30.— 
12,50 
14,50 
36,50 
12,— 

150,— 
57,50 
16,50 

850,— 
430,— 

13,50 
47,50 
65,— 

5,50 
55,— 
24,— 

135,— 
12.50 
32,50 
75,— 
60,— 

6.— 
15.— 
33,50 
45,— 
75,— 
60,— 
50,— 

540,— 
100,— 
33,50 

775,— 
170,— 

40,— 
120,— 

8.— 

404/06* 
407/09** 
407/09* 
410»* 
410* 
411/18* 
436** 
436* 
437** 
437* 
438/45* 
447/54»* 
447/54» 
458/62* 
465A** 
466/70» 
471/77* 
481/83* 
488/95* 
496/503** 
496/503* 
504/11** 
504/11* 
504/11° 
513/18* 
513/18° 
519/26* 
519/26° 
737/41* 
743/47* 
751/55» 
756/60* 
761/72* 
773/76* 
777/80* 
781/84* 
785» 
786* 
787/91 * 
792/94** 
795/97»* 
814/22* 
823/24* 
827/31 * 
834/40» 
880/91* 
946/51* 
946/51° 

Alle series 
vanaf 737. 

5.75 
9.— 
7.25 

110,— 
90,— 
15,— 
36,50 
30,— 
36,50 
30,— 
9,25 

13,75 
10,— 
9,50 
9,— 
8,25 

16,— 
6,— 

19,50 
26,— 
19,50 
77,50 
57.50 
42.50 
40,— 
37,— 
21,50 
18,— 
14,50 
18,50 
38,50 
21,— 
21,50 
28,75 
25,— 
14,— 
17,50 

9,— 
35,— 
75,— 
82,50 
37,50 
10,50 
47,50 
27.50 

170.— 
130,— 
115,— 

leverb. 

Mijn prijslijsten blijven geldig van: 

NEDERLAND EN OVERZEE 
DUITSLAND 
FRANKRIJK 

Vraag per omgaande toezending 
van de door u gewenste prijslijst 

Postzegelhandel A. W. Couwenbergh 
Sarphatistraat 130  AmsterdamC.  Telefoon (020) 94 02 63 

Bezoek alleen 's avonds na telefonische afspraak 

Voor luminescerende zegels heeft u de 

mLAfÊsTj PHILATESTFILTER 

P. W. MEINHARDT 
VLASKAMP 200 DEN HAAG  TELEFOON (070) 83 36 83 

nodig. Filter f 5,30 of inclusief staafhuls en batterij f 7,80. 

Verkrijgbaar bij de volgende postzegelhandelaren: 
't Raedthuis, Amsterdam; Jaasma, Bussum; Delftse Postzegel

handel, Delft; Govaars, Den Haag; Irene, Den Haag; Keiser, 
Den Haag; Manuskowski, Den Haag; Cora, Dordrecht; Deventer 
Postzegelhandel, Deventer; Corbesir, Nijmegen 
of (franco) tegen storting op postrekening 1253414 t.n.v. 

TEGEN behoorlijke PRIJZEN 

TE KOOP GEZOCHT 
Series Nederland en Koloniën, postfris en/of gestempeld; idem 

losse waarden, ongeregelde partijen, bundelwaar en kilogoed. 

Aanbiedingen met specificatie insturen. 

Uw collectie(s) koop ik eveneens. 

Geen post te groot, altijd contante betaling. 

A.J.deWIT Postbus 7055  AmsterdamZ. 
Telefoon 713489 

AANBIEDING SPECIALE STEMPELS 

E 30 Vtissingen 
E 35 Expo 
E 42 Fil. beurs 
E 47 Amsterdam 
E 48 Amsterdam 
E 52 V/arfum 
E 55 Scheveningen 
E 59 eu carnet 
E 61 no. 807 5 c. 
E 65 Jeugdland 
E 65 Wonderland 
E 65 ld. violet 
E 66 Fluzi, M'nis 
E 72 veldpost 
No. 792 18 c. 
(gev^oon) 

6,50 
3,— 
2,95 
7,50 
1,85 

17,50 
25,— 
3,50 
0,75 
6,50 
6.50 
6,50 
2,— 

35,— 

4,50 

E 73 Br.week 
E 73 veldpost 
E 73 Keukenhof 
E 75 Amsterdam 
E 77 Rotterdam 
E 78 samenh. (stel) 
E 79 Keukenhof 
E 79 veldpost 
E 80 Fil. beurs 
E 80 evolion 
E 81 40 j r . kind 
E 81 autopstk 
873 40 ir. kind 
E 83 autopstk. 
E 84 navito 
E 84 veldpost 

op 1e dag: N E D E R L A N D 

5,50 
12,50 
15,— 

1 , — 
2.— 
6.50 
3.50 
3.50 
1.20 
2,50 
2,75 
7,50 
4,50 
4,50 
3,75 
3,75 

E 84 Fil.beurs 1,50 
E 86 Autopostk. 4,— 
E 87 ANWB posti. 4.— 

FDC boekjes samenh. 
(zie cat. biz. 228) 
56/57 20.— 
60/61 7,50 
62 2,75 
62 m. strook gewone 

env. 8,50 
no. 617 brief 35,— 
327/31 brief 45,— 
318/22 brief 45,— 
350/52 4 55 brief 70,— 

Wii noteren ook abonnement op dit gebied; ool< levering van zegels, PDC's etc. 1 
per land of motief (b.v. „kerstiegels") aanb. vr 

Postzegelhandel 
Telefoon (05700) 

.Phi lato", G. Wentze l . 
1 78 67 

iibl. 
1 

Smedenstraat 126, Deventer 1 
Giro: 917809 | 



POSTZEGELHANDEL 't RAEDTHUYS 
Deze maand eens van alles wat voor de gevorderde verzamelaar 
Ncderlmnd: 

poscfr. rolt. 71/73 
7*/77 
78/81 
90/93 
94/97 
98/101 

1/3 
6/8 
9 

Cour de justice 17 a.f. 
gebr. (Gent) zeldzaam 
Internering 1/2 Ie pi. 

Bui tenland nrs. Yvcrt ; 

Ned. luchtp. 

«,— 
. 32,50 
. 19,50 
, *2,50 , «,— 
, 42,— 
. 26,— 
, 37,50 
, 26,— 

I 1 6 5 , — 
, 60,— 

Engeland 

Croatie 
België 

121° 
183* 
140/1«»* 
343/350° 
blok nr. 4»* 
504/11** 
946/51*• 
880/91** 

Luxemburg 453/54** „ 
443/48** 
514/16** 

Lp 16/20** 
Rusland nr. 1 goed st.° ,. 
Zweden 6/11 mooi gebr. ., 

235/46** 
Lp 7** 

Saargebied 1/17° 
53/68** 

Lp 13* . ., 
**»postfr is z. pi, *=ongebr. Ie pi. 

Liberia Lp 75a** 
75b** 

Syrië 113 Lp 150/51** 
Siam 152/57* 
St. Thomas et Pr. 

344/53* 
Ver. Naties 1/11** 

b loknr . 1 * 
134/36* 
164/67* 
184/85** 
193/204* 

Tristan da Cunha 
U/27** 

San Marino 

f 110,-
., 100,-
„ 225,-
„ 275,-

„ 125,-
» 45,-
» 250, 
„ 65.-
„ 145,-
,. «25.-
„ 125.-

„ 100.— 
125,— 28/41** „125,— 
400.— 42/54** „ 75,— 
150,— Australië 290/304** „ 115,— 
600,— 9 1 * * „250.— 
110,— Angola 328/51* „400,— 

65,— Mozambique 387/410*** „ 200,— 
„150,— RYU-KYU Lp 1/3° „ 75,— 

200,— Liechtenstein111/13* „250,— 
110,— 172** „ 200,— 
175,— 266/67** „ 100,— 
140,— 272* „ 175.— 
100.— Lp 7/8* „ 190,— 
200,— Zwitserland 405/17** „ 475,— 
185,— blok 4° „ 45,— 
200,— „ 6 brief „ 150,— 

80,— „ 10 brief ., 60,— 
185,— „ 1 1 * * „150,— 

50,— „ 7** „ 95,— 
185,— Dienst 362/435** „ 110,— 

= mooi gebruikt 
A l l e Ph i la te l i s ten wens ik p r e t t i g e feestdagen en een goed 1968. 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhulsstr. Al - Amsterdam Tel. 22 09 01 

(pr ivé: Andries Vierlinghstraat 9, Telefoon: 151858 b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 15 JAAR ben Ik Inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede pri jzen: 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N -

C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 

O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N , 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. 

P O S T Z E G E L H A N D E L ' T R A E D T H U Y S (eig. J. D. M U I S ) , 
Raadhuisstraat 41, Amsterdam. Tel. 22 09 01 ('s-Avonds 151858 b.g.g. 
12 31 23). Donderdags na 14 uur gesloten. 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J. V. d. Berge • Apeldoorn - Nieuwstraat 86 - Telefoon 20919, b.g.g. 31043 

Zo u brieven (klassiek), kaarten, zegels zoekt met stempels als: 
Lang-punt-klein-(-grootrond etc. van uv*' plaats, streek, provincie, 
dan we\ ansichtkaarten tot 1925, onze voorraad is enorm. Mede 
door de aankoop van 27.000 kaarten. Uw bezoek is verantwoord. 

1 RECENTE FDC u i t onze 26 abonn. Landen kring, vrije abonn. voorw. gratis tegen 1 
antwoordporto. 
Portugal: Fatima 
Vatlkaan: Fatima 

Apostol. 
Frankrijk; Curie 

Hakeim. 
Badende. 
Madel. K 

3,95 
3,20 
2.20 
1,50 
1 , — 
2.50 
2,50 

W.-Duitsland 
Sprookjes 2,95 
Hervorm. 0,95 

W.-Berlin: Kunst(4) 5,50 
EFTA kpl. 8 landen 17,50 
idem kpl. postfris 12,50 
Turki jerEurop. W. 5 2,50 
Oostenrijk: 

Meeste abonn. Landen voorr. vanaf 1960. Billijk, Ie kwal 
f35,—. 5% korting vanaf f50,—. 

Europagespr. 1,50 
Brennerbahn 1,50 
Plantenbesch. 1,25 
Landb. 1,25 
Lambach. 1,35 
Academie 1,25 

U.S.A.: Kennedy Nw. 1,75 
Marshall 1,95 

Stuur lijst. Porto extra to t 

T. Hartevcid's FDC Service, Blondeelstr. 36, Rocterdam-14, TeL 20 40 70 
Giro 507407. 1 

BIJZONDER GOEDE 
RONDZENDINGEN 
van een groot rondzendbedrijf 
Ja, déér moet u een zichtzending 
Nederland en O.R. van laten komen. 
Wij ,,grazen" niet elke collectie af. 
Er zit voor de klanten altijd avontuur in I! 
Veel lastige nummers los. 

Voor beginners tot vergevorderden. 
Kortingen: v.a. ƒ30,—: 5%, v.a. ƒ 100,—: 10%. 

Wij frankeren f i latel ist isch! 

Vóór kerst of nieuwjaar nog thuis. 

Een kaartje (met referentie) 

voor PROEFZENDING is voldoende. 

POSTZEGELHANDEL N. OVERDUIN 
Soest - Verl , Kolonieweg 6 

Telefoon (02155) 4841 - Giro 385725 

O O K VERKOOP TEN KANTORE 

INVESTMENT
PHILATELIE 

E E N N I E U W BEGRIP I N P O S T Z E G E L S V E R Z A M E L E N 

Menigeen wil naast zijn hobby van postzegels verzamelen graag mee profiteren van 
de vaak spectaculaire prijsstijgingen van nieuwe uitgiften. Hiervoor koopt men dan 
niet slechts 1 of 2 „serjetjes" extra, maar dikwijls 10, 20, 30 of meervouden daarvan 
op het postkantoor. Dat door deze wijze van verzamelen de naam ,,Vellen-Speculanc" 
is ontstaan wijst op een vaak minder profijtelijk resultaat. Diegene die echter met 
overleg verzamelt en er op let dat zijn geïnvesteerde geld niet alleen zijn waarde 
behoudt maar zelfs een snelle vermeerdering geeft te zien is beslist geen speculant. 
Geldbelegging en hobby tegelijk, dat is het grote voordeel dat een INVESTMENT-
ABONNEMENT u biedt. Bovendien een meer dan gemiddelde waardestijging per 
jaar. Voor een maandelijks bedrag van f 15,— ontvangt u naast alle nieuwe uitgiften 
van o.a. Zwitserland, België, Frankrijk, Malta, Spanje, Engeland. Oostenrijk, West-
Duitsland, Andorra, Liechtenstein, ook de uitgiften van andere landen die „bijzonder 
goed" zullen worden (b.v. Spanje wapenserie, klederdrachten. Gibraltar Madonna, 
Efta, San Marino schilderijen. Nederland Amphilex). Een INVESTMENT-ABONNE
MENT biedt u een prachtige waardestijging en een investering zonder risico. Voor 
een bedrag van 12 X f 15,— krijgt u een meest uitgebreide collectie van waardevolle 
zegels. GARANTIE: Indien u dit wilt koop ik 5 maanden na uw eerste jaar INVEST
MENT-ABONNEMENT uw Abonnement voor 12 X f15.— = f^BO, \- 10% 
rente = f198.— terug. Deze garantie geldt voor iedere Investment-Abonnee! 

HOE WORDT U INVESTMENT-ABONNEE? De maandelijkse abonnementsprijs be
draagt f 15.—. Het bedrag moet uiterli jk de Se dag van de maand op mijn post- of 
bankrekening gestort worden. U kunt ook de eerste van het kwartaal f AS,— ineens 
storten. PRECIES aan het eind van het kwartaal (31.3 - 30.6 - 30.9 - 31.12) worden de 
nieuwe uitgiften en de bijzondere uitgiften per aangetekende post aan u verzonden. 
Met het INVESTMENT-ABONNEMENT kan bij het begin van ieder kwartaal begonnen 
worden (dus 1.1 - 1.4 - 1.7 - 1.10). U kunt u dus nu reeds opgeven voor het nieuwe 
INVESTMENT-ABONNEMENT aanvangende per 1.1.1968. 

Ook kunt u de uitgebreide INVESTMENT-PHILATELIE informaties aanvragen. 
U gelieve hiervoor f 0,40 postzegels voor porti in te sluiten. 
Het zal mij een eer zijn u spoedig als Investment-Abonnee te mogen begroeten. 

INVESTMENT-PHILATELIE 
Anth. C. M. Bohnenn. Postgiro 787465. Bank: Holl Bank Unie, Amsterdam 
Jac van Lennepstraat 58, Amsterdam 



EUROPAZEGELS 
.een gebied met toekomst" 

1956 
3elgie 
Duitsland 
Frankrijk 
tahé 
Luxembourg 
Nederland 
6 landen kpl 
1957 
België 
Duitsland 

«* 
6,50 
4,50 
7,50 

1 4 , 

F D C 
18,— 
18,— 
75,— 
20,— 

145,— 125,— 
15,— 

190.— 

2,50 
3 , — 

I d e m l O p f w m 1.50 
Frankrijk 
Italië 
Luxembourg 
Nederland 
Saar 
Zwitserland 
8 landen kpl 
1958 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Itahe 
Luxembourg 
Nederland 
Saar 
Turkiie 
8 landen kpl 
1959 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Luxembourg 
Nederland 
Oostenrijk 
Zwitserland 
8 landen kpl 
1960 
België 
Duitsland 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Engeland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Nederland 
Noorwegen 
Oosten ri|k 
Portugal 
Zweden 
Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
20 landen kpl 
1961 
België 
Duitsland 

2.75 
6 . — 

35,— 
2 , — 
2.50 
7,50 

60,— 

1,50 
2,50 
2,75 
2 , — 
3,25 
0,85 
2 , — 
1 , — 

14,50 

1,40 
2 , — 
2.75 
2,25 
4 , — 
2,25 
0,90 
2.50 

17,— 

1.25 
2 , — 
0,50 
2 , — 
1 , — 
5,50 
6,50 

17,— 
4,50 
1,25 

44,— 
2,50 
2,20 
0,90 
2,75 
2,50 
2 , — 
2 , — 
1,75 
3 , — 

90,— 

0,85 
0,80 

Idem 10 pf fluor 0,40 
Frankrijk 
Griekenland 
Engeland 
IJsland 

0,85 
1,50 
1,75 
2,50 

17,50 
—,— 

6 , 

6 , — 

—,— 
1 1 , — 

8 , — 
35,— 

6 , — 
4 , — 

42.50 
—,— 

2 , — 
2.75 
3 , — 
2.75 
3,25 
2,25 
2,75 
1,75 

—,— 
2,25 
2,50 
3 , — 
2,75 
4 , 

2,75 
2.25 
2.75 
^ 

2 , — 
3 , — 
2 , — 
2,75 
1,50 
6 . — 
8,50 

19,— 
5 , — 
1,50 

42,— 
3 , — 
2,75 
2 , — 
3 . 

3 , — 
6,50 
2,50 
2,50 
3,75 

—,— 
1.25 
1 , — 

.—,— 
1,25 
2 , — 
2 . — 
2,75 

Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
San Marino 
Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
Cyprus 
16 landen kpl 
1962 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Nederland 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
Cyprus 
18 landen kpl 
1963 
België 
Duitsland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Nederland 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
Cyprus 
19 landen kpl 
1964 
Belgiè 
Duitsland 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 

0,75 
0,60 
0,75 
0,50 
2 , — 

15,— 
0,90 
0,75 
7,50 
2.50 

35.— 

1.10 
0.75 
1,20 
2.75 
2 . — 
1,50 
2,50 
2 , — 
1,10 
5 , — 
0,90 
1,20 
1,75 
3 , — 
1,25 
1 , — 
2,50 
7 , — 

36,— 

1,20 
0,55 
0,75 
1.40 
3 . — 
2,25 
1,75 
1,25 
1,40 
1,10 
1,40 
1,15 
1,25 
2,50 
2,75 
0.90 
1,50 
1.75 
5.— 

29.— 

1,10 
0,60 
1,10 
2,25 
2 , 

1,75 
1 , — 
1.25 
1.10 
1.15 
0,65 
1 , — 
0,70 
2,50 
3,25 

1 25 
1 , — 
1,25 
1.50 
2 . — 

19.50 
1,50 
1.25 

12.— 
2,50 

—,— 
1,50 
1 , — 
1,50 
3 , — 
2,75 
2 , — 
2.50 
2 , — 
1,50 
5,75 
1,50 
2 , — 
2.50 
3,50 
1,75 
1,50 
3 , — 
6 , — 

' 
1,60 

' » — 
2,50 
1,75 
3 , — 
2,75 
2,25 
1,75 
1,75 
1,50 
1,75 
1,50 
3,50 
2,75 
3,— 
1,50 
2,50 
2,25 
5 ,— 

—.— 
1,50 
1 , — 
1,50 
2,50 
2,50 
2,25 
1,50 
1,75 
1,60 
1,60 
1 . — 
1.50 
1 . — 
2,75 
3,75 

Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
Cyprus 
19 landen kpl 
1965 
België 
Duitsland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Nederland 
Portugal 
Noorwegen 
San Marino 
Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
Cyprus 
19 landen kpl 
1966 
Andorra 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Nederland 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
Cyprus 
19 landen kpl 
1967 
Andorra 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Nederland 
idem fluor 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Zwitserland 
Spanje 
Turkije 
Cyprus 
19 landen kpl 

0,95 
0.85 
1.25 
5 , — 

27,50 

0,50 
0,50 
0,80 
1 , — 
2,40 
2 , — 
1,60 
1,10 
1,10 
1 , — 
1,20 
0,60 
2 , — 
1,10 
2 , 

0,65 
0,75 
1,25 
4,25 

24.50 

0,65 
1 . — 
0,65 
1 , — 
1,15 
1,40 
1,75 
1,10 
1 , — 
1 . — 
1 , — 
0,80 
1,10 
1,45 
2,50 
0,95 
0,70 
3,25 
3 , — 

25,— 

1 , — 
1 , — 
0,65 
1 , — 
1,20 
1.45 
1.80 
1,10 
0,65 
1 , — 
1 , — 
0,85 
0,85 
1,10 
1,65 
1,70 
0,40 
0,70 
1.45 
2,90 

22.75 

1.50 
1,25 
1.75 
5 , — 

—,— 
1 , — 
1 , — 
1,25 
1,50 
2,50 
2,25 
2 , — 
1,60 
1,60 
1,50 
1,60 
1,75 
2,50 
1,60 
2,50 
1,25 
1.25 
1,75 
4,75 

— , — ■ 

—,— — , — ■ 

—,— — , — ■ 

—,—. 
—,— 
—,— 

, ̂ 
[— 
, ̂ 
^ 
^ 
^ 
, ̂ 
, 
^ 
^ 
, ̂ 

—'— 
—.— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—.— 

** = postfns z. plakl<er, FDC = eerste dag brief 
Gebruikte zegels leverbaar volgens mancolijst, tevens voor en mee
lopers van het gebied Ver Europa Aanbieding vrijblijvend, port 
extra, postgiro 271040 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg U9, HALFWEG N H. Telefoon (020) 19 41 87 

Regelmatig veilingen te Hengelo (Ov.) 
Eerstkomende veiling 27 januari 1968, 
jnzendingen kunnen dagelijks geschieden 
ONZE PLUSPUNTEN: 
* lage veilingkosten 
* zeer snelle afwikkelingen 
* deskundige voorlichting en verkaveling 
* objectieve waardeschatting 
3de veiling te Hotel Deters, Beursstraat 
Vraagt veilingcatalogus aan 

Postzegelveiling TWENTHIA 
Postbus 173, Hengelo (Ov), tel (05490) 6417, (05400) 19912 

POSTZEGELHANDEL „ O L Y M P I A D E " 
biedt u aan: 
ZELDZAME ZICHTZENDINGEN van de ZUIDAMERIKAANSE LANDEN 

Zeer uitgebreid opgenomen, w o nagenoeg alle topnummers aanwezig, tallozevarieteicen 
foutdrukken wel dan met in de catalogus verm eld, strips, blokken etc 

A R G E N T I N I Ë uitgebreid opgenomen vanaf No 1 tot heden, met vele variaties, ook 
in de nummers 1/15 gebr en ongebr , tevens Service Telegr etc 
B O L I V I A zeldzame zegels/series uitgebreid opgezet, ten dele gespecialiseerd, vanaf 
No 1/heden opgenomen incl Luchtpost en Blokken 
C H I L I nagenoeg compleet opgenomen, vanaf No 1 tot heden, met Luchtpost, blokken, 
dienst, postaux etc 
C O L U M B I A uitgebreid opgenomen, w o ZEER belangrijk materiaal, veel variëteiten, 
tevens Blokken en Gebieden, en ZEER BELANGRIJK LUCHTPOST w o zeldzame 
exemplaren 
COSTARICA vanaf No 1 tot heden opgenomen, met vele variëteiten etc , tevens 
Luchtpost, Service enz , is op een enkel klein zegel na, compleet 
C U B A vanaf No 1 to t heden met talloze variaties opgenomen, incl Luchtpost, Blokken, 
Taxe, Telegr enz 
G U A T E M A L A op enkele zegels na vanaf No 1 tot heden opgenomen, ten dele sterk 
gespecialiseerd, tevens Blokken, Lucht Post, "Service etc 
H A Ï T I zeer moeilijke en zeldzame zegels zijn hierin vertegenwoordigd, geheel tot 
heden opgenomen, incl Luchtpost, Blokken etc 
H O N D U R A S Vanaf No 1 tot heden zeer uitgebreid opgenomen, vele variaties, en zeld
zame zegels, tevens belangrijk Luchtpost, Blokken en Service 
PANAMAREP uitgebreid vanaf No 1/heden op enkele kleine waarden na compleet 
opgenomen, ten dele gespecialiseerd, tevens belangrijk Luchtpost, Blokken, taxe etc 
PHIL IP IJNEN nagenoeg geheel compleet opgenomen, de klassieke zegels van keur/ 
attest voorzien, gedeeltelijk gespecialiseerd, tevens belangrijk Luchtpost, Blokken, Ser
vice etc 
S A L V A D O R geheel compleet opgenomen, ten dele gespecialiseerd ,w o zeldzame 
zegels en series b v de beide Sportseries 1935, idem v/d Luchtp , ook belangrijk Lucht
post, Blokken, Service, Taxe enz 
U R U G U A Y opgenomen vanaf No 1 tot 1960 w o zeldzame zegels en series, vele varië
teiten, alsmede Luchtpost, Service, Taxe, etc 

De hierboven genoemde landen mogen dan gespecialiseerd zijn, en nagenoeg of geheel 
compleet opgenomen, echter, de hieronder vermelde landen zijn ZEER STERK GESPE
CIALISEERD opgenomen, geen verzamelaar is ZO VER gevorderd of hij vindt iets, wel
licht te veel om aan te kunnen schaffen, wat geen bezwaar is, een volgende zichtzendmg 
zal u wederom materiaal verschaffen waar reeds lang naar werd gezocht, en niet gevonden 

BRAZIL IË ZEER uitgebreid gespecialiseerd opgenomen, van de eerste emissies zijn 
speciale zichtz gereedgemaakt, de nummers 1/22 vindt u in paren, blokken, dubbeldruk
ken, papiersoorten, en andere variëteiten gebr en ongebr bij tientallen, m prachtige 
kwaliteit, overigens is geheel Brazilië gespecialiseerd waar dat mogelijk is, tot heden 
opgenomen, incl Journaux, Lucht Post, (Prive uitg Condor, Vang) Blokken, Service, 
Taxe, Telegr etc 
D O M I N I C A A N S E REP. Zeer uitgebreid en zeer ver gespecialiseerd aanwezig w o 
zeldzame zegels en variëteiten, tevens gespecialiseerd Luchtpost compleet aanwezig, 
verder Blokken, Service, etc 
E C U A D O R Sterk gespecialiseerd over compleet opgenomen, buiten in div catalogi 
aangegeven variaties/afwijkingen, talloze niet vermeide variaties w o verschoven, dubbel
drukken etc , ook de Luchtpost is gespecialiseerd opgenomen, tevens Service, Postaux 
M E X I C O Uitermate ver gespecialiseerd, met vele unieke zeldzaamheden en variëteiten, 
opgenomen tot 1930, tevens zeer belangrijk Dienst, Taxe ,Guadalajara etc 
P A R A G U A Y Zeer uitgebreid gespecialiseerd vanaf No 1 tot heden opgenomen, veel 
getand en ongetand, variaties, foutdrukken, ook zeer belangrijk LuchtPost, Service, en 
blokken etc 
PERU buitengewoon mooi en zeer sterk gespecialiseerd opgenomen, met zeer vele 
variaties etc , zeldzame zegels zijn bij 5  en tiental opgenomen in strips, blokken etc vanaf 
No 1 tot heden incl Lucht Post, Blokken, Taxe etc 

De kwaliteit van bovengenoemde landen is uitmuntend, voor nage
noeg alle landen geldt, dat deze vanaf no 1 tot 19Ä5 gebruikt en onge
bruikt opgenomen zijn, echter NA 1945 alleen ongebruikt, met 
eerste plakker (Voor postfns zonder plakker is dit het verkeerde 
adres). Zie advertentie elders in dit blad. 

Uw aanvr'age naar 
POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
BINNENWEG 13  LOENERSLOOT  TELEFOON (02949) 3 77 
OP DEZE ZICHTZENDINGEN WORDT BIJ DIVERSE UITNAMEN 
EEN BELANGRIJKE KORTING VERLEEND. 

ZOJUIST VERSCHENEN! 
NEDERLANDSE OVERZEESE RIJKSDELEN 

904 L In heellinnen schroefband 
904 aL in heellinnen klemband 
904 aK in kunstleren klemband 
904 losse albumtekst 

Het album voor de verwende verzamelaarl 

ƒ35,25 
f 39,60 
ƒ42,75 
ƒ 2 7 , -

Telefoon (070) 11.03.19 
Prinsestraat 58-60 



Op donderdag 2 8 december 
zal verschijnen: 

serie bestaande uit 
3 waarden, met afbeeldingen 
van verschillende diersoorten. 

Toepasselijke sierlijke f.d.c. met stempel 
Jeruzalem zijn daarvoor verkrijgbaar. 

,ISRAEL", DE STAAT MET VERANTWOORDE UITGIFTEN. 

Publikatie van de Benelux-agent der Israël PTT 

VLUCHTELiNGEN-
ZEGELS 

ICEM heeft nog een beperkte hoeveelheid van de 
bekende vluchtelingenzegel ter beschikking. 

Nederland 18 + 7 ets en 40 + 20 ets 
Strookje 2 x 40 + 20 en 1 x 18 + 7 ets 

Suriname 25 + 10 ets Sur.ert. = ƒ0,70 
10 + 5 ets Sur.ert. = ƒ0,30 
Strookje 2 x 10 + 1 x 25 ets è ƒ 1,30 

Ned. Antillen 3 5 + 1 5 ets Ant.ert. = ƒ 1,— 
geen strookjes 

Ook F.D.C.'s. 

Bestellingen en andere Informatie: Postbus 702, 
Den Haag, giro 333 

KERST AANBIEDING 
I tal ië: 537° fSO,—; 539-*1*« ERP f100,—; 5«7-49«* Tabak f95 ,—; 4«0-61»» 
Nato f24 ,—; Paketzegels 67»» slechts f500,—, leer schaars. Trieste A : 39-41»» 
ERP f110,—; 79-81 • • Tabak f40,— ; 176-77»» Nato f20,—. Saar: 277 + LP 13** 
Europaraad f200,—; Luxemburg: 514-16" Europa 1954 f135,—. Vaticaan: 
232-33»» Europa-apostel f 23 ,—; 161-2» f40,—; 163-66» f75 ,—; 173»» f 3 2 , — ; 
187-8° f 60 ,—; 189-90° f60 ,—; Luchtpost 22-3° f70,—; blok 2° f60 ,—. België: 
267-72» f23 ,—; 308-14» f32 ,— ; 383° f 110,—; 362° f60,— ; 394-400» f120,—; 
400° f85 ,—; 436»» f30 ,—; 437»» f30 ,—; 513-18»» f45 ,—; 519-26*» f22 ,— ; 
410»» f90 ,—; blokken 27-28»» f170,—; Zwitserland: blokken 2»» f 80 ,— ; 
2» f50,— , 2° f170,—; 4»» f 55,—; 8»» f60,— ; 9»» f65,—; 9° f65 ,—; 10*» f55 ,— 
11° f250,—; 12* f90 ,—; 12» f 110,—; 13» f55,—; 15» f60,—. Vraagt ome gratis 
prijslijst. 

Tevens hebben wi] prachtige zichtzendingen van Denemarken, Noorwegen, 
Zweden, IJsland, modern Cyprus, Malta, Gibraltar, Engeland periode Elizabeth. 
Ierland, Oostenrijk en Saargebied na 1945 U kunt de boekjes één week bekijken 
Minimumuitname bedraagt f30,—. Gezellig voor de feestdagen. 

Postaeegelhandel C Opscho l tens 
Bergselaan 81B, Rot terdam-H. Telefoon (OtO) 28 32 76 

Eerstedagbrieven Nederland en Overzee 
Zeer voordelig. » = ongeadresseerd -I- 10% Suriname 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E 10 
Itep 
E l l 
E12 
E13 
E U 
E15 

89,— 
75,— 
75,— 
34,— 
50,— 
50,— 
20,— 
38,— 
32.50 
9,— 

32,— 
18,— 
25,— 

E16 
E 17 
E 18 
E19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26* 
E 27 
E 28 

27.— 
21,— 
U,— 
20,— 
U,— 
U.— 
9,— 

16.50 
17.50 
20.— 
11,— 
16,50 
10,— 

E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 34* 
E 35* 
E 36 
E 37 
E 38 
rest 70% 

9,— 1 
5 — 
7,50 
5,50 
8,— 
7.50 
2.— 
6,— 
1,75 
8,50 

N.-Guinea 
E l 29,— 1 

Postzegels Nederland gestempeld tot nr. 264 80%, daarna 70%. 
f30 ,— porto extra. 

E l 
E2 
E 3* 
E 4* 
E 5* 
E 6* 
E 7* 
E8 
E9 
E10 
E l l 
E 12* 
rest 70% 

Bestellingen onder 

75,— 
75,— 
95.— 
17,50 
95,— 
90.— 
39,— 
25,— 
25,— 
20,— 
3,— 
9,— 

J. P. LAMAN TRIP, Haarlemmermeerstraat 150-11, A'dam 



Z I C H T 
ZENDINGEN 
MET EEN VERFIJNDE EN DOORDACHTE SAMENSTELLING. UITSLUITEND 100% KWALITEIT TEGEN NORMALE PRIJZEN. WIJ 
VERKOPEN NIET ONDER DE MARKT (OOK NIET MOGELIJK BIJ EEN DERGELIJKE KWALITEIT) MAAR BEREKENEN OOK GEEN 
FANCY-PRIJZEN. OP ENKELE ZEGELS/SERIES NA: NEDERLAND 70-80 % NVPH-CAT., LANDEN WEST-EUROPA 30-50 % WERT. 
ONZE ZENDINGEN HEBBEN EEN GEMIDDELDE WAARDE VAN ƒ2500,— PER ZENDING. VRAAG EERST DE GRATIS PROSPECTUS! 

POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE' 
Filatellstische Postorder- en Zichtzendonderneming i^ Correspondentieadres: Postbus 24, Oostvoome, Holland 

Kantooradres: Lijsterbeslaan 18, Oostvoorne, Holland 
Kantooruren: maandag t/m vrijdag 9-12 en 13-17.30 uur 
Telefoon (01885) 34 09 - Privé (01885) 32 25 (na 18 uur) 

179e 
POSTZEGELVEILING op zaterdag 2 7 januari 1968 in „Frascati", 

Amsterdam 

O.a. interessante afdeling EO-FILATELIE 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL 
Kleverlaan 9 7 - BLOEMENDAAL 
Telefoon (023/02500) 5 61 54 

Catalogus gratis op aanvrage 

NEDERLAND 
Postfris, zonder plakker. Nummers volgens speciale catalogus 1968. 
No. 5i f 1,75. 55 f1,75, 58 r i .50, 61 fO,75, 62 f7,50, 63 ƒ3,75. 75 
f50,—, 81 f 12.—, 82 f3,50, 106 f0,50, 107 ƒ4,50. 108 f6,—, 109 
ƒ21.—,110-113 ƒ4,75,114-115 ƒ0,90.116 ƒ3,50,118 ƒ3,50,119 ƒ2,— 
120 ƒ2,25, 121-123 ƒ0,90, 121B ƒ5,—, 121C ƒ2,50, 121F ƒ0,50. 122B 
ƒ0,75, 122C ƒ1,50, 122F ƒ0,50. 132 ƒ1,—, 139 ƒ0,85, 140 ƒ6.—, 141-
143 ƒ9,—, 144-146 ƒ2,70, 148 ƒ1,—. 153 ƒ1,75, 154 ƒ2,25, 166 ƒ2,—, 
167 ƒ3,—, 201 ƒ3,—, 229 ƒ6,50, 230 ƒ6,50, 270 ƒ2,50. 283 ƒ3,—, 284 
ƒ4,50, 285 ƒ3,25. 286 ƒ10,—, 288 ƒ6,—. 289 ƒ1,—, 290 ƒ3,—, 291 
ƒ3.—, 292 ƒ14.—, 307 ƒ2,25, 310 ƒ0,30, 318 ƒ1.—. 322 ƒ5,—, 327 
ƒ0,50, 328 ƒ3,—, 500-503 ƒ4.—, 563-567 ƒ11,—, 578-581 ƒ12,—, 
602-606 ƒ12,50, 638-642 ƒ12,—, 663-667 ƒ7,—, 668-672 ƒ14,—, 680-
684 ƒ4,—. 685-689 ƒ5,25, 699-703 ƒ7,—, 744-748 ƒ6,—. 
Portzegels 61-64 ƒ7,—, 65-68 ƒ 2,50. 
Tête-bêche: 67a ƒ6,—, 68a ƒ8,—, 67b ƒ32,—, 68b ƒ110.—. 

A. VEENHUIZEN 
Sappemeer. Telefoon (05980) 23 24. Postgiro 805617. Bankgiro 
811486 (Amrobanic Sappenneer). 
Bestellingen boven f30,— portvr i j . 
5% kort ing bij aankoop boven f25,—, 10% kor t ing bij aankoop 
boven f 100,—. 

Zeer speciale aanbieding NEDERLAND 
alte zegels zijn postfris zonder plakker. 
Nrs. catalogus N.V.P H. 

220-23 
289-92 
305-09 
350-55 
402-03 
428-42 
454-59 
460-68 

15,75 
19,50 
11,— 
16,— 
4,50 
4,25 
1,60 
6.25 

474-89 
508-12 
513-17 
5a-48 
550-55 
568-72 
588-91 
592-95 

25,50 
2,10 
5,— 
5.25 

14.— 
9.25 
2,45 

31,— 

602-06 
678-79 
690-91 
704-08 
719-23 
724-25 
749-53 
754-55 

10,75 
13,50 
1.05 
4,30 
6,50 
1,90 
K— 
0.45 

771-73 2.60 
776-80 2,75 
Postx. boekjes 
56 6,25 
57 2.— 
58 1,45 
59 1.85 
60 1,25 

Eerstedagbrieven Nederland & O.G. 
Nederland 
E10 18,— 
E U 15,50 
E 25 21.— 
E 28 9,— 
E 38 8,25 

Nw. 
E1 
Ned 
E10 
E15 
E16 

Guinea 
34,50 

Ant. 
13,— 
2.25 
9,50 

E 44 2,35 
E 48 2.45 
Suriname 
E12 8,50 
E13 16,50 
E15 3,75 

E48 
E 49 
E 50 
E 52 
E 55 
E 56 

1,55 
3,75 
1,70 
3,75 
1,35 
1,75 

Dit is slechts een greep u i t onze voorramd. 
Aanbieding vrijbliivend op voorraad, bestellingen boven de f 100,— portovrij. 

H. LANGENDIJK 
Bergstraat M - Telefoon (010) 22 S2 «1 - R O T T E R D A M 



KLEINE ANNONCES 
De redac t ie k a n geen v e r a n t w o o r 
deli jkheid n e m e n voor de bonafidi-
te i t de r onde r s t aande ad res sen . 

Prijs der annonces ƒ 0,70 p . m m . 

A A N G E B O D E N 

NIEUWTJESABONNEMENTEN 
EUROPESE LANDEN: KOERS
WAARDE + lO'/i. C. van de r Zan -
den- te Veele, K w a r t e l s t r a a t 50, 
Wijclien. 

1000 versch groot Ts jecho-Slowa-
kije ƒ 60,— , 500 verscn . Rus land, 
groot formaat ƒ 50,—, 1000 versch . 
Rusland, groot fo rmaa t / 110,—; 
lOOG versch. Roemenie / 50,—; 400 
versch. Hongari je groot fo rmaa t 
/ 27,50; 1000 versch. Eng. K o l o m e n 
f 30,—. In te rna t iona l S t a m p T r a d e 
Anne de Vries. Pos tbus 312, Am
s t e rdam. Tel. 5 57 90. Pos tg i ro 
nr 12 36 89. 

Maak zelf een boek van u w blad 
met een ve rzame lband ! Elk n u m 
mer k u n t u direct zelf „ i n b i n d e n " . 
Voor he t Ned. Maandblad v. P h i 
latel ie leveren wij u i t v o o r r a a d ver 
zamelbanden in luxe u i tvoer ing , 
grys kuns t lee r bek led ing m. goud-
o p d r u k op rug en pla t en met een 
s t rook zelfklevende e t i ke t t en m e t 
de j aa r ta l l en 1960 t / m 1969. Prijs 
p . s tuk f 6,—, bi] 5 s tuks f 5,60 p . 
s tuk, bij 10 s tuks ƒ 5,20 p . s tuk . 
Lever ing geschiedt f ranco pe r post 
na on tvangs t van uw overschr i j -
ifing op onze pos t r eken ing 17 99 80 
V.V. Business Systeme, Baarn , 
Cemstraa t 12. 

a angeboden door pa r t i cu l i e r FDC 
Neder land (compleet) nr . 1 en 2 
Dpengesneden. Br ieven m e t bod 
aan A. R. C. Neder land , pos tbus 
213, A rnhem. 

Aanbieding N e d e r l a n d x x x volgens 
NVPH-cata logus- 404-427 en 443-
448 en 806-819 en 826-847 65»/o, 449-
473 en 490-517 en 774-805 75»/« 
538-773 en 820-825 met combina t i e s 
30«/o, FDC's, van E.54 af 65'/., 
oudere n u m m e r s (voor raad bep.) 
30Vo. F i rma Franco BoUo, Lange-
reis 11, Hoogwoud (N.H ). 

NIEUWTJES. W I J ve rzo rgen voor 
par t . en hande l de n w e . ui tgif ten 
v a n zegels e n / o f fdc's. Desbetref
fende koersl i js t g ra t i s op a a n v r a a g 
verkr i jgbaar . F i rma , , Impol lex" , 
Nic. Wi t senkade 16, A m s t e r d a m . 
Tel. (020) 6 58 05. 

HONGARIJE: 2=0 s tuks / 6,50; 500 
ƒ 24,75; 1.000 ƒ 49,50 (deze in s tock-
boek). Alle versch i l l ende , geen 
r embour s , vrij op zicht. Gevraagd 
Oostenri jk 1850/67 G. Szegedi , P r . 
B e r n h a r d k a d e 26a, R o t t e r d a m . Tel. 
(010) 22 71 09. 

Ins teekboeken m e t k le ine schoon-
heidsfouten. Twee st. voor ( 9,50 in 
postzegels of op giro 66 33 23 
t .n.v. Ter Hors t -Ut rech t I n h o u d 
16 kan ten met 12 s t roken pe rga -
mijn, p lm. 22 x 30 cm, gebonden 
Filatel ist isch gefrank. m e t bijz ze-

els. 

od gevraagd op fou td ruk Zomer -
egel 1967 25 c zonder w a a r d e -
andu id ing . Br. onder nr . Ph . 571 
an Boom-Ruygrok N.V. te Haa r -

em. 

ichtzendingen N.O.R. Billijke pr 
ok geschikt voor ve ren ig ingen 
lts de af rekening p laa ts v m d t 

innen 1 m a a n d . J F. C o r d e m a n s 
orentzl . 50b, Sch iedam 

e koop aangeboden postfr isse en 
ebr. ser ies alsook losse w a a r d e n 

Gr ieken land . De verzorg ing v. 
ancolys ten zie ik g a a r n e tege-
oet J Maan, Osdorpple in 78. 
m s t e r d a m . Tel. (020) 19 43 30. 

Bigmail , half kilo, me t h o n d e r d e n 
adressen van postzegel- en hobby -
clubs gehele w e r e l d : ƒ 2,50 op gi
ro 86 68 31 van C. J . H. t e r Riet, 
Get fer t smgel 112, Enschede . 

Te koop aangeboden 2 comple te 
vellen van 200 .stuks "s cent 1876, 
resp . perf. 13'/Ï X 13'/< en 12'/- x 12. 
w a a r v a n 20 zegels ll'/s x 12. Volle 
gom zonder p l akke r . Br ieven on
der nr . 574 aan Boom-Ruygrok 
N V. te Haar l em. 

Verzamel ing Neder l and en O . G , 
cat .w. / 11.500,— voor / 8.500,—. 
A. Swets , J acob v. Lenneps t r . 31, 
Ams te rdam. 

S tor t ! 25,— op giro 95 29 56 t .n.v. 
J Huizinga, Rijksweg 65, Delf-
ziU en u on tvang t een assor t pfr. 
of l ichtgest . zegels, geen doubl. , 
min w a a r d e Yvfr. 0,50 p.st., n a a r 
mijn keuze v a n : Oostenr . + Zwits . 
^ I ta l i3 Yvfr. 80,-, Scand inav ië 

85,-, BRD + WBerli jn 105,-, Eng 
- Kol. e.d. 115,-. Tevens aangeb . 
coll. F in land Yv. 3500,— met vele 
var . m de n r s . 5-60 en coli. Noorw. 
Yv. 1300,-. 

Te koop 50 FDC's Neder l and E2, 
12, 14-27. 29-62 ƒ 625,— benevens 
LP 13 / 50,—. Br ieven onder n r . 
Ph. 578 aan Boom-Ruygrok N.V. 
te Haar l em. 

M A U R I T I US. Maur i t ius he t 
n i euwe Duitse postzegel k l eu r en -
ti jdschrift nu ook in Neder land ver
kr i jgbaar ! Dit u i tgebr . en smaak
vol verzorgde blad verschi jn t één 
maal pe r m a a n d . Abonnee r t u zich 
tijdig op dit u n i e k e en u i tgebre ide 
maandb l ad bij uw h a n d e l a a r of bij 
de a l l één -ve r t egenwoord ige r voor 
Nede r l and : fa. , , Impol lex" , Nic 
Wi t senkade 16, Ams te rdam-C Tel 
(020) 6 58 05. 

Bod gevraagd op verz. Dui ts land, 
Bundespost , Berlijn en DDR. Cata
loguswaarde Michel ru im 9000,- M 
Verz. België. Ca ta loguswaarde Bo-
rek ne t to ca ta logus 2700,- M. C. G. 
Schut , Het B lauwgras 55, Drach
ten. 

Verzamel ing Liechtens te in (onge
bruikt ) in KA-BE a lbum, w a a r d e 
Yver t ru im fr. 5.000,-, u i te rs te p r 
/ 1 850,—. P. Jonge j an , Rozenlaan 
24. Boskoop. Tel. (01727) 25 41. 

PROEFZENDING NOR. Liet u 
hem al k o m e n ' Boekles waa r 
, , avon tuur" in zit. Altijd iets 
, , l euks" Ik heb geen tijd om alle 
zegels te bes tude ren op s tempels , 
tand. e tc . U wel en prof i teer dus 
Billijke prijzen en k o r t i n g e n ! ' Zie 
ook onze adve r t en t i e e lders in dit 
blad. Een k a a r t i e (met r e f ) voor 
PROEFZENDING n a a r Pzh. N 
Overduin . Soest, Kolonieweg 6. 
Tel. (02155) 48 41. Giro 38 57 25. 

Te koop : m u n t e n , prijslijst ver 
kr i jgbaar door s tor t ing van / 1,— 
op g i ro reken ing 67 40 54 A. J . v. 
d Berg, Mahlers t r . 3, Vlaard ingen . 
Inkoop en ve rkoop van m u n t e n 

Bod gevraagd op 800 serie? bevrU-
dingszegels 1944-1946, nrs 428 t / m 
442; bovendien , 100 x 428, 100 x 430 
100 X 432, 100 X 433 4 x 434 
400 X 438 100 series toeslagzegels 
1946 n r s 454 t / m 459 (alles ongest . 
in vel len) . A lbum kroningsze^els 
1937 Engeland en ko lomen, onge-
btemoeld Br onde r nr . Ph 586 
aan Boom-Ruygrok N.V. te H a a i -
lem. 

Voor luminesce rende zegels iiit-
gez Engelse zegels, heeft u d e P h i -
la tes t -Fi l te r nodig Filtei / 5 ,i0 
incl s taafhuls en batteri i / 7.80 
Verkr i jgbaar (franco^ tegen s to i -
ting op giro 1 25 34 14 P W. 
Meinhard t , V laskamp 200. Den 
Haag. 

Bod gevraagd Duits land Oost en 
West in 2 Davo-a lbums / 1700 — 
volgens Globus Net to Kata logus 
waarbi j ca. / 500,— vooroorlogs 
Onder 50"/ft geen in teresse . Tel 
aanb . onde r nr . (010) 27 33 41 

Te koop ve rzamel ing Frankr i jk , 
Yv. '68 frcs. 12.000,— voor [ 2900,-
J. Kluft, Kamee l s t r 23. Wormer 

S k a n d i n a v i ë zowel k lass iek als 
m o d e r n van ƒ 0,35 to t { 0,50 met 
Yver t fr. Br . o n d e r nr . P h 597 
aan B o o m - R u y g r o k N.V. te H a a r 
lem 

Pa r t . v r a a g t bod o p : Nede r l and , 
S u r i n a m e , Ned. An t . Vele d u b b e 
le ser ies . Na-oor logs . Post f r is zon
der p l a k k e r . Cat .w. / 1450,—. J . K. 
Elshout , Dr i ebe rgens t r . 259, Den 
Haag. Tel. (070) 36 23 01. 

P a r t i c u l i e r b iedt zijn collect ie Oos
tenr i jk te koop aan Zeer mooie 
kwal i te i t . I n h o u d Yver t fr. 13.500. 
Prijs n a d e r overeen te komen . J 
A. Rompes . Ni jenrodep lan t soen 
4-II te U t rech t . Tel . (030) 44 17 78. 

Bod g e v r a a g d : verz . Dui t s land '45-
'49; Am. zone, Sovje t -zone, Rheinl . 
Pf. ongebr . (Ie pi.) cpl. Baden-
Wur t t . o n g e b r . / g e b r . mcp l . Waar 
de r u i m frs. Yver t 3000,-, t evens 
los te k o o p : 3e n j k . OSTROPA-
blok m e t t en toons te l l ingss tempel 
(zeer mooi), Wagne r ongeb r (Ie 
pi ), b e r o e p e n gebr . cpl. enz. K. P. 
V. Eijsden, Het Kle ine Loo 281, 
Den Haag. (Tel. (alleen weekends ) 
(070) 83 38 80. 

P r a c h t coli. België ca. 16000,-
Fr . Yver t . Luxe kwal i te i t . Meeste 
ser ies zowel p.fr. als g e b r u i k t aan 
wezig. Vraagpr i js 4750,—. Telef 
(020) 13 08 78. 

P r a c h t i g e collectie N e d e r l a n d in 
k l e m s t r o k e n , p rak t i sch comolee t 
m e t al le t o p n u m m e r s , vanaf 1872 
ongebru ik t /pos t f r i s ; cat . / 10.000,-
voor j 6.250,-; tel . (08800) 2 55 71 

A a n g e b o d e n : W. Dui t s land en Ber
lijn, gebr . en pfr.; n i euwt i e s . Man-
colijsten a a n : Me inha rd t , V la skamp 
200, Den Haag. 

Oos t -Europa vóór 1945 is een reëel 
en i n t e r e s san t ve rzamelgeb ied . Ik 
wil mijn doub le t t en van deze lan
den (vaak vri jwel comple te col
lecties) v e r k o p e n of rul len Br 
Pos tbus 4003 te A m s t e r d a m 

Te k o o p : Ned en O.G. 'U g e s t , 
res t Ie pi. en postfr Cat. pr . 
/ 2860,- voor f 1650,-. Va t i caan . 
Yver t frs. 1460,-, voor f 600,-. K. 
F r a n t z e n , R idder Voss t raa t 26, Ge
leen Tel. (04494) 55 74. 

S to r t J 25,— op giro 76 22 71 t n.v. 
C. J . Bauer -Ve lden , v. Zeggelen-
s t r aa t 104, Haa r l em, en u on tvang t 
f ranco 25 s tuks nr 637 (10 g l d ) . 
Ui t s lu i tend u i tgezoch te exempl . 
me t r onds t empe l . 

Europa . F o u t d r u k 1961 zonder rose 
G r i e k e n l a n d . Yver t 1968 100 fr 
Postfr is zonder pi. / 35,— J. Lot
te, W. Church i lUaan 21h, Spi jke-
nisse 

Ned. b lok v. 4 Postfr is . Bod gevr . 
n r s . 91/94, 106, 139/40, 310/12, 323/ 
26, 332/46, 374/473, 490/533, 538/ 
770. 774/819, 826/52, 854/56, 858/62, 
865/kind '67. Ca tw. p lm. ( 2560,— 
M. Va t s t enhoud , Legmeer s t r . 28 te 
A m s t e r d a m . Tel (020) 17 19 61. 

Aangeb F rank r i j k p fr. fraai opge
zet, ca t w a a r d e N.Fr . 2200,-. Veer
man , Spoors t r . 45, Bodegraven . 
Tel. (01726) 24 04. 

Te koop Ned en Overz . gebieds
delen, Ie p l a k k e r Cat w a a r d e 
/ 650,—. Vraagpr i js 50"/«. B r a n d -
ligt, Lohuis 53, N i e u w e n d a m . 

Enee l and ca. 25"/» eat . Gra t i s toe
zending spec aanb ied . Inl F A M 
Pie te r sen , Monne t l aan 65. U t rech t 

Bod gevraagd op 238 Churchi l l -
Crowns m u n t e n . Br. onde r nr 
Ph 605 aan Boom-Ruygrok N.V te 
H a a r l e m 

T h e m a t i e k , bijv. UNO, Z. Korea , 
nrs . 83 124 mcl 107A en 108A on
gebr . . Vluchte l ingen P a r a g u a y LP 
nrs . 257/60 ongebr , P a n a m a LP 
nrs . 199/203 ongebr . . Spor t Bulga
rije n r s 224/237 en 252/57 gebr . 
Rode K r u i s , Ver Europa compl , 
etc. Br. nr . Ph. 596 aan Boom-
Ruygr ok N.V. te Haa r l em 

Hoogste bod gevr . op postzegel-
verz . Neder l and '49-'64 gebr . en 
ongebr . Cat w a a r d e N V P H f 450,-. 
Tel (01720) 28 28. 

G E V R A A G D 

Gevr . zegels van Ch ina van vóór 
1950, a l smede M a n d s h u k w o en 
Shangha i . R. A. D. Wier inga , S tuy -
vesan ts t r . 161, Den H a a g 2a. 

Munten , ook ve rzame l ingen , koopt 
s t eeds : P. C. de Vries , Laan de r 
Vrijheid 49, B e r g s c h e n h o e k . 

Te koop gevr . Vl iegbr ieven (spec 
v luchten) , ook Zeppe l in en Bal lon-
post. Br ieven aan W. J . Len t ing . 
Loosdu insekade 55, D e n Haag. 

Te koop gev raagd postfr isse zegels 
van Nede r l and en Overzee . Ook 
collecties. C. Wi l lemsen, J a n s e n 
plein 43-III, A m s t e r d a m - W . Telef. 
(020) 11 05 26. 

Gr i eken l and s t eeds te koop gevr 
oude b r i even en Y v e r t n r s . 1-100, 
113-145, 179-255 gebr . Aanb ied ingen 
H. C. van Ginhoven , Kanaa l s t r . 
151. Lisse. Tel. (02530) 36 76. 

Gevraagd : Spec imen o p d r u k k e n 
N.O.G., D. L. A. T jaden , P o o r t a k 
ker 2. Knegsel . Tel . (04905) 578. 

Wie wil ru l len FDC nr . 1, 2, 3, 4 en 
9 tegen o n g e b r u i k t e se r ies N e d e r 
land vanaf 1940 G. C. S t a r k e n b u r g , 
Dr. Langeve ldp le in 7, S l i ed rech t . 
Tel. (01840) 34 12. 

B e k w a a m fi latel ist en v e i l m g b e -
zoeker zoekt con tac t m e t a fne
mers van be legg ingsob jec ten . Col
lect ies van gehe l e w e r e l d t egen 
mat ige pri jzen Br. o n d e r nr . P h 
613 aan B o o m - R u y g r o k N.V. te 
Haar l em. 

Te koop g e v r a a g d : FDC's Neder l . 
en Overz., ook v e r z a m e l i n g e n en 
res tan ten . J . D. A l d e r k a m p , Aris to-
te les laan 22, Zeist . 

Gevraagd m pr i j sopgave : Po r t ze -
gels N O.G op brief. Verzamel in
gen met de o u d e r e zegels De 
n i euwere u i tgaven m vel len of v e 
delen. A. R. van de r Graaf, P r i n -
sesselaan 15, E rme lo . Tel. (03417) 
23 30. 

G e v r a a g d ' Covers N i e u w - G u i n e a 
1 t / m 5, Ned. 1 t / m 10. Sur . 1 t / m 
10. Ook losse. J W. Hoogstra , 
Weth. Ni jhu i ss t raa t 77. Enschede . 

Voor mijn nog besche iden ve rza 
meling m u n t e n te koop gev raagd . 
H. Buijs, B de Manlaan 19, Breda . 

Verzamelaa r v a n N u m m e r s t e m p e l s 
v raag t te k o o p : N u m m e r s t e m p e l s 
van Neder land op alle v o o r k o m e n 
de emissies en w a a r d e n . Ook op 
paren , s t r ippen en b lokken . A a n b . 
te r i ch ten a a n : A. Be rhoud t , 
Baa rdse s t r aa t 5, Ro t t e rdam-7 . 

Te koop gevraagd m a s s a w a a r . H. 
t e r Morshuizen, E rasmusp le in 36, 
Den Haag. Tel. (070) 63 98 21. 

Gevraagd alle pos t s t empe l s , post
s tukken , FDC's e tc . op he t gebied 
van de Olympische Spelen . Spec, 
oude r m a t e r i a a l en d e p r o p a g a n d a 
(Huygens ') k a a r t e n 1928. J . E. 
Stolk, W o u d e n b e r g s e w e g 3, Zeist . 

D I V E R S E N 

j . g. mi l laard , beëd igd f i latel is t isch 
m a k e l a a r - e x p e r t : k e u r i n g e n en 
t axa t i e s , inl. gr . ve rk r i jgb . h o v e 
n ie rsweg 18, t iei , t e l . (03440) 38 79. 

Verzamel t u V.N. en/of V.E.?7 
Ja? Wordt dan lid v a n de gespec 
Verenig ing op di t gebied . Secre ta 
r iaa t : C. Spoe lman , I n s s t r a a t 18, 
R i d d e r k e r k . Tel. (01896) 47 55. 



BUITENLAND 

Zwitserland de bijzonder mooie 
Pro-Juventute-serie op R-brief en 
222 verschillende zegels, slechts 
voor ƒ 5,-. Te bestellen onder con
tante betaling bij: Werner Ludwig, 
Widnau (SG.) Zwitserland. 9443.-
Llechtenstein. Nieuwtjesdienst van 
Liechtenstein en Zwitserland. Uit
voering V. mancolijsten. zlchtzen-
dingen tegen goede referenties. 
PHILTRADING FL 9494 Schaan -
Liechtenstein. 

Ruil postfriisse serie Oost-Europa 
tegen idem West-Europa op basis 
Michel of Zumstein 1968. Corr. Fr. 
of D. Voronca Constantin, SUCEA-
VA, Str. Mihail Sirbu nr. 8 Kume-
nië. 
Verzamelaar in Venezuela zoekt 
ruilpartner voor Nederlandse ze
gels. Correspondentie Engelse of 
Spaanse taal. Brieven aan Erich 
Behling. Apartado 567, Maracaibo, 
Venezuela. 

De sluitingsdatum van 

nummer 1968 is gesteld 

22 december a.s. 

Het januarinummer wordt 

zorgd op 17 en 18 januar 

het 

op 

per 

. 

januari-

post be-

TE K O O P : 
Gebruikt en ongebruikt volgens Yvert, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk, Liech
tenstein, Italië, Nederland en Zweden, ä 50 cent per Yvert franc. 
A . H . van Elk, Wilhelminalaan 6, Beuningen (Geld.). Tel. (08807) 218 

AANBIEDING VERENIGDE NATIES 
Yvert Postfris 
1/11 Franlcecrwrd. 45,— 

12 VN-dag 1952 2,40 
13/14 Mensenrechten 4,25 
15/16 Vluchtelingen B,75 
17/18 UPU 9,50 
19/20 Techn. ass. 5,75 
21/22 Mensenrecht.'53 7,75 
23/24 FAO Ä,75 
25/26 Genève-gebouw 17,75 
27/28 ILO 9,— 
29/30 Mensenrecht. '54 45,— 
31/32 ICAO 17,75 
33/34 UNESCO 5,75 
35/37 10 jr. VN 8,75 

Blok 1 300,— 
38/39 Mensenrecht. '55 3,25 
40/41 UIT 3.25 
42/43 W H O 3,25 
44/45 VN-dag1956 1,75 
46/47 Mensenrechten 0,85 
48/49 Metereologie 0,85 
50/51 Strijdkrachten 0,85 

id. 2e oplage 1,70 
52/53 Veiligheidsraad 0,85 
54/55 Mensenrecht. '57 0,85 
56/57 Atoomenergie 0,85 
58/59 Central Hall 0,85 
60/61 4 + 8 ets 0,85 
62/63 VN-dag 1958 0,95 

64/65 Mensenrecht. '58 0,95 
66/67 Flushing 1,60 
68/69 Europa-hulp 2,60 
70/71 VN-dag 1959 1,95 
72/73 Vluchtelingen 1,15 
74/75 Paleis Chaillot 1,15 
76/77 ECAFE 1,15 
78/79 Bosbouw 1,15 
80/81 15 jaar VN 1,10 

Blok Nr. II 14,— 
82/83 Wederopbouwb. 1,15 
84/85 Int. Gerechtshof 1,15 

Yvert 
86/87 Int. Mon. fonds 
88 30 ets frankeer 
89/90 ECLA 
91/92 VN-dag ■61/ECA 
93/95 UNICEF 
96/97 Huisvesting 
98/99 Anti Malaria 

100/03 4 frankeerwrd. 
104/05 Hammarskjöld 
106/07 Congo 
106/09 Wereldruimte 
110/11 Unseat 
112/13 Anti Honger 
114 UNTEA 
115/16 Alg. Vergadering 
117/18 Mensenrecht. '63 
119/20 IMCO 
121/24 4frankeerwaarden 
125/26 Wereldhandel 
127/28 Narcoticabestr. 
129 Atoomteststop 
130/32 Opvoeding 
133/34 Spec, fonds 
135/36 Cyprus 
137/38 UIT 
139/40 20jaarVN/ICY 

Blok III 
141/44 4frankeerwaarden 
145/47 Bevolkingsgroei 
148/49 Wereldfederatie 

$ 1 . 
WHO 
Koffie 
Waarnemer 
Unicef 
5 ets frankeer 
Ontwikkeling 
1 'X ets frankeer 
Onafhankelijkheid 
Expo 
Toerisme 

Levering zolang voorraad. Portovrij vanaf f 35,—. Prijsveranderingen voor 
Voor een gedetailleerde aanbieding met fdc's, afstempelingen enz. vraag mi 
Ook voor VERENIGD EUROPA, PADVINDERS, 100 JAAR POSTZEGELS 
U W ADRES: 

Postfris 
1.15 
1.65 
4,80 
2,25 
2,75 
2,— 
2,50 
2,90 
4,35 
4,35 
2,— 
2,— 
2.— 
3,60 
2,— 
2,— 
2,— 
3,75 
1.75 
1,75 
0,45 
1,20 
1 , — 
1 , — 
1,50 
1,50 
3,10 
3,35 
1,20 
1,50 
5,65 
1,50 
1,25 
0,85 
1,25 
0,30 
0,90 
0,10 
0,90 
2,15 
1.10 

behouden
n prijslijst. 
enz. 

POSTZEGELHANDEL J. VAN DER BURG 
Bullepad 26 (Postadres: Postbus 9048)  A M S T E R D A M  O S D O R P  T e l . 191039 
P.S. Zoek al het aangeboden mater iaa l ook te koop, postfr is, gebr 
enz. 

u ik t , fdc's 

M. Verhulst 
Honingerdi jk 32, Rot terdam 

* * Postfris zonder plakker 
* Postfris met plakker 
° Gebruikt 

397401»* 0,60 
405411** 0,40 
423427** 0,60 
444448** 0,50 
449453** 1,75 
449453° 1,60 
454459** 1.90 
469473** 1,70 
490494** 3,— 
495499»* 2,50 
500503** 3,60 
500503° 1,70 
504505** 0,80 
506507** 0,90 
508512** 2,40 
513517*» 5,60 
538541** 4.60 
542543** 2,— 
544548*» 6,— 
550555»* 15,— 
556560** 26,— 
561562** 1,80 
563567»» 10,— 
568572** 10,— 
573577*» 8,— 
578581*» 10.50 

562** 0,60 
583587»* 11 .— 
583587° 10.— 
588591»» 2.70 
592595»» 34.— 

596600** 6,50 
602606»» 11,50 
607611»» 7,50 
612616** 10,— 
638642** 10,50 
636642° 8,— 

643** 0,80 
644645** 1,30 
644645° 1 , — 
646650** 5,50 
652656** 5,50 
658662*» 6,— 
663667»» 6,30 
668672»» 14,— 
673677»» 5,— 
678679»» 14.— 
680684** 4.— 
680684° 3.— 
685689** 4.70 
665669° 4,— 
690691»» 1 , — 
692696»» 5.— 
697696** 1,75 
699703*» 6,— 
704706** 5 — 
710711** 0,70 
712716** 3,50 
717718** 0,70 
719723** 7 — 
724725** 2,30 
726727** 0,70 

Aankopen beneden f iO,— worden met verz 
Verkopen geschieden contant of onder rembou 
Postgiro 181510 
Bank: Algemene Bank Nederland, Westersingt 

Wij kopen ook in tegen hog 

Nrs. N.V.P.H. 
Cat. 

728732** 
733734** 
735739" 
740741 ** 
742743** 
744748** 
749753** 
754755** 
756760»» 
761762»» 
763767»» 
768770»» 
774775** 
776760** 
781782** 
783787** 

788** 
794798** 
799800** 
801805** 
606809*» 
611614** 
815816** 
817818** 
826827** 
829833*» 
835837*» 

836** 
841845*» 

1968 

4,— 
1,70 
4,70 
1,50 
2,— 
5,— 
4,— 
0,50 
3,— 
1.20 
3.— 
1.60 
0.60 
3,— 
0,90 
4,— 
1,90 
2,10 
1,20 
1,80 
0,70 
1.50 
0,60 
0,90 
0,60 
1,90 
0,75 
1.25 
1,65 

endkosten verhoogd. 
rs. 

1, Rotterdam. 

e prijzen 

Van hetgeen ik in het oktobermaandblad onder no Ph. 435 aanbood 

IS N O G LANG NIET ALLES VERKOCHT 
Het kan zeker de moeite lonen alsnog met mij in verbinding te treden onder no. Ph. 
559, BoomRuygrok N.V. te Haarlem. 

1 ki lo Belgische Spoorwegen, enorme verscheidenheid, met hoge waarden f 37,50 
1 ki lo Spanje, uitsluitend gelegenheidszegels. dus nog geen cent per stuk f 49,— 
1 ki lo ZuidAfrika, uitsluitend gedenkzegels f 60,— 
Porto f 1,50 per ki lo extra. Giro 555957  Telefoon (02159) 194 65 
POSTZEGELHANDEL P. KOOPMANSCHAP  Huizerstraatweg 10  NAARDEN 

Collectie Nederland en Overzeese gebiedsdelen, gebruikt, in 

uitgezochte kwaliteit 
Cat. waarde ca. f10.000,— tegen 70% aangeboden Idem ongebruikt tegen 60%. 
Griekenland vanaf 1896 gebr. en ongebr. ca. Yvert frs. 10.000.— ä f 0,40 h. fr. Brieven 
onder no. Ph. 561 aan BoomRuygrok N.V. te Haarlem. 

NEERLANDIA 
INSTEEKBOEKEN 
Band: kunstleer of linnen. Met goudop
druk. Prima houtvrij carton. Pergamijn 
stroken. 

Leverbaar in 
11 verschillende 
groottes en 
uitvoeringen 

Voorbeeld: 
R: 10.5 X 16,5 cm 
Uranus 23.2 x 32 cm 
G20 2i X 31,5 cm 
D 11,5 X 19 cm 
A 17,5 X 2ii cm 

biz. 

8 
16 
40 
20 
20 

strook 
i6 

192 
iBO 
140 
180 

pri js: 

f 1,25 
f 5.65 
f 21,90 
f 3,85 
f 8 , 

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



Verzamelt u België, Nederland, Kreta of Ethiopië? 
Een bezoek aan onze winkel loont altijd. 

GROTE SORTERING ENGELSE KOLONIËN 
KLASSIEK EN MODERN 

SOUVENIRBLOKKEN VAN DE GEHELE WERELD 
VRIJWEL ALLES LEVERBAAR 

VOOR MOTIEFVERZAMELAARS 
SPECIAAL DE OUDE UITGIFTEN SCHEPEN OP POSTZEGELS, 
VLAGGEN, DIEREN, BLOEMEN, WERELDBOL, LANDKAARTEN, 
RODE KRUIS, U.P.U., SPORT, RUIMTEVAART ENZ. ENZ. 
VRIJWEL ELK ZEGEL VAN NEDERLAND EN O.R. LEVERBAAR 

REGELMATIG AANBIEDINGEN VAN 
RESTANTVERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES, 
VARIËREND IN PRIJS VAN ENKELE TIENTJES 
TOT ENIGE DUIZENDEN GULDENS 

WIJ HEBBEN NOG STEEDS ZEGELS VAN DE GEHELE WERELD IN VOORRAAD 

BIJZONDER MOOIE STOCK VAN DE VOLGENDE LANDEN: 
ALBANIË  BELGIË  BULGARIJE  DUITSLAND EN GEBIEDEN 
OUDDUITSE STATEN  ENGELAND  F R A N K R I J K 

GIBRALTAR  GRIEKENLAND  HONGARIJE  JOEGOSLAVIË 
LUXEMBURG  MALTA  POLEN  PORTUGAL  ROEMENIË ■ 
R U S L A N D  SPANJE  TSJECHOSLOWAKIJE  TURKIJE 
ZWITSERLAND  VERENIGDE STATEN  ZUIDAMERIKA 
EGYPTE EN SOUDAN 

Ook uw mancolijst zullen wIJ gaarne tegemoetzien 

POSTZEGELHANDEL 
R. F. G. STURMS 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 371  Amsterdam (C) 
Telefoon (020) 23 60 12  Postgiro 686414 
Bank: H. Albert de Bary & Co. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 95.30 uur 
(donderdags na 2 uur gesloten) 



1" 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

'^IffiEEE CDISl 

gOBDiSffl^®' 

TELEFOON (020) 

230261 -242380 

VOLGENDE ZEER IMPORTANTE VEILING VAN 17-20 JANUARI 1968 
UITZONDERLIJK MATERIAAL op velerlei gebied, waaronder uit diverse ons ter 

realisatie toevertrouwde WAARDEVOLLE COLLECTIES. 
Materiaal voor onze voorjaarsveiling is in behandeling. 

Inzendingen hiervoor kunnen dagelijks plaatsvinden. 

Evo HET GROTE I'^'NTJ ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stennpelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 21/2 kg. Prijs ƒ15.— 
Idem, alleen NEDERLAND f 10,— 

Skandinavia 

E/o LANDEN ALBUMS 
België f22,50 
Luxemburg „15,— 
Frankrijk 20,— 
Groot Brittannië 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) „20,— 
Indonesia 10,— 
Italië 22,50 
Denemarken 12,— 
Noorwegen 12,— 
IJsland 12,— 
Zweden 15,— 
Finland 12,— 
Skandinavië ,40,— 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan ,12,— 
Zwitserland 20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 

Formaat 23 x ïV/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) „ G l 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

<OFfSETDRUK BOOM IIUYGHOK N V - H A A R L J 


