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POSTFRIS ZONDER PLAKKER TE KOOP GEVRAAGD 
in elke hoeveelheid 

Geniet van een 
onbezorgde vakantie 
door NU te verkopen tegen nevenstaande 
uitzonderlijk hoge prijzen 

betaal \k uw reiskosten 
heus... 
binnen 3 dagen ontvangt u 

— ZONDER ENIGE AFTREK — 

KONTANT GELD 
OOK VOOR VERZAMELINGEN 
en FIRST DAY COVERS 
het aangewezen adres 

Voor belangrijke objekten bezoek ik u 

POSTZEGELHANDEL W. VAN SPLUNTER 
VAN ADRICHEMWEG 376, ROTTERDAM8 

Tel. (010) 1519 76 (ook 's avonds bereikbaar) 

Ik bied u deze maand b.v. 
N E D E R L A N D 
84/B6 
102/03 
1U/20 
134/35 
136/38 
141/43 
199/02 
203/07 
208/11 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
289/92 
296/99 
305/09 
313/17 
318/22 
327/31 
332/49 
350/55 
356/73 
374/78 

30.— 
21 ,— 
9,— 

17,50 
« 0 . 

5,— 
8 . 

13.— 
6.50 
8,50 

11,50 
11,50 
11 ,— 
60,— 
I V O 
40,— 
16,50 
6,50 

3 0 . 
1 4 . 
7.— 

14,— 
14,— 
5.— 

10.50 
11,— 
10,50 
7,25 
6,50 
4.— 
8.— 
4.25 

6 5 . 
7,50 

23,50 
2.10 

392/96 
402/03 
402/03B 
454/59 
462* 
469/73 
490/94 
495/99 
500/03 
508/12 
513/17» 
518/37 
538/41* 
542/43 
544/48* 
550/55* 
556/60* 
563/67* 
568/72* 
573/77* 
578/81* 
588/91 
592/95 
596/00* 
607/11* 
612/16* 
638/42* 
646/50* 
652/56* 
658/62* 
663/67* 
668/72* 
673/77* 
680/84* 
685/89* 
699/03* 
704/08* 

0,85 
2,25 

19,— 
0,95 
2,50 
0,90 
1,05 
1.05 
1,55 
1.05 
2.80 

142.50 
2.60 
0,75 
3,65 
8,— 

13,50 
<.
5.10 
4.10 
4,65 
0,78 

13,50 
3,10 
2,65 
4,30 
5.10 
2.60 
2,40 
2,— 
3,10 
5,50 
2.50 
1,50 
2.20 
2,15 
2.75 

719/23* 
735/39* 
744/48* 
749/53* 

■771/73 
783/87* 
788 

Lp 9 
Lp 12/13 

Nw. Guinea 
1/21 
22/24 
38/40* 
41/44* 
45/48* 
49/52* 

206/08* 
234/38* 
255/56* 

127/29* 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
179/82* 
280/83 
295/96* 

3.35 
2.70 
2,50 
2,— 
0.55 
1.90 
0.90 

1 1 , — 
145,— 

50, 
45 

2,60 
4 75 
3.75 
3,50 

4,75 
17.— 

2.10 

4,— 
1 3 , 
16.— 
1 4 . 

u,— 
9,— 

37,50 
7,— 

Voor de met * gemerkte zegels/series ontvangt u nog f0,10 
meer bij aanbieding van vellen of veldelen van ten minste 50 
stuks/series. 

Discretie verzekerd 

Van de „GRUNOPOST '65' 
brachten wij enveloppen met speciale stempels voor 
u mee: 

COVER GRUNOPOST '65 
met aardige frankering f 0,75 
Idem, met serie ITU + spec, aantekenstrookje f 1,50 

COVER 53e FILATELISTENDAG 
(225'65) met 18 et. f 0,75 
idem, met ITUserie + spec, aantekenstrookje f 1,50 

Voorts: 

BRITSE W E E K Amsterdam, speciaal stempel f ^,— 

FDC's NEDERLAND E l  E 30 te koop gezocht. 

Wij verzorgen in abonnement al uw FDC's 
NEDERLAND, inclusief de reeds versciienen 3 
stuks f 10,50 voor 1965. Ook voor de A N T I L L E N 
en SURINAME abonnementen voor nieuwe 
zegels en FDC's. 

CHURCHILL Zegels in abonnement leverbaar. 

TELECOMMUNICATIE . ITU 1965. reeds diverse landen ver
schenen. Geeft u spoedig op voor een deel niet meer 
leverbaar is of sterk in prijs gestegen. 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL 
Kleverlaan 97, BLOEMENDAAL, Tel . 025005 61 54 
Bank: Algemene Bank, Nederland  Bloemendaal 
Giro V. d. Bank 12048 . (eigen) Giro 55 38 01 

Verschenen: DEEL II van de 
MICHELOVERZEECATALOGUS H t.e.m. N 

Prijs f 29,35 
Steeds in voorraad Schwaneberger MILUXLAMPEN met U.V.stralen voor het 
vaststellen van reparaties, kleurafwijkingen, vervalsingen enz. Onontbeerlijk voor 
de serieuze verzamelaar. Prijs f 80,—. 

D.D.R. Behörde 
Denemarken 
Hongarije 

„ '/■ kg 
Noorw. m. Buitenl 
Gehele Wereld 

KILOPAKKETTEN 
postverz. 29.— 

33.— 
24.— 
12.— 
19,50 
25,— 

Tsj. Slowakije 

,, Speciaal postverz. 
,, superieur ,. 
.. Triomf .. 

Noorw. Luxe .. 

19,— 
27,50 
30,— 
27,— 

PLUS P O R T O 

Fa. AUF DER HEIDE  HILVERSUM 
Surinamelaan 31, Tel. (02950) 1 43 23 

M A L T A 
216/17« 
218/21 
222/24 
225/27 
228/33 
234/35 
236/38 
329/55 

15,— 
2,50 
3,25 
2,50 
1.75 
0,75 
2.25 

28,50 

256/58 
259/61" 
262/64 
265/67 
268/73 
274/76 
277/79 
280/83 
284" 

2,— 
1.75 
1.75 
1.75 
8.— 
1,20 
1,60 
1,50 
0,85 

285/86 
287 
288/89 
2 d blok CA 
doctors congr. 
Vrijheidsset 
Kerstmis 
Frankeerset 
(19 w) 

1.25 
0.10 
1.25 
0.10 
4.— 
5.75 
1.40 

32,50 

Omnibus uitgave Rode Kruis (70 w)^ 45,— 
Omnibus uitgave Shakespeare (11 w)° 7,50 
Grote samenstelling uit onze voorraad met vele £ en $ 5,— v/aarden, Yvert min. 
200,— prijs slechts f 60,—. 
Alle aangeboden zegels gebruikt. 
Wij vragen «e koop, Skandinavia, alle aanbiedingen welkom, betaal hoge prijs. 

Postzegelhandel H E N R I K U I P E R S 
Sumpel 27. DEN HAM (O.)  Giro 119.88.62 



VELE VONDSTEN! 
/ , kilo GEMENGD BUITENLAND, SUPE

RIEUR MIXTUREI Vele landen, veei 
avontuur, ailes door eikaar, dus zoeken 
maar l f 12,50 

1 ki lo GEMENGD BUITENLAND, SUPE
RIEUR MIXTUREI idem veie landen, 
veei avontuur f 24,50 

% kilo CANADA, kantoorpost, modern! Met groot
formaat! 

50 gram DENEI^ARKEN. bankpost. allemaal groot
formaat. Prachtig 

y, kilo DENEMARKEN. MODEI^N GOED mét plaatjes
zegels 

% kilo ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern 
50gram FRANKRIJK, Bankpost, allemaal grootformaat! 
% kilo FRANKRIJK, modern goed, met grootformaat

zegels ! 
J^ kilo HONGARIJE, poststroken van de regering, met 

grootformaat! 
% kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment 

met vele grootformaat-zegels! 'n koopje 
% kilo INDIA, zolang de voorraad het toe laat 
50 gram ISRAËL, bankpost met regeringsstroken, ge

mengd, zeer veel avontuur met veel mooie 
grote zegels! 

f 12.50 

f 4.50 

f 12,50 
f 12,50 
f. 5,95 

f 12.50 

f 12,50 

f 12,50 
f 12,50 

1 kilo 

100 gram 

/ . kilo 

% kilo 

% kilo 
50 gram 

% kilo 

/ , kilo 
f 9,95 

NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzon
dere zegels, veel weldadigheid f 12,95 
NIEUW-ZEELAND, bankpost met bijzondere 
zegels. Avontuur! f 6,75 
NOORD IERLAND. Zéér veel AVONTUUR, 
mooi sortiment met heel erg veel plaatjes
zegels en vele vondsten. Toch slechts f 12.50 
NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missie
goed,, beslist onuitgezocht. Veel gedenkzegels. 
Kleine voorraad f 12,50 
SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 12,50 
U.S.A.', bankpost. alleen grootformaat gedenk
zegels. enorm mooi met zeer vele vondsteh! 
Gaan weg voor f 6,95 
U.S.A., enorm veel gedenkzegels erbij. Dit 
zijn werkelijke „goudmijntjes"! f 12,50 
WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-
Zone, met gelegenheidszegels f 12.50 

Yt, kilo GEMENGD BUITENLAND, afgeweekt doch 
ongesorteerde zegels, ongeveer 6.250 zegels 
per doos f 19,50 

% kilo GEMENGD BUITENLAND, afgeweekte doch 
ongesorteerde zegels, ongeveer 12.500 exem
plaren per doos f 37,50 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND, geheel als boven. 
pim. 25.000 ex. f72.50 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 
waardevolle buitenlandse zegels, meest groot
formaat, dieren, bloemen, sport, enz. 
Deze partijen gaan weg voor slechts f 12,95 

GIGANT-PARTIJ, liefst ruim 500 waardevolle buitenland
se zegels! Meest grootformaat! Elke koper ontvangt gratis 
de compl. serie van 24 waarden Aziatische-Spelen van 
Indonesië, per partij slechts f 16,90 
GOLIATHPARTIJ „DE LUXE", inhoudende 800 tot 900 
waardevolle zegels, buitengewoon geschikt voor weder
verkopers en als ruilmateriaal. Ruim f 100,— handels
waarde! Slechts f 25,— 

1 KILO POSTVERZEGELD POLEN! Gigantisch aantal 
„betere" zegels en hoge waarden, zeer grote verscheiden
heid en een vermogen aan Yvertfranken! f 39,90 
)4 KILO IDEM, doch niet verzegeld (een aantal dozen 
kwam beschadigd aan) voor hen die 'n proef willen nemen f 19,95 
DROOM-PARTIJ, ruim SJPO louter motiefaegels, ruimte
vaart, sport, bloemen, vlinders, torren, kevers, vissen 
enz. enz. Zéér grote winstmogelijkheden f 27,50 

GRATIS ALBUMS!! 
gratis weggeven. De normale prijs is f22,50 u krijgt dit album voor niets 
slechts f58,—. Een schitterend geheel! Bloemen, vissen, ruimtevaart enz. 

500 BULGARIJE, «norme waard«, toch maar f'27,50 
1000 CHINA, w«d«rom bijna «en land complaat, voor ««n koopje f 25,— 

200 CROATIE, ook alweer bijna een land compleet, zeldzaam! f 29,75 
400 DUITSLAND-OOST, wat mooi, wat prachtig I Hoofdzakelijk groot-

formaauegels, weer bijna 'n land compleet en toch slechts f 19,95 
500 DUITSLAND, een zeer leuke aanbieding, weggeefprijsl f 10,95 

1000 DUITSLAND, zeldzaam mooie samenstelling..(Duizend!) { 29,95 
200 ENG. KOL. & GEBIEDEN, ook allemaal grootformaat plaatjes-

z«gels, zeldzaam mooi, hoge waard«l,,Fiorani"-wegg««fprijs slechts f 9,95 

Een klein aantal dure gouddruk-albums van Hongarije gaan wij 
bij aankoop van 1000 verschillende zegels van Hongarije, Prijs 
400 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, ALLEEN GROQTFORMAAT-

ZEGELS, wat mooi, wat'n pracht f 19,95 
500 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, z««r mooi« partij, toch maar f 13,75 

1000 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een prachtcollectie! f 35,— 
1000 EUROPA, Een prachtige partij voor erg w«inig geld! f 25,— 

100 FRANKRIJK, uitsluitend en alleen GROOTFORMAAT-ZEGELS! 
Koopje f 8,95 

500 FRANKRIJK, werkelijk iets buitengewoons. Toch maar f 24,95 
200 FRANSE KOLONIËN, bijna allemaal postfris, 'n gigantisch pakket, 

di«r«n, blo«men, enz. «nz. Slechts f 9,95 

GEHEEL GRATIS een schitterend geschenk! 
PRACHTIGE EN WAARDEVOLLE CADEAUS STAAN GEREED! IEDEREEN DIE BIJ O N S f 25.— BESTEEDT, 
O N T V A N G T T H A N S MOOIE SERIES EN ZEGELSI Bij aankoop van f 50,—ontvangt u 2 cadeaus, bij f 75,—drie, enz. 

Meeft n 'n po«taegfetti»an£« 9 MBawê u»«t spoed naar FIOHA.X'ÏÏÏ 
Postzegel-engroshandei 

H. FIORANI 
Portokosten steeds extra 

Vraag onze gratis PRIJSCOUI^NT met honderden koopjes 

POSTORDERADRES: (alléén bij vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 
397. Postgiro 41511 t.n.v. i. J. Mark. Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling. Vraag onze inkooplijst. 
Op onderstaande adressen zijn alle in de advertenties voorkomende zegels te verkrijgen. 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W (bij Hoofddorpplein). Tel. 15 24 55. 
MARK, Primulastraai 19, Den Haag. Tei. 6816 78. Tram 7 of U , Bus 2 haite L. v. Meerdervoort/Zonnebloemstraat. 



Z I C H T Z E N D I N G E N 
NEDERLAND EN GEBIEDEN, zeer uitgebreid in zichtzendingen 
verwerkt , gebruikt en ongebruikt, hierin v indt u zowel de gewone 
zegels, als de betere exemplaren (series), voor beginners en verge
vorderden, in doorsnee uitgeprijsd voor 85% van cat. N.V.P.H. 

België, gebruikt en ongebruikt, voor beginners en vergevorderden, 
uitgeprijsd ± 50% Yvert. 
Luxemburg, gebruikt en ongebruikt, nagenoeg compleet verwerk t in 
onze boekjes. U vindt hierin oud, modern, beide gebruikt en onge
bruikt , alsmede Dienst, port , blokken, reëel uitgeprijsd ± 30/50% 
Yvert, zowel voor beginners als vergevorderden. 
België, Congo, gebruikt en ongebruikt. 
Frankri jk, gebruikt en ongebruikt, het oudere is over het algemeen 
van prachtige kwal i tei t , gespecialiseerd op tand, stempels, kleur, enz., 
ook vindt u diverse zegels ongebruikt, na 1900/1945 gebruikt en 
ongebruikt, na 1945 in hoofdzaak ongebruikt, met eerste plakker, 
evenzo vindt u Pré-Oblitérés, L.post, R.F., blokken, F.M.T. Taxe, 
Telegraaf, Colis-Postauxspoor), bezet Duitsl . , aan, zowel gebr. als 
ongebr., uitgeprijsd op een enkeling na 5 0 % Yvert. 
COLONIES FRAN^AISES, gebruikt en ongebruikt, compleet ver
werk t . 
BUREAUX Francais, Crete, Levant, Dédéagh, Vathy enz. 
M O N A C O , het oudere gebruikt en ongebr. modern ongebruikt. 
Duitsland en Geb., Berl i jn, Bondsrep. D.D.R., Memel, Saarland, enz., 
enz., gebruikt en ongebruikt. ± 40/50% Yvert uitgeprijsd. 
DUITSE KOLONIËN gebruikt en ongebruikt ± 45% Yvert uitgepr. 
Zwitserland, zeer uitgebreid verwerkt in zichtzendingen, het oudere 
gespecialiseerd, gebruikt en ongebr., na 1900 ook zowel gebruikt als 
ongebruikt verwerk t , tevens L.post, Dienst, Port, enz. uitgeprijsd 
± 50/55% Yvert. 

Italië en Staten, gebruikt en ongebruikt, met vele topnummers, 
series, uitgepr. ± 4 0 % Yvert. 
Engelse Koloniën, gebruikt en ongebruikt, in hoofdzaak vóór 1940, 
uitgeprijsd voor ± 25% Yvert. 

Verenigde Staten, alleen Luchtpost, Service, Taxe, Colis-Postaux, 
de Retour, zowel gebruikt en ongebruikt. 
^ ^ _ ^ Wanneer u voor f 3 0 , — uit een 

G. L. van Toor f-̂ -. f « « wordt 10% 
korting Yerleena. 

Binnenweg 13, Loenersloot - T e l . (02949) 377 

TE KOOP F.D.C. V A N NEDERLAND 
E6 62,50 
E8 27,50 
E9 30,— 
E l l 25,— 
El 3 30,— 
El 5 22,50 
El 6 20,— 
El 8 7,50 
E21 9.— 
E25 12,50 

E26 9,— 
E27 14.— 
E28 7,— 
E30 4,— 
E32 4,50 
E34 5,— 
E35 2.— 
E36 3,50 
E37 2,— 
E38 7,— 

E39 
E40 
E57 
E59 
E60 
E61 
E62 
E63 
E64 
E65 

Leveringsvoorwaarden uitsluitend onder rembours 

2,25 
1.50 
2,25 
1,25 
1,75 
1.25 
1.25 
2,— 
1.25 
1,10 

E66 
E67 
E68 
E69 
E70 
E71 
E72 
E73 
E74 

Aankopen boven 25,-

P I N C E T - Postbus 26 - Brunssum (Z.-L.) 

0,75 
0,75 
0,65 
1,85 
0,60 
1,10 
1,70 
1 , — 
2,— 

^ porto vr i j . 

SPEC. AANB. Ie KWAL. FDC's INDONESIË 
Portovrij vanaf f 25,—. 
'59 Dieren 2,50 
'59 Jamboree 3,50 
'59 Col. Konf. 2,25 
'60 Sport 2,50 
'60 V^ereldvl. 4,25 
'60 Gezondheid 3,20 
'60 Weldadigheid 2,75 
'61 Badminton 3,— 

T . Harteveld's FDC 
Rotterdam-12 - Te l . 

Boven f 50,—, 5 % korting 
62 Atoom 2,50 

'62 Helden (2) 4,50 
'62 Orchideeën 2,45 
'63 Bevr. Inan 2,25 
'63 PATA Konf 2,— 
'63 Anti-Honger. 2,25 
'63 Vissen 2,— 
'63 Onafh. Inan 2,45 

Service - Kerstroosstr. 9 -
18 42 00. Giro: 50 74 07. 

'63 Journ. Konf. 2,— 
'63 R.KruisJub. 2,50 
'63 Ramp Bah 2,— 
'63 Bankdag 1,75 
'63 Ganefo (2) 4,60 
'63 Vlinders 2,20 
'64 100 |. Posti. 1,90 
'64 Nub. Monum2,50 
'64 Transport 1 2,25 
'65 Vogels 2,50 
'65 Islam Konf. 2,50 
'65 Afro Konf. 2,75 

Ned . 

1 A ' 
I D " 
3° 
4» 
5D» 
7 0 ° 
8° 
10° 
11° 
12F° 
18° 
22° 
69» 
70» 

Antillen 

8,50 
6,85 
6,75 
7,65 

18,50 
5,35 

21,50 
5,45 

58,50 
21,50 
7,25 
6,25 
8,50 

21,50 

79* 26,50 
80» 55,— 
82/8* 14,95 
118» 7,15 
158/63* 3,65 
234/8* 23,75 
234/8° 24,75 
239/40* 20,— 
248/52* 20,— 
248/52° 22,50 
LP83° 5,35 
LP84» 13,45 
LP45/52* 25,— 
LP53/68* 28,— 
LP1/3* 75,— 
P.34/43 110,— 

Ned . Ind 
30° 
37° 
59* 
59C» 
80* 
98° 
135/7* 
135/7» 
149/59* 
160/66* 
176/9* 
176/9° 
182/5° 
LP1/5» 
Lp6/10* 

N E D E R L A N D FDC tSc. (Den Haag "!,) 

„ 
„ 
„ 

, I T U m/afst Paraat 
, „ Br. week 
, ,, Keukenhof 

ë 
17,50 
13,45 
31,50 
33,50 
22.— 
26.50 
11 ,— 
12,50 
87,50 
65,— 

8,— 
6,25 
3,55 

13,50 
17,25 

1,35 
2 , -
2.— 
2,35 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ P H I L A T O " , G. W E N T Z E L 
Smedenstr. 126 - Deventer - Tel (05700) - 1 78 67 - G 

Div. Porten 

Sur. 1FD° 20,— 
„ 41° 17,50 
„ 5111° 7,25 
„ 61*° 22,50 
„ 6FE° 35,— 
„ 7FB* 50.— 
„ 15/16° 97,50 

N.l. 6FB° 8,— 
„ 8FB° 18,50 
„ 13FB* 8.— 
„ 18FA° 14,50 
„ 18FB° 9,75 
„ 18Fc» 40,— 

N.A. 21° 35,— 

aanb, vnjbl . 
* = ongebr. 
° = gebr. 
excl. porto. 

ro 917809. 

ONZE 32e VEILING 
is in voorbereiding. Materiaal van goede kwal i tei t zien wi j 
gaarne tegemoet. 

Veilingcatalogus gratis. Veilingprovisie slechts 10%. 
Voor belangrijke parti jen, ook tegen contante betaling, 
komen wi j u desgewenst bezoeken. 

Dordtse Postzegelveiling 
Veilingen - Inkoop - Verkoop 

Schiestraat 36 - Dordrecht - Telefoon (01850) 2 07 33 
(ook na kantoort i jd) 

INDONESIË 
Prijslijst nr . 17 en de 
P O S T Z E G E L M A R K T 
nr. 16 gratis op 
aanvraag bi j : 

is en bli jft goedkoper 
bij de N . P . C . 

J. BIJLSMA, Zutphen 
Schimmelpennincklaan 3 
Tel. (05750) 3311 

VERKOOP POSTZEGELS 
De Inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, van Speykstraat 17 
( te l . : 070-32 34 38), zal op VRIJDAG 16 JUL11965, des voorm. 10 uur, 
in het openbaar bij Inschrijving, in 168 kavels, verkopen: 

E E N G R O T E PARTIJ G E B R U I K T E B I N N E N - en 
B U I T E N L A N D S E P O S T Z E G E L S alsmede een 
parti j gebruikte S T R A F P O R T Z E G E L S 

BEZICHTIGING: Uitsluitend woensdag 7 en donderdag 8 jul i 1965 
in de cantine van de werkplaatsen van de Nederlandse Vereniging 
Sociale Zorg voor Mindervaliden te 's-Gravenhage, Zusterstraat 168. 

Kavellijst en voorwaarden GRATIS verkrijgbaar bij voornoemde 
Inspecteur en tijdens de kijkdagen bij voornoemde Nederlandse 
Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden. 

Q l Q D M C " 300 biz. alle Duitae (ebieden, F.D.C. ' i , Oplaag-
» * * * - * * * * * # * * cijfers, Hawid-maten. 

f 180 
OUITSLAND-
NETTO-
CATALOGUS 
1 9 6 6 

Parnassusweg 24 hs 
AMSTERDAM-Zuid 2 Tel . 79 26 40 

Verkrijgbaar bij uw iiandelaar of 
toezending uitsluitend na stor
ting plus 25 et. port op postgiro 
512461 t.n.v. 
P O S T Z E G E L G R O O T H A N D E L 

W. F. H E I M A N N 



TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR )NT£R£SS>\NT£ 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GMRNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

TE KOOP GEVRAAGD 

Verzamelingen, Partijen, Massagoed. 
Postzegelhandel G. v. d. Eynde 

Broekemalaan 1 - Utrecht (TulAdorp) - Tel. 713994 

Verzamelingen en partijen 
ie koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vlerlinghstraat 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER DAN 10 JAAR ben ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede prijzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDEN-
COLLECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN, GOEDE Î OSSE ZEGELS, 
SERIES ENGROS EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelIstUeh« tijdichrift. • verschijnt 
om de veertien dagen; * gemiddelde omvang 96 pagina's; * nieuwtfes met foto
pagina's op kunstdrukpapier. 
Abonnementsprijt: f9,70 per halfjaar (13 nummers), r i9,40 per jaar (26 nummers), 
proefnummer gratis! Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties; opschriftwoorden 54 et, tekstwoorden 22 et. 
Vertcfenwoordiging voor Nederland: 
P. C. van Andel, Poetbue Sd, Katwijk aan Zee - G i ro Si 69 28 
Tel. 01718-4068 (ook 's avonds) - Bank: Amrobank, Katwijk 

* — ongestempeld. No's cat. Yvert. Al le aanbied 
Frankrijk Zwaden 
147« 7.20 223« 
216* 42,— 235/246» 
301/302» »5,— 
307/308» 40,— Beigi« 
354/355» 60,— 21 
Vip. 1/2» 145,— 24» 
Vip. 20» 18,— 162 

Postzegelhandel J. 

177» 
50,— 178» 
97,50 221/233* 

289/292» 
325» 

40,— 377/383» 
37,50 410» 

165,— 

C. Renzen 

ngen vrijblijvend. 
55,— T« koop gevraagd 
60,— Verzamalingan 
37,50 gebruikt «n 
75,— ongebruikt 
36,— Ned. ft O . G . 
85,— Bundeepoet ft 
52,50 Berlijn 

Bergielaan 225b - Rotterdam 
Tel . 24 8S 8« - Giro 48177» 

POSTZEGELHANDEL ^ ARKFMA 
Proveniersstraat 9b, te Rotterdam. Tel. 010-245062. 

Is iedere dag geopend van 9 tot 6 uur. 

Grote voorraad ongebruikte zegels van: 

EUROPA-MOTIEF 
BLOEMEN 
DIEREN RUIMTEVAART 
NEDERLAND EN KOL. 
DUITSLAND 
FRANKRIJK 
BELGIË 
LUXEMBURG 

Tevens bieden wij u 

EUROPA-MOTIEF 
BELGIË 
NEDERLAND EN KOL. 

Tevens grote voorraac 

ZWITSERLAND 
VATICAAN 
SPANJE 
G H A N A 
VERENIGDE NATIES 

aan F.D.C, van: 

FRANKRIJK 
SPANJE 
(ook Max. kaarten) 

gebruikt Frankrijk. 
Aangesloten bij Wereld Geschenkendienst. 

WIJ BLUVEN TOPPRUZEN BETALEN VOOR: 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, welke wij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier k ƒ15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland i f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 06 38 

Alvorens uw series en engros-materiaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod eens; 
in de meeste gevallen kan ik zeer hoge prijzen betalen. 

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek ik nog steeds; gelieve een 
lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn bieding 
volgt. Geen inkooplijsten. 

Voor collecties eveneens altijd belangstelling; voor grote objecten 
kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat 4, Amsterdam-Z., tel. 71 34 89, postbus 7055. 



Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvrije leasten f 295, - en f 480, - . 

Tevens voorradig: 6 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 

en Iduisdeuren Interessante prijzen. 

Vraagt voorraadlijsten 

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

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon 25 37 

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 - T e l . 2 21 20 

U I T Z O N D E R L I J K E 
A A N B I E D I N G 

Kom EENS S N U F F E L E N 

Grote sortering postzegels van zeer veel lan
den voor /̂a cataloguspri|s. Ruilbeurs 2e 
Oosterparkstr. 173 A'dam. Dagelijks ge
opend behalve 's woensdag. 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

Uw 
mancolijst 
naar: 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem 

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

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

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol . ; Frankri jk en Ko l . ; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordi jn, Turk i je , China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanié, Egypte, Irak, Perzié, Ethiopië, Afr ika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerika. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
t i jd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zi jn. 

Minimumafname 10,—. Korting bi] afname boven 25,— 5% en boven 100,—10% 
BIJ btstelling gaarne opgave refer, en we/k land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

FOLKINCESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 TOLHUIZEIV 

filatttlifltiach mdviosburaau: meer dan 50 jaar ervaring te uwen dienste met 
taxatie (kosten 2%, minimum f 15,—); keuring, caulogisering, enx. enz. (kosten 
2-4% catalogus, minimum f 3,— per zegel). 
j . ff. millaard» beSdigd filatellstisch makelaar-cxpert, specialist in fi latei istisch« 
onderwerpen. hov«niertw«ff 18 - tiol - tol . (03440) 3il79 

Voor een werkelijk goede Z I C H T Z E N D I N G Ned. & O.R. - W.Europa 
Pottzegelhandel ,»de Loupe", Poitbut 11, Bolnes ( Z . H . ) 
Geliev« uw manvrage uitaluitend schriftelijk te richten. Wegens vakantie ge
sloten van 19 mei t.m. 20 |uni 1965. 

GOUDDELVERSDOZEN!! 
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 

SIË , 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 
SIË - 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 t o t 650 versciilllende zegels! D i t 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 
O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N , U vindt o.a. 
N E D E R L A N D , gebruikt en ongebruikt , 
véél weldadigheid, N E D E R L A N D S - I N D I Ë , 
I N D O N E S I Ë , N I E U W - G U I N E A , N E D . 

A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I N A M E ! 
Elke partij heeft minstens een catalogus
waarde van f 125,—. De winkelwaarde zou 
terecht f 100,— moeten bedragen, maar 
nu betaalt u slechts f 39,95 

1050 N E D E R L A N D ' - N E D . I N D I Ë - I N D O 
NESIË - 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 , 
iets geweldigs! U w a lbum is meteen ge
vuld. Ruim f 250,— cataloguswaarde. 
Winkelwaarde f 200,—. Bij ons ontvangt U 
geheel gratis de S U R I N A M E H a m m e r s -
köld-blokken en u betaal t toch maar f 99,— 
(vrijblijvend op voorraad) . 

MET GRATIS GESCHENKEN!! 
HeetÉ U 'n pastaegeiwnanie ? Ham tnct spoed maar FIOHANIII 

ZIE VOOR ONZE VOLLEDIGE ADRESSEN ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD 



I S R A Ë L 

MANUSKOWSKI 

Bijzondere samenstellingen, alles 
gebr. zonder tabs.: 

100 verschillende 
150 verschillende 
200 verschillende 

Den Haag  Telefoon 60 51 47  Postrekening 33.530 

f 2 5 , 

f 4 0 , 

f 6 5 , 

_ _ Prachtige dierenverzameling  alles in complete series. Geheel postfris 
' ^ en zonder plakker. Cataloguswaarde ± 4500 francs. 

■/««<«■. Adre«: H . Dings  Sportlaan 44  Zeelst, N.Br.  Te l . (04995) 
K O O P : 2S 97, na 7 uur 't avondi. 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 
Leuchtturm" en ,,SecuraFalzlos" 

normaal en postfris 

ALBUMS 
nu ook: Ol/mpiade '6A, San Marino, comp!., Griel<enland na 'U5, 

Spanje na '36, Canada, compl., Japan na '^5 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 

Alleenvertegenw. voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis 
AMSTERDAMZUID 2  TEL. 79 26 40 

Onze 
6Sste veiling 

wordt begin oktober 

gehouden. 

De inzendtermijn is 

n o g n i e t gesloten. 

Roell 
poekoma 

Makelaar en Taxateur 

Prinsestraat 58/60 

Hoek Juffrouw Idastraat 

'sGRAVENHAGE 

Postbus 45  Tel. (070) 11 0319 

POSTZEGELZAKJES IN DIT MODEL 
Formaten: 40 x 50 mm 1 1 0 x 1 5 5 m m 1 3 0 x 1 9 5 m m 185 x 2 6 0 mm 

6 5 x 1 0 5 mm 115 x 1 6 0 mm 1 5 0 x 2 3 5 mm 185 x 2 8 0 mm 

8 5 x 1 2 5 mm 1 2 0 x 1 8 0 mm 1 6 2 x 2 2 9 mm 2 2 0 x 3 1 2 mm 

9 5 x 1 4 5 mm 120 x 2 0 0 mm 165 x 2 6 0 mm 240 x 3 4 0 mm 

1 Minimum afname 5000 stuks, ev. gesorteerd 

^ { ^ ^ V A N D E N BERG'S P A P I E R W A R E N F A B R I E K N.V.  PC 
~^^Jk S A N T P O O R T  Z U I D  T E L E F O O N 0 2 5 6 0  6 3 4 1 

/ \ 

^ 
> S T B U S 1 ( 
(3 L I J N E N 

I 

9 
) 

TE KOOP GEVRAAGD 
oude zegels van Nederland, gebruikt en onge
bruikt, in prima kwaliteit tegen hoge prijzen 
en: (zonder plakkers) de nrs.: 

347/349 voor f 67.50 
356/373 voor f 27,50 
518/537 voor f 140,— 

587/581 voor f 4,50 
luchtpost 
12/13 voor f 165,— 

AANGEBODEN 
complete verzameling officiële F.D.C.'s van 
ISRAEL, luxe kwaliteit, voor f 1100,—. 

H. K O O P M A N beëdigd expert en makelaar, 
N.Z. Voorburgwal 314, AMSTERDAMC. 
Postgiro 513427  Tel. 23 34 73 

VEILINGVERGUNNING 
Tegen een nader overeen te komen vergoeding wil ik een 
vergunning voor het houden van postzegelveil ingen over
nemen of in een bestaande vei l ing deelnemen. 

Gaarne uw brief onder nr. Ph. 141, BoomRuygrok N.V., 
Haarlem. 

DEELNAME VEILING 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J. V. d. Berge  Nieuwstraat 66  Apeldoorn  Tel. 2 09 19 
Nu uw mancolijstje inzenden voor ongebruikte 
zegels van NEDERLAND  N E D . INDIË  CURACAO

Ned. Antillen en SURINAME. Pracht materiaal voorradig. 

De zaak is echter van 516 juli wegeni vakantie gesloten.. . 



Vakanfieiin Nkel 

Sfraks benf u weer thuis met 
uw Holland Album 
Herdruk 1965, waarbij alle afbeeldingen vernieuwd en aan

gevuld zijn, aangepast aan het drukprocédé. 

In het HOLLAND ALBUM zijn opgenomen alle zegels, m de 
meest uitgebreide zin, van 

NEDERLAND, NEDERLANDSINDIË, REPUBLIEK 

INDONESIË, WESTIRIAN, NEDERLANDS NIEUW

GUINEA, CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN, 

SURINAME, totaal 192 bladen. 

Gebonden in een im. kunstlederen band (verkrijgbaar in vijf 
verschillende kleuren) met koperen schroeven. 
Ruimte voor supplementen t/m 1970. 

PRIJS 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1964 

f 1LS0 

IMPORTA NV.POSTZEGELGROOTHANDEL 
a lbum en stockboeken industr ie 

DEN HAAG  POSTBUS 150 

INHOrD 
van dit nummer 

Exclusief interview met Franse minister voor P. & T. 
Jacques Marette 279 

De Franse Posttarieven en de daarmee verband hou
dende uitgiften van frankeerzegels 280 

Ruim een eeuw bezetting filatelistisch gezien 282 
Wat zit er in een „Doos van Pandora"? 287 
Verongelukte luchtpost van en naar Nederland 288 
Bonds en Filatelistendagen te Groningen 290 
Ingezonden 294 
Militaire hulp im postale nood 296 
„Navphilately" en Project Gemini 296 
Voor uw boekenplank 296 
Personalia 297 
Veilingopbrengsten 297 
Tentoonstellingen en ruildagen 298 
Agenda 298 
Nederland 299 
Overzeese rijksdelen 300 
Postwaardestukken 300 
Stempels 301 
België 302 
Brief uit Londen 302 
Post uit Parijs 303 
Verenigde Naties / Verenigd Europa 304 
SuidAf rika 304 
Wij lazen voor u 305 
Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen 305 
Verenigingsnieuws 306 
Nieuwtjes van deze maand 309 

1000 VERSCHILLENDE GROOTFORMAATZEGELS 
Sport, bloemen, dieren, ruimtevaart enz. enz. 

f 30,— FRANCO HUIS 
Levering: zolang voorraad strekt. 

UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING per postwissel of aange
tekende brief. 
J. Wolf  Meeuwenplein 31 • Amsterdam 

T C K O O P ■ Verz. F.D.C.'s Noorw., Denem, Zweden, 
Fin!., G eni., Ysl., DDR, Ver. St., België, 
Oostenr. en Ver. Eur. 

Ook per stuk 

Brieven onder no. Ph. 142 

HONGARIJE ongebruikt 
842/54 
921/23 
927A/40A 
941 
942/45 
953/57 
958/62 
963/67 
968/70 
979/81 
1017/19 

18,— 
2,70 

48,— 
2,70 
3,30 
4,50 
2,40 

10,— 
2,10 
2,10 

10.— 

1024/28 9,— 
1102/09 30,— 
1140/50 5,10 
1212/17 5,10 
1278/84 4,20 
idem 
ongetand 24,— 
1287/94 6,— 
1295/1302 6,— 
1321/24 l 
L 228/30^ ''^ 

Idem 
ongetand 35,— 
3127/34 
ongetand 35,— 
1345/52 6,— 
1353/59 6,— 
1362a 3,— 
1379/89 9,— 
1403/10 4,80 
1413/22 8,— 
1433/36 10,— 

1459/65 6,60 
1469/76 6,— 

1 
1505/11 
L231 
ongetande 37 50 
gest. S 

1530/38 
ongetand 
gest. 27.— 

Marian Daub 
J. V. Galenstraat 165 hs 
AmsterdamW. 
Tel. 8 86 83  Giro 687471 
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Exclusief 

interview met 

de Franse minister 

voor P. & T. 

Jacques Marette 

WMÉ'r" 

1 «i^^^H 
^ «HM 

^^BSIÉHHHP ^ 

B 

1 

Het is ons een bijzondere eer bij onze lezers in te leiden de heer Jacques 
Marette, de Franse minister van Posterijen en Telefonie die een exclusief 
interview heeft toegestaan aan onze redacteur D. de Vries, schrijver van 
de maandelijkse Post uit Parijs en van verscheidene artikelen over Frank
rijk en zijn zegels in het Maandblad. Wij krijgen niet vaak de gelegenheid 
een minister te ondervragen over zijn postale beleid en het verheugt ons 
daarom des te meer dat het initiatief van de heer de Vries is beloond met een 
onderhoudend vraaggesprek in het kabinet van de Franse bewindsman 
in Parijs. Een uitvoerig verslag van vragen en antwoorden hopen wij te 
publiceren in het volgende nxmMner van het Maandblad. 

Juni 1965 279 



De Franse Posttarieven en de daarmee verband houdende 

uitgiften van frankeerzegels VI door D . de vries, Amsterdam 

De internationale tarieven omstreelis 1875 
Het internationale postverkeer nam steeds meer toe. Wij 

zien de tarieven variëren voor de verschillende landen. 
Voor brieven is dat vanaf 30 centimes per 10 gram (voor 
landen zoals België, Zwitserland, Engeland) tot 80 centi
mes per 10 gram (Turkije, Rusland, Roemenië). Voor over
zee gelden tarieven van 1 franc tot 1 fr. 30 per 10 gram 
(Franse koloniën 35 c. per 10 gram). 

Voor drukwerken geldt eveneens een gevarieerd tarief, 
al naar gelang de afstand naar het betreffende land; vanaf 
5 c. per 40 gram tot 25 c. per 40 gram. Ongefrankeerde 
brieven voor het internationale verkeer worden belast met 
een port, dat anderhalf maal het oorspronkelijke bedraagt. 

Ruim tien jaar eerder (in 1863) werd, op voorstel van de 
Verenigde Staten, al een Internationaal Postcongres te 
Parijs gehouden om te trachten tussen de verschillende 
landen meer eenheid in het postale verkeer te brengen (het 
eeuwfeest van deze Postconferentie werd in 1963 in vele 
landen op een speciale postzegel herdacht). (Afbeelding 12) 

Hardankingszagal honderd jaar posfconferenfie. Het „Höta/ des Postes" 
stond op de plaafs, waar thans hef hoofd postkantoor Rue du louvre is 
gevestigd. 

Er bestonden in die tijdsperiode tussen Frankrijk en een 
zestiental landen postale overeenkomsten, gebaseerd op een 
min of meer wederzijdse uniforme betaling van frankeer-
rechten, doch deze verdragen waren verre van volledig. Op 
17 september 1874 kwamen de Europese staten, alsmede 
Egypte en .'e Verenigde Staten van Noord-Amerika te Bern 
bijeen om over de eenmaking van de posttarieven te spre
ken en op 9 oktober 1874 werd het verdrag getekend dat 
leidde tot de oprichting van de Algemene Post Unie, later de 
U.P.U.*). De hierbij overeengekomen tarieven waren als 
volgt: 

25 centimes voor een enkelvoudige brief van 15 gram 
(met een stijging per 15 gram). 

15 centimes voor een briefkaart. 
5 centimes voor drukwerken van 50 gram (met een stij

ging per 50 gram). 

Door de interne financiële moeilijkheden werd dit Ver
drag van Bern door Frankrijk pas op 3 mei 1875 onderte
kend. De wet van 3 augustus 1875 ratificeerde dit ver
drag en ingaande 1 januari 1876 werden de tarieven voor 
het buitenlands porto ' als volgt vastgesteld: 

brief 30 centimes per 15 gram 
kaart 15 centimes 
drukwerk 5 centimes per 50 gram 

Voor de Verenigde Staten van Noord-Amerika kwam hier 
nog een extra zeevrachtporto bij: 10 c. voor brieven, 5 c. 
voor kaarten en 3 c. voor drukwerken; vast aantekenrecht 
van 50 c. 

De op 17 januari 1876 te Parijs gehouden conferentie 
keurde deze tarieven ten slotte goed, waarbij tevens het 
port voor de Franse koloniën in deze tariefregeling werd 
betrokken. 

Deze nieuwe buitenlandse tarieven deden ook hun in
vloed gelden op de posttarieven voor het binnenlands ver
keer. Bij de wet van 3 augustus 1876 werd, eveneens ingaande 

1 januari 1876, de gewichtsschaal en porto voor brieven als 
volgt vastgesteld: 

interlokaal: tot 15 gram (vroeger 10 gram) 25 c. 
15 tot 30 gram (vroeger 10-20 gram) 50 c. 
30 tot 50 gram 75 c. 
elke 50 gram meer 50 c. 

stadsverkeer: dit tarief werd identiek met dat hetwelk 
al gold voor Parijs (15 c. en 30 c.) en waar
van de gewichtsschaal (15 en 30 gram) 
reeds aan deze internationale normen was 
aangepast. 

De tarieven voor kaarten en dagbladen bleven onveran
derd; drukwerken werden als volgt: 

tot 5 gram 2 C. 
per 5 gram tot 15 gram 1 c. 
15 tot 50 gram 5 c. 
elke 50 gram meer 5 c. 

In 1875, na de val van de regering-Thiers, was er voor 
het bewind van maarschalk MacMahon alle reden om de 
postzegels van het Cérès-type te gaan vervangen. In de 
Staatscourant van 9 augustus 1875 werd een oproep ge
plaatst voor een ontwerp van een nieuwe postzegel die aan 
bepaalde, toenmalige „republikeinse", eisen moest vol
doen. Van de vierhonderdenveertig inzendingen werd het 
ontwerp gekozen van .Jules Auguste Sage, de zegel die 24 
jaar lang in circulatie zou blijven! (Afbeelding 13). 

Het oorspronkeli'ika ontwerp van J. A. Sage. (Uif: Maury-Histoire). 

De 'toenmalige minister van Financiën, Léon Say, droeg 
de fabrikatie op aan de Banque de France en in één van de 
werkplaatsen van deze nationale Bank in de Parij se Rue 
d'Hauteville gebeurde het ongelukje met de matrijs van 
de zegel dat oorzaak zou worden van het ontstaan van een 
tweetal typen („N sous B" en „N sous U") waarvan 
enkele nummers zo schaars zijn geworden! (Yvert num
mers 61-106). Als bijzonderheid zij hier nog vermeld dat deze 
zegel Sage het enige type is gebleven waarop de tekst 
„Poste" zonder S werd geschreven, (in plaats van „Pos
tes"). 

Van dit type Sage werden 44 verschillende zegels uitge
geven: 16 in type I en 28 in type II. Het type I werd voor
namelijk gedrukt in de periode juni tot november 1876. Het 
type II verscheen voor het eerst op 20 juli 1876 in de 25 c. 
ultramarijn; de overige waarden in dit type II kwamen 
successievelijk in 1877 tot 1898 toe. In april 1892 werd een 
15 c. op papier met een „geruit watermerk" gedrukt ten
einde vervalsing tegen te gaan. Een verdere gedetailleerde 
beschrijving van dit type Sage, waarvan voor speciaal-ver
zamelaars overigens veel te vertellen zou zijn, gaat in het 
bestek van dit artikel echter te ver. 
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Minister Say deed meer. Er was hem alles aan gelegen 
zijn politieke vijanden wat milder te stemmen en hoe kon 
men dat destijds beter doen dan door de posttarieven te 
verlagen. In november 1876 stelde hij voor om het porto 
van de ene stad naar de andere op 20 centimes te verla
gen. Na lange discussies hierover in de Kamer, werd deze 
binnenlandse tariefverlaging bij de wet van 6 april 1878, 
ingaande 1 mei 1878 aangenomen, waarbij tevens de ge
wichtsschaal werd vereenvoudigd. Het zal blijken dat dit 
nieuwe tarief zich, sinds de invoering van de postzegel, het , 
langste zal kunnen handhaven: 

briefport voor binnenlands verkeer 15 c. per 15 gram 
postkaarten 10 c. 
drukwerken tot 20 gram 1 c. per 5 gram; 20 tot 50 gram 
5 c; elke 50 gram meer 5 c. 

Het onderscheid tussen politieke en nietpolitieke dagbla
den werd opgeheven en de gewichtsprogressie werd 25 gr. 
in plaats van 10 gram: tot 25 gram 2 c, en voor elke 25 
gram meer 1 c. 

Er werd verder nog een gedifferentieerd tarief vastge
steld voor gedrukte stukken bestemd voor bepaalde pro
vincies rondom Parijs, welk tarief tot 1895 van kracht bleef. 
Verder werden er bij deze tariefwijziging nog twee belang
rijke veranderingen aangebracht: het basistarief voor bui
tenlandse brieven werd verminderd van 30 c. tot 25 c. per 

door W . B. Brocx 

Op bladzijde 231 van ons Maandblad van mei 1965, ge
schreven door mr. H. J. Bernsen, komt de volgende zin
snede voor: 

„De heer Pickard geeft nog als zijn mening dat deze 
pamfletten voor verzamelaars van uitzonderlijke lucht
post in belangrijkheid kunnen worden vergeleken met de 
brieven „ballon monté" (vervoerd tijdens het beleg van 
Parijs in 1870)". 
Ik ben het daarmede volstrekt oneens. Deze ballons mon

tés kunnen alleen vergeleken worden met postvervoer per 
KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. 

Immers de dienst was een instelling van de Administra
tie van de Posterijen! 

Dus zou men zelfs kunnen zeggen dat de brieven nog 
postaler waren dan de brieven vervoerd door de KLM. 

In de lijst van uitgiften (zie het meinummer) waarvan 
het tentoonstellen volgens FlPreglement is verboden ko
men enkele onduidelijkheden voor, met name bij België en 
Frankrijk. 

De heer D. de Vries, schrijver van de Post uit Parijs, wijst 
■sr op dat de CITEXuitgifte van 1949, Yvertnummers 830
B31 Cérès ongetand en 832833 Gandon getand, ook door de 
FIP als een regelmatige emissie worden beschouwd. Ze 
zijn normaal een jaar lang zonder voorbehoud en zonder 

15 gram (zoals feitelijk volgens de afspraak op de Bemer 
Conferentie al eind 1875 had moeten gebeuren) en het 
(straf)port dat de ontvanger zou moeten betalen bij on
voldoende frankering, zou het dubbele bedragen van het 
normaal (door de afzender) verscnuldigde port. 

Intussen namen 33 landen deel aan een algemeen post
congres in Parijs op 1 mei 1878 waar officieel de naam 
„Union Postale Universelle" werd aangenomen. De conven
ties van 1 en 4 juni 1878 werden voor Frankrijk geratifi
ceerd bij de wet van 19 december 1878, ingaande 1 januari 
1879; de tarieven van 1 mei 1878 werden gehomologeerd en 
een tweetal buitenlandse posttarieven werden verlaagd: 
briefkaarten 10 c. en aantekenrecht 25 c. Verder werden 
de meeste overzeetarieven opgeheven (hierdoor werden on
der andere de tarieven voor post naar de Verenigde Sta
ten van NoordAmerika gelijk met de andere tarieven voor 
het buitenland). Ten slotte werd bij de wet van 26 decem
ber 1878 (eveneens ingaande per 1 januari 1879) het aan
tekenrecht voor het binnenland gelijk gemaakt aan dat voor 
het buitenland: 25 c. voor alle stukken. 

(wordt vervolgd) 

•) U.P.U. = Union Postale Universelle. 

Want de ballons zelf waren in dienst van de Franse PTT. 
Zelfs was de heer Ramport, Directeur General des Postes, 
belast met het inrichten van de werkplaats bestemd voor 
het vervaardigen van de ballons. 

Er waren zelfs ballons die niet anders dan de piloot en 
de post vervoerden. 

De brieven werden altijd eerst door de postkantoren be
handeld. Het maximumgewicht was 4 gram; het porto 
was vastgesteld op 20 centimes; frankering was verplicht. 

Uitvoerige gegevens vindt men daarover in het werk van 
Arthur Maury: Histoire des timbresi>oste frangais. 

Wenst men meer te weten van de ballontochten zelf, dan 
verwijs ik naar het werk van J. Le Pileur: Les Aerostats 
Poste 18701871. 

De heer Pickard vergelijkt de belangi^qkheid van de vlieg
tuigpamfletten met die van de brieven „ballon monté". De 
heer Brocx betrekt deze vergelijldng op de stukken zelf, het
geen naar mijn mening niet is gebeurd. 
'sHertogenbosch, MR. H. J. BERNSEN 

toeslag verkocht aan de loketten. De vermelding in de lijst 
doelt op de velletjes CITEX die in een heel kleine oplage 
en „onder de toonbank" werden verkocht; 830831 getand 
(in plaats van ongetand) en 832833 ongetand (in plaats 
van getand). 

Wij hebben, evenals bij de Belgische serie met IMABAperforatie, 
de catalogusnummers bij de CITEXvelletjes tussen haakjes gezet 
om aan te geven dat niet de zegels zelf, maar alleen de bijzondere 
uitvoering door het FlPverbod wordt getroffen. Redactie. 

INGEZONDEN 

Vliegtuigpamfletten filatelistisch ? 

Opmerking bij boycotlijst van de FIP 
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Ruim een eeuw bezetting 
door J. Dekker 

Zoals wij zelf tijdens de Duitse bezetting de Napoleon
tische tijd al met geheel andere ogen leerden zien is het 
interessant bij de herdenking van onze bevrijding, nu twin
tig jaar geleden, eens een geheel andere bezetting te be
spreken, vooral daar deze zo duidelijke sporen naliet in de 
stempels en postzegels. Juist door de lange duur en de steeds 
wisselende verhoudingen verkrijgen we een boeiend beeld: 
beeldfilatelie in de ware zin des woords! 

De Finnen komen oorspronkelijk uit MiddenAzië en wonen 
in de vijfde eeuw nog in OostRusland. Daarna zijn zij, voor 
de Slaven uit, naar het noordwesten getrokken en komen 
zo in het huidige Finland. 

In de twaalfde eeuw wordt de streek rond Abo door de 
Zweedse koning Erik de Heilige veroverd en dit is het be
gin van de Zweedse overheersing. Een eeuw later wordt 
Tavasteland veroverd en het kasteel Tavasthus gesticht. 

Kaartje van Finland waarop de omstreden gebieden zijn aangegeYen. De 
dikke lijn is de oude grens tot 1939, de stippellijn de nieuwe grens Yan 
1945 en de streepjeslijn de grens in de jaren 19411943. 
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Abo (Turku). Slot uit de twaalfde eeuw. 

Hämeenlinna. 
Slot Tavasthus uit 1249. 

OlaYÏnlinna. Slot OIofsborg. 

Frederikshamn (Hamina). 
Vrede Yan 1809. 

Hoofdstad Helsingfors (Helsinki). 
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Steeds weer laait de strijd op, waarbij de Zweden weten door 
te dringen tot Savonlinna. De krijgskansen keren rond het 
begin van de 18e eeuw. Peter de Grote verwezenlijkt zijn 
„venster op het Westen": een haven aan de Oostzee. Onder 
zijn opvolgers dringen de Russen steeds verder op totdat 
in 1808 onder tsaar Alexander I geheel Finland is veroverd. 

In 1809 moeten de Zweden dit bij de vrede van Frederiks
hamn (Hamina) erkennen en de Russische overheersing 
zal pas einde 1917 een feitelijk einde nemen. 

In het begin van de negentiende eeuw worden de Finse 
staatsinstellingen door Alexander, die in maart 1809 in de 
hoofdstad Helsingfors als grootvorst van Finland wordt ge
huldigd, ontzien. Dit duurt tot 1825 als zijn jongere broer 
Nicolaas I aan de regering komt, een uiterst reactionair 
man die de voorrechten der randgebieden beknot vooral na 
de Poolse opstand in 1830. 

Zijn opvolger Alexander II (18551881) regeert weer geheel 
volgens de oude constitutie en geeft Finland zelfs in 1860 
een eigen munt: de Finse Mark, die gelijk was gesteld aan een 
kwart zilveren Roebel. In 1870 wordt in Finland de gouden 
standaard ingevoerd en de Mark gelijk aan degoudfranc (.48). 

Alexander III bekrachtigt in 1883 en 1887 de gelijkstelling 
van het Fins en Zweeds, maar dan steekt spoedig het pan
slavisme de kop op en voert een campagne tegen de Finse 
bevoorrechting wegens zijn binnenlandse zelfstandigheid. 

Onder Nicolaas II (18941917) zet de russificering krachtig 
door. In 1900 wordt het Russisch naast het Fins regerings
taai, in 1901 wordt het grootste deel van het Finse leger 
bij het Russische ingelijfd en in 1902 kunnen Russen als 
Finse ambtenaren worden toegelaten en zo gaat het de daar
op volgende jaren steeds door. 
De Maartrevolutie in Rusland brengt de eerste verlichting 
en de Finse Landdag trekt weer alle bevoegdheden, uitge
zonderd buitenlandse zaken en oorlog, aan zich. 
Hierop volgt de onafhankelijkheidsverklaring van 6 decem
ber 1917, doch deze onafhankelijkheid wordt pas na veel 
strijd op 14 oktober 1920 bij de vrede van Tartu (Dorpat) 
door de Sovj etUnie erkend. Kort tevoren hadden de Fin
nen nog enkele Russische gebieden, die door Finnen be
woond werden, bezet. Zowel Noord Ingermanland, vlak bij 
Leningrad op de Karelische landengte als Aunus (Olonetz) 
ten oosten van het Ladogameer moeten weer worden ont
ruimd. 

Noordlngermanland. Opdruk op 
restanten als weldadigheidszegels 
zonder frankeerwaarde, verkocht 
ten bate van de vluchtelingen. 
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[atelistisch gezien 
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Siampal KIRJASALO, hef enige postkantoor in Noordlngermanland. 

Kuftiteha foes/agserie van 1904 fan bafe yan de slachtoffers van de oorlog 
tegen Japan. Bij toeval vanuit Finland, waar ze nooif in de postkanforen 
verkrijgbaar zijn geweest, op de boot gepost en in Stockholm afgestempeld. 

Eind december 1921 wordt noordelijker een deel van Kare
lië bezet, doch dit is half februari weer afgelopen. 

Hiermede zijn we aan het eind gekomen van het ge
schiedkundig overzicht en kunnen we gaan zien, hoe dit in 
stempels en zegels zijn weerslag vond. Op onze beurt kun
nen wij nu een beeld oproepen van deze taaie worsteling 
om het nationale bestaan in een hoek van Europa, die 
door de winteroorlog van 1939/1940 weer in de volle belang
stelling kwam te staan. 

De filatelistische zqde 
Natuurlijk zijn er al sinds oudsher brieven verzonden, ook 

in Finland gedurende de Zweedse tijd. Stempels waren er 
toen nog niet in gebruik, wel in Zweden zelf en ook aan de 
overwal in Pernau, Reval en Riga, doch hier bleef het bij, 
als gevolg van de steeds slechter wordende toestand: het 
opdringen der Russen en geleidelijk terugtrekken der Zwe
den. 

Niet lang na de volledige bezetting door Rusland komen 
in 1812 de oudste stempels, slechts de plaatsnaam vermel
dend in Russisch schrift. Hierop bestaan echter twee uit
zonderingen: Abo en Wiburg om het nu maar bij deze oude 
spelling te houden. 
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Brief naar Abo met langstempel, Nadendal, in Cyrillisch schrift. 
De stempels Abö en Wiburg in Latijns schrift. 
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1839. Orukvierk uit Parijs; nog geen aankomsfstempel. 

De eerste vindt zijn oorzaak in het geheel op Zweden ge
oriënteerd zijn van de stad en in Wiborg is de handel in han
den van een aantal Duitsers. 

Aankomende post wordt nog niet gestempeld. Deze 
eerste periode duurt tot 1847 als de rechthoekige stem
pels met datum in kastje in gebruik komen. Tevoren wa
ren per 1 januari 1845 reeds enveloppen ingevoerd, die 
duidelijk hun Finse karakter laten zien. Het Finse wapen 
met Zweedse tekst behoudens de muntaanduiding in Kope
ken. 

Het uitgeven van enveloppen — waaronder ook op Zaans 
papier met het watermerk: Bijenkorf en C & I Honig — was 
een zuiver Fins initiatief, dat tegen het einde van hetzelfde 
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Earsfe envelop van Finland: 7 ianuari 1845, elf jaar ouder dan de zegels. 

Particulier» vouwbrief me>, zoals gewoonlijk, zegel op de klep niet ver
nietigd. Stempel op de voorzijde van 13 AUG. 1850. 

jaar door St. Petersburg en later Moskow en andere Rus
sische steden wordt overgenomen. Dit is waarschijnlijk ook 
de verklaring voor het Finse uiterlijk. 

Reeds vijf jaar later wordt dit type vervangen door het 
bekende ovale type van de eerste postzegels van 1856. Hier 
zien we de muntaanduiding naast Fins/Zweeds ook in het 
Russisch! 

De service van de posterijen gaat in die dagen al merk
waardig ver. Op verzoek van particulieren zijn vouwbrie-
ven van een waardeaanduiding voorzien! 

Daar de zegelindrukken op de achterklep staan worden 
zij in het begin vaak niet vernietigd; opnieuw gebruiken 
van dergelijke enveloppen is echter nauwelijks te vrezen. 

In 1856 besluit men, voorlopig voor twee jaar als proef, 
zegels uit te geven in twee waarden 5 en 10 Kopeken. Om 
nu niet in extra kosten te vallen gebruikt men de stempels 
voor de enveloppen om zegels te maken, maar nu zouden 
zuinige lieden de ongestempeld gebleven waardeaanduidin-
gen der enveloppen kunnen uitknippen en als zegel gaan 
gebruiken. 

Om dit te verhinderen heeft men de parels aange
bracht en meteen bepaald dat voortaan ook de zegelafdruk
ken op de enveloppen gestempeld moesten worden. 

De gebruikelijke stempelinkt blijkt niet goed houdbaar, 
zodat men de zegels gemakkelijk van de stempels kan ont
doen. Dit nu is de oorzaak van de door verzamelaars zo 
verfoeide dubbele vernietiging met pennestreep en stem
pel of alleen maar penvernietiging. 

Met nadruk wil ik er op wijzen, dat de penvernietiging 
is voorgeschreven en dientengevolge volkomen regulair en 
verzamelwaardig. Alleen onze voorkeur voor louter gestem
pelde stukken heeft het prijsverschil doen ontstaan, dat te
genwoordig met onze rage voor klassiek in super de luxe 
top-kwaliteit slechts geaccentueerd wordt. 

Briefstukje met zegel, die met de pen vóórvernietigd is. Stempel: Helsing-
fors 1858. 

Oude envelop van 1858, opgebruikt in 1864 door opdruk van nieuwe 
waarde-aanduiding type 1860. 

Brief uit 1872 van Borga naar Amsterdam over Sf. Petersburg (het huidige 
Leningrad), met stempel „Aus Rusland". Brieven naar het buitenland met 
de zegel van 1 mark alléén kunnen niet voorkomen. 

De voorgeschreven dubbele vernietiging heeft een interes
sant nevenverschijnsel tot gevolg gehad. Daar een groot 
aantal brieven zonder zegel aan de postkantoren wordt aan
geboden en daar betaald en van zegels voorzien, krijgt de 
menselijke gemakzucht, of netter gezegd de efficiency, een 
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kans. De loketambtenaar gaat zijn velletjes of strippen ze
gels vast van te voren met de pen vernietigen. Dit is een
voudiger en het loketwerk kan sneller worden afgedaan. 

Dientengevolge komen we nu brieven of briefstukken te
gen waarbij de penvernietiging niet op de brief overloopt. 
Dergelijke stukken moet u natuurlijk NOOIT AFWEKEN! 

Dit was een klein, doch naar ik hoop, tateressant zijpaadje. 
De proef met de zegels wordt na twee jaar voortgezet, 

doch door toeneming van het postverkeer komt de drukke
rij in tijdnood. De capaciteit schiet te kort. Daarom komen 
er in 1860 twee nieuwe zegels, nu aan vellen gedrukt, doch 
nog steeds twee waarden in de gebruikelijke kleuren. Hoe
wel in dit jaar de Finse Mark is ingevoerd naast de Rus
sische Roebel, die geldig blijft, luidt de waardeaanduiding 
van deze zegels nog in Russische munt. Pas zes jaar later 
komen de postzegels met Finse muntaanduiding. De ver
houding tussen beide valuta's 1 Roebel = 4 Finse Marken 
kan men duidelijk onderkennen aan de gebruikte kleuren: 
De blauwe 5 Kopeken wordt gewijzigd in 20 Penni en de 
rode 10 Kopeken in 40 Penni. Tegelijkertijd verschijnen twee 
nieuwe waarden de 5 en 10 Penni enige tijd later gevolgd 
door de 8 Penni en de 1 Mark. 

Het „politieke uiterlijk" der zegels is sinds 1850 echter 
onveranderd gebleven: De Finse leeuw, Fins/Zweedse 
waardeaanduiding boven en de Russische onder. 

In 1875 staat men weer voor de moeilijkheid, dat de aan
maak het verbruik niet meer kan bijhouden en men be
sluit een nieuw type in te voeren: het bekende type van de 
Finse leeuw in ovaal met de waarde in de vier hoeken. Hier 
zien we, dat de autonomie der Finnen weer wat gewonnen 
heeft: alle Russische sporen zijn verdwenen! 

oZ^L-^ ''^t^ay^ 

fnv«/op iyp* 1875 en zege/ voor aanfelcenrechf y»n 7889 op een hnti 
van Mariehamn naar TaYasfahut. 

Deze vreugde duurt slechts betrekkelijk kort. In 1889 moet 
een kleinigheid veranderd worden, doch het bewijst het 
opdringen van het Panslavisme: de zegels worden weer 
drietalig, het Russisch komt terug. Twee jaar later wordt 
het nog ernstiger. 

Voor de post met Rusland wordt het gebruik van specia
le zegels in Russisch type en" Roebelwaarde opgelegd. De 
zegels worden van speciale kentekens — de bekende ringen 
— voorzien en door de Russische Staatsdrukkerij tegen kost
prijs aan de Finse posterijen geleverd. 

In augustus 1900 gaan de Russen weer een stap verder 
en wordt het gebruik der Finse zegels naar het buiten
land verboden. Hiervoor moeten voorlopig de zegels met 
ce ringen gebruikt worden. Deze bepaling lokt hevig ver
zet jit, dat manifest wordt door het illegaal verschijnen 
van de zwarte rouwzegel, die voor 1 penni per stuk ten 
bate van de vaderlandse zaak wordt verkocht. Slechts en-
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Finse rouwkaart, doorgekomen ondanks verbod^ 

kele dagen later wordt het gebruik door de bezetters verbo
den! Denk aan onze witte anjer op 29 juni 1940! Gebruikt 
op brieven zijn deze „rouwzegels" vrijwel onvindbaar en ik 
ben al blij u een exemplaar op briefstukje te kunnen laten 
zien uit die eerste dagen in augustus. Ook briefkaarten met 
dezelfde rouwzegel verschenen en het gebruik ervan enkele 
maanden later naar Zweden toont ons, dat de controle niet 
alles kon verhinderen, waarschijnlijk ook al omdat de uit
voerende ambtenaren toen nog allen Finnen waren. In janua
ri 1901 komt het voorlopige einde. Het gebruik der Finse 
zegels wordt geheel verboden en daarvoor in de plaats t re
den zegels met Finse muntaanduiding, doch geheel gelijk 
aan de koerserende Russische zegels. 

De Finnan maakten handig gebruik van de koert tussen kopeken en penni 
en plakten liever tien zegels van 2 kopeken die 50 penni Icosffen dan één 
zegel van 20 kopeken waarvoor ze 54 penni moesten betalen. Afstempeling 
uit 1907. 

Rouwzegel gebruikt op 15 aug. 1900, de dag 
na ongeldigverklaring van de Finse zegels. 

Envelop met ingedrukte ringen zegel van 7891 fegen de voorschriften in 
nog né 14 januari 7900 naar hef buifeniand verzonden mef biffrankering 
van fwee gewone Ruschische zegels die voor de buitenlandse post gebruikt 
moesten worden. Een ongeoorloofde mengfrankering. 

Voor de buitenlandse post moeten nu Russische zegels 
gebruikt worden zonder enig kenteken, daar de Finse pos
terijen nu tot onderdeel van het Russische departement 
van Binnenlandse Zaken zijn verklaard. De postzegelemis
sies in Russisch type met slechts de waarde in Finse munt 
zijn alleen nog maar in het binnenland geldig evenals de 
restanten der emissie 1891, de Russische zegels met ringen, 
die ten slotte in 1911 hun geldigheid verliezen bij de invoe
ring van de nieuwe series in gewijzigde tekening. Voor de 
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Brief •*an Simola naar Rasland, waarop zalft hat aantakansfnokja van vol
ledig Russisch fype is. Alleen aan sfempel herkenbaarl 

briefkaarten, enveloppen en dergelijke loopt alles geheel 
parallel aan de zegels. De Roebel was intussen flink in 
waarde gedaald ongeveer eenderde daar de officiële koers 
nu F.M. 2,70 is. 

Dit dieptepunt voor het Finse nationale bestaan kunnen 
we in onze verzameling weergeven door Russische zegels 
en postwaardestukken met Finse afstempelingen. Ook op 
stempelgebied is de Russische invloed duidelijk waar
neembaar. Aan het einde der tachtiger jaren wordt 
een nieuw stempeltype ingevoerd met gearceerde segmen
ten en twee of drietalige plaatsnaamaanduiding. Alle twee
talige stempels, hetzij Fins/Russisch of Zweeds/Russisch, 
hebben een lange datumbalk tussen de buitencirkel, ter
wijl de drietalige stempels Zweeds/Fins/Russisch een korte 
datumbalk te zien geven, waarbij ook de binnencirkel door
loopt. 

Deze toestand duurt tot december 1917. Op 6 december 
wordt de Finse onafhankelijkheid geproclameerd en wor-

Binnenlandse kaarf van Russisch fype met Finse waardeaanduiding; in april 
1918 a/ ongeldig maar toch als frankering toegelaten. Bi'igefrankeerd met 
nieuwe 10 p.-waarde tot het nieuwe tarief van 20 p. let ook op het uit
gehakte stempel. 

den nieuwe Finse zegels in het bekende Leeuwtype uitge
geven. De stempels worden aangepast bij de nieuwe toe
stand door verwijdering der Russische plaatsnamen. 

Technisch is men nog niet geheel onafhankelijk. Door de 
oorlogsomstandigheden is men gedwongen voor de nieuwe 
zegels het oude Russische formaat aan te houden, omdat 
een nieuwe perforeermachine niet dadelijk te krijgen is. 
Pas in 1930 verschijnt de nieuwe Leeuwserie, die ook in 
dit opzicht van Russische smetten vrij is! 

Dat men er met een enkele proclamatie niet was blijkt 
wel uit de woelige tijd daarna. De burgeroorlog tussen de 
„Witten" — gesteund door de Duitsers — en de „Roden", die 
Helsinki in handen hadden, dwingt de nieuwe regering uit 
te wijken naar Wasa, waar dan prompt een eigen serie ze
gels verschijnt in een primitieve steendruk met lijnperfora-
tie. 

Na verdrijving van de Russen van het oorspronkelijk 
grondgebied wil men in het spoor der zelfbeschikkingsver
klaring van Wilson ook de Finnen buiten de grenzen be
vrijden. Gebruikmakend van de verwarring in Rusland be
zetten de Finnen gedeelten van Aunus en Noord-Ingerman-
land. Hier verschijnen natuurlijk eigen zegels, die slechts 
geldig zijn voor intern verkeer en de post naar Finland. 

Als gevolg van de vrede van Tartu (Dorpat) worden deze 
gebieden begin december 1920 weer ontruimd. 

AiniBs A,iiEi;!s 

Brief uit Aunus ('1979). 

Op de zegel van Karelië: 1921; 
eind januari 1922 uitgekomen. 

Blokje van vier uit de 400 series ongetand, uitgedeeld aan cfe leden van het 
noodparlement te Wasa. 

Hiermede is het filatelistisch einde echter nog niet be
reikt, daar in 1921 opnieuw een poging wordt gedaan land
genoten te bevrijden. Nu noordelijker langs de oostgrens. 
Een gedeelte van Oostkarelië wordt bezet en in Uhtua 
(Uchta) wordt opnieuw een serie zegels uitgegeven: de 15 
waarden tellende serie voor Karelië. De serie kwam op 31 
januari 1922 uit en moest reeds op 18 februari worden in
getrokken. Werkelijk echt gebruikte stukken zijn vrijwel 
onvmdbaar. De lengte van de serie wekt echter wel ver
moedens van filatelistische invloeden. Dit is dan het slot 
van een lange taaie strijd van een volk, dat zijn eigen ka
rakter door alle moeilijkheden heen wist te bewaren en 
daardoor zijn vrijheid te herwinnen. 
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Wat zit er in een ,JDoos van Pandora"? 
Met deze „Doos van Pandora" bedoelen wij de aanbie

ding onder deze naam van United Stamp Traders, directeur 
J. W. Leuring, Hendrik Sorchstraat 42a, Rotterdam, in adver
tenties in Nederlandse filatelistische en niet-filatelistische 
bladen (niet in het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie). Als we de inhoud hieronder ontleden dan is hiervan 
de bedoeling de Maandblad-lezers voorlichting te geven, 
zodat zij kunnen zien in hoever de inhoud met de beschrij
ving in de advertentie overeenkomt en wat zij van deze 
aanbieding kunnen verwachten. 

De „Doos van Pandora" voornoemd werd aangeboden 
voor ƒ 24,—, waarbij ƒ 4,— gerekend werd voor verpakking, 
port en rembourskosten (wat overigens rijkelijk veel is). 
De inhoud bestond uit vijf delen, die afzonderlijk in de ad
vertentie waren opgenomen. Ieder deel zou een (winkel) 
waarde van ƒ 20,— moeten hebben; het geheel wordt ech
ter niet voor f 100,— maar voor ƒ 20,— aangeboden. Wij 
moeten ons dan ook op het standpunt stellen, dat ieder 
deel ƒ 4,— kost. 
De nummers 1 en 2 zijn elk een doos met 225 gram mis
siezegels, rechtstreeks geïmporteerd uit Thurn und Taxis 
(sic!). Verdere beschrijving: Gehele wereld, vele landen, 
prachtzegels, geen Nederland. Absoluut onuitgezocht, aar
dige vondsten zeker. Meer dan duizend zegels per doos. 
Prima kwaliteit. Waarde ƒ 20,—. 

Waaruit bestaat nu de inhoud? Gewicht en aantal klop
pen; ook is er geen Nederland bij. Aanwezig zijn 1129 en 
1042 zegels, waarvan beschadigd 117 respectievelijk 154, of 
gemiddeld 12,5 percent. De onbeschadigde zegels (althans 
op het oog onbeschadigd), 1012 respectievelijk 888 stuks zijn 
van 24 respectievelijk 19 landen. België Yvert nummer 1029 
is in de eerste doos het meest aanwezig met 102 stuks, in 
de andere België Yvert nummer 1067 met 54 stuks. De 
totale cataloguswaarde bedraagt voor iedere doos ongeveer 
140 francs Yvert waarvan ongeveer twee derde komt voor 
rekening van zegels met een Yvert-waarde van Fr. 0,15 of 
minder. Gemiddeld zijn er per doos honderd zegels met 
een Yvert-notering van Fr. 0,20 of meer, die echter bijna alle 
afkomstig zijn van landen achter het ijzeren gordijn. Qua 
Yvert-notering is ƒ 4,— voor zo'n doos natuurlijk niet veel. 

Sleutel voor wereldcatalogussen 

Polen — Polska — Poland I 158 

Jahr Michel Gibbons Scott Yvert Zumstein 
Year No. No. No. No. No. 

1953 801 806 571 705 686 

Een filatelistische uitgeverij in West-Duitsland heeft een 
catalogus uitgegeven die naast elkaar de nummers van 
Michel, Gibbons, Scott, Yvert en Zumstein voor een be
paalde zegel van een bepaald land vermeldt. Met behulp van 
deze nummercatalogus kan men mancolij sten, prijslijsten 
en advertenties ontcijferen van verzamelaars en handelaars 
in buitenlandse publikaties. 

De catalogus is losbladig ingericht en veroudert dus 
nooit. Jaarlijks worden aanvullingsbladen uitgegeven, met 
nieuwe en/of veranderde nummers. Het Europa-deel, dat 
door middel van het bezit van één Europa-catalogus toe
gang geeft tot de vier andere werken, kost ongeveer 19 
Mark. Het bevat vierhonderd bladzijden. Het Overzee-deel, 
dat achthonderd bladzijden zal tellen, zal ongeveer 26 Mark 
kosten. 

maar men moet niet vergeten, dat de zegels vrijwel niet 
te ruilen of te verkopen zijn. Bovendien, als men „missie
zegels" koopt dan kan men dit verwachten. 

Nummer 3 is een aanbieding van honderd verschillende 
zegels van de Republiek der Zuidmolukken met een winkel
waarde van f 20,—. De honderd zegels worden ook inder
daad geleverd, al zijn er enkele dubbele bij. De zegels zijn 
verpakt in cellofaan zakjes en geprijsd voor DM 17.55, wat 
nog geen ƒ 20,— is. Dat doet er echter allemaal weinig toe, 
als postzegel zijn deze zegels niets waard, want het zijn 
geen postzegels, maar (weliswaar zeer mooie) plakplaat-
jes. Oudere verzamelaars weten dit wel, maar hoeveel on
ervaren beginnelingen zijn hier ingevlogen? 

Als nummer 4 werd aangekondigd een envelop met twee 
complete vooroorlogse luchtpostseries, cataloguswaarde 
tenminste 100 Yvert francs (75,—), winkelwaarde tenmin
ste / 20,—. Gezonden werden Hongarije 1924 Yvertnum-
mers 6 t/m 11 gebruikt en Letland Yvertnummers 28 en 29 
(opdruk Afrika-vlucht) met een cataloguswaarde van 8 
respectievelijk 350 Yvert francs. Dit komt overeen met 
wat aangeboden is en zou voor f 4,— en zelfs voor f 20,— 
niet te duur zijn, a l s . . . . de zegels echt waren. Maar de 
zegels zijn door de Bondskeuringsdienst als grove verval
singen gekwalificeerd en derhalve waardeloos. 

Tenslotte nummer 5, een envelop met vijftig goede ze
gels, winkelwaarde tenminste ƒ 20,—, hoge cataloguswaar
de. We zullen laten zien wat onder „goede" zegels wordt 
verstaan. Van de 55 gezonden zegels waren er twee bescha
digd en één vals (Litouwen luchtpost nummer 67). Van de 
52 overblijvende zegels waren er 23 van de Nederlandse 
Antillen met een totale cataloguswaarde van ƒ 2,95 en 29 
van 18 andere landen (meest overzee en achter het ijzeren 
gordijn) met een totale cataloguswaarde van Yvert francs 
8,75. Beslist geen ƒ 20,— winkelwaarde, met enige moeite 
zou men er ƒ 4,— van kunnen maken (maar dan is het een 
erg dure winkel). 

Wij geloven het rustig aan de lezers van het Maandblad 
over te kunnen laten uit bovenstaand verhaal een conclu
sie te trekken. 

H. L. J. WEIDEMA 

Afwijking op eerstedagenvelop 
Ogenschijnlijk is alles in orde met de afgebeelde eerste

dagenvelop: stempel 12 november 1962 op de vijf Kinder
postzegels die op die datum uitkwamen. Ze is onder E 54 
opgenomen in de NVPH-catalogus. Maar in plaats van NR 
54 staat er op deze envelop rechts onder Nr. 53! 

Van NVPH-zijde vernemen wij dat de drukker zich heeft 
vergist en dat die vergissing pas werd gemerkt toen een 
gedeelte van de oplaag gereed was. Het is bij benadering niet 
te zeggen hoeveel verkeerd genummerde exemplaren in om
loop zijn gebracht. 
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Verongelukte luchtpost van en naa 
door W. Baron Six van Oterleek 37.6-A 

37-6. 5 december 1937. 
Een viermotorige vliegboot van de 

Imperial Airways, de „Cygnus", uit 
Brits Indië op de thuisvlucht naar En
geland, stortte bij het vertrek op 5 de
cember 1937 om 09.15 uur 's morgens 
uit Brindisi in zee. Na de start gleed 
het toestel meteen af, kwam met een 
harde klap op het water neer en zonk 
onmiddellijk. 

Van de dertien personen die zich aan 
boord bevonden, werden er twee 
gedood, terwijl alle anderen werden 
gewond. Onder hen bevond zich lucht-
maarschalk Sir John Salmond, die 
van een expeditie uit India terugkeer
de. De „Cygnus" was sinds maart 
1937 in dienst. 

Het toestel had zeer veel post aan 
boord, afkomstig uit onder andere In
dia, Ceylon, Singapore, Hongkong, 
Australië en Nieuw-Zeeland, Palestina 
en Egypte. Het merendeel van deze 
post werd gered. 

De meeste post voor Nederland werd 
door de Franse posterijen voorzien van 
een violet stempel: 

SERVICE POSTAL FRANCAIS 
Correspondance retardée 

par accident d'Avion. 
Prière de ne pas taxer. 

37-6-A. 
Post voorzien van bovengenoemd 

stempel afkomstig uit Palestina. 

37-6-B. 
Post afkomstig uit Egypte. 

37^6-C. 
Post afkomstig uit Nieuw-Zeeland. 

37-6-D. 
Post afkomstig uit Australië. 
Tevens werd post voor Nederland 

behalve het genoemde violette stem
pel extra voorzien van een tweerege-
lig zwart stempel: 

LETTRE DETÉRIOREE 
ACCIDENT AVION 

37-6-E. 
Post voorzien van het violette stem

pel alsmede bovengenoemd zwart stem
pel, afkomstig uit Palestina. 

Door de Italianen werd ook post ge
red en door de PTT verder verzonden 
na voorzien te zijn van strookjes ge
plakt op de achterzijde der enveloppen. 
Deze strookjes komen zowel getypt als 
met de hand geschreven voor: 

lettre mouillié pour accident 
de l'Ydravion du 5 décembre. 

37-6-F. 
Post voorzien van het violette stem

pel alsmede met een tweetal met de 
hand geschreven strookjes geplakt op 
de achterzijde, afkomstig uit Ceylon. 

37-6-G. 
Post alleen voorzien van getypte 

strookjes geplakt op de achterzijde, 
afkomstig uit India. Deze brief werd 

37-6-B 
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Nederland VI 
Tevens is post bekend zonder enig 

kenmerk van buitenlandse postautori
teiten. Deze post werd voorzien van 
een getypt strookje, vermoedelijk van 
PTT Den Haag: 

bij aankomst te Rotterdam gestempeld 
met het ronde dagtekenstempel van 
het Spoorwegpostkantoor nr. 2 dd. 
13/12/37. 
376.F 

Beschadigd ontvangen 
van Brindisi 

H 376H. 
Post voorzien van bovengenoemd 

strookje afkomstig uit India. 
Ook werd post, zonder enig kenmerk 

ontvangen, door de Nederlandse PTT 
voorzien van een tweeregelig zwart 
stempel: 

Doorweekt vliegongeval 
Brindisi 

3761. 
Post afkomstig uit India. 

If imt di.it <icd pleast rftiiin tit — 

GAUm MAI.Ï. HA>SI LAL 
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37ej . 
Post afkomstig uit India met tevens 

op de achterzijde een inktaantekening: 

zonder zegels te Weert ontvangen 

sr p»rBicKS 

376K. 
Post afkomstig uit India met een 

infctaanduiding op de achterzijde: 

Zonder zegels te Schev. ontv. 

'yUTTJTP 

T)oor ^ e e k t v l i e g o n é e ^ l — • 
Brtndisi 

376K 

376L. 
Post bestemd voor Nederland door

gezonden door de Britse PTT en voor
zien van een tweeregelig violet kast
stempel: 

DAMAGED BY SEA 
WATER 

MOHAMEO 4 AHMED H KXSSEM 

J 
376L (wordt vervolgd) 

COPYRIGHT FOR ALL COUNTRIES 
INCLUDING THE U.S.A. 

W. BARON SIX VAN OTERLEEK 
HAARLEM ■ NEDERLAND 
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Bonds- en Filatelistend^en te Groningei 
VRIJDAG 21 MEI 1965 

Vrijdag 21 mei is voor lilatelistisch Nederland een zeer 
drukbezette dag geweest. Van half tien in de ochtend — 
tenminste voor diegenen die de vorige avond reeds naar 
Groningen waren gekomen — tot omstreeks het midder
nachtelijk uur volgde een reeks evenementen elkaar op die 
alle op tijd aanvingen en getuigden van een prima organi
satie maar waarbij ook gerekend was op uithoudingsvermo
gen van de deelnemers! 

Opening Grimopost 
Om half tien begroette de voorzitter van de jubilerende 

vereniging „Groningen", de heer mr. J. de Boer Azn. een 
flink aantal genodigden in ,,De Harmonie", waar de tentoon
stelling ingericht was. Hij verzocht de Commissaris der 
Koningin in de provincie Groningen, mr. C. L. W. Fock de 
officiële opening te verrichten. Ofschoon de Commissaris 
voorgaf -slechts wat „lekepraat" ten beste te kunnen geven 
schetste hij toch de geweldige invloed van „dit kleine stuk
je papier" in een internationale samenwerking die de we
reld omspant. Het eerste exemplaar van de bijzondere en
velop werd -hem vervolgens door de ontwerper, de heer 
Piet Wetselaar te Bennebroek, overhandigd. De volgende 
spreker, de voorzitter van de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen, mr. G. W. A. de Veer, zei dat wat 
hier te zien was, iets zeer buitengewoons was, verza
melingen van internationaal niveau samen met bijzondere 
collecties, die voor het eerst op een nationale tentoonstel
ling te zien waren. Na een korte rondgang over de „Gruno-
post 65" vertrokken de deelnemers aan de Bondsvergade
ring naar het Concerthuis. 

Bondsvergadering 
Omstreeks half twaalf opende de Bondsvoorzitter de al

gemene ledenvergadering met in de eerste plaats een woord 
van welkom aan de afgevaardigden en vervolgens de geluk
wensen van de Bond aan de Philatelisten Vereniging „Gro
ningen" die haar gouden jubileum vierde. Onder de aan
wezigen waren onder andere alle ereleden en leden van 
verdienste van de Bond. 

Verdienstelijke secretarissen 
Op voorstel van het Bondsbestuur werden de heren H. G. 

van de Westeringh van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeni-
ging en G. M. Minnema van de Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, die hun verenigingen gedurende 
een lange reeks van jaren als secretaris hadden gediend, 
onder langdurig applaus van de vergadering, tot leden van 

verdienste benoemd. De daaraan verbonden plaquette werd 
door de Bondsvoorzitter uitgereikt. 

De lange agenda werd vervolgens in snel tempo afge
werkt tot de lunchpauze. De aan de beurt van aftreden zijn
de bestuursleden: C. Muys, secretaris, mr. T. J. B. van der 
Meyden, vice-voorzitter, tevens beheerder van het Bonds
informatiebureau en H. L. J. Weidema, beheerder van de 
Bondsbibliotheek, werden bij acclamatie herkozen. 

Na de pauze kwamen enkele „zware" punten aan de orde, 
maar eerst overhandigde de voorzitter van de Postzegel
vereniging „Breda", de heer A. van de Merwe, de ten
toonstellingsbeker aan de voorzitter van „Groningen" met 
het uitspreken van de wens dat de houdster er evenveel 
plezier van mocht beleven als zijn vereniging er de laatste 
twee jaren van had gehad. Als dank voor het beheer kreeg 
„Breda" een vaantje als herinnering aangeboden. 

De voorgestelde aflopende contributieschaal kreeg de 
overgrote meerderheid van de Bondsvergadering terwijl na 
een korte discussie besloten w^erd een Stichting op te rich
ten ter voorbereiding van de in 1967 te houden Internatio
nale Tentoonstelling, in welke Stichting de Nederlandse 
Bond, de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren en PTT zullen samenwerken om dit grote en grootse 
evenement volledig te doen slagen. 

Bij de opening van de „Grunopost" had mr. G. W. A. de 
Veer al gezinspeeld op een verruiming van het kaderma
teriaal in de toekomst, welnu, de nog naamloze tentoon
stelling 1967 zal als herinnering drieduizend moderne ka
ders opleveren welke nadien beschikbaar komen voor het 
organiseren van tentoonstellingen. 

Uphilex 1966 
Bij de aanwijzing van de plaats van de Bondsvergadering 

voor 1966 kwam de zeer verheugende mededeling dat de 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, die in dat jaar haar 
zestigjarig bestaan hoopt te vieren, gaarne de Bondsdagen 
zou willen organiseren met een nationale tentoo i.stelling, 
te noemen „Uphilex 1966", op 13, 14 en 15 mei in één der 
zalen van het Jaarbeurs-complex met een duizend kaders. 
Het behoeft geen betoog dat de vergadering dit voorstel op 
prijs stelde en de voorzitter van de U.Ph.V., de heer L. H. 
Tholen, een „open doekje" gaf voor zijn mededelingen. De 
voorbereidingen zijn reeds een eindweegs gevorderd. Het 
belooft een bijzondere tentoonstelling te zullen worden en 
is de laatste nationale tentoonstelling voor de internatio
nale tentoonstelling van 1967. 

Ontvangst ten Stadhuize 
Na de Bondsvergadering was er een uurtje tijd om enke

le bezienswaardigheden in Groningen te bezien, maar de 
tijd voor een betere kennismaking was te kort want om 
vijf uur begroette burgemeester J. J. A. Berger het Bonds
bestuur en zeer vele afgevaardigden in zijn stadhuis. Hij 
stelde het op hoge prijs dat de Bond dit jaar zijn stad als 
congresplaats had aangewezen. Hoewel de filatelistische 
ervaringen van Groningens eerste burger niet verder gin
gen dan zijn jeugdjaren, wist hij zich toch gesteund door 
twee volbloed-filatelisten. Hij was geflankeerd door twee 
wethouders, die de hobby beiden bedreven. Bij het zien van 
een postzegel gaat de fantasie werken, in gedachten maakt 
men wereldreizen bij het zien van zoveel moois als op de 
tentoonstelling is te zien, aldus de heer Berger. 

De Bondsvoorzitter dankte burgemeester Berger voor de 
hartelijke ontvangst. In 1972 zal het driehonderd jaar ge
leden zijn dat Groningen werd belegerd. In die tijd wer
den munten geslagen uit het kerkzilver en wanneer de stad 
Groningen dit feit filatelistisch herdacht wenste te zien 
zou de Bond bij PTT een verzoek in die richting gaarne on
dersteunen, zo zei mr. De Veer. 

Bondsdiner 
Nadat het gemeentebestuur verfrissingen had aangebo

den vertrok het gezelschap vervolgens naar de laatste pleis
terplaats. Huize „Maas", waar het borreluurtje gehouden 
werd. 

Verdeeld naar rang en stand werden oude vriendschaps
banden nauwer aangehaald en nieuwe aangeknoopt. Maar 
ook aan de borrel komt een einde; het Bondsdiner wachtte. 
Aan de hoofdtafel zaten naast het Bondsbestuur de heer L. 

KERSXZEGELS OP DE „GRUNOPOST" 
Aan dokter J. M. Offringa was op de „Grunopost" 

een kader toegewezen, waarvan de inhoud een zeer 
sympathiek „randgebied" van de filatelie toonde. De 
geloonde kerstzegels (u allen welbekend; het zijn 
de sluitzegels die u ieder jaar ten bate van de TBC-
bestrijding rond dê kerstdagen op zeer vele poststuk
ken ziet) waren slechts een „greepje" uit de verza
meling van dokter Offringa. Maar zij toonden onder 
anderen de kleurdrukken van de zegels waarop de 
„Drie Wijzen uit het Oosten" zijn afgebeeld. Zo bleek 
dat een bescheiden aanbeveling voor een zeer goed 
doel ook op een filatelistische tentoonstelling op zijn 
plaats kan zijn! H. 
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Th. Hoolboom, oud-hoofddirecteur Posterijen, de heer A. 
W. Bögershausen, president van de Duitse Bond Nord-Rhein-
Westfalen, drs. Ph. Leenman, plaatsvervangend hoofddi
recteur Posterijen, ereleden en enkele anderen, velen door 
hun dames vergezeld. 

,Grunoposf' op de televisie 
Tijdens het diner konden de disgenoten de televisie

uitzending over de „Grunopost 65" zien, een gelukkig idee 
van de organiserende vereniging dat zeer op prijs werd ge
steld. 

In de pauzes tussen de verschillende gangen kwamen de 
tongen pas goed los. De heer S. Rietveld, voorzitter van de 
Nederlandschel Vereeniging van Postzegelhandelaren, 
roemde de samenwerking tussen zijn vereniging en de 
Bond; de heer Weidema, die bij deze gelegenheden als 
bonds-ceremoniemeester voortreffelijk werk verricht, stelde 
een dronk in op de Bondsvoorzitter; mr. De Boer, voor
zitter van „Groningen" herinnerde aan de in 1950 gehouden 
bondsdagen die toen in de mei-kermistijd vielen, helaas was 
dat dit jaar niet mogelijk; de steeds jeugdig blijvende heer 
Van de Mortel gaf bij wijze van intermezzo op niet-medi-
sche wijze aan hoe men van een rode neus verlost kon wor
den en drs. Leenman verontschuldigde de hoofddirecteur 
Posterijen, de heer A. G. de Vries, die door verblijf in 
het buitenland nog geen kennis kon maken met dit illustere 
gezelschap. Der gewoonte getrouw kon hij enkele nieuw
tjes aankondigen: een Marinierszegel op 10 december 1965 
en nieuwe postzegelboekjes met zegels van 18 en 8 cent. 
Nadat de heer Bögershausen de groeten van de Duitse 
Bond had overgebracht, kreeg de heer J. Poulie, oud-
bondsvoorzitter en voorzitter van „HoUandia" het woord. 
Het was hem gebleken, dat door gebrek aan ruimte en 
aan kaders de „Grunopost" enkele inzendingen had moeten 
weigeren, desondanks was de tentoonstelling de moeite al
leszins waard geweest en hij complimenteerde Groningen 
met het resultaat. Hij sprak de hoop en wens uit, dat Utrecht 
zoveel kaders ter beschikking zou krijgen, dat aan alle 
aanvragen zou kunnen worden voldaan. 

Tenslotte kreeg de voorzitter van de jury, de heer A. 
M. A. van der Willigen, de gelegenheid de namen der win
naars van de extra-prijzen bekend te maken. Dit deel van 
het verslag vindt u in het rapport van de jury. 

Als laatste spreker bedankte de heer L. H. Tholen de 
Bondsvoorzitter voor zijn goede leiding gedurende deze 
lange dag. 

Ad interim. I. 

ZATERDAG 22 mei 1965. 53e FILATELISTENDAG van 
de Nederlandse Bond van Filatelistenveranigingen. 

rHllAltU.^rbNDAC, 

Costerus-kapittel 
Het begin van deze dag werd gevormd door een — be

sloten — vergadering van het Costerus-kapittel. Daar uw 
Hoofdredacteur echter in zijn hoedanigheid deze bijeen
komst bijwoont dient vermeld dat de vergadering tot het 
besluit kwam dit jaar géén Costerus-medaille uit te rei
ken. 

Bekerlezingen 
Ook dit jaar waren er weer drie kandidaten voor het 
Beker-toernooi bij het Bondsbestuur aangemeld. Een stren
ge jury, bestaande uit ervaren filatelisten, zette zich aan 
de tafel onder voorzitterschap van ir. E. J. de Veer uit 
Dordrecht. De lootjes werden getrokken en het bleek dat 
achtereenvolgens de heren Mulders, Van der Heyden en 
Dekker het woord zouden voeren. 

Hun onderwerpen waren respectievelijk: 
E. J. P. Mulders, Amsterdam: De levensgeschiedenis van 
J. P. Moquette; H. J. van der Heijden, Nieuwenhagen: 
Filatelie of plaatjesplakken?; J. Dekker, Amsterdam: 
Nieuws uit Oost en West. 

Daar deze lezingen in de loop van de komende maan
den, indien enigszins mogelijk wegens de plaatsruimte, zul
len worden afgedrukt lijkt het niet gewenst over de inhoud 
verder uit te wijden. Wij volstaan dus met de mededeling 
dat het aantal behaalde punten bedroeg: 
Mulders: 638; Van der Heijden: 672; Dekker: 738Vi, 
zodat laatstgenoemde de beker weer voor een jaar in zijn 
bezit zal mogen houden en hem volgend jaar in Utrecht 
zal moeten verdedigen. 

Dia-lezing Postmuseum 
Na een korte pauze werden de aanwezigen verrast met 

een dia-lezing van de heer Kamphuis van het Nederlands 
Postmuseum over de zegels, uitgegeven voor het behoud 
van de „Nubische Monumenten". Aan de hand van de in 
vele landen uitgegeven zegels, waarvan de opbrengst ge
deeltelijk bestemd was om de maatregelen tot behoud van 
deze monumenten te bekostigen, gaf de heer Kamphuis een 
zeer interessante uiteenzetting over deze monumenten. 
De wijze waarop men deze van de ondergang wil trachten 
te redden vóór het gereedkomen van de nieuwe Assouan-
dam ze in het Nijlwater zou laten verdwijnen, is vaak zeer 
ingenieus. Dat Nederlandse waterbouwkundigen hierbij ook 
een belangrijke rol spelen hoorden wij met vreugde. 

Ter beantwoording van een gestelde vraag werd mede
gedeeld dat deze lezing niet — zoals de lezingen van het 
Nederlands Filatelistisch Centrum — ter vertoning en 
voorlezing aan de verenigingen kon worden afgestaan. Wel 
zal het waarschijnlijk mogelijk zijn dat de heer Kamphuis 
de dia's van tijd tot tijd eens op een verenigingsavond komt 
tonen. Belangstellenden mogen wij hiervoor verwijzen naar 
het Nederlands Postmuseum. 

Beeldfilatelie 
Tot besluit van deze ochtend hield de heer J. Dekker nog 

een inleiding over de beeldfilatelie en de verhouding daar
van tot de „klassieke" filatelie. Spreker constateerde dat 
terwijl bij de beginjaren van de beeldfilatelie alle „klassie
ke verzamelaars" deze nieuwlichterij met afgrijzen aan
schouwden de situatie thans geheel anders geworden is. 
Als voorbeeld: De FIPCO*), die zich oorspronkelijk gecon
stitueerd had omdat de beeldverzamelaars door de in de 
FIP**) verenigde „klassieke" verzamelaars niet voor vol 
werden aangezien, is inmiddels in de FIP opgegaan en ieder 
erkent de beeldfilatelie als een volwaardige tak van de fi
latelie. De heer Dekker maakt wel onderscheid tussen beeld
filatelie en beeldverzamelen; dat laatste kan ook met luci
fersetiketten. Doch de echte beeldfilatelie acht de heer 
Dekker, nu er steeds meer verzamelaars komen terwijl de 
hoeveelheid klassiek zegelmateriaal eer af- dan toeneemt, 
een prachtige oplossing om ook de jongeren de vreugden 
van de filatelie te laten deelachtig worden. 

Hoewel het door de heer Dekker verdedigde standpunt 
door niemand bestreden werd bleek bij de volgende discus
sie toch wel dat een eensluidende „nomenclatuur" in deze 
nog ontbreekt en dat dezelfde term niet voor iedereen een 
gelijke inhoud heeft. 

Sluiting/lunch 
Op verzoek van de Bondsvoorzitter sloot de heer mr. J. 

de Boer Azn., voorzitter van „Groningen" deze Filatelisten-
dag, waarna het gezelschap „privé" nog gezamenlijk in het 
Concerthuis een boterhammetje ging eten. Tijdens deze 
laatste maaltijd werd nog het woord gevoerd door de heer 
Fischer, vice-voorzitter van het Landesverband Weser-
Ems van de Bund Deutscher Philatelisten en van de Phi-
latelistenvereniging „Emden". Hij memoreerde de vele 
banden die er voorheen tussen „Oost-Friesland" en Ne
derland bestonden. Hij hoopte dat het mogelijk zou zijn het 
daarna gebeurde te vergeten en in de gemeenschappelijke 
liefhebberij een basis voor een betere verstandhouding over 
de grenzen heen terug te vinden. Gaarne nodigde hij de 
Groningers uit tot het organiseren van gemeenschappelijke 
ruildagen enzovoort. 

Toen was het echt voorbij. We namen afscheid en gingen 
of op eigen gelegenheid nog eens naar de tentoonstelling of 
naar huis om nog eens na te denken over plaatjes en fila
telie en wat daar allemaal aan vast zit. Hopelijk ook om 
nog eens weer gezellig met eigen zegels te „postzegelen", 
want daar gaat het toch uiteindelijk om. 

FL. 
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De afgevaardigden Halen zieh de koffie tijdens de Bondsvergadering goed 
sinaJcen. Achterin de zaal Utrecht, in het midden 's-Herfogenbosch, Eindhoven 
en Haarlem en voorin Po en Po, leiden en Breda, met daartussenin enkele 
,J>ezoekers". 

Een overzicht van da kaders zoals ze opgesteld stonden in De Harmonie te 
Groningen tijdens de Grunopost '65. 

Tijdens het Bondsdiner heerste een goede stemming. Links aan de hoofd-
tafel de heer L Th. Hoolboom, oud-hoofddirecteur van de Posterijen. In 
het midden de afvaardiging van de Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Postslempelverzamelaars: W. Baron Six van Oterleek, mr. W. S. 
da Cotta, tegenover de heren C. Versteeg en E. J. P. Mulders. 

2 9 2 Jani 1965 

De „klassieker" notaris M. C. Samson (links) van de Rotterdamse Philatelisten
club wijst de „thematieker" J. H. Spoorenberg uit Breda op de fijne 
puntjes in zijn inzending klassiek Japan op de Grunopost '65. 

De heren G. M. Minnema uit Leiden en H. G. van de Westeringh 
uit Utrecht nemen de versierselen van hun lidmaatschap van verdienste in 
ontvangst van mr G W A. de Veer, voorzitter van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

Winnaar van het Bekertoernooi werd dit jaar de heer J. Dekker uit 
Amsterdam, die de beker aan de lunch in ontvangst kon nemen van de 
bondsvoorzitter, mr. G. W. A. de Veer. 



GRUNOPOST '65 
Juryverslag 

De jury voor de Grunopost '65 bestond uit de heren mr. 
H. J. Bernsen, J. L. van Dieten, mr. A. van der Flier, J. J. 
Jonker, J. K. Rietdijk, W. Baron Six van Oterleek, ir. 
Eug. Strens, C. G. van Veenendaal, drs. A. M. A. van der 
Willigen (voorzitter) en C. J. M. M. van der Zijden. 

De jury brengt In de eerste plaats dank aan het tentoon-
stellingscomité voor de voortreffelijke organisatie en voor 
de goede zorgen, besteed aan de ontvangst van de juryle
den. 

De taak van de jury werd iets moeilijker dan gewoonlijk 
doordat er voor deze tentoonstelling slechts een beperkte 
scala van waardering mogelijk was, te weten: goud, zilver, 
brons en eervolle vermelding. Daartegenover stond dat zij 
de beschikking had over maar liefst eenentwintig ereprij
zen. Hierdoor kon zij het ontbreken van „tussenwaarderin-
gen" enigszins compenseren. Hoewel het aantal toe te ken
nen onderscheidingen niet gelimiteerd was, heeft de jury 
toch gemeend enige terughoudendheid te moeten toepas
sen bij het toekennen, in het bijzonder van de hogere be
kroningen. 

De jury heeft met genoegen vele nog niet eerder ge-
exposeerde verzamelingen gezien. Toch meent zij dat iets 
meer selectie door vele nieuwe inzenders — en ook door en
kele ouderen — waardoor het aantal kaders per inzending 
wat kleiner geworden zou zijn, nuttig had kunnen zijn. Het 

is niet nodig alles te laten zien wat men heeft. Dan kan, 
vooral bij slechts beperkte kaderruimte zoals hier, ook een 
andere inzender nog een plaatsje krijgen. Dat enkele in
zenders, toen het aantal beschikbare kaders geringer bleek 
te zijn dan was berekend, bereid waren met minder dan 
de toegewezen aantallen kaders genoegen te nemen, wil de 
jury als sportieve geste gaarne eervol vermelden! 

Ten tijde van de opening van de tentoonstelling verscheen 
in het Maandblad de „Zwarte lijst" van zegels, waarvan 
het tentoonstellen in FIP**)-verband niet is toegestaan. Hoe
wel in de Aquis Grana op grond van deze lijst — of een voor
ganger daarvan — een verzameling is gedisqualificeerd 
heeft de jury gemeend deze lijst dit keer nog buiten be
schouwing te moeten laten daar een en ander niet in het 
tentoonstellingsreglement vermeld was en de inzenders 
hiervan, niet op de hoogte waren. In verscheidene verza
melingen werden zegels geconstateerd die bij toepassing van 
deze lijst tot diskwalificatie hadden moeten leiden. Het 
lijkt de jury nuttig dat bij volgende „nationale" tentoon
stellingen wel aan deze lijst de hand gehouden wordt. Dit 
zal haars inziens dan ook in het tentoonstellingsreglement 
dienen te worden vastgelegd. 

Bij het toekennen van bekroningen zijn enige verzame
lingen van dezelfde inzenders bij elkaar gevoegd of in 
een andere klasse beoordeeld dan zij volgens de catalogus 
waren ingedeeld. 

Lijst van bekroningen 
Klasse A. Nederland en/of overzeese 
gebiedsdelen, al of niet gespecialiseerd 

H. Kohn, Wassenaar. Nederland & 
O.G. van 1852-1900 postfris in typen, 
tandingen en blokken. „Goud" en ere
prijs van de Commissaris der Konin
gin in de provincie Groningen. 

Mr. Tj. de Jong; Groningen. Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië en Re-
poeblik Indonesia. „Brons". 

R. L. de Graaff, Veendam. Nederland 
gespecialiseerd. „Brons". 

P. B. Versteeg, Rotterdam. Frankeer-
zegels Nederland 1852-1923. „Brons" 

Klasse B. Studieverzamelingen en/of 
stempelcollecties van de onder klasse 
A vermelde gebieden. 

Mr. K. Viehoff, Delft. Hoofdstukken 
uit een collectie Militaire en Oorlogs-
post van Nederland en O.G. „Goud" en 
ereprijs van Mesdag & Groene veld's 
Bank N.V. 

J. F. Cley, Vught. Gespecialiseerde 
verzameling tweede emissie Nederland. 
„Goud" en ereprijs van mevrouw D. 
van der Meyden-Kohlbrugge. 

G. G. Wiersma, Leeuwarden. Stem
pels op de emissie Nederland 1852 van 
alle postkantoren die er van 1852-1861 
in Nederland waren. „Zilver" en ereprijs 
van Vroom & Dreesmann N.V. in Gro
ningen. 

J. J. de Goede, Wageningen. Post-
geschiedenis van Wageningen. „Zil
ver". 

J. Kok Rzn., Assen. Collectie eerste 
en tweede emissie naar afstempeling. 
„Zilver". 

J. V^ageling, Groningen. Stempels 
emissies 1852 en 1864. „Brons", en ere
prijs van Vroom en Dreesmann N.V. in 
Groningen voor het eerstedagstempel 
1.1.1852 op de 10 cent 1852. 

Dr. C. Scholtens, Groningen. Plaat
reconstructie 5 cent 1872. „Brons". 

F. Sonnema, Leeuwarden. Afstempe
lingen oudere emissies. „Brons". 

Klasse C. Een of meer postgebieden in 
Europa, al dan niet gespecialiseerd. 

M. Woudenberg, Rotterdam. België 
1849-1900, waaronder eerstedagbrief van 
nummer 2: 1 juli 1849. „Goud" en ere

prijs van het gemeentebestuur van 
Groningen. 

J. Poulie, Blaricum, „Oud-Duitse 
Staten". „Goud" en ereprijs van Rec
tor en Senpat van de Rijksuniversiteit 
te Groningen. 

J. Poulie, Blaricum. Bulgarije, 
„Goud". 

Mevr. Th. H. Poulie-van 't Noorden-
de, Blaricum. Polen, Stadspostzegels 
en uitgiften voor Posen en Krakau ge
specialiseerd. „Zilver" en ereprijs 
(coupe) van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 

Mevrouw M. J. Matzen-Fledderus, 
's-Gravenhage. Oud-Servië 1866-1918, 
„Zilver" en ereprijs van de Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. 

H. R. Jonker, Groningen. Duitsland 
1945-1948 en Dienstzegels D.D.R. „Zil
ver" en ereprijs van de Hamburger 
Briefmarken Sammler B.U.W.e.V. 

R. L. de Graaff, Veendam. Oud-
Duitse Staten. „Zilver". 

F. Ronda, Maastricht. Kerkelijke 
StaatATaticpan. „Zilver". 

H. Kroeske, Groningen. Oud-Servië. 
„Brons". 

H. Kroeske, Groningen. Montenegro, 
gespecialiseerd. „Brons". 

A. Hombrink, Delden (Ov.). Zwit
serland 1847-1962. „Eervolle vermel
ding". 

H. Kroeske, Groningen. Kroatië. 
„Eervolle vermelding". 

Ir. E. A. Palstring, Haren. Duits
land 1946-1965. „Eervolle vermelding". 

M. Quant, Den Helder. Spaans & 
Frans Andorra. „Eervolle vermelding". 

Mr. T. J. B. van der Meyden, Gro
ningen. Zwitserland-Internationale Or
ganisaties. „Eervolle vermelding". 

Klasse D. Studieverzamelingen en/of 
stempelcollecties van de onder lüasse 
C vermelde gebieden. 

A. Bruynes, Arnhem. „Epaulettes en 
Medaillons" van België, zeer gespecia
liseerd. „Zilver" met ereprijs van de 
erevoorzitter van de Philatelisten Vere
niging „Groningen", de heer K. F. 
Kleiman. 

Mevrouw A. S. J. Wierda-Schilder-
man. Haren. Oud-Frankrijk 1849-1876. 

„Zilver" en ereprijs van Frans Brugs-
ma's juweliersbedrij f, Groningen. 

H. J. van Wiechen, Zwolle. Thracië, 
Saloniki, Mt. Athos, „Zilver". 

H. van der Made, 's-Gravenhage. 
Postale historie van Spitsbergen. 
„Brons" en ereprijs van de Nederland-
sche Vereeniging van Postzegelhande
laren. 

A. Hombrink, Delden (Ov.). Stem-
pelverzameUng Zwitserland. „Brons". 

H. J. van der Heijden, Nieuwenha-
gen (L.). Zwitserland, Staande Helve
tia. „Eervolle vermelding". 

H. R. Jonker, Groningen. Bosnië-
proeven. „Eervolle vermelding". 

J. L. Ivangean, Haarlem. Zweden, 
postwaardestukken 19e eeuw en post
zegels van 1920 af gespecialiseerd. 
„Brons". 

G. M. Vos, Zutphen. Duitse lokaal-
post 1945/46. „Eervolle vermelding". 

Klasse E. Een of meer postgebieden 
buiten Europa, al dan niet gespeciali
seerd; studieverzamelingen en/of 
stempelcollecties van deze gebieden. 

G. G. Cohen, Haren. HeUig Land. 
„Zilver" en ereprijs van de heer J. L. 
van Dieten te 's-Gravenhage. 

T. Sterenburg, Groningen. Zuidafri-
kaanse Boerenoorlog. „Zilver". 

Mr. J. de Boer Azn., Groningen. 
Unie van Zuid-Afrika. „Zilver" en 
ereprijs van de Philatelistenvereniging 
„De Globe" te Arnhem. 

K. S. Tolhuizen, Groningen. Syrië, 
Koninkrijk en Franse bezetting. „Zil
ver". 

K. S. Tolhuizen, Groningen. Perzië. 
„Zilver". 

„Shalom", Palestina, Brits Mandaat, 
gespecialiseerd, „Zilver." 

„Hetty". Israël- interim periode. 
„Brons". 

J. K. Heethuis, Groningen. Algerije 
tot 1958. „Brons". 

G. D. de Vries, Groningen. „Etat Al-
gérienne". „Brons". 

K. S. Tolhuizen, Groningen. Palesti
na, Engels mandaat, Jordaanse en 
Egyptische bezetting. „Brons". 

J. D. van der Sloot, Vlaardingen. 
Verenigde Naties, eerstedagenveloppen 
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en iuchtpoststukken. „Eervolle vermel
ding". 

F. Sonnema, Leeuwarden. Kaap de 
Goede Hoop, Oranje Vrijstaat, Natal en 
Transvaal. „Eervolle vermelding". 

K. S. Tolhuizen, Groningen. Ethio
pië voor 1935. „Eervolle vermelding". 

K. S. Tolhuizen, Groningen. Trans-
jordanië. „Eervolle vermelding". 

Klasse F. L^chtpostverz»melingren. 
H. J. C. van Beek, Hilversum, KLM 

HoUand-Indië lijn. „Zilver" en ereprijs 
van het Hoofdbestuur der PTT. (Mede 
voor a^c^ere inzending). 

W. F. Briel, Leiden. Oceaanvluchten. 
„Brons". 

Q. J. Dijkerman, Paterswolde. Veer
tig jaar postvluchten KLM. „Brons". 
, „Ballonvaart". Oostenrijk 1948/1965. 

„Eervolle vermelding". 

Klasse G. Verzamelingen op eofilate-
listisch gebied. 

H. J. C. van Beek, Hilversum. Vóór-
filatelistische brieven uit de 16e tot en 
met de 19e eeuw. „Goud" en ^- mede 
voor de verzameling in klasse „F" — 
ereprijs van het Hoofdbestuur der PTT. 

A. S. Fogteloo, Haren. Brieven uit 
de Napoleontische tijd. „Zilver" en 
ereprijs van de Nederlandsche Veree-
niging van Postzegelhandelaren. 

Klasse H. B^zondere ondenverpen, 
beeld- en thematische verzamelingen. 

Drs. J. M. Offringa, Groningen. The-
niatische verzameling „Tuberculosebe
strijding". „Zilver" en ereprijs (pla
quette) van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 

F. R. Bloem, Groningen. „Ruimte
vaart". „Zilver". 

R. H. Misset, Haarlem. Schepen op 
postzegels. „Zilver". 

H. Pluim, Tange-Alteveer. „Fauna". 
„Brons". 

Mr. J. C. Timmer, Haren. Lokaal-
posten Denemarken en Engeland. 
„Brons". 

S. Lindeboom, Drachten. Olympi
sche Spelen. „Brons". 

„Philato", Zoölogie. „Brons. 
H. G. Hardeman, Breda. Rode Kruis. 

„Brons". 
J. Kok Rzn., Assen. Nederlandse 

deelneming internationale gebeurtenis
sen. „Brons". 

H. Pluim, Tange-Alteveer. Volken
kunde en folklore. „Eervolle vermel
ding". 

Dr. C. Scholtens, Groningen. „Les 
Provinces de France". „Eervolle ver
melding". 

J. P. Visser, Drachten. Stempels van 
ambulante postkantoren uit diverse lan
den. „Eervolle vermelding". 

A. Keemink, Vlaardingen. Olie in 
alle facetten. „Eervolle vermelding". 

Klasse I. PoststukkenTerzamelingen. 
Mr. W. S. da Costa, Amsterdam, 

„De Expresse-bestelling in Neder
land". „Brons". 

F. Sonnema, Leeuwarden. Postver-
keer in Friesland. „Brons". 

G. A. Macrander, Arnhem. Militaire 
veldpost United Nations. „Brons". 

Klasse J. Jengdverzamelingen. 
Mejuffrouw Inez de Boer, Castri-

cum. De wereld en haar vlaggen. Eer
ste prijs en ereprijs van firma H. A. v. 
d. Munnik te Groningen, „blok-loep". 

R. Saarloos, Castricum. „Schepen". 
Eerste prijs en ereprijs van firma H. 
A. v. d. Munnik te Groningen, „blok-
loep". 

P. Schnetkamp, 's-Hertogenbosch. 
„Het klassieke Griekenland". Tweede 
prijs en ereprijs van de heer Koos 
Kerstholt te Groningen, „stockboek". 

„Goud" wil zeggen „Certificaat met de 
kwalificatie goud, vergezeld van een ver
guld zilveren plaquette", 

„Zilver" wil zeggen „Certificaat met de 
kwalificatie zilver, vergezeld van een zil
veren plaquette". 

„Brons" wil zeggen „Certificaat met de 
kwalificatie brons, vergezeld van een bron
zen plaquette". 
•) FIPCO — Federation Internationale de 

la Philatelie Constructive. 
••) FIP — Federation IntemaUonale de Phi
latelie. 

Ingezonden 

MILITAIRE WILLEMSORDE 

Was het niet een unieke gelegenheid geweest om de spe
ciale zegel die op 29 april is uitgegeven bij het 150 jarig 
bestaan van de Militaire Willemsorde in kleuren uit te voe
ren en mede daardoor meer bekendheid te geven aan deze 
hoge onderscheiding? 

Zodra een jongeman in militaire dienst komt wordt hem 
geleerd dat hij een drager van de MWO behoort te groeten. 
De rekruten zien deze onderscheiding in het begin van hun 
opleiding enige malen op een instructieplaat tijdens de 
theorielessen en daarna nooit meer. Vrouwen, en degenen 
die niet in militaire dienst zijn geweest, krijgen er nooit 
iets over te zien. 

Het oranje en blauw van het lint, alsmede het goud en 
wit van het kruis, zouden toch een prachtige zegel hebben 
kunnen opleveren. 

Als ik naga welke mooi gekleurd uitgevoerde zegels vaak 
door de ook van Nederland hulp ontvangende „ontwikke
lingslanden" worden uitgegeven, kan ik mij niet aan de 
indruk onttrekken dat Nederland in dit geval wel erg is 
achtergebleven. 

Zou het mogelijk zijn in ons Maandblad een uiteenzetting 
te geven van de beweegredenen die hiertoe hebben geleid? 
Mogelijk zou ook in dit geval opgaan dat „tout savoir est 
tout pardonner" (alles weten is alles vergeven, redactie). 
's-Gravenhage J. G. de BRUIN. 

Wij verwijzen de briefschrijver en onze andere lezers naar 
het commentaar in de rubriek Nederland in dit nummer. 

In een brief aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 
17 mei schreef de heer W. Kuyper uit Leiden onder meer: 
„ wie niet oplettend de krant las zou op het eerste 
gezicht menen met een ijzeren kruis van doen te hebben". 
Het slot van zijn ontboezeming luidt als volgt: 

„Het is spijtig te bedeilken dat elk ander land het beter 
gedaan zou hebben: Guatemala had het zegel drie keer zo 
groot uitgevoerd en in alle originele kleuren, Frankrijk had 
er nog een paar centimeter lint en een toespraak van De 
Gaulle bijgedaan en Perzië — o, wie herinnert zich niet de 
grote pers met z'n gouden rand — zou iedereen naar de 
kroon gestoken hebben met een ongeëvenaard fraaie post-> 
zegel — zeker voor een zegel van één gulden waarmee 
slechts brieven van een groot gewicht gefrankeerd worden. 

Misschien zijn er heraldische bezwaren tegen natuur
getrouwe kleuren, misschien praktische, maar was er dan 
geen serie van drie mogelijk geweest in de gebruikelijke 
waarden, elk in eigen kleur? Om maar iets te noemen: 't 
vermiljoen van moed, 't beleidsolijfgroen en 't hemelsblauw 
van trouw". 
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Ingezonden 
HEEFT EEN CERTIFICAAT VAN ECHTHEID WAARDE? 

Er is reden te veronderstellen dat een certificaat van 
echtheid waarde heeft, mits de autoriteit vaststaat van de
gene die het uitreikt. Is dit wel altijd het geval en wordt 
het onderzoek door bevoegde personen met nauwkeurigheid 
verricht? Wat mij overkomen is heeft mij dit in twijfel doen 
trekken! Ziehier het geval: 

In december 1963 kocht ik op een veiling van de firma 
Robson Lowe in Londen een zegel beschreven als: Turks 
Islands nummer 14 b, dus met kopstaande opdruk. Ik had 
opdracht gegeven het zegel na aankoop ter keuring dade
lijk te zenden aan het expertisecomité van de Royal Philate
lie Society R.P.S. te Londen. De heer Robson Lowe ver
zocht mij of de expertise niet door het comité van de 
British Philatelie Association mocht geschieden, daar dit 
sneller werkte. Ik vond dit goed en ontving het zegel op 
17 maart 1964, vergezeld van een door de heer Robson Lowe 
namens het comité ondertekend certificaat van echtheid 
terug. 

Toen ik het stuk zag ontdekte ik meteen een afwijking in 
de opdruk met de twee van certificaten van de R.P.S. voor
ziene exemplaren (maar niet kopstaand) in mijn collectie. 

Daar ik evenwel kon constateren dat de beschrijving niet 
juist geweest was — het was namelijk nummer 14 met kop
staande opdruk en niet nummer 14a met kopstaande op
druk, kon ik het exemplaar terugzenden. Ik deed dit on
middellijk en vermeldde tevens dat mijns inziens de opdruk 
vals was, maar dat ik het stuk alsnog tegen de betaalde 
prijs (£32) wilde accepteren, mits voorzien van een cer
tificaat van de R.P.S. Tevens zond ik de heer Robson Lowe 
de certificaten der aan mij behorende exemplaren ter ver
gelijking om mijn bewering van valsheid te staven. 

Op 26 april 1964 ontving ik bericht van de heer Robson 
Lowe dat hij het kavel had onderzocht. Verder schreef hij 
„Ik dank u hartelijk voor de inlichtingen die u mij op dit 
punt kon verstrekken en ik ga akkoord met de terugzen
ding" (Vertaling redactie). 

Op 25 mei 1964 kreeg ik mijn certificaten terug; over mijn 
voorstel tot herkeuring door de R.P.S. werd niet gerept. Ik 
dacht dus dat mijn zienswijze, die ik ook had onder
steund door verwijzing naar hetgeen over deze opdruk door 
Sir Edward Bacon en Major Charlton Henry in hun boek 
over de Turks Islands (supplement van 1930) was mede
gedeeld door het expertisecomité van de B.P.A. was aange
nomen en het zegel als vals was erkend. 

Groot was mijn verbazing toen ik in de veiling van 7 
oktober 1964 van Robson Lowe hetzelfde zegel zag opgeno
men, nu met foto en vermelding van certificaat van de 
B.P.A.! 

Ik heb toen onmiddellijk bij de heer Robson Lowe hier
tegen geprotesteerd, weer met vermelding van de redenen 
waarom ik het zegel niet vertrouwde, verwijzing naar de 
hem toegezonden certificaten met foto's van echte opdruk
ken en naar mijn brief van 24 maart, waarin ik dit al had uit
eengezet. 

Hierop antwoordde de heer Robson Lowe in zijn brief 
van 5 oktober 1964 als volgt: „Ik heb het kavel nu terug
genomen en met een afschrift van uw brief naar het ex
pertisecomité gezonden en tevens heb ik de eigenaar inge
licht". (Vertaling redactie). 

Maar op 7 november 1964 evenwel schreef de heer Rob
son L.owe mij het volgende: „Ik heb het zegel vandaag te
rugontvangen van de klerk van de commissie, met een bood
schap van de heer Lea, dat hlj er beslist zeker van is dat 
de opdruk echt is. Ze weigeren daarom een certificaat te 
verstrekken met de mededeling dat het een vervalsing is. 
Mr. Lea is van plan het zegel te kopen als het te koop 
wordt aangeboden. Hij heeft een grote referentiecollectie 
die heeft toebehoord aan wijlen mr. Charlton Henry en die 
naar zijn zeggen het bewijs levert dat het zegel ongetwij
feld goed is. Ik zou het op prijs stellen als u uw mening wilde 
geven over deze opmerkingen voordat ik verdere stappen 
onderneem, nuaar het is duidelijk dat ik de eigenaars per 
brief op de hoogte moet stellen van de beslissing van de 
commissie". (Vertaling redactie). 

Daar ik hieruit opmaakte dat de heer Lea blijkbaar de 
man was voor Turks Islands in het comité schreef ik hem 

op 19 november uitvoerig waarom ik het zegel vals achtte; 
hem ook verwijzende, met opgave van bladzijde en alinea, 
naar het werk van Sir Edward, waarin deze opdrukken uit
gebreid beschreven zijn en waarin wordt aangetopnd hoe 
men de grote massa falsificaten van de echte, zeer schaar
se, kon onderscheiden. Ik zond hem ook een B.P.A.-certi-
ficaat van een in mijn bezit zijnd exemplaar en verscheidene 
foto's van door de R.P.S. afgekeurde exemplaren. 

De heer Lea antwoordde mij op 29 december 1964 dat hij 
geen specialist was van de Turks Islands, maaP dat naar zijn 
„contention" („Overtuiging"-vertaling redactie) het zegel echt 
was! 

Uit deze brief kon ik opmaken dat hij mijn oorspronke
lijke brief aan de heer Robson Lowe van 24 maart 1964, noch 
de aan hem gerichte brief, niet of nauwelijks had gelezen, 
wat onder andere hieruit bleek dat hij het eerste deel (1927) 
van Bacon aanhaalde, maar het supplement van 1936, waar
naar ik had verwezen, blijkbaar niet onder ogen had ge
had. 

Ik heb hem dit in mijn volgende brief van 16 januari 1965 
onder het oog gebracht en nogmaals verwezen naar het 
boek van Sir Edward. 

Verder dat, indien hij zich zo sterk voelde op het gebied 
van de echtheid, waarom men dan niet mijn aanbod aannam 
het zegel op mijn kosten te laten onderzoeken door de 
R.P.S. 

Tevens schreef ik aan de heer Robson Lowe dat, aange
zien de heer Lea zei geen specialist te zijn op het gebied 
van de Turks Islands, wie dat dan wel was in het expertise
comité van de B.P.A., daar ik mij dan gaarne met hem in 
verbinding wilde stellen. 

Verder dat ik nu niet het minste vertrouwen had in het 
oordeel van mr. Lea en dat mijn vertrouwen in het oordeel 
van het B.P.A.-comité „severely shocked" (ernstig ge-
schokf'-vertaling redactie) was. Ik legde mij dan ook hele
maal niet bij deze uitspraak neer, hoewel ik persoonlijk 
niet bij het zegel betrokken was. Aan mr. Lea had ik ook 
al geschreven dat ik uit principiële redenen deze zaak door
zette, omdat ik het misdadig vond valse zegels met cer
tificaten van echtheid in circulatie te laten blijven. 

Van mr. Robson Lowe ontving ik toen op 1 februari een 
brief waarin hij toezegde al de correspondentie mee te ne
men naar de volgende vergadering van het comité op 8 
maart en de zaak daar nader te bespreken. En zo kreeg 
ik dan op 9 maart het volgende bericht van mr. Robson 
Lowe: „Gisteravond ontmoette ik mr. Lea en kon ik de 
opdruk 4 d. op 1 d. van de voorlopige uitgifte Turks Is
lands een beetje diepgaander met hem bespreken. Ik heb 
alle argumenten opgesomd die u in uw brieven naar vo
ren heeft gebracht en hij gaat er nu mee akkoord dat de 
opdruk vervalst is. Er wordt een nieuw certificaat voor 
het zegel opgemaakt". (Vertaling redactie). 

Nu vraag ik mij af of deze behandeling wel klopt met de 
nauwgezetheid die men van expertisecommissies mag ver
wachten! 

Hier blijken de heren Robson Lowe en Lea de literatuur 
op dit gebied niet te kennen. Wie de expert voor de Turks 
Islands in de commissie is wordt angstvallig verzwegen; 
waarschijnlijk is dat gebied door geen enkele deskundige 
vertegenwoordigd. 

Ik kan dan ook wel zeggen dat mijn vertrouwen in de 
juistheid van certificaten van de B.P.A. zwaar geschokt 
is, zoal niet geheel verdwenen. 

Ik wil hieraan nog toevoegen dat ik verscheidene ma
len in Engelse veilingen, zowel van Robson Lowe als van 
Harmer naar mijn mening valse exemplaren (zonder cer
tificaat) van dit zegel aantrof, waarop ik de veilinghouders 
attendeerde, maar die toch rustig verkocht werden. Ik heb 
er verscheidene gekocht en laten afkeuren door de R.P.S.; 
misschien had de B.P.A. ze, gezien mijn ervaring, wel 
goedgekeurd! 

Het is dus raadzaam opdrukken te laten keuren, maar dan 
een betrouwbaar comité uit te zoeken. 

Ir. A. G. FERF. 

's-Gravenhage, 12 april 1964. 
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Militaire hulp in postale nood 
1 

Herinnering aan ée hu!p, welke door 

mess-bedienden van de Militaire 

Koksschoot !S verfeend bi| het bestellen 

van de post te Leiden m de winterse 

dagen van februari 1%3 

uitgereikt aan 

Een goed filatelist kijkt verder dan zijn (postzegel)neus 
lang is en heeft dus ook belangstelling voor de postale or
ganisatie, welke nog vele andere zorgen kent dan alleen het 

uitgeven van mooie — en soms ook wel eens minder 
mooie — postzegels. 

Het één- of meermalen thuisbezorgen van hun post be
schouwen de meeste Nederlanders als zó vanzelfsprekend, 
dat zij de af en toe verschijnende krantebericMen over per
soneelstekorten bij de posterijen maar voor kennisgeving 
plegen aan te nemen. Toch hebben de Centrale Directie 
en de plaatselijke diensthoofden daarbij wel eens proble
men op te lossen, welke tot noodvoorzieningen aanleiding 
geven. 

Zo vertelde de directeur van het postkantoor te Leiden 
ons op de onlangs gehouden jubileumtentoonstelling van de 
Leidse postzegelvereniging, dat in de vrij strenge winter
periode van begin 1963 zijn bestellerskorps voor een be
langrijk deel door griep was uitgeschakeld. 

Voor het bezorgen van de post in een aantal wijken werd 
toen een beroep gedaan op de militaire instanties, die een 
aantal mess-bedienden van de Militaire Koksschool beschik
baar stelden om tijdelijk bij de bestelling van de post be
hulpzaam te zijn. 

Na afloop is aan ongeveer veertig hierbij betrokken mili
tairen de hiernaast afgebeelde oorkonde uitgereikt, welke 
op de andere zijde is voorzien van de toen kort tevoren 
verschenen landschapszegels van 4 en 6 cent, afgestempeld 
respectievelijk op 13 en 22 februari 1963, de begin- en eind
data van de hulpverlening. 

Dit document behoort weliswaar niet in een postzegel
verzameling thuis, maar is postaal-historisch toch een aar
dige herinnering, waarvoor wij de heer E. J. Bongers, di
recteur van het postkantoor te Leiden, zéér erkentelijk zijn. 

A. v. d. W. 

„Navphilately" en Project Gemini Voor uw boekenplank 
Chief Petty Officer William R. Skelley USN, is zo vrien

delijk ons een envelop met vignet te zenden, afgestempeld 
aan boord van U.S.S. INTREPID op de dag dat de 
ruimtevaarders van de tweepersoonscapsule na hun geslaag
de ruimtevaart werden opgepikt. Wij vermoeden dat de ver
zamelaars van „Ruimtevaart" dit soort poststukken wel 
een plaats in hun verzamelingen waardig zullen keuren. 

_ 

'i 

1 

De envelop lijkt ons meer verzamelwaardig dan de postzegels 
uitgegeven in landen die niets met project „Gemini" te ma
ken hebben. Dit soort enveloppen is natuurlijk „maakwerk", 
maar er is verschil tussen „maakwerk", dat echt iets met 
een belangrijke gebeurtenis te maken heeft en „maak
werk" dat alleen maar gemaakt is omdat er in een ander 
land „iets" is gebeurd! Wat zeggen onze lezers-ruimtevaart
specialisten van deze envelop? Hoort ze in hun speciale 
verzamelingen thuis of niet? Wij zijn zeer benieuwd naar 
hun meningen. 

H. 

MICHEL OVERZEE CATALOGUS 1965/6, Deel 2, H-N, 
1136 bladzyden, 19500 afbeeldingren. Uitgave Schwaneberger 
Album, Eugen Berlin GmbH. München 12. Prijs D.Mk. 28,50. 
Gebonden. Importeur Auf der Helde's Postzegelhandel, Suri-
namelaan 31, Hilversum. 

Het eerste deel van de geheel herziene Michel-Overzee-
catalogus bespraken wij in het januarinummer van dit jaar 
(pagina 11). Nu is het tweede deel verschenen dat de letters 
H tot N bevat. Voor ons in het bijzonder interessant omdat 
daaronder vallen: Indonesië, Nederlandse Antillen, Neder-
lands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. De verleiding is 
groot eens te vergelijken de noteringen van de laatste 
N.V.P.H.-catalogus en de nieuwe Michel. Hier volgen enkele 
resultaten van een dergelijke vergelijking: 

n u m m e r s N V P H 
Indones i ë 
R.I .S. 
An t i l l en 
ld. 
ld. 
I n d i ë 
ld. 
N i e u w Guinea 
ld. 
ld. 

351/61 
3/25 

234/8 
265/8 

329 
135/7 

289 
1/21 
22/4 

78/81 

Note r ing 
63,25 

140,— 
25,— 
5,50 
2,— 

12,50 
200,— 
89,25 
60,— 
2,25 

N V P H 
36,50 

101,60 
26,— 
7,— 
2,75 

14,— 
85,— 
25,75 
60,— 
2,75 

Note r ing J 
130,— 
175,— 
48,— 
22,— 
10,— 
37,50 

480,— 
185,— 
150,— 

6,— 

l i che l 
82,— 
86,— 
52,50 
22,— 
10,— 
37,50 

20O,— 
34,60 

150,— 
8,— 

Een vergelijking die weer bewijst dat cataloguswaarde een 
zeer relatief begrip is. 

Bewonderenswaardig is altijd hoe de Michel tot het laatst 
bij is. De kopij voor deze catalogus moet ongeveer 1 januari 
afgesloten zijn — de Statuutzegel van de Antillen bijvoor
beeld staat nog vermeld — en al in april was het geheel 
gereed. 

Voor de overzeeverzamelaars is deze catalogus een aan
winst; er staat enorm veel in — 95.000 prijsnoteringen en 
nog vele opmerkingen over variëteiten zonder prijsnotering. 
Het is — zoals we in januari al van deel 1 zeiden, echt een 
catalogus en niet alleen een prijslijst. De aanschaf willen we 
iedere overzee-verzamelaar dan ook gaarne adviseren. 

FL. 
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PERSONALIA 
CONSUL DENINGER ONDERSCHEIDEN 

Consul Deninger, president van de (West-) Duitse Filate
listenbond en erepresident van het Verbond van de Duitse 
Bont- en pelsindustrie is onderscheiden met het grootkruis 
van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek. Deze 
onderscheiding is hem ten deel gevallen wegens zijn aan
deel in het herstel van de bonthandel en van de filatelie in 
Duitsland. Het is aan hem te danken dat de Westduitse bond 
zich in 1950 bij de Federation Internationale de Philatelie 
(F.I.P.) kon aansluiten. De heer Deninger is al jaren lid 
van de Raad (Conseil) van de FIP. 

G. M. MINNEMA LID VAN VERDIENSTE 
De heer G. M. Minnema, die eerder dit jaar na 25 jaar 

op voorbeeldige wijze het secretariaat te hebben gevoerd 
van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
afscheid nam van deze post in het bestuur van zijn vereni
ging, is op de Bondsdag in Groningen benoemd tot Lid van 
verdienste van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen. 

De heer Minnema was een bekende verschijning op de 
Bondsdagen die hij sinds 1942 als afgevaardigde van zijn 
vereniging bijwoonde. 

In de Raad van Beheer van het Maandblad was hij plaats
vervangend lid voor de niet-eigenaressen. 

VEILINGOPBRENGSTEN 
De 25Se veUingr van J. K. Rletd^k N.V. van 24-26 mei te 
's-Gravenhage ga,t enkele interessante opbrengrsten te zien: 

NEDERLAND 
1905 10 Gulden, nummer 80, postfris met plakker ƒ 410,— 
1905 Idem, gestempeld ƒ 315,— 
1924 30 cent, nummer 158v, bovenzijde ongetand ƒ 4100,— 
1927 Roltanding 7% cent driegaats, postfris ƒ 760,— 
1927 Idem, idem, gestempeld ƒ 710,— 
1950 Eerstedagenvelop nummer 1 ƒ 305,— 

NEDERLANDS-INDIË 
1847 Landmailbrief nummer II ƒ 1750,— 
1912 2% Gulden nummer 61B, links ongetand f 775,— 

CURACAO LUCHTPOST 
1941 Prins Bernhard, postfrisse blokken ƒ 720,— 

SURINAME LUCHTPOST 
1941 5 Gulden nummer 18, negen stuks ä ± ƒ 415,— 

BELGIË 
1918 Rode-Kruisserie compleet, gebruikt ƒ 400,— 
1932 Mercier, postfris ƒ 375,— 
1933 Orval II, tweede plakkers , ƒ 460,— 

DUITSLAND LUCHTPOST 
1930 Südamerikafahrt, pos,tfris / 330,— 

TELECOMMUNICATIE OP POSTZEGELS, door J. J. M. 
KIGGEN, Uitgevers-Compagnie „De Branding", Amster
dam. Formaat 195 x 125 mm, 74 bladzijden, waarvan 16 met 
afbeeldingen. Prgs / 5,90. 

Het grootste deel van dit boekje, dat als zevende deel
tje is verschenen in de „Filatelistische reeks" van „De 
Branding", wordt ingenomen door een lijst van de postze
gels waarop afbeeldingen staan van verschillende soorten 
verreverbindingen: telefoon, telegraaf, telex, radio of te
levisie, gerangschikt naar landen en genummerd volgens 
de Franse catalogus Yvert & Tellier. De onmiddellijke aan-

H. G. VAN DE WESTERINGH LID VAN VERDIENSTE 
Ook de heer H. G. van de Westeringh, erelid en eerste 

secretaris van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, 
werd in Groningen benoemd tot Lid van verdienste van de 
Bond, die hij in het laatste jaar van zijn lidmaatschap van 
het Bondsbestuur, van 1947 tot 1953, als eerste secretaris 
diende. 

Van 1943 tot 1954 was de heer Van de Westeringh tevens 
secretaris van de Raad van Beheer van het Maandblad. 

Behalve zijn verdiensten voor de georganiseerde filatelie, 
heeft deze veelzijdige filatelist ook zijn kwaliteiten getoond 
in de beoefening van zijn hobby. Hij bezit een sterk gespe
cialiseerde landenverzameling, waarin ook veel aandacht 
wordt besteed aan poststukken, poststempels en luchtpost. 
Zijn collectie poststukken is indertijd tentoongesteld op de 
ITEP in Utrecht, maar zijn andere verzamelingen zijn bui
ten verenigingsverband vrijwel niet geëxposeerd. 

Op een van zijn buitenlandse reizen heeft hij vorig jaar 
oktober op verzoek van het Bondsbestuur de Costerus-
medaille overhandigd aan Joh. de Kruyf, een van de voor
aanstaande leden van de vereniging van Amerikaanse Ne
derland-verzamelaars. 

ISTVAN KOSSA OVERLEDEN 
Istvan Kossa, voorzitter van de Bond van Hongaarse fi

latelisten, is onverwacht in Boedapest overleden. De heer 
Kossa is lange tijd minister van Posterijen geweest en heeft 
in die functie veel goeds voor de filatelie gedaan. 

ENGELAND 
1867 5 Pond nummer 46, superbe ƒ 480,— 
FRANKRIJK 
1917 Orphelins 5 Francs nummer 155, postfris 

met plakker ƒ 460,— 
1936 Luchtpost 50 Francs nummer 14, postfr is . . . . ƒ 350,— 
1936 Luchtpost 50 Francs nvimmer 15, postfris ƒ 360,— 

SAN MARINO 
1892 1 Lira nummer 20, postfris, korte tanden ƒ 1050,— 
1895 1 Lira nummer 31, pracht exemplaar ƒ 390,— 
1903 2 Lire nummer 44, pracht exemplaar tweede 

plakker ƒ 620,— 
1951 Luchtpost 1000 Lire nummer 88, postfris -ƒ 375,— 

LIECHTENSTEIN 
1928 Jubileum nummer 82-89, postfris / 320,— 
1931 Luchtpost Zeppelin nummer 7-8, postfris ƒ 145,— 

LUXEMBURG 
1923 Blok nimimer IA, postfris met plakkers / 520,— 

ZWITSERLAND 
1945 Pax-serie, postfris zonder plakker ƒ 350,— 

Verbetering: In het meinummer zijn op bladzijde 242 de 
veilingopbrengsten Nothilfe en IPOSTA-blok onder Saar 
terechtgekomen in plaats van onder DUITSLAND. 

leiding tot het samenstellen van het boekje was het eeuw
feest van de Union Internationale de Telecommunication 
waaraan het eerste hoofdstuk is gewijd. Het tweede hoofd' 
stuk beschrijft de historie van de verreberichtgeving in vo
gelvlucht. Vervolgens worden personen en apparatuur be
schreven die voorkomen op postzegels gewijd aan het on 
derwerp telecommunicatie. 

De opzet is dus zeer eenvoudig en we vinden het dan ooi 
jammer dat geen enkel „filatelistisch stuk" of stempel 
wordt besproken, waarvan de auteur er ongetwijfeld vele 
in zijn verzameling moet hebben. 

A. BOERMA. 

Voor uw boekenplank 
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AMSTERDAM 
Britse expositie 

De tentoonstelling van postzegels die 
van 13 tot 22 mei tijdens de Britse 
Week te Amsterdam in Arti et Amici-
tiae aan het Rokin werd gehouden heeft 
niet te klagen gehad over gebrek aan 
belangstelling. Het Kroonagentschap en 
Harrison and Sons zijn hun propagan
damateriaal grif kwijtgeraakt aan de 
kijkers. 

De officiële opening werd op 12 mei 
voor genodigden verricht door drs. Ph. 
Leenman van de Centrale Directie van 
PTT, plaatsvervanger van de hoofd
directeur der Posterijen, de heer A. G. 
de Vries, die in het buitenland ver
toefde. De heer Leenman werd ingeleid 
door de Nederlandssprekende Britse 
consul-generaal in Amsterdam, de heer 
H. Crowther. 

Drs. Leenman haalde in zijn toespraak 
met instemming enkele uitlatingen aan 
van mr. Anthony Wedgwood Benn, de 
Britse minister van Posterijen, die wij 
opmerkelijk genoeg achten om (vertaald) 
weer te geven: 

„Het nieuwe emissiebeleid dat on
langs is aangekondigd kan een terrein 
van grote mogelijkheden ontsluiten. Ons 
landschapschoon, onze landelijke bouw-

AGENDA 
van filatelistlsche gebeurtenissen 
Het Nederiandse Pestmuseum 
Zeestraat 82 , Den Haag, telefoon (070) 63 09 4 9 

EXPOSITIES: 

- De kunst van de ontwerper. 

- De totstandkoming van postzegels in plaat-
druk, boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 

- Keur en kleur. Schatten van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. 

- VERZET EN BEVRIJDING. Greep uit Nederiand
se postzegelontwerpen, waaronder die voor de 
nieuwe postzegels gewijd aan liet verzet 1940-
1945. 

- D» postzegels van Algerije, Angola, Cyprus, 
Dahomey, Frans West-Afrika, Laos, Marokko, 
Mauretanië, Opper-Volta, Roeanda-Oeroendi 
(Rwanda, Boeroendi), Spanje en Tunesië. 

- De postzegels van Rhodesië, Zambia (voormalig 
Noord-Rhodesië), Nyasaland (tegenwoordig Ma
lawi) en Malawi, met ingang van 21 juni. 

- Nubische monumenten op postzegels. 

- Overzicht frankering en stempeling. 

- Luchtpost Nederland - Nederiands-lndië. 

- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijf
kunst en de brief. 

AUTOAAATISCHE VOORLICHTING: 

• Hoe worden postzegels ontworpen? 
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kunst, onze industriële vooruitgang — 
in het verleden en in de toekomst — 
en de beroemde mannen en vrouwen 
die onze lange geschiedenis heeft voort
gebracht, kunnen stuk voor stuk ge
schikte onderwerpen zijn voor toekom
stige uitgiften. Britse postzegels zijn in 
de afgelopen jaren verbeterd, maar het 
werd hoog tijd dat ons land zich los
maakte van de opvatting dat postzegels 
alleen maar handige opplakbare be-
taalbewijsjes zijn voor postale doelein
den op de een of andere wijze verbon
den met de heraldiek. Er openen zich 
ongekende vergezichten voor het talent 
van onze kunstenaars en ontwerpers dat 
een bron kan worden van werkelijke 
belangstelling zowel in binnen- als in 
het buitenland, voor een publiek, dat 
vele malen talrijker is dan de verzamel
de filatelisten." 

Volgens drs. Leenman laat de Neder
landse PTT zich leiden door soortge
lijke overwegingen. 

UTRECHT 
UPHILEX 13-15 mei 1966 

De Utrechtsche Philatelisten Vereeni-
ging viert in 1966 haar zestigjarig be
staan. In het kader van de feestelijk
heden rond dit heuglijke feit, wordt van 
13 tot en met 15 mei in de Julianahal 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 iaar. 

1965 

20 juni: 
Castricum. Ruildag in „De Harmonie", Burg. 
Mooystraat 39. 

2 0 juni: 
Spa (België). Internationale ruildag onder Inter-
philpatronaat; 10.00-17.00 uur, grote Casino-zaal. 

22-25 juni: 
Düsseldorf. Veiling Edgar Mohrmenn & Co. 

24-26 juni: 
Amsterdam. Veiling R. Postema, Singel 276. 

26 juni: 
Televisie „Onder de loep" van J. J. M. Kiggen 
met „Telecommunicatie". 

28-29 juni en 1 juli: 
's-Gravenhage. Veiling J. L. van Dieten, Anna 
Paulownastraat 58. 

30 juni en 2-3 juli: 
Amsterdam. De Nederlandse Postzegelveiling N.V., 
Rokin 58. 

9-10 juli: 
Keulen. 47ste veiling dr. W . Derichs. Aachener-
strasze 78-80. 

10-11 juli: 
Burg/Briiggen (tussen Roermond en Vierssen). 
Propagandatentoonstelling St. Gabriel-Gilden
gruppe Grenzland. 

11 juli: 
Heemskerk. Internationale ruildag met badgasten 
van 10.00-17.00 uur in „De Jansheeren", Kerk-
weg 43-47. Toegangsprijs voor leden ƒ 0,25, voor 

op het Jaarbeursterrein aan de Graadt 
van Roggenweg te Utrecht een nationale 
postzegeltentoonstelling gehouden. 

De Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen heeft tijdens de jaar
vergadering op 21 mei 1965 te Gronin
gen haar patronaat aan deze tentoon
stelling verleend. 

Daar in 1967 in ons land een interna
tionale postzegeltentoonstelling zal wor
den gehouden, biedt de expositie in 
Utrecht voor de verzamelaars die op in
ternationaal niveau in de concurrentie-
klasse willen deelnemen de laatste kans 
hun collectie te laten jureren en het be
geerde „zilver" te behalen. 

In 1946 werd in Utrecht tijdens de 
toenmalige Bondsdagen de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars opgericht. Deze 
vereniging heeft met de U.Ph.V. contact 
opgenomen, opdat zij in 1966, bij de 
viering van haar twintigjarig bestaan 
een expositie van het omvangrijke ge
bied der poststukken zou kunnen reali
seren. 

Dit overleg heeft tot resultaat gehad 
dat haar op de UPHILEX een ruime 
eigen plaats is aangeboden. 

Inmiddels is de U.Ph.V., bij wie de al
gehele organisatie berust, met de voor
bereidende werkzaamheden begonnen. 
Een tentoonstellingscommissie is ge
vormd en eerstdaags zal, teneinde de 
belangstelling in brede kring op te 
wekken, een geïllustreerde folder wor
den verspreid. 

Voor nadere inlichtingen wende men 
zich tot de secretaris van het tentoon-
stellingscomité, bij wie ook aanmel
dingsformulieren voor de tentoonstel
ling verkrijgbaar zijn: 
E. MENNEGA, Mauritsstraat 87, Utrecht. 

niet-leden ƒ 0,50. Postzegelvereniging „Heems
kerk". 

18 juli: 
Castricum. Ruildag in „De Harmonie", Burg. 
Ateoystraat 3 9 . 

24 juli: 
Televisie „Onder de loep" van J. J. M. Kiggen 
met „Wielrennen op postzegels". 

4 september: 
Zwolle. Regionale tentoonstelling van tien Phila-
telica-afdelingen ter gelegenheid van het dertig
jarig bestaan van de afdeling Zwolle; 14.00-22.00 
uur, voormalige Bethlehemse kerk, Bethlehemse 
Kerkplein. Toegangskaartje tevens lot ƒ 0,25. 

4 -19 september: 
Leipzig. Internationale postzegeltentoonstelling van 
verzamelingen uit jaarbeurssteden INTERMESS I I I . 
Inlichtingen: 701 Leipzig, Postschliessfach 570. 

25 september: 
Epe. Grote ruildag. Café-restaurant „Stern", 
Hoofdstraat 108. Aanvang 09.30 uur. Inlichtingen: 
Y. van der Veen, Gelriaweg 8; Epe. 

1966 

13 mei: 
Utrecht. Jaarlijkse Algemene Vergadering van de 
Nederlandsche Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

13-15 mei: 
Utrecht. NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTEL
LING „UPHILEX" ter gelegenheid van het zestig
jarig bestaan van de Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging, met medewerking van de Neder
landse Vereniging van Poststukken- en Post-
stempelverza meiaars. 

14 mei: 
Utrecht. Viering 54ste Nederiandse Filatelistendag. 



NEDERLAND De technische bijzonderheden der vellen zijn: 

Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, 

Sfadhoudersweg 44C Rotterdam 4 ; postadres: p/a postbus 619, Rotterdam. 

HERDENKINGSZEGEL M. W. O. 
Zelden is er buiten de kring der filatelisten zoveel over 

een Nederlandse emissie te doen geweest als over de herden
kingszegel ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig be
staan van de Militaire Willemsorde. Verscheidene personen 
hebben in ingezonden stukken in de dagbladpers hun mis
noegen over de zegel uitgesproken. 

Maar ook de filatelisten zijn over het algemeen weinig te 
spreken óver de zegel. Naar onze mening gedeeltelijk terecht. 
In de eerste plaats is de kleur stemmig maar weinig spre
kend. In de tweede plaats zou diepdruk beter zijn geweest. 
Velen hebben gevraagd waarom de uitvoering niet in de 
originele kleuren van het Ridderkruis kon. Het was mis
schien mogelijk geweest, maar niet op dit kleine formaat. 
De kleuren zouden dan zijn geweest: oranje  blauw  zUver 
 groen en goud, plus een andere kleur voor letters en het 
cijfer. Dus tenminste zeskleurendruk! De kans op verschui
ving van de kleuren op een zo klein beeld als een postzegel 
is nu eenmaal groot en dan is één of tweekleurendruk beter. 
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Over de afbeelding zijn de tongen pas goed losgekomen. 
In de eerste plaats hebben verscheidene lezers er op gewe
zen, dat het Ridderkruis 4e klasse anders is. Een afbeelding 
daarvan werd ons door een lezer te Arnhem gezonden. Wan
neer u let op de laurierstokken zult u zien dat deze op de 
afbeelding afwijken van die op de zegel. Maar ook de af
beelding van het Ridderkruis is anders. Wat wij hier afge
beeld hebben is wat men in militaire kringen aanduidt als 
„opgemaakt kruis" en dat is de officiële uitvoering. Wat op 
de zegel staat is het draagkruis. De laurierstokken daarop 
zijn echter anders. Dit is duidelijk te zien op bijgaande 
maximumkaart, waarop ook nog een „hogere" uitvoering van 
de M.W.O. is afgebeeld. De takken op de zegel zijn weer 
anders, iets gestileerd. Wat is nu juist? Wij hebben dit eerst 
gevraagd aan PTT. De Persdienst was van mening, dat er 
inderdaad een Ridderkruis op de zegel staat. Joh. Enschedé 
deelde mede dat de ontwerper door hoge deskundige mili
taire zijde was voorgelicht. Hoe het ook zij de zegel blijft 
er vrij flets door. 

Zoals wij al schreven is de waarde bepaald ongelukkig 
gekozen. 

Wij zagen nog geen zegel op echt geloi>en brief met' een 
normaal stempel! 

tandin«: 

etsingnummer: 
telcqfers: 

pons teken: 
markeerboogrjes: 
afwqkingen: 

bovenzijde doorlopend 
linkerzijde gelijk 
rechterzijde doorlopend 
onderzijde één gat doorlopend. 
geen 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
geen 
boven zegel 5 en onder zegel 95 
tot op heden niet gemeld. 

FRANKEERZEGEL VAN 18 CENT. 
(Persbericht Nr. 714/44 van 7 mei 1965). 

PTT zal binnenkort — in verband met de reeds aange
kondigde tariefverhoging, die op 1 juni aanstaande ingaat — 
overgaan tot uitgifte van een frankeerzegel van 18 cent. 
De zegel vertoont de beeltenis van koningin Juliana „en pro
fil" naar het ontwerp Hartz 1953. 

De kleur van de zegel is groenachtigblauw. 

ssi£' 

Postzegels zijn thans in de volgende waarden verkrijgbaar: 
(Cijfer en landschapszegels) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 cent. 
(Koningin Julianazegels) 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30, 35, 37, 40, 
45, 50, 60, 62, 70, 75, 80 en 85 cent, ƒ 1,—, ƒ 2,50, ƒ 5,— en 
ƒ 10,—. 

De zegel — die op verschillende dagen aan de postinrich-
tingen verkrijgbaar gesteld werd — toont een bijzonder frisse 
en fraaie kleur. De veldelen tonen de volgende technische 
bijzonderheden: 
tanding: boven- en onderzijden doorlopend, 

linker- en rechterzijde één gat doorlopend. 
etsingletter: A boven zegel 6. 
telcgfers: links 1 tot en met 20, 

rechts 20 tot en met 1. 
ponstekens en markeerboogjes: geen. 
U.I.T. ZEGELS. 

De op 17 mei verschenen zegels maken een zeer goede 
indruk. Het beeld is rustig en suggestief; de kleuren zijn 
mooi. 

De vellen tonen de volgende technische bijzonderheden: 
tanding: bovenzijden doorlopend, 

linkerzijden - 20 cent doorlopend, 
40 cent zeventien gaten door-
pend. 

rechterzijden 1 gat doorloi>end, 
onderzijden gelijk, 
geen (offsetdruk). 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
20 cent — nummer 7 naast zegel 70, 
40 cent — nummer 8 naast zegel 70. 
naast zegels 41 en 50, de punten niet door
geprikt, de „prik" staat ongeveer 7% mil
limeter meer naar de buitenzijde van de 
velranden. 

kleurkruisen in de vier hoeken van de 
vellen, buiten het vierkant van de zegel-
beelden. 
op verschillende vellen van de waarde 40 
cent zagen wij aan de onderzijde kortere 
„CA" in „TELECOMMUNICATIE" op ze
gels nummer 30. 

PLAAT- EN ETSINGNUMMERS 
Het hoofd van de afdeling Controle Postwaarden van PTT 

te Haarlem bericht ons dat gedurende het vierde kwartaal 
1964 en het eerste kwartaal 1965 de onderstaande plaat- en 
etsingnummers, respectievelijk -cijfers, zijn gebruikt: 
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etsingnummers: 
telcgfers: 

ponstekens: 

markeerboogjes: 

overige 
bü zonderheden: 

af wü kingen: 



Frankeerzegels: 
Cijfer- waarde 7 cent 
zegel waarde 8 cent 

Koningin 
Juliana 

waarde 15 cent 
waarde 18 cent 
waarde 20 cent 
waarde 75 cent 
waarde f 10,— 

etsingnummer L.R. 16 
etsingletter A 

etsingletter A 
etsingletters A en B 
etsingcijfer L.R. 8 
etsingcijfer L.R. 4 
plaatnummers 3 en 4 

maar dan in de natuurlijke omgeving. De zegel moet op de 
beeldzijde zijn aangebracht en gestempeld in de plaats, waar 
de afbeelding van de zegel zich bevindt. 

Wij zullen trachten in een toekomstig nummer van het 
„Maandblad" een geïllustreerde handleiding voor de maxi-
mafilatelisten" op te nemen. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 

FILATELISTENLOKETTEN. 
Definitief gevestigd in april 1965: Oldenzaal op de twee

de maandag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur. 
Heerlen: openstellingstijden gewijzigd; met ingang van mei 

1965 worden deze de eerste en derde woensdag van de maand 
van 17.00 tot 19.00 uur. 

Definitief gevestigd met ingang van mei 1965: Rotterdam 
Zuid (Dordtselaan) en Post- en Telegraafkantoor Schiedam; 
beide op de derde woensdag van de maand van 16.00 tot 18.00 
uur. 

AFWIJKINGEN. 

Via de Bondskeuringsdienst kregen wij ter inzage van de 
heer H. van de Bos te Amsterdam een zegel Koningin Wil
helmina, type Veth met watermerk, nummer 178 van de ca
talogus Nederland NVPH, met brede linkermarge. Het hoofd 
van de Bondskeuringsdienst tekent hierbij aan: 

„Het is een mooi voorbeeld van de werking van de zoge
naamde „gewijzigde" kamperforatiemachine, welke de vellen 
in verticale richting perforeert, in tegenstelling tot de „nor
male" machine, welke dit in horizontale richting doet. Bij 
het aanbrengen van de laatste slag van de kam is het vel 
(of liever gezegd: zijn de vijf vellen die tegelijk geperforeerd 
worden) enkele millimeters te ver doorgeschoven. Daar de 
afwijking zich over de volle lengte van het vel moet hebben 
voorgedaan, moeten er van deze variëteit precies honderd 
exemplaren hebben bestaan." 

Wij zijn de Bondskeuringsdienst zeer erkentelijk voor mel
ding en uiteenzetting. 

De heer J. L. van Dieten te 's-Gravenhage toonde ons een 
cijferzegel type Vürtheim, waarde 1% cent blauw met een 
ontbrekende „1" (klein) van „1%". 

MAXIMUMKAARTEN. 
Van bevriende zijde ontvingen wij de hierbij afgebeelde 

maximumkaarten van de Verzetszegels 1965. 

Om onnodig geschrijf te voorkomen: deze kaarten zijn 
niet te koop. Wanneer men maximumkaarten wenst kan 
men ze het beste zelf maken. De afbeelding van de kaart 
kar» men met a) speurzin, b) een weinig kunstgevoel en c) 
een kleine dosis geluk zelf zoeken! De kaart mag geen ver
groting van de postzegel zijn (fotografisch gemaakt of „spe
ciaal" voor de postzegel gemaakt). Men dient een kaart te 
vinden die het beeld van de zegel zoveel mogelijk benadert, 

Rubriekredacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven 

De heer Uylen is in het ziekenhuis te Eindhoven opgenomen. 
De beantwoording van zgn post ondervindt daardoor ver
traging. Redactie. 
SURINAME 

Niet op 15 juni, zoals aanvankelijk was gemeld, zal de 
postadministratie van Suriname twee bijzondere frankeer
zegels zonder toeslag uitgeven ter gelegenheid van het jaar 
van Internationale Samenwerking 1965 (twintig jaar Ver
enigde Naties), maar dit is al gebeurd op 26 mei. 

De zegels, vervaardigd naar een ontwerp van de Verenigde 
Naties, worden uitgegeven in de waarden 10 cent en 15 cent 
(Surinaamse munt). De prijs van de zegels in- Nederlandse 
munt is respectievelijk ƒ 0,20 en / 0,30. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de olie-
,industrie op Curagao verschijnt op 22 juni 1965 een serie van 
drie bijzondere frankeerzegels in de waarden 10, 20 en 25 cent 
(Antilliaanse munt) in de kleuren geel, blauw en rood met 
afbeeldingen van olie-installaties op het eiland. Aan het fila
telistenloket van het pMJstkantoor kost een serie ƒ 1,10 Neder
landse munt. 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

NEDERLANDSE 
. ANTILLEN __ 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubnekredacfeur: S, H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-H. 

WERELDCATALOGUS 
„Postal Stationery" van maart/april meldt de verschijning 

van de eerste sectie van de nieuwe wereldcatalogus, waaraan 
de UPSS al enige jaren werk t Samensteller is A. D. Gage. 
De inhoud omvat: Aden, Afghanistan, Albanië, Alexandrette, 
Algerië, Allenstein, Angola, Angra, Anjouan, Antigua, Argen
tinië, Australië, Oostenrijk (Austria) en Azoren. De bewerldng 
loopt tot en met 1960, maar door het losbladig systeem (ring
band) kunnen aanvullingen heel eenvoudig op losse bladzijden 
later worden toegevoegd. De uitgave is geschied door Higgins 
& Gage Inc., doch een prijs van deze eerste aflevering von
den we niet genoemd. 

BELGIË 
In „l'Entier Postal" van april vermeldt Dr. J. Stibbe in een 

artikel de oplagecijfers van postbladen en enveloppe-lettres 
van België. 
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CANADA 
De enveloppen van 3 en 5 c kregen nieuwe, nogal afwijken

de clichés met de kop van koningin Elizabeth II. De vooraf-
gestempelde briefkaart van 2 c (drie maal dubbele strepen) 
werd voorzien van een opdruk New value 3 c nouvelle valeur. 
Aan de voorzijde: Queens-Sunbury West/Tuberculosis Com-
mittee/Oromocto, N.B., aan de achterzijde een advertentie 
ten gunste van de Kerstzegelverkoop. 

Bij de auteur-handelaar, Mr. Arnold, 20 Willow Street, 
Babylon, N.Y. 11702 is verkrijgbaar tegen de prijs van $ 1,— 
een boekje van 14 pag. over „The Postcards of Canada" en 
voor $ 0,60 een lijst met „The stamped envelopes of Canada". 

DUITSLAND (WEST-) 
In het type 15 pfg., Berlin-Tegel, groen verschenen geïllus

treerde briefkaarten: Serie A 2 met 8 verschillende en serie 
A 3 met ook 8 verschillende afbeeldingen. Oplage van iedere 
kaart 20.000 stuks. Drukdatum 12.1964. Idem, serie A 4 met 
8 verschillende afbeeldingen. Oplage 40.000 van iedere kaart. 
Datum 1.65. 

RUHLEBEN 
In „Postal Stationery" van maart/april verscheen een ar

tikel van H. Herst jr. over de postwaardestukken van dit 
krijgsgevangenenkamp uit 1914-1918. 

DUITSLAND (OOST-) 
De DM (Ost) is veranderd in de Mark der Deutschen Noten-

bank (afgekort MDN). 

GAMBIA 
Deze staat werd 20 februari 1965 zelfstandig. 

GHANA 
Hier werd het decimaal stelsel ingevoerd. 

JOEGOSLAVIË 
In „l'Entier Postal" van april en mei 1965 geeft A. Wery 

een opstelling van de geïllustreerde briefkaarten van de 
4e en 5e emissie. 

NIEUW-ZEELAND 
Hier werd het decimaal stelsel ingevoerd. 

POLEN 
In „Die Ganzsache" van maart 1965 is een artikel van 

Dr. K. D. Staemmler opgenomen waarin een uitvoerige op
stelling voorkomt van de typen bij de stadsgezicht-briefkaar
ten van 1960-1963. 

ROEMENIE 
De landsnaam „Romania" is veranderd in „R. P. Romania". 

Aerogranunen 
TRUCIAL STATES 

Als nieuwe statenpostwaarden-uitgevers (via de befaamde 
agenten) zullen gaan optreden Qiwain en Ras al-Khaima. 

Verenigde Staten van Amerika 
Op 29 mei verscheen een nieuw luchtixjstformulier met een 
waarde-indruk van 11 dollarcent. Afbeelding van wijlen pre
sident Kennedy die op die datum 48 jaar oud zou zijn ge
worden. Eerste oplage 20.000.000 stuks. Eerstedagafstempeling 
in Boston, Mass. 

In het hierbovenstaande hebben we enkele veranderingen 
in de landsnaam en de munteenheid gesignaleerd, die op 
nieuwe postwaardestukken-uitgiften hun invloed niet zullen 
missen. Voor liefhebbers van de oude stukken en van ge
mengde frankering zijn er dus vele mogelijkheden. 

AQUIS GRANA 
Vier boeken van de Uitgevers-Compagnie „De Branding" 

te Amsterdam zijn in de literatuurklasse van de expositie 
Aquis Grana bekroond. Dr. J. M. Fuchs kreeg een diploma 
voor een bronzen medaille voor „Het koninklijk gezin op 
postzegels 1937-1962", tweede druk, „Nederlandse motieven 
op buitenlandse postzegels" en „De bijbel op postzegels". 
J. H. Broekman ontving een diploma voor een zilveren 
medaille voor „Het interessante van poststukken". 

STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs. A. M . A. van der Wil l igen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

DIENSTBRIEVEN 
Stempeling van de uit plasticmateriaal vervaardigde en 

bij de Rijksoverheid gebruikte briefomslagen-met-rits
sluiting, genaamd „Envopak" kan achterwege blijven. Deze 
couverten zijn daartoe voorzien van het opschrift: „NIET 
STEMPELEN". 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Deze waren in gebruik: 

a. In een tijdelijk EK)stkantoor, gevestigd van 13 tot en met 
22 mei in het gebouw „Arti et Amicitiae" te Amsterdam 
ter gelegenheid van een aldaar gehouden postzegelten
toonstelling in het kader van de Britse Week. Geen spe
ciale aantekenstrookjes. 

b. Op de semi-officiële enveloppen, uitsluitend voorzien 
van de nieuwe zegels voor de Union Internationale des 
Télécommimications en gepost op de eerste dag van uit
gifte: 17 mei 1965. 

c. In een tijdelijk postkantoor, gevestigd van 21 tot en met 
23 mei in „De Harmonie" te Groningen ter gelegenheid 
van: 
1. de aldaar gehouden Nationale Postzegeltentoonstelling 

„Grunopost '65" en 
2. de 53e Nederlandse Filatelistendag, alleen voor de op 

22 mei geposte stukken. 
Voor beide gebeurtenissen waren speciale aanteken
strookjes in gebruik. 

d. In de semi-permanente postinrichting van het Congres
centrum RAI ter gelegenheid van het aldaar van 31 mei 
tot en met 6 juni gehouden Vle Internationaal Congres 
voor Champignonwetenschap; hiervoor werden tevens 
speciale aantekenstrookjes gebruikt. 

e. Internationaal sportfeest van de Nederlandse Culturele 
Sportbond in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage, waar 
een brievenbus wordt geplaatst. 

# 50 JAAR ^^%'i 

I91S Q: — 7» 
ALS NEreRUHK! J Ü ^ VI'SfH 
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MACHINESTEMPELS 
Bijzondere stempelvlaggen waren/zijn in gebruik voor: 

a. het te Arnhem gehouden Filmfestival van 14-19 juni in 
het kader van het Holland Festival. Van 4 tot en met 30 
mei bij de kantoren Amsterdam CS., Arnhem-Station, 
's-Gravenhage en Rotterdam. 

b. bet Holland-Festival gedurende de i>eriode 17 mei tot en 
met 4 juli bij de kantoren Amsterdam, 's-Gravenhage en 
Rotterdam. 

c. de van 26 juni tot en met 3 juli in Arnhem te houden 
NATO-taptoe gedurende de periode 25 mei tot en met 
21 juni bij de kantoren Amsterdam C.S., Arnhem-Station 
en Utrecht. 

d. het 40-jarig bestaan van de TT-races 1925-1965 te Assen 
gedurende de periode 25 mei tot en met 21 juni bij het 
kantoor te Assen. 

e. van 1 tot en met 28 juni bij de kantoren Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage een vlag met de tekst: „50 
JAAR 1915 1965 ALG. NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR VREEMDELINGENVERKEER (ANVV)". 

f. van 1 juni tot en met 23 augustus in het kantoor Valken
burg een vlag met de tekst: „ZOEK HET NIET TE VER, 
ZOEK HET IN VALKENBURG!" 

g. van 31 mei tot en met 30 augustus in de kantoren Amster
dam, 's-Gravenhage en Rotterdam, alsmede in het kantoor 
Maastricht en de kantoren Deventer en Tilburg een vlag 
met de tekst: „SOCIAAL EN CULTUREEL WERK DOOR 
ZOMERZEGELS STERK". 

S! HOLLAND FESTIVAL Q: 
15 JUNI - 15 JULI P V 4 

L ^-^ J 

HOLLAND FESTIVAL ^é^^^Q 
FILMWEEK ARNHEM ^ 4 ^ 9 
1 4 - 1 9 JUNI 1965 , '1X5 , 
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TYPENRADERSTEMPELS 
1.6.1965 De in het vorige nummer gemelde opheffing van 

het poststation te Nieuwesluis-Heenvliet per 1.5.1965 
blijkt te zijn uitgesteld tot 1.6.1965. 

BELGIË 
Rubriokredacteur: L C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, Deurne C. België 

NIEUWE UITGAVEN 
— Er is spraak dat het dit jaar reeds overladen programma 
nog aangevuld zal worden met een postzegeluitgifte ter her
denking van de sterfdag van koning Leopold I, stichter 
der Belgische dynastie, honderd jaar geleden. 

Inmiddels zijn de volgende nieuwe uitgiften te melden: 
Op 28 mei een bijzondere postzegel zonder toeslag gewijd 

aan de Abdij van Affligem in de waarde 1 F, met een binnen-
aanzicht van het gebouw, in de kleur bruin; graveur: De Vos, 
druk: diepdruk, tanding: llVi, oplage: 4.050.000 exemplaren. 
Verkoop geschiedde bij voorrang op 27 mei in de Abdij. 

Eveneens op 28 mei een bijzondere postzegel zonder toeslag 
gewijd aan St.-Jan Berchmans, in de waarde 2 F, met portret 
en geboortehuis te Diest lin de oorspronkelijke en in de 
huidige toestand. Graveur: Spinoy, druk: gecombineerde 
diepdruk en heliogravure; kleuren: bruin en grenaat; oplage: 
3.300.000. 

Verkoop geschiedde bij Voorrang op 27 mei te Diest. 
Op 21 juni een bijzondere zegel zonder toeslag gewijd aan 

Talbot House te Poperinge, in de waarde 3 F, met het 
embleem van Talbot House alsmede het oorspronkelijke 
wapenschild van de stad Poperinge. Tekening van Vanseve-
nant uit Poperinge, kleuren: oker, zwart, rood en geel, druk: 
heliogravure, tanding: llVi, oplage: 8.250.000 exemplaren. 

Voorverkoop-öp 19 en 20 juni in Poperinge. 

GELEGENHEIDSAFSTEMPELINGEN APRIL 
Zoals te verwachten was is de maand april rijk geweest 

aan bijzondere afstempelingen: 
3.4.65 Woluwe. 15e verjaring Filatelistische kring van 

Woluwe. 
4.4.65 Antwerpen. Tentoonstelling „Ford Philatelie Club". 

17.4.65 Ferrières. „Wijnfoor". 
24.4.65 Gent. Floraliën. 
25.5.65 Amay, Antwerpen, Blankenberge, Brussel, Chatelet, 

Florennes, Houffalize, Sint-Niklaas en Sint-Truiden 
ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel. 

26.5.65 Chatelet en Sint-Niklaas. Postzegeltentoonstellingen. 
30.5.65 Brussel. 38ste Internationale Jaarbeurs. 

Sieitunen van verontwaardlgüiR . 
Met de uitgifte van twee bijzondere blaadjes ter herdenkmg 

van Rogier Van Der Weyden betrad onze postadministratie 
het oude pad van de zware toeslagen, een pad dat nog twee 
maal wordt gevolgd: 
Uitgifte frankering toeslag percentage 
Rogier van der Weyden 14 F r 16 Fr + 1 1 0 
Gentse Floraliën 6 Fr 14 Fr + 230 
Bevrijding Kampen 12,50 Fr 7,50 Fr + 60 

Het resultaat van het toepassen van zulke buitensporige 
toeslagen was dat aan alle kant stemmen opgaan tegen deze 
misbruiken. In de private handel zouden zulke praktijken 
als oneerlijk bestempeld worden, wat hier door de opperste 
leiding van het land geduld, ja door haar gemachtigd werd. 
Het is klaar dat Belgische filatelisten hierover gebelgd zijn 
(in letterlijke en figuurlijke zin). Dit noodzaakt ons de heer 
R. van der Auwera te bezweren, in hoedanigheid van voor
zitter van de Thematische Commissie van de F.I.P.*) zijn 
invloed in gunstige zin bij de postadministratie te doen gel
den, de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegel
kringen geen vrijgeleide hebbend wat betreft schadelijke 
uitgiften als organisators van abusieve eerstedagomslagen. 

Verschillende kringen van Belgische Postzegelverzamelaars 
ztdlen de heer Van der Auwera in zijn actie steunen indien 
hij erom mocht verzoeken. 

LUXEMBURG 
Ook in het groothertogdom Luxemburg verscheen op 17 

mei een bijzondere zegel ter herinnering aan het eeuwfeest 
van de Internationale Unie voor Telecommunicaties. 

De zegel werd gedrukt in offset bij Enschedé te Haarlem 
in vellen van 50 zegels. Als kleuren werden violet, donker 
rood en blauw gekozen. De frankeerwaarde is drie frank, 
het formaat 39 x 25,5 mm. In het midden is een reproduktie 
van het U.I.T. embleem uitgebeeld met links daarvan een 
gestileerde telefoonpaal en als tegengewicht rechts een 
systeem van antennes. 

Een speciale datumstempel werd gebruikt op de dag van 
uitgifte. 

BRIEF UIT LONDEN 
BIJZONDERE EMISSIES 

De dit jaar uitkomende bijzondere postzegels zullen in de 
volgende waarden op de volgende data uitkomen: 
700e verjaardag van het Par
lement van Simon de Montfort 
Eeuwfeest Leger des Heils 

10 juni 
1 juli 

12 augustus Eeuwfeest Joseph Lister 
Kunstfestival van het 
Gemenebest 
25-jarige herdenking van de 
Slag om Groot-Brittannië 
(Battle of Britain) 
20e verjaardag van de 
Verenigde Naties 25 oktober 
Robert Burns herdenking 25 januari 

6d. en 2/6d. 
3d. en l/6d. 
4d. en l/-d. 

1 september 6d. en l/6d. 

13 september 4d., 9d., l/3d. 

3d. en l/3d. 
4d. en l/3d. 

Dit bericht was nauwelijks bekend, toen de minister van Pos
terijen tot zijn spijt bekend moest maken, dat door een niet-officiële 
weigering tot het verrichten van overwerk door het personeel van 
de bevoorradingsdienst der posterijen, het niet mogelijk zou zijn 
de op 17 mei uit te komen herdenkingszegels U.I.T. te doen ver
schijnen. 

Om dezelfde reden zullen ook de Winston Churchill-herdenkings-
zegels later verschijnen. Zeer velen hier vinden dit een beschamen
de toestand. 

EERSTEDAGENVELOP CHURCHILL-ZEGELS 



De wereldbekende figuur van Sir Winston Churchill is het 
beeld dat de eerstedagenvelop voor de Churchill-zegels be
heerst. De envelop is ontworpen door David Gentleman, die 
ook de postzegels heeft ontworpen. ledere nadere aanduiding 
is overbodig; de envelop heeft hier algemene instemming 
gevonden. De kleuren, donkerbruin en zwart, harmoniëren 
meit de kleuren der zegels. De eerstedagenvelpppen zullen in 
bijzondere brievenbussen op 57 postkantoren gepost kunnen 
worden. Hierbij is Bladon, het plaatsje waar de grote staats
man is begraven. 

Moeder der Parlementen 
Zevenhonderd jaar geleden stichtte Simon de Montfort het 

eerste parlement ter wereld. Om dit feit te herdenken komen 
twee bijzondere postzegels uit waarvan de waarde van 2s./6d. 
driemaal zo breed is als een normale herdenkingszegel. De 
ontwerper van de zegel van 6d. is Mr. Stewart R. Black, een 
Schot van 27 jaar. De „lange" zegel (SVa centimeter) is van 
de hand van professor R. Guyatt. 

REGIONALE ZEGELS 
Door de verhoging van het binnenlands port tot 4d. is 

het mogelijk, dat de 3d. regionale zegels in een hogere waarde 
zullen verschijnen. 

STERKE BRITSE DEELNEMING AAN DE „WIPA" 
De lijst van deelnemers per land aan de „WIPA" wordt 

aangevoerd door Groot-Brittannië met zeventig collecties. 
De faam, die de eerste „WIPA" nog immer heeft, is ongetwij
feld aanleiding geweest voor een dergelijke gróte deelname. 
Maar naar wij kort geleden van uw Commissaris-Generaal, 
Mr. Jan Poulie, hoorden maakt Nederland goede kans op een 
bijzonder eervolle tweede of derde plaats met ongeveer 
vijftig collecties! 

Londen, 1 juni 1965. CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 
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Twee aardig» bijzondere stempels uif Grooi-BrUfannii; een machine datum
stempel van de postzegeltentoonstelling die van 77 tot 20 februari van 
dit jaar in de Royal Festival Hall te Londen werd gehouden ter gelegen
heid van het eeuwfeest van de handelaarsfirma Gibbons en een hand-
stempel in kastje van het 47ste Filatelistische Congres van Groot-Brittannië, 
dat van 78 tot 27 mei in Harrogate is gehouden, geplaatst op een bijzon
dere envelop die werd verzonden op de openingsdag. 

Posterijen een speciaal herdenkingsstempel had aange
vraagd. En zo kan hel; gebeuren dat er voor elke mogelijke 
(en onmogelijke) manifestatie de gelegenheid open staat 
gelegenheidsstempels te verkrijgen. 

Het vorige jaar waren dat er in totaal 178 (zonder hier
bij te rekenen de zeventig verschillende steden waar een 
speciaal stempel werd gebruikt ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel). Dit jaar dreigt het record alweer te 
worden gebroken, want de eerste vier maanden tellen we 
al 65 zogenaamde „tijdelijke speciale stempels" die kun
nen worden verkregen voor de meest uiteenlopende gele
genheden in de meest uiteenlopende plaatsen: muziekfes
tivals, tentoonstellingen, huishoudbeurzen, congressen, (van 
apothekers tot ijzergieters), verenigingen van journalisten 
van damesbladen zowel als plaatselijke wijnbouwers, mode
shows, nucleaire studiegroepen en tenslotte ook plaatselijke 
filatelistische tentoonstellingen, het zijn even zovele aan
leidingen uw Franse stempelverzameling te verrijken. 

^ T E A U X ^ 

POST UIT PARIJS 

D. de Vries, Waalstraat 53', Amsterdam-Z. 

MARCOPHILIE 
De m maart verschenen zegel gewijd aan een werk van 

Toulouse-Lautrec, was voor de Franse Unie van Kunste
naars aanleiding tot het houden van een galabijeenkomst. 
Dit feit zou niets met filatelie te maken hebben, ware het 
niet dat men voor deze dag bij de Administratie van de 

Er is hiervan, hoe kan het haast anders, een zeker niet 
onbelangrijke vereniging (Vereniging van Verzamelaars 
van Tijdelijke Afstempelingen) die een, en ook dat spreekt 
vanzelf, kostbare catalogus heeft uitgegeven, waarin al 
deze duizenden afstempelingen keurig gerangschikt te vin
den zijn. Het staat natuurlijk elke verzamelaar vrij dat
gene te zoeken waarvoor hij zich interesseert; en dat af
stempelingen een essentieel onderdeel van de ware filate
lie zijn zal nimmer door iemand worden tegengesproken. 
Ook de moderne Marcophilie is een nauwkeurige bestude
ring alleszins waard en kan goede diensten bewijzen op 
onze speurtocht naar kennis van de modernere zegels. Maar 
wij vinden dit soort gelegenheidsstempels naar onze smaak 
niet veel meer met filatelie te maken hebben. En wanneer 
dan, zoals bij voorbeeld de in Parijs gevestigde Filatelis-
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ten Club van Pantin, zich beschikbaar stelt om souvenir-
kaarten met een bepaald soort van zulk een gelegenheids-
stempel voor 2 franc pver stuk bij haar te betrekken, en daar
bij dan nog de voorwaarde stelt van een minimumafna-
me van tien stuks, dan achten wij hier de wetten van een 
fatsoenlijke vorm van filatelie naar onze mening ietwat 
overschreden. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Riibrjekredacteur: 

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

ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG 
Het postverdrag werd op het Hoofdkwartier van de Vere

nigde Naties op 25 maart 1951 ondertekend door Trygve 
Lie, secretaris-generaal van de V.N., Warren Austin, per
manent vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de 
V.N. en door Jesse M. Donaldson, postmaster-general van 
de V.S. 

Ambassadeur Austin verklaarde dat de ondertekening een 
stap verder betekende in de groei van de V.N., waardoor 
alle volken een beter besef zouden krijgen van de levens
vatbaarheid van de wereldorganisatie. 

De heer Donaldson verwelkomde deze nieuwe schakel in 
de keten van postale instellingen — „deel van het grootste 
communicatie-systeem op aarde" — en beloofde de steun 
van het Amerikaanse departement van PTT aan de V.N. 
bij haar nieuwe onderneming. 

Het verdrag tussen V.S. en V.N. trad in werking op 24 
oktober 1951, toen de eerste gegomde postzegels van de 
V.N. werden uitgegeven. 

Nu de overeenkomst tussen V.S. en V.N. gesloten is 
toon ik een tweetal zeldzame eerstedagenveloppen elk met 
een V.N.-afstempeling. De eerste fdc*) kwam uit op de dag 
van het sluiten der overeenkomst: 23 september 1946. De 
vlagstempel heeft tot opschrift: „Courier of the United 
Nations". De envelop draagt de namen van de onmiddellijk 
bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken autoriteiten. 

De linker postzegel draagt als Inschrift: „Freedom for 
speech and religion, from want and fear" en heeft als 
beeld een gehelmd vrouwehoofd. Voor haar gelaat houdt 
zij in de rechterhand een brandende toorts. 

De rechter postzegel is de op 14 januari 1943 uitgekomen 
overwinningszegel: een leger van vuisten, die alle een 
zwaard dragen en daarvoor: extra groot een vuist met een 
olijftak; het geheel in de vorm van een driehoek. Onder
aan leest men: „Nations United for Victory". De vlag
stempel hierop draagt geen opschrift. 

Beide fdc's hebben een datumstempel: een cirkel, met 
in de eerste boven langs de rand het opschrift: „United 
Nations", onder langs de rand: „Lake Success N.Y."; bin
nenin „Sep 2 3 - 9 AM - 1946". De tweede eenzelfde cirkel 
met boven langs de rand: „Flushing N.Y.", onder langs de 
rand „1946", binnenin „Oct 23 4-PM". 

De tweede fdc is volgens het bijschrift naast de illustra
tie uitgekomen op „Opening Day Oct. 23.1946". 

•) fdc = first day cover = eerstedagenvelop. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur Dr F G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika. 

Die Ic seël het in die laaste maande twee verskillende 
drukke deurgemaak. Die eerste druk het die silindernom-
mers 110 (grys) en 86 (rooi), wat op die benedevelrand aan-
gebring is, onder seël 10 van die twintigste ry. Dit is 'n 
verskil met die voorafgaande drukke, waar die nommers 
onder seëls 9 en 10 aangebring is. Daar is ook 'n drukkers
merk in die vorm van 'n languit kruis in die twee kleure, 
op die regter velrand van vel A, teenoor rye 14 en 15. Dis 
die eerste keer dat so'n merk by die seëls met kleiner af
meting voorkom. Verder is die druk nagenoeg dieselfde 
wat betref papier, ontwerp en drukkenmerke as die vorige 
druk, S 33-S 13. Die silinders is van dieselfde multiposi-
tiewe plate as die vorige druk gemaak. 

Daar is opmerklik min foutjies. Op vel A twee geboë lyne 
tussen die blomme (2-1), 'n grys kol regs van 10 van Kaf-
ferboomblom (11-1), regs van die linker blom (12-3), onder 
FR van Africa (14-2); daar staan 'n D vir die B in Republic 
(16-2), 'n rooi kol onder die D van Suid (16-3), en halfpad 
die regter rand (20-8). Op vel B grys stippels onder SO 
van South (10-2), 'n grys lyntjie onder CA van Africa 
(11-7), 'n rooi kol onder die U van Suid (12-7), bo RI van 
Africa (20-7), regs van RB van Kafferboomblom (20-10) 
en 'n wit vlekkie tussen die blomstele (16-8). 

Gedurende die druk van hierdie seëls het onverwags die 
silinder gebreek, waardeur daar 'n nuwe silinder gemaak 
moes word. Hierdie seëls is gevolglik bale seldsaam en dit 
is nou reeds bale moeilik om hulle in hande te kry. 

'n Maand later het 'n verdere druk verskyn, met silin
ders S 25 (grys) en S 23 (rooi), wat in baie opsigte met sy 
voorganger ooreenkom: papier, ontwerp, afmeting en alge
mene drukverskynsels. Maar daar is twee belangrike 
verskille. Die silindernommers op die onderste velrand 
is weer onder seëls 9 en 10, maar net met die S onder seël 
9, en die drukkersmerk, wat ook by hierdie druk weer voor
kom, is nou teenoor rye 11 en 12 van vel A (in plaas van rye 
14 en 15). Vir albei veile, A en B, is van dieselfde multi-
positief gebruik gemaak, wat ook vir die vel B van 110/ 
86 en 33/13 gebruik is. 

Daar is 'n hele aantal foutjies wat gebruik van dieselfde 
multipositief aandui: 'n grys kol op die regter sykant 
(6-1), onder die H van South (7-8), onder die S van South 
(15-5), 'n grys lyntjie onder CA van Africa (11-7) en tus
sen UT van South (19-9), grys sirkeltjies tussen die blom-
me se meeldrade (16-8), 'n rooi kol tussen O en OF 
(17-6), onder die A van Africa (17-7), bo UB van Republic 
(18-7), bo RI van Africa en RL van Republic (20-7), regs 
van RB van Kafferboomblom (20-10). Op die A-vel 'n grys 
vlekkie tussen die blomme (1-3 en 7-5), 'n wit haaltjie tus-
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sen S en U van' Suid (1-5) en tussen OU van South (18-2), 
'n rooi kolletjie onder die F van Africa (15-5 en 16-7). Op 
die B-vel 'n rooi stippel onder Th van South (3-1) en bo die 
U van Republic (16-7), 'n klompie grys en wit koUetjies on
der SO van South (10-2), en wit vlekkies by die linker-
bohoek (14-6). 

Republiek Handboek: die eerste blaaie van die twede 
serie van aanvulling op die Republiek Handboek (Katalo-
gus) het nou onlangs verskyn. 

Amptelike eersiedagsgedenkposkaart vir die eeufees van die „Intercom" 
(U.I.T.) van die Philateliese Kantoor: 17-Y-1965. 

Rubriekredacfeur: H L. J. W e i d e m a , Jan Vethstraat 9, A rnhem, 

Uit het inleidend artikel „Rundum die Philatelie" van 
Joachim Krebs in Der Sammler Dienst nummer 10, willen 
we de volgende punten aanhalen: 

Allereerst de conjunctuur die voor postzegels nog steeds 
als gunstig beschouwd wordt. In vele landen worden prijs
stijgingen verwacht waarbij optimisten in Duitsland zelfs 
spreken over 50 tot 100 percent voor Bondsrepubliek en 
West-Berlijn. Zover gaat Krebs niet; hij houdt het meer op 
een rustige prijsstijging overeenkomende met de toename 
van de welvaart. 

Over de kwaliteit van onze zegels zegt hij dat de 
instelling van de verzamelaars anders is geworden, maar 
men moet dit nu ook weer niet gaan overdrijven. Verza
melaars en handelaren spreken beiden van „kwaliteitsneu
rose", die niemand gewild heeft maar die men overal kan 
bespeuren. Een rustig woord is hier op zijn plaats. In vele 
gevallen is het immers de speculatie die overdreven kwa
liteitseisen stelt. Zonodig kan men overgaan op gestempel
de zegels, maar ook hier heeft de kwaliteitsneurose zijn 

intrede al gedaan, omdat men mooie rondstempels en geen 
andere eist. Laat men echter voor dit alles niet opzij gaan 
en het verzamelen niet opgeven, aldus Joachim Krebs. 

In „Buntes Sammler Kaleidoskop" in hetzelfde blad be
handelt F. W. Barth onder meer de aankondiging van de 
Nederlandse Filatelistische Dienst, die de verzamelaars in 
het buitenland in de gelegenheid gaat stellen zogenaamde 
combinatiezendingen te ontvangen. Ter besparing van de 
portokosten krijgen de verzamelaars dan vier maal per 
jaar de in de afgelopen maanden verschenen zegels van 
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Of dit 
zal inslaan, en of de verkoop van de zegels van de laatste 
twee gebieden hierdoor zal toenemen, moet afgewacht wor
den. 

In alle Duitse bladen treffen we een verslag aan van het 
opinie-onderzoek dat een Westduitse krant ook dit jaar 
weer onder zijn lezers heeft gehouden. Hoeveel antwoor
den er zijn binnengekomen staat niet vermeld, maar 
het moeten er tenminste een 500 geweest zijn, omdat een 
getal van 0.2 percent voorkomt. Hoeveel filatelisten onder 
deze 500 zijn is niet na te gaan, maar aangenomen moet wor
den dat de meeste antwoorden van niet-verzamelaars af
komstig zijn. 

Over het resultaat het volgende: bij de antwoorden op de 
vraag „Wat vindt u de mooiste zegel, die in 1964 in de 
Bondsrepubliek, inclusief West-Berlijn, verschenen is", gaat 
de Kennedy-zegel met 39.4 percent aan de kop, gevolgd 
door de jeugdzegels (vissen) met 20.6 percent en de zegels 
voor de Olympische Spelen met 12.2 percent. Bij de vraag 
naar de lelijkste zegels is de nieuwe gebruiksserie met 
Duitse bouwwerken nummer 1 met 27.0 percent, gevolgd 
door de Lassalle-zegel met 14.6 percent, Duitse Katholieken
dag met 12 percent en de sprookjesserie met 11.8 percent. 
Als men nummer 5, 7,2 percent voor de 90 Pf Oppenheimer, 
bij de 27 percent van de gebouwenserie telt, komen de nor
male frankeerzegels met 34.2 percent er niet best af. Arme 
„Kunstbeirat"! 

Over deze „Kunstbeirat" vinden we in nummer 9 van Die 
Sammler Lupe een artikel van de hand van Konsul Her
mann Deninger, voorzitter van de Bond van Duitse filate
listen. Hij verdedigt hierin deze instantie, waarvan hijzelf 
ook lid is. Hij komt speciaal op tegen de veronderstelling, 
dat de leken, i.e. de niet-kunstenaars, het zouden afleggen 
tegen de kunstenaars die alles zouden doordrukken. De
ninger zegt, dat het vaak heel moeilijk is een beslissing te 
nemen, maar dat alles zeer democratisch toegaat en dat 
de scheidslijnen dikwijls dwars door de groepen heenlopen. 

Het laatste woord over deze „Kunstbeirat" zal in de Duit
se filatelistische pers nog wel niet geschreven zijn. 

In Die Sammler Lupe vinden we, naar we hopen, het sluit
stuk van de Olympiade-perforeringen van de Duitse Europa
zegels. Hierover is in het Maandblad al genoeg geschreven, 
zodat we volstaan met te melden, dat de „uitvinder" van de 
gehele geschiedenis poogt rehabilitatie te krijgen. 

Het blad bevat het derde en laatste deel van een post-
bibliografie over Oost- en West-Pruisen, zoals de schrijver 
in vroegere nummers al voor andere Duitse gebieden heeft 
gedaan. Voor een specialist zeer nuttige lectuur. 

Voor de Frankrijk-verzamelaar is het trefwoord-register 
op de brieven 1 tot en met 50 van de Arbeitsgemeinschaft 
Frankreich zeer nuttig. Geregeld verschijnen deze brieven 
als vier aparte pagina's in Die Sammler Lupe. Helaas wor
den in het register alleen de nummers van de brieven op
gegeven en niet de jaargangen waarin zij voorkomen. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
AANMELDING LIDMAATSCHAP 

Bij het secretariaat is het verzoek van de „Postzegelclub 
Hoogeveen" te Hoogeveen binnengekomen om lid te worden 
van de Nederlandse Bond. 

De statuten van deze vereniging zijn koninklijk goedge
keurd. 

De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen 
bepalingen die in strijd zijn met de statuten en reglementen 
van de Bond. 

Het aantal leden bedraagt 55. 
Secretaris van deze kandidaat is: J. Bork, Raadhuisplein 7 

te Hoogeveen. 
Wij herinneren aan artikel 5 van onze statuten waarin 

is vastgelegd, dat mochten binnen drie maanden geen be
zwaren tegen de aanneming bij het secretariaat binnen
komen, het Bondsbestuur de kandidaat kan aannemen. 

Eerste secretaris: C. Muys. 
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SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

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

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor mlichtingen 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, de Sa-
vornin Lohmanlaan 29, Groningen, telefoon (05900) 5 3178. 

ä.2. Ruimte-Atomen. Uitg. van „De Beeldfilatelist". 1964. 
3 3. W. Grallert, Erdball ohne Grenze 
5.5. G. B J. van Heuven, De Brievenpost ten tijde van de 

O -I Compagnie (in de Indische gids van 1 nov. 1928). 
5.5. Eduard van Biema. Een en ander omtrent het oude 

Haagsche postwezen. 1906. 
9.5. Bayern, Abarten imd Ziffertypen der Mühlradstempel. 

1964 
9.9. Alfred Beckstädt. Die Averszettel der Deutschen 

Reichspost 1963 
12.5. Rolf Gummeson. Finnland, Frühe Ortsstempel. 1964. 
13.4. Ronald T. Purves. Spain, The Lithographed „Franco 

Head" Issue. 
15.5. D. Samaras. Cancellations of the Greek Steamship 

Companies 1856-1900. 1964. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren worden gezonden aan 

het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. de Veer, 
Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 
Tel. (08300) 2 59 06. 
Negende aanwinstenlgst op de catalogus 
De cijfers verwijzen naar het hoofdstuk van de catalogus. 

1.2. Stamp Collectors Annual 1965. 
1 2. Interphila 1962. 
12. Interphila 1965. 
1.3 A Glossary of philatelic terms. 1951. 
3 2. Catalogue de tous les timbres-poste parus aux Pays-

Bas, Antilles Néerlandaises et Surinam classes après 
les Sujets des collections thématiques. 1964. 

Alle sinds mei 1962 verschenen aanwinstenlijsten op de 
catalogus zijn samengevat in een supplement, dat voor aan
vragers gratis verkrijgbaar is. Aanvragen uitsluitend te 
richten aan: Gelderse Bibliotheek, Marienburgstraat 12, 
Arnhem 

De catalogus met supplement wordt franco toegezonden 
na overmaking van ƒ 1,25 op postgirorekening 90 21 31 van 
de Gelderse Bibliotheek te Arnhem. 

STANDAARDWERK „EMISSIE 1864" 
BIJ de beheerder is verkrijgbaar het pas verschenen stan

daardwerk van de Postzegels van Nederland „Emissie 
1864" door J. F. Cley. De prijs van dit rijk geïllustreerde 
werk, dat 244 pagina's telt, is slechts ƒ 10,—, verhoogd met 
ƒ1,— portokosten. Na overmaking van ƒ11,— op postre
kening 85 34 66, ten name van de Beheerder Bibliotheek 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen te Arn
hem, wordt het boek toegezonden, gefrankeerd met een 
MWO-zegel van ƒ1,— (zolang de voorraad strekt). 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws voor de 
volgende nummers dient uiterlijk JM het beztt 
van de administrateur te zijn op de volgende 
data 
juiinummer 
augustus ,, 
september ,, 
oktober ,, 

géén verenig ingsnieuws 
21 juli '65 
19 augustus '65 
23 september '65 

H H Secretarissen en leden administrateurs 
wordt dringend verzocht zich STRIKT aan deze 
data te houden 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST 
ZEGELVERZAMELAARSl Secr D Huiting, Park 
flat , , ' t Veldhuijs", Flat 202, Bosweg Hattem, tel 
05206 2339 Ledenadmmistratie J G Th Wind, 
Celebesstraat 33 Vlaardingen, tel 01898 - 3426 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
meldenvan37j M Edie, den Haag, 906 C v d Haar, 
Wierden, 2568 D B v d Neut, Rotterdam 
Royementen 580 A Croes, Haarlem, 2827 Mevr 
D Dermout Bakhuizen, Den Haag, 637 S EHermeijer, 
Haarlem, 832 J M v Gastel, Rijswijk, 306 A H 
Hammink, Almelo, 1216 P J M Jansen, Vucht, 
1397 T Kramer, Dieren, 2833 G Th Oudhuis, Castri-
cum, 2109 H W Poppen, Deventer, 1552 Mevr 
A Renoult, Steenwijk, 656 Mej I Schaake, Almelo, 
2715 Mevr Schuurman, Bergen N H , 2001 G J Slag-
huis, Almelo, 979 W K E Takens, Ossendrecht, 
2557 F V Tatenhove, Krommenie, 2839 R Veenstra, 
Scheerwolde, 2267 A v d Walle, Steenwijk, 815 
A W T Weijman, Utrecht, 1898 C N Winter, Waar
land, 1514H P Zadelaar, Den Haag, 717 G H Zoll, 
St Maartensbrug 
2 

POSTZEGEL\ 2RENIGING , .BREDA' \ Secr se 
Mevr A Cramer - van den Wildenberg, Wethouder 
Romboutsstraat 62, Breda 

Ledenvergadering Maandag 28 juni, 20 uur, Graan-
beurs 

Jeugdbij eenkomst zondag 4 juli, 10 uur Graanbeurs 
Nieuwe leden 242 Mevr P J M van Basten Baten

burg Kersemaekers, 245 W F K Engelbrecht, 247 
Frater Florentius, 578 F J Hendriks, 249 Mej M C E 
Leenders, 254 J van Stam G F Wensink, allen Breda, 
244 F W A Claessen, Hoeven, 252 A J R Robbers, 
Tilburg, 256 Th M Tellings, Tetenngen 

Kandidaat leden G Bouwhuis, J A M Vermeulen, 
Chr M Vos, allen Breda, A van Wieren, Rijen 

Bedankt Mevr G E v d Goot-van Gent, Hazers 
woude 
3 

VERENIGING VAN POSTZEGELSVKRZAME 
LAARS , ,HOLLANDIA'', AMSTERDAM Secr 
A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hollandsche Radmg 
tel 02957 - 489 

Ledenvergadering vrijdag 25 juni, 2015, Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam C 

Candidaat leden 885 E C de Boer, Amstelveen, 
386 J Groot, 368 J N \elleman, beiden Amsterdam 

Nieuwe leden Candidaat leden nrs 883, 877, 881, 
878, 882, 61, 879, 880, wier namen in het mei nummer 
zijn vermeld, alsmede 60 G J M Bakker, Amsterdam 
4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING 
Secr H G van de Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 29 juni '65, 20 uur, in 
Tivoli Landenwedstnjd 5 bladen vrije inzending 
Belangrijke veiling 
5 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Secr C Muys, Pioenweg 25. 's-Gravenhage Leden-
admm G M van Ast, Prins Mauritslaan 156, 's Gra-
venhage, tel 070 - 547764 

Bijeenkomsten vergadering donderdag 24 juni '65 
m ,.Diligentia**, Lange Voorhout, 's Gravenhage, 
aanvang 20 uur 
6 

INTERNATIONALE VERENIGING ,,PHILATE-
LICA" Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 
23, 's Gravenhage i , Beheerder Centraal Ledenregister 
N F Hedeman. Valkenboskade 86, 's Gravenhage, 
tel 070- 39 08 57 

Afdehngssecretariaten en bijeenkomsten ('wijzigingen^ 
MIDDELBURG fMgj Secr A Koets, nu v d 
Veldelaan 10. Vlissingen 
ROTTERDAM i'RmJ Secr I van Elburg, Noord 
singel 181, Rotterdam 

SOEST ("St̂  nu 2e vrijdag vergadering, 4e vrijdag ruil 
avond 

VLISSINGEN nu 3e donderdag in Cantine Stadhuis, 
Stadhuisplein, Vlissingen 

Overleden 
Rm 3652 J Vreeke, Rotterdam 

Van schorsen naar bedanken Zt 799 J Addicks, Zeist, 
Zt 2500 Mej M N de Kruijf, Zeist 

Bedanken Kd JL 326 Mej D A M C Vermeulen, 
Valkenswaard, Am 4522 M Konmg Amsterdam, Md 
6173 H Eijke, Rozenburg, Gs 6708 D Wijma, Goes 

Schorsen Ab GM 55 P L Groen in 't Woud Al 
blasserdam, At JL 112 A van Zon, Eindhoven, 
Ut JL 204 Mem L Beekhuis, Oosterbeek, At JL 
232 R K J de Ruyter de Wildt, Eindhoven, Ab 
JL 275 A M Hurkmans. Alblasserdam, Ab JL 300 
H Slotboom, Kinderdijk, Dr 580 H Hendnksen, 
Deventer, Dn 770 J H Kramer, Driebergen, En 954 
H S Beuker, Enkhuizen, Ab 1282 A Lagewaard. 
Rotterdam, Ab 1638 W Rozendaal, Zwijndrecht, 
Kn 1753 H G F Jansen Drenten, Dr 1755 H H 
A M Tolboom, Deventer, Hm 1934 K Schulz, Haar 
lem.Ut 1961 P J F C de Haan Utrecht, ld 1992 A 
Oldhoff, Hoogezand, Ml 2413 J ten Wolde, de Wijk, 
Hm 2531 H Tibben, Katwijk, Hm 3017 H N v d 
Kramer, Haarlem Overveen, Ab 3522 J Vermeer, 
H I Ambacht, Bb 3576 Mevr G van Gielen, Bilt 
hoven, Dn 3589 J M van der Ros, Driebergen, ld 
4084 Dr D Engel, Tel Aviv Rasco, Hm 4232 J C 
Sonneborn, Haarlem, Hm 4303 L Steenbergen, Haar
lem, Kn 4378 Mevr A de Lint Rens, Nagele, Sd 5015 
J L G v. d Broecke, IJmuiden, Dn 5024 Mevr 
A H van der Wiel, Doom, Hm 5172 Mevr E Bosch, 
Zwanenburg, Gs 5367 D van Die, RiUand Bath, En 
5465 P F M Bot Santegoeds, Wervershoof, Ml 5505 
A Klooster, Meppel, Ut 5533 J F de Beer, Utrecht, 
Hm 5664 A F Brasser, Haarlem, Ut 5820 D Kuipers, 
IJsselstein, Mn 5979 Chr G Koudijs, Maarsbergen, 
Dn 6105 L B N van Mmderhout, Driebergen, Dn 
6106 Mevr A E Onderwater v Olmen, Driebergen, 
Kn 6226 J H Weerden, Ens, ld 6260 Mevr A G 
Jongejans-Meyer, Vlaardingen, Kd 6303 Mej C A C 
Doomernik, Emdhoven, Kd 6317 M C J Vrek, 
Valkenswaard, St 6728 J A Bijl, Soest 

Schorsing tntrekken Rm 439 W Kruithof, Rot
terdam, Gv 785 Mevr C van Rooy, Den Haag, 
Gv 848 F J van der Eijk, Den Haag, Gs 905, J P 
de Meester, Goes, At 1071 H J G Jorg, Amersfoort, 
Gv 1489 P . E . Hofnchter, Den Haag, Am 1538 
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L. Poppes, Hello, Rm 1699 Joh van den Berg, Schie 
dam, At 1721 L W J Schieke, Amersfoort, Gv 2158 
L M Witting, Den Haag, Am 2188 J C Smids, Die 
men, Nk 2376 W van der Niet, Noordwijk, Go 3124 
Y B van der Meulen Den Haag, Am 4407 Y Heida, 
Amsterdam, Fe 4593 L Vroegmdewey, Middelharnis, 
Gv 4717 Mej E van de Hey, Rijswijk, Gv 5082 
F van der Hüt , Den Haag, Gv 5198 W C Schntten-
helm, Den Haag 

Bedanken intrekken Mg 7552 D P Comelissen foud 
No 456^, Middelburg 

Candidaat leden Am 7545 W J Maas, Amsterdam, 
Am 7554 Mevr J C Stam de Zwart, Amsterdam, Am 
7546 F H Zwaan, Amsterdam,Bp 7500 Mevr Chr de 
Haas Grendel Badboevedorp, Bp 7501 R H Kragt, 
Badhoevedorp, Bp 7482 J Ph Mulder, Badhoevedorp, 
Bb 7507 Mevr I H Brinkhuis Baltus, Bilthoven, 
Bb 7508 Mevr P A Hoogenbergh v Doom, Utrecht, 
Dr 7521 Mevr J E Brink Mulder, Deventer, Dr 
7522 G J Kloezeman, Deventer, Dr 7523 S Looijenga, 
Deventer, Dr 7524 J Swelheim, Deventer, Em 7550 
J Nieboer, Emmen, En 7483 S de Jager, Andijk, Fe 
7525 J van Renswoude, Middelharnis, Gs 7548 H L 
Srait, Hansweert, Gs 7549 J C Smit, Kattendijke, 
Gv 7538 P van den Berg, Den Haag, Gv 7509 G J 
Beijersbergen, Den Haag, Gv 7510 C van Bloois, 
Den Haag, Gv 7511 G Bos, Den Haag, Gv 7512 R J 
O Corbière Den Haag, Gv 7547 B C van Donselaar, 
Den Haag, Gv 7513 B. van Leeuwen, Den Haag, Gv 
7514 L de Lorenzo, Den Haag, Gv JL 226 P P M 
Noordanus (7 2 '50), Den Haag, Gv 75^5 P Rotteveel, 
Den Haag, Gv 7516 J P van Toom, Den Haag, Gv 
7551 M Verweij, Den Haag, Gv 7517 A Vrolijk, Den 
Haag; Gv 7518 G P Walther, Wassenaar, ld 7536 
A J Leget, Hoek van Holland, ld 7537 G Smit, 
Naaldwijk, ld 7541 Mevr E J de Wilt Scherm, 
Vlaardingen, Kk 7542 D Bosch, Westerbroek, Kk 
7543 H Dammer, Groningen, Kk 7544 H Oomkens, 
Groningen, Kw 7506 G van Egmond, Rijnsburg, Md 
7561 W de Jong, Hoogvliet, Md 7533 H Molenaar, 
Rotterdam, Md GM 68 K van der Steenhoven (2,0 11 
52^, Rozenburg, Mt 7562 D Tomeï, Maastricht, Mg 
7486 A Boogaard, Goes, Mg 7487 J G Dekker, Veere, 
Mg 7488 J J Engelvaart, Grijpskerke, Mg GM 53 
B M ter Haar Romeny 21 3 '52^ Oost & West 
Souburg, Mg 7489 S J van Kleven, Middelburg, Mg 
7490 W Koeman, Middelburg, Mg GM 58 Mej 
M M v d Linden (7 6 '52^, Middelburg, Mg 7491 
R M J Lok, Domburg, Mg 7492 W J vanMeerveld, 
Middelburg, Mg 7493 C H van Nimwegen, Middel 
burg, Mg GM 63 G J Otten, ('1954-', Oostkapelle, 
Mg 7494 J W Verweij, Middelburg, No 7553 J C 
Schweig Emmeloord, No 7485 T M Tonkes Nagele, 
Nk 7496 P G Bartlema, Noordwijk, Nk 7497 L M 
v d Berg, Noordwijk, Nk 7498 Mevr G A Roeland-
se Koers, Noordwijk, Nk 7499 Y L van Rooyen, 
Noordwijk, Nk 7484 G J M Voorham, Noordwijk, 
Ok GM 66Mej A M J Suwyn (̂ 15 9 '53J, Oisterwijk, 
Rm 3615 H Boere, Rotterdam, Rm 7563 Mevr 
A Cornelisse Brouwersma, Capelle a/d IJssel, Rm 7535 
P van Daele Rotterdam, Rm 4883 M van Kranen 
burg, Rotterdam, Rm 4999 J van der Meer, Rotter 
dam, Rm 5983 D G C Oudenaarden, Rotterdam, 
Rm 6019 J de la Rie, Rotterdam, Rm 7415 J W van 
der Stelt,Spijkenisse, Rm 7529 A Visch, Rotterdam, 
Rm 7530 A van Vliet, Rotterdam, Sd 7534 R Door 
nenbal, Zienkzee, Tn 7495 J H Fokkens Walsoorden, 
Tn 7559 H A 't Gilde Sas van Gent, Tn 7560 A A 
Haartsen, Terneuzen, Tn 7528 J P Paulusse, Ter 
neuzen, Tl 7503 W J van Mourik, Buren, Tl 7504 
C Schot, Wadenoyen, Tl 7505 M J Stap, Wadenoyen, 
Un 7539 H H de Lange Uithoorn, Un 7540 C J van 
Steenkiste, Uithoorn, Ut 7555 Mevr G Maayen, 
Utrecht, Ut 7481 C N M Meurs, Utrecht, Ut 7556 
Joh Schouten, Utrecht, Ut 7557 J G van der Steen, 
Utrecht, Ut 7558 C Stevens, Utrecht, Vo 7520 
M P J van de Heyden, Venlo, Vn 7526 W Jumelet, 
Vlissingen, Vn 7527 J P Wagner, Oost Souburg, 
Wp GM 64 J J P V d Pangaart f7 7 '5 i ; ,Weesp, 
Wp 7502 S Polak, Nederhorst den Berg, Zr 7564 
G vanden Bos, Rijswijk, Ze 7531 Mej Th S Dintelo, 
Zwolle, Ze 7519 A Kerkhoven, Wapenveld, Ze 7532 
G Wynen, Zwolle, Bp JL 228 M J Alink ^8 2 '50;, 
Badhoevedorp 

Verandering van afdeling Gv 3065 Ir P J M Boes, 
Tiel, nu afd Tiel, Bb 4742 Mevr C M J E Reur 
slag de Klerck, Gv afd 's Gravenhage, Tl 2188 
J C Smids, Diemen nu afd Amsterdam 
Rectificaties ld 7401 Kapelaan Brummelaar, Olden 
zaal IS Kapelaan L J Brummelaar 

Overschrijving lidmaatschap Gv 88 Van J P Bouma 
('overleden) naar Mevr E Bouma de Vries, Den Haag, 
Bb 5487 Van J P v Buul foverleden^ naar Mevr 
N M V Buul Boom, Bilthoven 
7 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENI-
GING Wnd. secr. A. van der Ruyt, Hoge Kade 46, 
Hendrik Ido Ambacht, tel. (01858) 3347. 

Ledenvergadering maandag 28 juni 20 uur, Zalen 
centrum, Delftsestraat 33, Rotterdam Gewone agenda 
Bezichtiging van kavels der veilig op zaterdag ^6 juni 
15 16 uur, in clublokaal. Noordsingel loi 

Overige vergaderingen m 1965 maandagen 30/8, 27/9, 
25/10, 29/11, 20/12 In juli, zoals gebruikelijk, geen 
vergadering. 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15 tot 17 30 uur, boven 
zaal ,,De Zon", Noordingel l o i , Rotterdam Noord, 
donderdag 19 30 tot 22 30 uur, ,,De Gunst", Brielse 
laan 192, Rotterdam Zd 

Verandering secretariaat de heer Tops moet om ge
zondheidsredenen het secretariaat neerleggen Als waar 
nemend secretaris treedt op de heer A van der Ruyt 
Adres veranderingen schriftelijk op te geven aan de heer 
W. H. £rwicli. Van der Meydestraat 37A, Rotter-
dani-4. 

Jaarverloting 1964 De prijswinnaars werden op de 
jaarvergadering bekend gemaakt Een lijst daarvan is 
aanwezig bij de penningmeester, de administrateur der 
contributie en in het clublokaal bij de heer De Wit 
Prijzen die op 31 augustus met bij de penningmeester 
zijn afgehaald, vervallen aan het jubileumfonds 

Veiling Inzenden van kavel?, en aanvragen van 
kavelbladen aan de directeur C H W Heusdens, 
Postbus 619, Rotterdam Betalingen uitsluitend op giro 
655177, t n V Rotterdamsche Philatelistenvereeniging, 
Afd Veiling, Postbus 619, R'dam 

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de administrateur 
J Jaarsveld, Plassingel 10, Rotterdam 8 Betalingen 
van boekjes en aankopen uitsluitend op giro 403895 
t n v administateur Afd Rondzendmgen v d Rot 
terdamsche Philatelisten Vereeniging, Rotterdam 8 

Aankoop Correspondentie tot nader order te richten 
aan de heer E F Gillissen, F v d Poest Clementlaan 
30, Poortugaal Betalingen uitsluitend op giro 574915, 
t n V Rotterd Philatlisten Vereenigmg, Afd Aan 
koop, Poortugaal 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15 30 16 30 uur, clublokaal Noordsingel lox 

Rondzendmg poststukken Belangstellenden voor in 
zenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot de 
administrateur, W Schilperoort, Herman Robbers
straat 90E, Rotterdam i 

Nieuwe leden 1196 A C Baak, Rotterdam, 1208 
F M Bruens, Rotterdam, 1209 J G de Bruyn Schie 
dam, 1224 J Buurman, Rotterdam, 1238 W F Chr 
Cramer, Rotterdam, 1239 J B M Cloosterman, Rotter 
dam, 1245 J M van Dam, Schiedam, 1253 R M J 
Gerharts, Rotterdam, 1255 J P Harder, Rotterdam, 
1262 R Heemskerk, Rotterdam, 1263 A D Schilt, 
Rotterdam, 1267 G H Seveohuysen, Rotterdam, 1270 
Mej E R Soetermeer, Rotterdam, 1280 J J Tunder 
man, Schiedam, 1294 A Voerman Rotterdam, 1307 
A M Walraven, Rotterdam 

Overschr lidmaatschap 542 G van Santen Rotter 
dam wordt J A Fransen idem 

Bedankt 125 C Veth, Rotterdam 
Overleden 723 H J van Dijk, Rotterdam 
Voort afgevoerd ('verhuisd zonder achterlating adresj 

67 N Kruisinga, 1154 T M Ripmeester, 1912 J Brusik 
allen Rotterdam 
8 
PHILATELISTEN VERENIGING ,.AMERSFOORT" 
Secr W G Lemstra Ternatestraat 9, Amersfoort 
Nieuw lid L M van Voorene, Amersfoort 
9 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHILA 
TELIST", Secr se Mej C Th Reinders.Veerstraat 56, 
Amsterdam 7 

Bijeenkomsten Zoals bekend in juli en aug géén 
bijeenk Eerste vergadering nä de vakantie dus 7 sept 
'65 

Nieuwe leden alle in het meinummer genoemde 
kandidaat leden, alsmede 831 K de Roos, 823 G 
Schukkink, 817 H C Pfister, 794 S Arends, 787 C 
Hes, 774 D V d Werf, allen Amsterdam, 77i J C 
Coevert, Ouderkerk a/d Amstel 

Kandidaat leden 744 W Tops, 735 Mevr H de 
Jong Haasjes, 704 A A v d Hoek, 699 J Prijs, 
allen Amsterdam 

Afvoeren 673 P C van Groen, 845 H Leerdam, 
703 J J Gnmminger, 1247 E C Blom, 527 D de 
Keijzer, 298 H P Helmig, 21 Mevr J H Bay Kanis, 
938 A v d Graaf, 792 R de Vries, 210 L Benjamins, 
I II A Tijhout, 932 H M Corbeth,683A Breur 
10 

POSTZEGELVERENIGING S P A AMSTERDAM 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9 Amsterdam Z 

Bijeenkomsten Societeitsavonden 23 juni, 14 en 
28 juli '65 
12 

PERSONEELSVERENIGING ,,WERKSPOOR AM 
STERDAM", Afd Postzegelver Secr J P C Spren 
ger, Van Gilsestraat 18 I, Amsterdam W Gironummer 
der vereniging Gemeente Giro Amsterdam, Nr P 
7925 ten name van de penningmeester, W E Goede 
mans, Archimedesplantsoen 68 I, Amsterdam O 

Nieuwe leden M T Willemsen, Mevr Erich, R 
Weverling, allen Amsterdam, J Graven, Amstelveen 
13 

VERENIGING ..ROBAVER", Afd Filatelie 
Secr P G M Wientjens, Middenweg 165 I I , Amster 
dan O 

Bedankt p e n 6 F Kiestra, H Sietses.T Lohmann 
allen Amsterdam, per i 7 J H van Eif, Amsterdam 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER 
ZEKERINGSBANK, Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer, Slotermeerlaan 167 II Amsterdam 16 

Nieuwe leden J A v d Wal Meer G van Zelst-
Kok, Mej A I M Anng, allen Amsterdam, Mevr 
V Polak, Haarlem 

Bedankt R W Rippe, Mevr F J M van Beek, 
R M W Ram, allen Amsterdam 
15 

PHILATELISTISCHE VERENIGING ,,N D S M " 
AMSTERDAM Secr J A Hegeraad, Leenhofstraat 
25, Amsterdam 

Bijeenkomsten als regel iedere 3e vrijdag van de 
maand in gebouw ,,Saron", Heggerank 53 55, Amster
dam N , aanvang 20 uur fi8 juni laatste in dit seizoen^ 

Nieuwe leden 202 J Wichards, Landsmeer, 214 
V d Neut, Amsterdam 

Bedankt 48 A Koopman, Purmerend 
16 

GELDERSE FILATELISTEN VERENIGING 
,,De GLOBE", Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, 
Amhem, tel 08300 - 2 65 11, leden-administrateur 
G Kuiper, Trans 21, Arnhem, tel 08300-30244 

Nieuwe leden 2704 J van Tongeren, Amhem, 2178 
L C de Rijk, Epe, 2742 Dr F J M Daemen, 2748 
B J Heussels, 2744 S J N Peters, 2745 B J Roe 
lofs allen Nijmegen, 2409 G van de Kamp, 2410 J C 
Kortland, beiden Oosterbeek, 2385 Mevr H J C 
Donderwinkel Praster, 2541 D Goossens, beiden Velp, 
2557 Ir H L Beraelot Moens, Rhenen, 2558 F W 
Rithuizen, Wageningen, 2559 H Rijksen, Rhenen, 2429 
C J A te Brake, Beltrum, 1357 A J M Lamers, 
Aalten, 2223 J W Nijhof, Zevenaar, 2581 H J 
Dekker, 2583 J A Willems, beiden Zutphen, 2582 J te 
Linde, Gorssel, 2417 A A Beltman, 2418 R H W 
Scheffler, beiden Brummen, 2731 C J P Konings, 
Rheden, 2584 F E de Deken, Lochem. 

Bedankt 1293 G J Mol, Velp 
Afgeschreven 1977 J A W Lemmens, 1978 Mevr 

M J J G Lemmens Verharen, laatst bekende adres 
Grave 
17 

POSTZEGELVERENIGING , .ASSEN' * Secr 
A F J de Jong, Vredeveldseweg 19 Assen, tel 05920 
39 20 

Bijeenkomsten maandel ledenvergadering, waarin 
tevens ruiling elke laatste dinsdag van de maand in 
Concerthuis Bellevue. Nassaulaan, Assen 20 uur 

Nieuwe leden 194 W Vorsteveld, 195 H Nijeboer, 
196 Mevr Z Walthaus Oosterkamp. 197 G Netten-
breijer, 198 R Kramer, allen Assen 

Bedankt 20 W Lohrengel. Assen, 148 W Bramer, 
Meppel 
19 

POSTZEGELVERENIGING ,,ONDERLING CON
TACT" BERGEN OP ZOOM Secr A W G Lam-
merts. Guido Gezellelaan 313. Bergen op Zoom, tel 
01640 58 42 

Nieuwe leden 251 M Lindhout, Scherpenisse, 252 
Mevr G de Wit v d Dool, St Maartensdijk ('ZldJ 
20 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB, BEVER
WIJK Secr J W Schachtschabel, Stratmgsplant-
soen 46ZW , Velsen Noord, post Beverwijk 

Ruilavond maandag 28 juni in ..de Opgang", Flora-
straat 2, Beverwijk, aanv 19 30 uur 

Nieuwe leden 72 M Warmendam. 137 C van,Dijk. 
beiden Wijk aan Zee, 140 A Boger, Heemskerk 
22 

NEDERLANDSE PHILATELISTISCHE VERENI
GING ..DE VERZAMELAAR", BUSSUM Secr 
H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden, tel 02959-
I 68 70 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand in 
Café Rest ..De Harmonie". Brinklaan 112, Bussum, 
aanv 20 uur Niet in juli en augustus 

Overleden 155 D Hoiting, Naarden 
23 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS , ,DELFT" Secr J N Kuyvenhoven.Hoom 
seweg 21, Den Hoorn, Post Delft 

Bedanken ingetrokken 238 A G J v d Spek, Delft 
Nieuwe leden 477^ Boot, Rijswijk, 479 C C P v d 

Akker, Schipluiden, 478 W van Harreveld, 480 J de 
Wit, 481 A K Nap, allen Delft 
25 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,DORDRECHT" Secr A de Wit, Willem-
straat 50, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens ruil- en koop
avond iedere 2e woensdag van de maand m het C J 
M V gebouw. Burg de Raadtsingel, Dordrecht 

Jeugdclub zelfde dag en plaats van 19 20 uur 
26 

DORTSE PHILATELISTEN VERENIGING ,,DE 
POST JAGER" Secr A L Blonk, Henri Polak
straat 154, Dordrecht, tel 01850 2 04 28 

Ledenvergadering vrijdag 18 juni a s gebouw ,,Patri
monium", Lange Breestraat 26, Dordrecht Aanvang 
19.30 uur 

Contactavond vrijdag 2 juli a s zelfde plaats en tijd 
Nieuw lid J van Bree, Dordrecht 

27 
PHILATELISTENCLUB ,,EINDHOVEN" Secr.: 

J J H A Dolhain. Petrus Dondersstraat 100, Eind
hoven 

Bijeenkomsten Vergadering elke eerste woensdag van 
de maand, waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENIGING, 
EINDHOVEN Secr P Berkhof, Noord Brabantlaan 
60, Eindhoven, 

Nieuwe leden 733 H Hovers, Valkenswaard, 734 
P W Rovers, 735 G P C Rylard,736T J C MoUe, 
allen Eindhoven, 737 Mevr C M Greidanus Clement, 
Son 
29 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTENVEREENI
GING, ENSCHEDE Secr /Penn m W E J Aeyelts 
Averink, Min Treubstraat 18, Enschedé 

Nieuw lid G A Mosterd, Enschedé 
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Bedankt- G J H Scheele, P K W Holleman, 
H Holtkamp allen Enschedé, B J ten Hoopen, 
Neede 
30 

VERENIGING VAN POSTZEGELVE RZAME 
LAARS ,,DE PHILATELIST", GELEEN 

Afd Geleen Eerstvolgende vergadering wordt per 
convocatie bekend gemaakt 

Afd I T E P Waubach Ruildag ie zaterd v/d 
maand 

Geroyeerd 13 W Plum, 16 Th Leyten, beiden Wau 
bach 
32 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,GOUDA" Secr J Leeflang, Louise de 
Colignystraat 76, Gouda tel 01820 76 89 

Nteuwe leden 152 E> Kok 153 A Bakker, 154 H 
Knjnberg, allen Gouda 

Bedankt D Purmer, Gouda 
33 

POSTZEGELCLUB ,,DE KRING", 's GRAVEN 
Hage Secr K Kouwenberg, Thorbeckelaau 238, 
*s Gravenhage Penn m P Krabbendam, Oosteinde 
185, Voorburg 

Bijeenkomst maandag 21 juni '65 
34 

SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING KON 
SHELL ,,CLUBHUIS TE WERVE", Afd POSTZE 
GELCLUB Secr A C M van Overeen, p/a Postz 
Club O V S , Postbus 162, Den Haag 

Nieuwe leden 10 Mevr A T Everts, 112 J Th A 
de Goede, beiden Den Haag, 16 A E Rahdon, Voor 
burg, 63 H J J Boxmeer, Leidschendam 

Bedankt 167 J C v d Spiegel, Leidschendam, 
143 Mevr J G Reitsma Dijksterhuis 
35 

PHILATELISTENVERENIGING , .GRONINGEN * *. 
Secr J M Offnnga, De Savornm Lohmanplein 2b, 
Groningen 

Bijeenkomsten Elke 4e maandag van de maand 20 
uur in Rest ,,Het Boschhuis", Hereweg, Groningen 
f'Zaal open 19 uur voor ruilen^ In ]uli en augustus geen 
vergadering 

Nieuwe leden De candid leden vermeld in het mei
nummer 

Candidaat leden 86 W Udema, Roden, 196 Mevr 
J E Bosscher Poortinga, Hoogkerk, 185 W B P J 
Blokhuis, 218 H Burgstra, beiden Groningen 
36 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER 
EENIGING , ,0P HOOP VAN ZEGELS", HAARLEM 
Secr M W V d Koog, Leidsevaartweg 129, Heem 
stede 

Algemene vergadering donderdag 24 juni '6"}, 20 uur 
in de aula A H Gerhardschool, ingang poort Raaks, 
Haarlem Géén vergaderingen in juli en aug Eerst 
volgende 30 sept '65 

Candidaat leden y^j M P Ph Sparenburg Heem 
stede, 750 G F Heyman Amsterdam, 96 Th M 
Ruygrok 6 H de Vor, 155 J Zwart, 748 H Hut 749 
H Lemmenmeier allen Haarlem 

Overleden H N Aben, U S A 
37 

POSTZEGELVERENIGING , ,HEERLEN" Secr 
C van Dishoeck, Lintjensstraat 21, Heerlen 

Bijeenkomsten NIET in juli en aug Eerstvolgende 
bijeenk in september '65 Nadere mededelingen hier 
over in aug nummer en per convocatie 

Nieuwe leden G Creusen, G Manders, beiden Heer 
len 

Candidaat leden Mevr I Haacke Ormel, P M G 
Kleynen, A Bussen, J J G Smeets, J Palmen, Jos 
Vantilt, allen Heerlen 
38 

POSTZEGELVERENIGING , ,HELDER", DEN 
HELDER Secr A P Vlam, Van Galenstraat 70, 
Den Helder 

Vergadering woensdag 16 juni '65, 19,30 uur, in 
Café Postbrug, Koningsplein, Den Helder 

Nieuwe leden R H Fillié, A v d Steenhoven, 
L Petrus, allen Den Helder 

Bedankt P C Moeijes, Westerland 
39 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,HELMOND" Secr P J v d List, Pies 
manlaan i , Helmond 

Nieuw ltd B Engels, Beek en Donk 
Bedankt A v d Vijfeijken, Helmond 

40 
's HERTOGENBOSSCHE VERENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS Secr se Mevr H A 
A Schneider Meijs, Taaistraat 63, Vught 

Vergadering woensdag 16 juni '65, 8 uur, in ,,Cos 
mopoliet", Snellestraat, Den Bosch 

Nieuwe leden Mej J H A van Schijndel, J A F 
Willemse, beiden Den Bosch, Mej I de Koning, J van 
Buul, beiden Boxtel 

Kandidaat leden J A Kerremans, Boxtel, Drs 
J B K M Heks, Den Bosch, Ds van Herwaarden, 
Udenhout 

Overleden H A Govers, Den Bosch 
Bedankt H Kaasjager, Den Bosch 

41 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 

LAARS ,,HILVERSUM & OMSTREKEN ' Secr 
A W Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 
Postgiro t n V de vereniging 360655 

Bijeenkomsten ledere derde donderdag v/d maand, 
ruilbeurs elke zaterdagmiddag, e e a Openbare Lees
zaal , 's -Gravenlandseweg, H ilversum 

42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVER 
ZAMELAARS, LEIDEN Secr H Gaykema De 
Sitterlaan 15, Leiden 

Vergadering woensdag 23 juni '63, 20 uur m de 
grote zaal van Gebouw Steenschuur 6, Leiden Gewone 
Agenda Verder verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling Samenkomst elke 2e donderdag v/d 
maand, 19 uur in Huize ,,Over 't Hoff", Gerecht 10, 
Leiden 

Nieuwe leden De kadidaat leden vermeld in het mei 
nummer 

Kandidaat leden 505 Dr W Zwanenburg, Oegst 
geest, 507 W B Pots, Leiden 

Bedankt 225 Liem Kit Kwie, Rotterdam 
43 

POSTZEGELVERENIGING ,,ZUID LIMBURG" 
Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Bijeenkomsten ie en 3e maandag van de maand 
20 uur, Rest , In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, 
Maastricht 
44 

POSTZEGELCLUB , ,GROOT VELDHOVEN'' 
Secr G J Ruts, Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Bijeenkomsten ledere 2e maandag v/d maand ruil 
avond en veiling waarvan convocatie wordt toegezonden 

Nieuwe leden A Bhjerveld, Bladel, G Claasz 
Coockson, Eindhoven 
45 

DE NOORDWIJKSE VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS Secr J Vink, Wilhel 
minastraat 63, Noordwijk 

Nieuwe leden Th Duivenvoorden, W H Oostdam, 
beiden Noordwijkerhout, Th v d Holst, H Welp, 
K E Meeuwenberg, S Heemskerk, A Droogh, allen 
Noordwijk 
46 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGSVERENIGING 
.SHELL ' , AFD FILATELIE Secr A Keemink, 

Sweelinckstr 209b Vlaardingen tel 01898 92 28 
Nteuwe leden 31 J Houweling, Hoogvliet, W Ver 

hoek, Vlaardingen 
Overleden 31 A v d Roer, Rotterdam 
Bedankt 134 Mevr M P Hartman Prange, Rot 

terdam 
47 

POSTZEGELVERENIGING ,.ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal 

Vergadering 3e woensdag v/d maand in Hotel Locke 
feer. 20 uur In juli en aug geen vergadering 

Nieuw lid Ch Eysbach, Roosendaal 
48 

PHILATELISTENCLUB ,,ROTTERDAM" Secr 
M J Feenstra Dorpsstraat 2, Capelle a/d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag v/d maand Beursgebouw, 
ingang Meent i i o , Rotterdam 
51 
POSTZEGELVERENIGING , ,ZEEUWSCH VLAAN 
DEREN", TERNEUZEN Secr Ir W D G Tooren 
man, Frans Halslaan 20, Terneuzen 

Bijeenkomsten iedere ie woensdag v/d maand 19,30 
uur in de bovenzaal v/h P Z E M geb ^ingang Wil 
helm inap lantsoen^ 
52 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,TILBURG" Secr W van Erve Insulinde 
plein 5, Tilburg 

Bijeenkomsten ledere ie woendag v/d maand in de 
grote bovenzaal van Huize Remmers, Heuvel 28, Til 
burg 

Nieuwe leden A Ment mg, G Schoenmakers, J Ver 
hagen, allen Tilburg 
54 

POSTZEGELCLUB ..WASSENAAR" Secr W van 
der Worp. Starrenburglaan 70, Wassenaar 

Bijeenkomsten ledere 2e donderdag v/d maand 
Café Rest ,De Deyl", hoek Kerkdam/Rijksstraatweg 

Nieuw lid J Muntenaar, Voorschoten 
55 

POSTZEGELVERENIGING ,,IJMUIDEN" Secr 
B v d Berg, Zwaanstraat 2. IJmuiden, tel 02550 
80 23 

Bijeenkomsten Ruilavond vrijdag 18 juni, 19,30 uur, 
ruilmiddag zaterdag 26 juni 14,30 uur 
56 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN POSTSTUK 
KEN EN POSTSTEMPELVERZAMELAARS Secr 
E J P Mulders, Postbus 266, Amsterdam Leden-
administrateur F A de Klerck, Lekstraat 68, Amster 
dam 10 

Bijeenkomsten 20 juni vergadering Utrecht, 18 sept 
bijeenk Den Haag, 13 nov verg Utrecht 
64 

POSTZEGELVERENIGING ,,DRACHTEN" Secr 
A Otter Handwerkerszijde 127, Drachten 

Bijeenkomsten In juni, juli en aug geen bijeenk 
Omtrent september volgt nader bericht 
66 

UNILEVER POSTZEGELCLUB, ROTTERDAM 
Secr O v d Geijn, Kamillestraat 3, Rotterdam 12 

Nieuwe leden C van Zutphen P Meyer. W Fr van 
Rijsdijk G Pol, B Blok, A van Doom L Schoonder 
woerd allen Gouda H T Lombert, Haasbrecht P v d 
Schans. Rotterdam W C Vermaat J H Schweers, 
A Kaptein, C van Drongelen, allen Vlaardingen 

Bedankt G Snitselaar, J H Baardman, beiden 
Rotterdam, A van Es, Vlaardingen 
69 

FILATELISTENVERENIGING , ,VEENDAM EN 

OMSTREKEN" Secr Ir J D Neuteboom E E 
Stolperlaan 24, Veendam 

Bijeenkomsten woensdag 23 juni m Hotel Veenlust, 20 
uur Juli en augustus geen bijeenkomsten 

Nieuwe leden De kandidaat leden vermeld m het 
mei nummer 

Kandidaat lid R H Lukkien, Veendam 
70 

DE POSTZEGEL CLUB VAN PHILATELISTEN 
f'W E K ), Secr W Ph Zom, Koolvisweg;425, Hoog
vliet 

Rutlavonden 19 juli en 11 augustus '65 
Nieuwe leden Mevr M Kayadoe Reawa-Reawarun, 

B V d Arend, beiden Hoogvliet 
Bedankt W K Lengton, Rotterdam 

74 
, DE BLIKBOYS" PERSONEELSVERENIGING 

DER BLIKEMBALLAGEFABR THOMASSEN & 
DRIJVER N V . DEVENTER Afd Filatielie Secr 
Th B Hebing, Deltalaan 179, Deventer 

Nieuwe leden J de Goeijen, Wierden, T Scholten, 
Deventer, A Veldhuis, Vaassen 

Bedankt per 1-7 Mej W Voets, Nistelrode 
77 

PHILATELISTENVERENIGING ,,HOOGEZAND-
SAPPEMEER" Secr J W Oldenhuizing, M Hobbe
mastraat 4, Hoogezand Tel 05980 35 05 
In juli en aug géén vergaderingen en niilavonden 
78 

POSTZEGELVERENIGING , ,ENERGIA", AM 
STERDAM Secr L G Bol, Middenweg 145 hs , 
Amsterdam O , tel 020 5 19 45 

Nieuw lid H J Waldram, Amsterdam 
Bedankt N J Dirks, F C Harms, beiden Amster 

dam 
79 

POSTZEGELVERENIGING , ,APPINGEDAM'' 
Secr A Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam 

Vergaderinglruilavond vrijdag 2 juli '65, 19,30 uur, 
,,Wapen van Leiden" Agenda volgens convocatie 

In augustus geen bijeenkomsten 
Nteuwe leden A Dusseljee, Delfzijl, J Drenth, 

Chr Kemper, beiden Appingedam 
Bedankt H Mooy. Appmgedam 

81 
FILATELISTENVERENIGING , ,DE KLOMP'', 

WINTERSWIJK Secr J Seekles, Papendijk 70, 
Groenlo 

Bijeenkomsten ledere ie maandag v/d maand Hotel 
,,De Klomp", Winterswijk 20 uur Verder op donder 
dagen i7 ]uni, 23 sept , 18 nov 
82 

, ,DRAKA" FILATELISTENCLUB, AMSTERDAM 
Secr J P G Terwee, Everard van Reydhof 7 hs , 
Amsterdam Slotervaart 

Nieuwe leden H C van Achthoven, W Hartmg, 
beiden Lisse, D Mensch, Noordwijkerhout 
83 

CURA^AOSE POSTZEGELVERENIGING Secr se 
Mevr P W M Brok Laging Tobias, Margrietlaan 20 
Curagao 
84 

SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING 
S F B , Afd FILATELIE Secr W H Rolff, Os-
dorperban 191, Amsterdam 

Mededeling P H Zaalberg is als penningmeester 
afgetreden en als zodanig opgevolgd door C A Konst, 
Fr Conijnstraat 28 III Amsterdam 

Nieuwe leden J F Struik, Amsterdam 
Bedankt R Blomvliet, Amsterdam, J C Th 

Paets. Hilversum 
85 

POSTZEGELVERENIGING HEEMSKERK Secr 
A C M V d Nes, Strauszstraat 141, Heemskerk 

Ruilavonden 25 juni, 16 juli, 13 aug in ,,De Fuik", 
Joh Vermeerstraat 2E 

Internationale ruildag 11 juh in ,,De Jansheren", 
toegangsprijs / o ,25 Reservering van tafels bij de 
penningmeester 

Candidaat Uden 100 N C Groeneveld, loi A v 
Doom, 102 W Kater, allen Heemskerk, 102 W Slager, 
Velsen Noord 
86 

EERSTE KERKRAADSE PHILATELISTEN VER
ENIGING, KERKRADE Secr G van Dijk Ing Drie-
vogelstraat 181 Kerkrade West 

Vergaderingen Elke 3e zaterdag van de maand, 20 
uur. Patronaatsgebouw, Jonkerbergstraat 40, Kerkrade-
Bleyerheide 
89 

VERENIGING VAN POSTZEGELSVERZAME 
LAARS , ,RIJSWIJK" Secr P Ratsma, Koninginne 
laan 24, Rijswijk Z H 

Nieuwe leden P Krems, den Haag, H J Lammers, 
Rijswijk Z H 

Bedankt V Poel, A Penders beiden Rijswijk, 
P N Munier. Den Haag 
Postzegelvereniging TRIS, Napo 5700 Utrecht-
Station 
WIJ verzoeken hen die van plan zijn correspondentie te 
voeren met onze vereniging, dit te doen op INTER 
NATIONALE ANTWOORDCOUPON Brieven aan 
ons gericht zonder coupon worden niet beantwoord Het 
lijkt ons evenwel dienstig te vermelden dat de activi
teiten van de vereniging zich uitsluitend beperken tot 
de behartiging van de belangen van enkel haar leden, 
zodat niet verwacht hoeft te worden dat de vereniging 
zaken zal doen met niet georganiseerde verzamelaars 
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#ti»oUt 
MAAND 

flATIONS UNIES « » S NACiONES ttKrDAS < 

VERENIGDE NATIES 
26-6-'65. Twintig jaar V.N. en Internationaal jaar 

van de samenwerking ( I . Y . C ) . 
5 c. blauw en 15 c. rood. 
Ook blokje van 20 c. waarop deze zegels verenigd zijn. 

EUROPA 
ALBANIË 

25-4-*65. Twintig jaar grensleger. 
a H e n i a V a l . 

io-5-'65. Europese kampioenschappen schieten in 
Boekarest. 

, 2, 3 , 4 e n i 5 1. 
i7-5-'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

2y2eni2y2l. 

CYPRUS 
i7-5-*65- Eeuwfeest I.T.U.*) 

15, 60 en 75 ni. Internationaal embleem van eeuwfeest. 
Twintig jaar V.N. en Internationaal jaar van samen

werking {I.Y.C). 
50 en 100 m. In elkaar geslagen handen en lauwertak. 

DENEMARKEN 
ïi-5-'65. Nieuwe gebruikszegels (wijziging post-

tarieven). 
25 ö groen. Golvende lijnen. 
40 ö bruin, 500 rood en 80 ö blauw. Nieuwe afbeelding 

van koning Frederik IX. 
De zegels worden zowel gewoon als fluorescerend uit

gegeven. 
9-6-'65, Eeuwfeest geboorte Carl Nielsen. 

50 ö rood. Portret van de componist. 

DUITSLAND-BERLIJN 
29-5-'65. Nieuwe gebniikszegel. 

70 pf. Gelijk aanWestduitse zegel met inschrift, ,Berlin'' 

DUITSLAND (OOST-) 
5-5-'65- Twintig jaar bevrijding van het fascisme. 

5 + 5 pf- Georgi Dimitroff staat terecht voor het 
(vroegere) Rijksgerechtshof in Leipzig. 

10 -|- 5 pf- Antifascisten verspreiden manifest Brussel
se partijcongres van de Kommunistische 
Partei Deutschland. (K.P.D.) 

15 + 5 pf • Strijd internationale brigade tegen fascisme 
in Spanje. 

20 -f 10 pf. Betoging voor vrijheid voor Ernst Thäl-
mann. 

i » m i m Hl 

Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtstraat 18 • Goor 

JS V ^ Telefoon (05470) 2135 

VERENIGDE NATIES 

25 + 10 pf. Oprichting nationale comité ,,Vrij Duits
land". 

40 pf. Walter Ulbricht en Erich Weinert ver
spreiden manifest aan het oostelijk front. 

50 pf. Bevrijding van concentratiekampen. 
60 pf. Russische soldaten hijsen Russische vlag 

op Rijksdaggebouw in Berlijn. 
70 pf. Communistische partij slokt socialistische 

partij op en heet dan Socialistische Een
heidspartij Duitsland. 

i2-5-'65. Twintig jaar communistische radio in 
Oost-Duitsland. 
20 pf. rood en zwart. Wereldbol en zendmast. 
40 pf. blauw en zwart. Chemische installatie, zender en 

arbeider als „medewerker honoris causa" aan 
communistische radio. 

i7-5-'65- Eeuwfeest I.T.U.*) 
20 pf. olijfgeel, geel en zwart. Frequentieschema voor 

spraakfrequentieband en embleem eeuwfeest. 
25 pf. violet, lichtviolet en zwart. Blokschakelbeeld 

voor telefoonverbinding en embleem. 

DUITSLAND (WEST-) 
26-5-*65. Eeuwfeest sterfdag Adolph Kolping. 

20 pf. rood, grijs en zwart. Portret en handtekening van 
deze grondlegger van de rooras-katholieke jeugd
beweging. 

29-5-'65. Honderd jaar zeereddingsdienst. 
20 pf. rood, zwart en violet. Moderne reddingboot. 

29-5-'65- Nieuwe waarde gebruiksserie, gebouwen. 
70 pf. donkergroen. Osthofen-poort in Soest. 

25-6-'65. Tweede gedeelte serie ,,Internationale 
verkeerstentoons teil ing in München 1965". 

5 pf. grijs, geel, licht- en donkerblauw, rood, zwart. 
Verkeerslichten en verkeersborden. 

10 pf. bruin, blauw, rood en zwart. Radiotelescoop en 
ruimtevaartuig. 

15 pf. groen, geel, blauw en zwart. Oude en moderne 
postautobus. 

20 pf. rood, geel, blauw en zwart. Telegraafgebouw en 
televisietoren. 

40 pf. blauw, geel, rood en zwart. Oude en moderne 
locomotief. 

70 pf. blauw, oranje, rood en zwart. Oud en modern 
zeeschip. 

FRANKRUK 
14-6-'65. Nieuwe luchtpostzegel. 

2,— F. groenblauw en lichtblauw. Vliegtuig ..Mystère 
2 0 " . 

21-6-'65. Toeristenzegel. 
0,50 F. Gezicht op Moustiers-Sainte-Marie, departe

ment Basses-Alpes. 

CRIEKENLAND 
3i-5-'65. Honderdvijftig jaar vaderlandse verzets

beweging. 
1,50 d. Beëdiging van lid verzetsbeweging, schilderij 

van Males Tsokos (1849). 
4,50 d. Vlag van de opstandelingen van 1811, 

GROOT-BRITTANNIË 
De zegel van 4 d. blauw, zal worden gedrukt in een 

iets donkerder kleur, speciaal de achtergrond. Er zal 
geen eerste dag van uitgifte zijn. 

De uitgifte van de zegels voor het eeuwfeest van 
I.T.U.*) en die voor de herdenking van Sir Winston 
Churchill moeten tot nader datum verschoven worden 
door moeilijkheden met personeel. Nieuwe datum is 
nog niet bekend. 

1-7-'65. Eeuwfeest Leger des Heils. 
3 d. en I sh. 6 d. 

HONGARIJE 
4-5-'65. Eerste intemationele Renaissance-confe-

rentie. 
60 f. ,,Het rode hoofd", schilderij van Leonardo da 

Vinci. 

! NtMZETkOa 

KONFEHENCIA 
1 9 6 5 

MÄGYÄP POSTÄ 

io-5-'65. Bezoek aan Hongarije van kosmonauten 
Teresjkova en Nikolajev. 
I,— F. Gezicht op Boedapest, portretten van de ruimte-

vaarders en ruimtevaartuig. 
i7-5-'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

60 f. blauw. Embleem eeuwfeest. 
4-6-'65. Postzegeltentoonstelling in Wenen , ,WIPA". 

Blokje waarop twee maal zegel plus aanhangsel. Zegel 
bestaat in reproduktie van Oostenrijkse WIPA-zegel 
uit 1933; aanhangsel heeft emblemen van allerlei 
stichtingen op filatelistisch gebied en embleem ten
toonstelling . 

IERLAND 
i7-5-'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

3 d. blauw en groen; 8 d. zwart en groen. Symbool van 
de unie en wereldbol tegen achtergrond van verti
cale lijnen, die communicatiegolven voorstellen. 

14-6-'65. Eeuwfeest geboorte William Butler Yeats. 
5 d. zwart, bruin en groen; i sh. 5 d. zwart, groen en 

bruin. 
Portret van deze Ierse dichter. 

ITALIË 
i7-5-'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

70 1. groen en rood. Embleem eeuwfeest en portretten 
van Meucci en Marconi. 
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FIRST DAY COVER A L B U M S 
Berg uw kostbare verzameling op in die handige albums 
van Importa. Uw enveloppen kunt u dan overzichtelijk rang
schikken in die sterke schroefbanden van kunstleer in vijf 
kleuren met goudtitel en kader. 

Uw handelaar heeft de gehele collectie in voorraad, t.w.: 

P.S. Populair 
formaat 12 x 23V2 cm, 25 etuis voor 50 covers 

PRIJS, inclusief etuis 

losse etuis, per stuk ƒ0,15 

f4,50 

P.S. I formaat 16 x 25'/2 cm, 15 etuis voor 30 covers 

PRIJS, Inclusief etuis 

losse etuis, per stuk ƒ 0,25 

f4,90 

f , ^ , 1 1 formaat ZOVi x 25y2 cm, 15 etuis voor 60 covers 

PRIJS, inclusief etuis 

losse etuis, per stuk ƒ0,50 

f9,90 

P.S. Ill formaat 35 x 2572 cm, 15 etuis voor 90 covers 

PRIJS, inclusief etuis 

losse etuis, per stuk ƒ0,65 

UITGAVE: 

f 12,90 

I M P O R T A NV. 
POSTBUS 150 - DEN HAAG 

model P.S. Il UW HANDELAAR HEEFT DE GEHELE COLLECTIE IN VOORRAAD 



31 5  '65 ■ Wereldkampioenschappen zeilen. 
30 1. rood en zwart. Twee zeilschepen type ,,Flying 

Dutchman''. 
70 1. blauw en zwart. Twee schepen , ,m.5.5S.I." 

500 1. hemelsblauw en zwart. Twee schepen ,,Light
ning". 

JOEGOSLAVIË 
25*65. Week van het Rode Kruis. 

5 d. Kinderen dansen rond het Rode Kruis. 
io5*65. Twintig jaar bevrijding; spelen van de 

Jonge pioniers. 
25 d. Jonge partizaan, naar tekening van D. Andrejevic

Kun. 
255'65 Medicinale planten; Dag van de Jeugd 

1965. 
25 d. Achillea clypeolata. 
30 d. Rosmarinus officinalis. 
40 d. Inula helinium. 
50 d. Atropa belladoima. 

150 d. Mentha piperita. 
200 d. Digitalis femiginea. 

LUXEMBURG 
i75*65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

3,—'f. violet, rood en blauw. Internationaal embleem 
voor eeuwfeest. 

MONACO 
Zegel ter gelegenheid van de geboorte van prinses 

Stephanie is niet op 17 mei verschenen, maar zal nu 
verschijnen op i2'66 ter gelegenheid van eerste ver
jaardag van de prinses. 

NOORWEGEN 
46'65. Eeuwfeest Noorse Rode Kruis. 

60 o sepia en rood. Berglandschap en rood kruis. 
90 o grijsblauw en rood. Rotslandschap en zee. 

OOSTENRIJK 
i6'65. Honderd vijfenzeventigste geboortedag 

Ferdinant Raimund (17901836). 
3,—sch. donkerbruin. Portret van deze Oostenrijkse 

dichter. 

46'65. Postzegeltentoonstelling in Wenen , ,WIPA 
1965 " . , ,De ontwikkeling van het schrift''. 
1,50 sch. f 40 g. Egyptisch spijkerschrift. 
1,80 sch. + 50 g. Spijkerschrift uit Sumerië. 
2,20 + 60 g. Romeins schrift. 
3,— sch. 4 80 g. Middeleeuws geschrift met zegel. 
4,— sch. + i,^—sch. Eerste brief met lakstempel. 
5,— sch. 4 1,20 sch. Schrijfmachine met brief. 

REPLBLlKUSïERREIOi RCPUßüKOSTERREICH 

POLEN 
85'65. Twintigste verjaardag terugkeer westelijke 

en noordelijke gebieden. 
60 gr. Wapens van teruggekeerde gebieden en witte 

adelaar. 
95'65, Twintigste verjaardag overwinning op 

fascisme. 
60 gr. Witte duif op rode achtergrond. 

PORTUGAL 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

I,—. 3.50 en 6,50 e. Wereldbol met bliksemschicht en 
letters U.I.T.**) 

ROEMENIË 

i55'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 
1,75 1. Embleem van eeuwfeest. 

31 "5 "'65. Europese kampioenschappen schieten. 
20, 40, en 55 b . , I,—, 1,60 en 2,— 1. alle zegels getand 
40 en 55 b . , I,—, 1,60, 3,25 en 5,— 1. zegels ongetand. 

Afbeeldingen van deelnemers met allerlei soorten 
schietwapens. 

SAN MARINO 
De in het vorige nummer gemelde zegels Ronde van 

Italië zijn: 
30 1. bruin. Gezicht op regeringspaleis en groep ver

trekkende wielrijders. 
70 1. violet. Gezicht op Rocci en groep dalende ren

ners. 
200 1. rood. Gezicht op berg Titano en karavaan wiel

rijders . 

SOVJETUNIE 
io4'65. Getekende overeenkomst tussen Polen en 

SovjetUnie. 
6 k. Vlaggen van Polen en Sovjet Unie. 

i24'65. Ruimtevaartuig Woshkod 2. 
Blok van i,— r. met ruimtevaartmotieven. 
i24'65. Nationale Dag van de Ruimtevaart. 
4 k. Wereldbol, ruimtevaartuig en man. 

12 k. Wereldbol en Standbeeld van ruimtevaarder. 
16 k. Wereldbol en banen van verschillende ruimte

schepen. 
20 k. Wereldbol met banen en ruimtevaartuig. 
20 k. Raketten, lanceertetoren en luisterapparaat. 

i64'65. Vijfennegentigste verjaardag I^enin. 
10 k. Portret van Lenin. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
164'65. Serie Tsjechische Olympische overwin

ningen. (Afbeeldingen in het meinummer). 
30 h. blauw en groen. Olympische Spelen in Parijs, 

portret van Frantisek JandaSuk. 
20 h. bruin en goud. Olympische Spelen in Amsterdam; 

1928. Portret van Frantisek Ventura. 
60 h. blauw en goud. Olympische Spelen in Helsinki 

1952. Portret van Emil Zatopek. 
I,— kr. oranje en goud. Olympische Spelen in Los 

Angelos 1932. Portret van Jaroslav Skobla. 
1,40 kr. Olympische Spelen in Berlijn 1936. Portret van 

Alois Hudic. 
1,60 kr. zwart en goud. Olympische Spelen in Rome 

i960. Dr. PavelSchmidt en Vaclav Kozak. 
2,— kr. donkerrood en goud. Olympische Spelen in 

Tokio 1964. Portret van Vera Caslavska. 
April 1965. Ruimtevaart: Voshkod 2 en Gemini 3. 

60 h. zwart en blauw. Eerste ruimtevlucht van Alexej 
Leonov. 

3,—^ kr, zwart en blauw. Uitstapje van Leonov uit 
Voshkod 2. 

60 h. zwart en violet. Grissom en Young en ruimte
vaartuig. 

3,— kr. zwarten violet. Lanceerbasis op Cape Kennedy. 

SPANJE 
i27'65. Vervolg wapenserie. 

5,— p. Wapen van Segovia. 
267'65. Vervolg toeristenserie. 

I,— p. Santa Maria la Bianca. 

TURKIJE 
i75*65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

50 en 130 k. Internationaal embleem van eeuwfeest. 

IJSLAND 
236'65. Ontstaan van erupt ieeiland Surtsey. 

1,50 kr. Eerste vulkaanuitbarstingen in november 
1963. 

2,—^ kr. Gevormd eiland met kraters in april 1964. 
3,50 kr. Voorlopige eindfase eiland met kraters septem

ber 1964. 

ZWEDEN 
265'65. Nieuwe postzegelboekjes. 
Samenstelling twee zegels van 10, 15 en 25 ö en omge

keerd; kleuren zijn blauw, groen en bruin. Geen eerste 
dag van uitgifte. 

ZWITSERLAND 
i6'65. Toeslagserie ,,Pro Patr ia" . 

5 + 5 r. blauw. Portret pater Theodosius Florentinï 
(18081865). 

10 + 10 r. olijfgroen, blauw en lichtbruin. Gans met 
vissestaart {als symbool van het kwade). 

20 + 10 r. rood, violetbruin en geelbruin. Een van de 
drie koningen op weg naar Herodus. 

30 + 10 r. bruin, donkerbruin, blauw. Vissers in boot. 
50 + 10 r. lichtblauw, donkerblauw en roodbruin. 

De verzoeking van Christus. 
16'65. Honderd vijf tig jaar toetreden Wallis 

Neuchätel en Geneve tot „Eidgenossenschaft". 
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ISRAËL 
-

• 

« 

Op woensdag 21 juii zullen verschijnen: 

VOOR HET JAAR 
DER INTERNATIONALE 
SAMENWERKING 
1 zegel a £ Isr. 0.36 

100 JAAR U.V. 
1 zegel a £ Isr. 0.70 

PROPAGANDA DER 
DODE ZEE'WERKEN 
2 zegels resp. £ Isr. 0.12 en 0.50 

Van al deze uitgaven zijn ook f.d.c, en 
de vellen bestaan alle uit 15 zegels. 

PUBLIKATIE VAN DE BENELUXAGENT VAN ISRAËL 



20 pf. olijfgrijs, rood, groen en geel. Wapens van de 
verschillende kantons en van Zwitserland. 

[6*65. Zegels voor autopostkantoren. 
10 r. groen, grijs, donkerrood. Matterhorn. 
30 r. donkerrood, grijs en groen. Matterhorn, Franse 

tekst. 
Deze zegels worden alleen verkocht door autopost

kantoren en door de filatelistische dienst. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

April '65. Afghaanse Rode Kruis (halve maan). 
100 en 200 p. Pierre en Marie Curie. 
5,— Af. Verpleegster onderwijst kinderen. 
7Ï4 Af. Verpleegster verzorgt kind. 

Mei '65. Vogels van Afghanistan. 
1,25 Af. Garrulus lanceolatus. 
3,75 Af. Cimardenis Ieucocephalis. 
5,— Af. Lophophorus Impetanus. 

AJMAN 
65'65. Honderdvijfentwintig jaar postzegels, hon

derd jaar catalogus van Stanley Gibbons en tentoonstel
ling in Londen 1965. 
5 np. Eerste catalogus, eerste Britse zegel en zegel van 

Alexandria, Virginia, 5 e. 
10 np. Eeuwfeest catalogussen de Oostenrijkse zegel van 

1856, de rode Mercurius. 
15 np. Eerste catalogus en zegel en de i c. zegel van 

Brits Guiana uit 1856. 
25 np. Eeuwfeest catalogus en 12 pence zegel van 

Canada uit 185 z. 
50 np. Eerste catalogus en zegel en de 2 c. zegel van 

Hawai uit 1851. 
— r. Eeuwfeest catalogus en de 2 pence zegel van 

Mauritius uit 1847. 
— r. Eerste catalogus en zegel en de dubbele 5 c. + 

5 c. zegel uit Geneve, Zwitserland, 1843. 

ALGERIJE 
Mei '65. Nieuwe gebruikszegel. 

0,30 d. Technisch onderwijs in fabriek. 

ARGENTINIË 
i5'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

18 p. Internationaal embleem en jaartallen. 

BOEROENDI 
304'65. Derde deel vogekerie. 

20 f. Ephippiorhynchus Senegalensis. 
50 f. Buceros Abyssinicus. 

100 f. Balearica Pavonma. 

1 0 0 f 

! i{gVA{tllEs^>&yül9)l9l 

BRAZILIË 
154'65 Eerste verjaardag democratische revolutie. 

120 er. Kruis en officierssabel. 

CAMBODJA 
ï75'65. Honderd jaar I.T.U.*) 

j , 4 en 10 r. Internationaal embleem eeuwfeest. 

CAMEROEN 
285*65. Herdenking Sir Winston Churchill. 

12 f. Churchill staande, maakt Vteken. 
18 f. Oorlogsschip, tak met eikeloof en portret Chur

chill. 
De zegels zijn samengedrukt met tussenstrook waarop: 

,,Sir Wmston Churchill 18741965". 

HPUBUOtJEFEEtEMU 

..SIR

„ * . y ..WINSTON.. 
■ ' ^ ^ CHÜRCHlLi 

.1874. 
1965 

io6'65. Federale postspaarbank. 
9 f. Kaart van het land, hand met geldstuk, wereld

spaardag. 
15 f. Gebouw spaarbank 
20 f. Boekje en spaarpot met muntstukken. 

REPU8UCIUE FEKISUU£ 

CANADA 
96'65. Honderdste verjaardag geboorte Sir Wil

fred Grenf ell. 
5 c. groen. Portret van Grenfell aan stuur van boot en 

ijsberg. 
3o6'65. Nieuwe nationale vlag. 

5 c. rood en bl,auw. Nieuwe vlag met maple leaf. 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
io6'65. De vijf uitdrukkingen van Mesan. 

25 f. Kleden: weefstuk en mensen met klederdrachten. 
50 f. Verzorgen: Dokter met kind en ziekenhuis. 
60 f. Onderwijzen: jongen met pen en schrift en open 

school. 
Voeden: moeder voedt baby en tractoren be
werken land. 
Herbergen: huizen met gezinnen en bereiden 
van voedsel. 

85 f. 

100 f. 

CEYLON 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

2 en 30 c. Embleem van eeuwfeest. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
224*65. Vijfennegentigste verjaardag Lenin. 

8 f. Portret Lenin en rode vlag. 
254'65 . Wereldkampioenschappen tafeltennis. 
Vier zegels van 8 f. elk, samen gedrukt met op elk een 

tafeltennisspeler in verschillende standen. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
85'65. Vervolg serie Wereldtentoonstelling New 

York. 
2,— $. Embleem van tentoonstelling en Chinese 

paviljoen. 
10,— $. Symbolische voorstelling van bezoek aan 

tentoonstelling. 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

0,80 en 5,— $. Internationaal embleem van eeuwfeest. 

COLOMBIA 
304'65. Nationale Rode Kruis. 

5 c. Verpleegster helpt gewonde; rood kruis. 

CONGO BRAZZAVILLE 
16'65. President A. Massamba  Debat. 

20 f. Portret van president. 

ixmmatr « *»*»*•«*•«•** 

Remuo»erao^ 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
April *65. Eerste Afrikaanse Spelen. 

5 f. Basketbal. 
6 f. Voetbal. &WBI!|«( sfmsingti m CONGO 

15 f. Volleybal, 
24 f. Basketbal 
40 f. Voetbal. 
60 f. Volleybal, 

24' ^^CONGO C O N G O 

60' 

COOK EILANDEN 
31 "5 ■ '65 • Zonsverduistering op Manuae Island. 

6 d. Palmboom en verduisterde zon met corona. 

CUBA 
i24'65. Nationaal museum 

2 c. Figuur van Eugenio Rodriguez. 
3 c. Zonnebloemen, schilderij van Victor Manuel. 

IOC. Abstractie, schilderij van Wilfredo Lam. 
13 c. Kinderen, schilderij van Enrique Ponce. 

i54'65. Honder jaar Lincolns dood. 
1 c. Huis waar Lincoln geboren werd. 
2 c. Monument van Lincoln. • 
3 c. Standbeeld van Lincoln. 

13 c. Portret van Abraham Lincoln. 
244'65, Dag van de Postzegel. 

3 c. Zeepostschip en achttiendeeeuwse poststempels. 
13 c. Eerste internationale luchttrein en hiervoor ge

bruikte zegel. 
io5*65. Internationaal jaar van de rustige zon. 

I c. Invloed van Jaar van rustige zon op magnetische 
aardpool. 
Embleem van het Jaar van de rustige zon. 
Magnetische velden op aarde. 
Invloed van de zonnestralen op de aarde het 
Internationale jaar van de rustige zon. 
Invloed van de zonnestralen op de verschillende 
lagen van de atmosfeer. 
Invloed van de zon op de ruimteschepen en satel
lieten. 

Ook blokje van 50 c. gelijk aan de zegel van 50 c. 

DAHOMEY 
266 '65. Internationaal jaar van de samenwerking; 

twintig jaar V.N. 
25 en 85 f. Lauwerkrans met twee in elkaar grijpende 

handen, groep mensen met half zwart, half 
blank gezicht en embleem V.N. 

2 c . 
3 c. 
6 c. 

30 c. 

50 c. 
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P O S T Z E G E L V E I L I N G R. P O S T E M A 

SINGEL 276 - AMSTERDAM - TELEFOON 24 97 49 

1 9 8 e V E I L I N G 

Deze veiling, welke tevens de laatste van het 
seizoen is, vindt plaats op 24, 25 en 26 juni a.s. 

Wederom circa 2000 kavels, waarbij ongeveer 
800 nummers collecties, restanten etc. 

CATALOGUS 

WORDT OP AANVRAAG 

GAARNE TOEGEZONDEN 

Tot en met 15 augustus kan nog ingezonden worden 
voor de 199e veiling, welke medio september 
gehouden wordt. 



DOMINICAANSE REPUBLIEK 
April '65. Vijfenzeventig jaar Organisatie Ameri

kaanse Staten. 
2 en 6 c. Vlaggen van deelnemende landen. 

Honderdste gedenkdag dood president Lincoln. 
17 c. luchtpost. Portret van de president. 

EGYPTE 
i75*65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

5, 10 en 35 m. Embleem van eeuwfeest. 

ETHIOPIË 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

5, 10 en 60 c. Embleem eeuwfeest. 
FILIPPIJNEN 

225'65. Eeuwfeest meteorologische dienst in het 
land. 
6, 20 en 50 s. Meteorologische gebouwen en emblemen. 

295'65. Herdenking president Kennedy. 
6, 10 en 30 s. Portret van vermoorde president. 

GABON 
i56'65. Minerale rijkdommen. 

15 f. Mangaan van Moanda: fabrieksinstallaties. 
60 f. Uranium van Mouana: verwerkingsinstallaties. 

267'65. Economische samenwerking Europa
Afrika. 
50 f. Kaart van WestEuropa en Afrika, elektriciteits

leidingen. 

GAMBIA 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

I d en I sh. 6 d. Embleem van eeuwfeest. 

HAITI 
135  '65  Handelsmarine. 

0,10 en 0,50 g. gewone post en 0,50 en 1,50 g. Lucht
post. Schepen in haven en losinstallaties. 

INDIA 
154'65 Herdenking honderdste sterfdag Abraham 

Lincoln. 
0,15. Portret van deze Amerikaanse president (1809

1865). 

INDONESIË 
i84'65. Tiende verjaardag Bandoengconferentie. 

15 en 50 r. Hand met rol. 
25 en 75 r. Embleem van conferentie. 

IRAK 
i74'65. Herdenking bloedbad van Deir Yassin. 

10 en 20 f. Kaart van Palestina met ingestoken dolk. 

IVOORKUST 
i26'65. Station van Abidjan. 

30 f. Gezicht op stationsgebouw. 

JAMAICA 
i75*65. Vijftig jaar padvindsters in Jamaic.a. 

3. d. Profiel van eiland en embleem padvindsters. 
I sh. Driehoekige zegel met emblemen van padvindsters. 

JAMAICA * 

JORDANIË 
April '65. Olympische Spelen in Tokio. 

10, 15, 20, 30, 40 en 60 f. Pagode, Olympische vlam en 
toorts. 
Ook een blokje voor deze gelegenheid. 

KOEWEIT 
i75'65. Honderd jaar I.T.U*) 

8, 20 en 45 f. Embleem eeuwfeest. 

KOREA (ZUID) 
i54*65. Vervolg serie planten en bomen. 

4 w. roze, rood, oranje, groen. Azalea (Rhododendeum 
mucronulatum). 

Ook ongetand blokje met deze zegel. 
204'65. Militaire hulp aan ZuidVietnam. 

4 w. Witte duiven met vlag boven kaart van Vietnam. 
Ook weer met ongetand blokje. 

15'65. Plan voor opvoering voedselproduktie. 
4 w. geelgroen, purper en donkergroen. Hand met 

korenaren, tractor en moeder met kind bij rijke 
oogst. 

85'65. Maand van de familieplanning. 
4 w. grijsgroengeel, groen, donkergroen, grijs. Modem 

huis met klein gezin in evenwicht en krot met 
groot gezin uit balans. Ook weer ongetand blokje 
van 4 w. 

15 5  '65 ■ Vervolg serie planten en bloemen. 
4 w. Syringa delatata. 

Ook blokje met ongetande zegel in gelijke waarde en 
kleur. 

i75'65 Eeuwfeest I.T.U.*) 
4 w. Embleem eeuwfeest. 

Ook weer ongetand blokje met een zegel. 

LAOS 
Honderd jaar I.T.U.*) 17565. Honderd jaar I.T.U.*) 

5, 30 en 50 k. Verschillende ontwerpen. 

i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 
0,15. Embleem van eeuwfeest. 

LIBERIA 
35'65. Herdenking honderdste sterfdag Lincoln. 

5 c. Standbeeld van Abraham Lincoln. 
20 c. Buste en portret van president Kennedy. 
25 c. Standbeeld van Lincoln in Chicago. 

Ook blokje met waarde 50 c. afbeelding gelijk aan 
•zegel 20 c. 

MALAWI 
i6*65. Vervanging gebruikszegel. 

5 sh. Tekst op bestaande 5 sh. wordt gewijzigd van 
,,Lake Nyasa" in ,,Lake Malawi" 

MALEISIË 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

2, 25 en 50 c. Landschap met zendtoren en embleem 
eeuwfeest. 

MAROKKO 
i75'63. Eeuwfeest I.T.U.*) 

0,25 en 0,40 d. Embleem eeuwfeest. 

MAURËTANIË 
i46*65. Toerisme en archeologie. 

I f. Palmentuin in de Adrar. 
4 f. Moskee van Chinguetti. 

15 f. Mensen en vee bij putten. 
60 f. Versierde deur bij Óualata. 

^̂ 4.1UU'**̂  

MEXICO 
April '65. Honderd vijf tig jaar grondwet. 

40 c. Standbeeld en afbeelding van grondwet. 

NEPAL 
i34'65. Internationale week van de brief. 

15 p. Wereldbol en brieven. 

NICARAGUA 
284'65. Herdenking president Kennedy. 

25 en 75 c , 1,10 en 2,— C. Portret van vermoorde 
president. 

NIEUW ZEELAND 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

9 d . Embleem eeuwfeest. 
245'65. Herdenking Sir Winston Churchill. 

7 d . Gelijk portret als in Australië voor gelijke ge
legenheid. 

267'65. Eeuwfeest stichting van Wellington als 
zetel van de regering. 
4 d. Schilderij van het oorspronkelijke gebouw van de 

Provinciale raad in Wellington door schilder 
L. B. Temple in 1867. 

NIGER 
Herdenking paus Joannes XXIII. 

100 f. luchtpost. Portret en wapen van de paus (1881
1963). 

OPPER VOLTA 
216'65. Jaar van de internationale samenwerking. 

25 en 100 f. In elkaar grijpende banden en lauwerkrans. 

PAKISTAN 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

15 p . Telefoonpaal uit 1865 en moderne radiozender; 
embleem. 
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Edgar Mohrmann & Co. 
Hamburg 

hebben de eer 
u aan te kondigen: 

hun 11 j de veiling^ van 22 tot 25 juni 1965 
te Düsseldorf 

Oud-Duitsland^ Duitse Koloniën, Oud-Europa 
in het bijzonder 

Groot-Brittannië 
grote speciaalverzameling in luxe losse stukken en paren, strippen en 
blokken enz. 

bovendien liquidatie van een grote 

Kaap de Goede Hoop 
verzameling van de ongetande uitgaven, waaronder blokken van ver
schillende omvang. 

Mauritius en Engelse Koloniën 
Zeldzaamheden van de eerste uitgiften en topseries. 

Honderden wereldverzamelingen, Europaverzamelingen en Duitsland
verzamelingen — onaangebroken objecten zó van particuliere inzenders 
een bijzondere gelegenheid een prachtige verzameling te kopen. 

De catalogus wordt aan serieuze gegadigden op verzoek gratis toege
zonden. 

Inzendingen voor onze grote herfstveiling worden nu al aangenomen. 
Gevraagd worden zeldzaamheden van de gehele wereld in prima kwali
teit evenals wereldverzamelingen. Europaverzamelingen of landenver-
zamelingen die als één geheel geveild mogen worden. 

Wij verzoeken u echter geen tweederangsmateriaal in te zenden en 
evenmin zendingen die beneden de D.Mk. 200,— blijven. 

Onze vellingsvoorwaarden voor inzenders worden aan belangstellenden 
gratis toegezonden. 

Wij brengen ter tafel: 

Edgar Mohrmann & Co. 
HAMBURG 1, Speersort 6 
Telefoon: 32 64 28. 33 67 28 
Telegramadres: 
EDMORO, Hamburg 

Een postzegelveilinghouder met een 
wereldnaam op het Europese continent 



PALESTINA 
ï75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

5, lo en 35 m. Gelijk aan Egyptische zegels met ge
wijzigde kleuren, 

PANAMA 
Verovering van de wereldruimte. 

0,005 b. Ruimtevaartuig Telstar I . 
0,001 b. Ruimtevaartuig Transit 2 A. 
0,05 b. Ruimtevaartuig Oso I . 
0,10 b . Ruimtevaartuig Tiros 2 A. 
0,21 b. Meteorologisch grondstation. 
0,50 b . Ruimtevaartuig Syncom 3. 

Ook blok met hoogste waarden getand en ongetand met 
gewijzigde kleuren. 

Winnaars van medailles bij Olympische Spelen in 
Tokio. 
0,005, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,10, 
0,21 en 0,31 b. Verschillende gewonnen medailles. 

Ook hier weer blok met de drie hoogste waarden en 
lijst met gewonnen medailles per land. 

PARAGUAY 
264'65. Zesde bijeenkomst directeuren Inter

amenkaanse ontwikkelingsbanken. 
i»5o, 3,—, 4,—, 12,45 en 36,— g. Kaart van Amerika 
met opgaande zon. 

PERU 
i94'65 Vierde wereldkampioenschappen basket

bal voor vrouwen. 
1,30 en 4,30 s. Basketbal, wereldbol en vlag. 

POLYNESIË 
136'65. Museum Gauguin. 

25 f. Gestileerde weergave van museum. 
75 i Getekende kop van Gauguin. 

* ^ 75. 
^ B * FRANC* Ii 

PORTUGESE KOLONIËN 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 
Cabo Verde: 2,50 e. Afbeeldmg schutspatroon engel 

Gabriel en embleem I.T.U.*) 
Guine: 2,50 e. Gelijke afbeelding. 
S. Tome e Principe. 2,50 e. Gelijke afbeelding. 
Angola. 2,50 e. Gelijke afbeelding. 
Mozambique, i,— e. Gelijke afbeelding. 
Macau. 10 avos. Gelijke afbeelding. 
Timor. 1,50 e. Gelijke afbeelding. 

F ^ W W < ' W . » l ^ > I I B t l * 

5 

RIOEKIOE EILANDEN 
56*65. Laatste zegel in Karateserie. 

3 c. grijs, rood en zwart. Twee beoefenaren van ,,Kumi
t e " , een speciale vorm van ,,Karate**. 

| i 

/\A 
ROEANDA 

zo e. en 4,50 f. Ruimteschip Telstar en embleem 
I.T.U.*) 

40 c. en 50,— f. Ruimtevaartuig Syncom en embleem 
I.T.U.*) 

i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

SAOEDIARABIË 
April '65. Islamitisch congres. 

4, 6 en 10 p . Kaaba in Mekka. 

SJARJAH 
284'65. Herdenking Sir Winston Churchill. 

40, 60 en 100 np. van de bestaande zegels herdenking 
president Kennedy worden nu van een opdruk voorzien: 
,,In memoriam Sir Winston Churchill 18741965". 

SOMALIA 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

0,25 so. gewone post en i,— en 1,80 so. luchtpost. 

SYRIË 
i94'65. Vierde medische congres voor het Nabije 

en MiddenOosten. 
60 p . Portretten van Apocrates en Avicenna met escu

laap. 
i74'65 . Herdenking terugtrekking Franse troepen. 

1 2 ^ en 27V2 P Symbool voor onafhankelijkheid van het 
land. 

TANZANIA, KENYA EN OEGANDA 
i75*65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

30 en 50 c , 1/30 en 2/50 sh. Embleem van eeuwfeest. 

TOGO 
Eeuwfeest I.T.U.*) 

10, 20, 25, 45 en 50 f. Radio telescoop en Amerikaanse 
satelliet Syncom; embleem eeuwfeest. 

TSAAD 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

30 f. Oud telegraaftoestel en embleem eeuwfeest. 
60 f. Telefoontoestel volgens Mildé en embleem. 

100 f. Telegraaftoestel volgens Baudot en embleem. 
57'65. Internationaal jaar van de samenwerking. 

100 f. In elkaar grijpende handen en lauwertak. 

fffiWaHWE t«J TCHAD 

V I Ml ff f 
REPUBLIQUE Dü 
g Q F TCHAD 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
266'65. Twintig jaar V.N.; Internationaal jaar 

van de samenwerking. 
5 c. blauw. In elkaar geslagen handen en lauwerkrans. 

27'65. Eeuwfeest Leger des Heils. 
5 c. rood, blauw en zwart. Alleen tekst. 

i77'65. Zevenhonderdste geboortedag Dante Alig
hieri. 
5 c. Beeld van Dante met lauwerkrans en engeltje. 

VIETNAM (ZUID) 
ii4 '65. Verjaardag van Hung Vuong. 

3 en 100 d. Levenwijze van de ouden: jagen, vissen, 
houtsnijden, enz. Uit prehistorie, ongeveer 2 000 jaar 
voor Christus. 

ZAMBIA 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

6 d. en 2 sh. 6 d. Embleem van het eeuwfeest. 

* I.T.U. International Telecommunication Union 
(Engels) 

♦* U.I.T. Union Internationale des Telecommuni
cations (Frans) 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadmini
straties New Stamps in Londen en de heer T. Wiegman 
in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen, speciaal van 
Midden en Zuidamerïkaanse en verschillende Aziatische 
landen, die de actualiteit van deze rubirek kunnen ver
beteren, houden wij ons van harte aanbevolen. 

Wij ontvingen 
PTT IN BEZETTINGSTIJD. PTTBEDRIJFSBANDEN. 
Maandblad voor het personeel van het Staatsbedrgf der 
PTT. Jaargang 26, mei 1965. 

In het meinummer van het personeelsorgaan van PTT 
wordt ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van on
ze bevrijding een aantal herinneringen opgehaald aan de 
bezettingstijd. Wij noemen hiervan: een lijst van 29 bero
vingen van postkantoren, met vermelding van de waarde 
van de buit, maar zonder data; foto's van postvervoer met 
paard en wagen; fotoreportage van verzenden van voedsel
pakketten per „roggebroodexpress" van oost naar west als
ook een filatelistische bijdrage van de heer J. Giphart van 
het Postmuseum over de illegale „postzegel" van de Haag
se kunstenaar Livinus van de Bundt in het voorjaar van 
1945 met de tekst: „Trots nood en dood/Dank aan de Ne
derlandsche post". 

Amerikaanse 
Churchillzegel 

CHURCHILL 

CENTS 

Op 13 mei 1965 is te Fulton in de Amerikaanse staat 
Missouri de Amerikaanse postzegel uitgekomen, die is uit
gegeven ter herdenking van de Britse staatsman Sir Wins
ton Churchill. In Fulton hield Churchill op 6 maart 1946 in 
het Westminster College de beroemde rede waarin hij de 
term „ijzeren gordijn" gebruikte. In het College was nu 
een tijdelijk postkantoor gevestigd. 

Juni 1965 317 



INTHERPHILA 
bezorgt u relaties over de 

gehele wereld. 

De editie 1966 verschijnt 

in november 1965. 

GRATIS 
kunnen ook uw ruil-, 
koop- en verkoopwensen 
opgenomen worden. 

VRAAGT U EENS EEN KOSTELOZE 
BROCHURE V A N : 

PHILAPRESS -VERLAG 
3 4 Göttingen, Postfach 2 0 6 
(Germany) 

Wij leveren: 
alle nieuwtjes van de D.D.R. postfris, gestempeld of op 
eerstedagbrief. Plaatjeszegels en massawaar, 

billijk en snel 
aan handelaars, grossiers en philateiistenverenigingen. 
Voor aankoop van zegels van de D.D.R. wendt u zich het 
beste to t : 

DEUTSCHER BUCH-EXPORT 
UND -IMPORT GMBH, 701 LEIPZIG 
Leninstrasse 16 

SPECIALE AANBIEDING 
NEDERLAND postfris zonder pioicker 

141/43 
1é«/6S 
203/07 
240/43 
265 
2«6 
274/77 
287/88 
293/95 
300/04 
35Ó/73 
402/03 
428/42 
513/17 

8 , -
6,50 

21 ,— 
2 2 , -
6,— 

*,— 22.— 
6,— 
7,50 
7,— 

3 0 , -
2,80 
3,75 
3,75 

556/60 
568/72 
578/81 
583/87 
596/600 
592/95 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 
646/50 
652/56 
658/62 
668/72 

17,— 
6 , -
4,75 
8,— 
4 , -

18,— 
8,— 
3,50 
5,90 
5,75 
3,50 
3.40 
3 . -
6,50 

673/77 
704/08 
719/23 
726/27 
728/32 
733/34 
735/39 
740/41 
744/48 
754/55 
756/60 
788 

3,25 
3,— 
4,25 
0,55 
2,40 
1,65 
3,50 
1 , — 
2,80 
0,70 
1,90 
1 . — 

Minimumorder f 1,15, zegels aangeboden zolang de voorraad strekt. Wij behandelen 
mancolijsten voor Nederland en Canada. - Giro Den Haag 500035. 

HENDRIE P E D D E M O R S 
4201 Wi lcox Rd. Cooksvi l le O n t . Canada 

KLASSIEKE ZEGELS VAN DE GEHELE WERELD, 
fraaie tot luxe-exemplaren warden met volledige garantie aan
geboden door de oudste firma ter wereld, die uitsluitend in klas
sieke uitgaven handelt. Vraag de ,,Juliard Classic" catalogus bij: 
A. S. JULIARD, BRYN MAWR, PA, U.S.A. (Est. by 
L. Juliard in 1889). 

1 DIVERSEN 
1 Te koop gevraagd, Verzamelinfcn, 

land, Zwit<erl>nd, Oostenrijk, 
het Duits, te richten lan Hei 
Strasse 114, West-Duitsland. 

Vere 
nz W. 

partijen losse zegels. 
l igd Europa. 

Muller, 565 

1 
engrosposten van Duits- 1 

Prijsaanbiedinsen, zo 
Solingen Landwehr, 

mogelijk in 
Wipperauer 

Zendt 100-300 speciale zegels van Nederland, België en Koloniën. 
U ontvangt hetzelfde aantal en dezelfde kwaliteit Denemarken of 
Scandinavië. 
Ove Andersen, Haderslewej 17, Kolding, Denemarken. 

HAMMER 
koopt te allen tijde contant: 

Zeldzame losse zegels, series en brieven van de hele 
wereld en vooral waardevolle omvangrijke verzame
lingen van diverse soorten. 

Ik geef de voorkeur aan speciale verzamelingen van 
allerlei landen en gebieden, alsmede brief- en stem-
pelverzamelingen. 

HELMUT HAMMER 
Postzegelhandel sinds 1936 

6 Frankfurt am Main, 
Neue Mainzer Strasse 25 
Telefoon 28 31 75 



DE HOOGSTE IN DUITSLAND BEREIKTE VEILINGOPBRENGST VAN 

DM 110.000,-
werd na een dramatische strijd tussen de bieders betaald voor een origineel vel van de 9 Kreuzer adelaar met borstschild. 
Nog nooit eerder werd op een Duitse postzegelveiling ook maar ten naaste bij een zo hoge prijs bereikt. 

De Duitse televisie onderstreepte het belang van deze grote veiling door drie uitzendingen. De binnen- en buitenlandse 
pers bracht voortdurend mededelingen hierover. 

De interessante opbrengstlijst en de lijst van niet verkochte kavels worden aan serieuze reflectanten op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Verdere topopbrengsten van deze veiling: 

Verzameling gehele vellen van Bondsrepubliek 
& Berlijn DM 102 850,— 
Verzameling Oud-Duitsland 42 300,— 
Duitse Rijk, complete verzameling • 11 500,— 
Grote Europaverzameling 36 300 — 
Verzameling Duitse Koloniën 44 000,— 
1-5 Mk. Reichspost in originele vellen 22 000,— 
Togo, Sansane-Mangu, uitgifte 3,10 & 40 Pf. 24 530,— 
Speciaalverzameling „Baden" 16 500,— 
Brunswijk, gehalveerde nr. 6b op brief 13 200,— 
Hamburg, 9 Sch. paar op brief 17 600,— 
Lübeck 1 Sch. paar op brief 12 100,— 
Mecklenburg-Strelitz Nr. 1 paar op brief 15 950,— 
Gespecialiseerde verzameling Noordduits postgebied 29150,— 
Saksen nr. 1 op lixe-brief 13 750,— 

Ook bijna alle kavels in de lage en middelbare klasse vonden nieuwe bezitters tegen fantastisch hoge prijzen. 
Wij zijn reeds met de voorbereidingen voor onze nieuwe grote herfstveiling begonnen, en vragen nu uw inzending van 
geschikt materiaal opdat wij alles zorgvuldig bewerken kunnen. Zendingen met minder dan DM 500,— netto-opbrengst 
hebben wij liever niet, ons interesseren vooral de grote en mooie objecten. Ook tweederangsmateriaal moeten wij 
afwijzen. 
Wij verzenden bijna 10.000 catalogussen (een van de grootste oplagen ter wereld) aan de meest koopkrachtige Philate
listen in de vijf werelddelen en wij voerden voor deze laatste veiling de meestomvattende reclamecampagne die totnutoe 
voorkwam. 
Dit zijn voor een verkoop tegen een internationaal gezien hoogste prijs de werkelijke voordelen die wij u bieden en 
wij bevelen u aan zich bij verkoop-onderhandelingen met ons in verbinding te stellen. Wij betalen voor daarvoor in 
aanmerking komende objecten elk bedrag terstond contact uit. 

POSTZEGELHANDEL en VEILING 

H.C SCH WENN 
Frankfurt/Main 
Postfach 16 707 - Neckarstrasse Nr. 9 
Tel. 33 37 59 - 33 78 51 
Telegramme: Philatelie Frankfurtmain 



VEILING VOOR DE 28ste 
die als de 2de Westeuropese postzegelveiling van 30 
augustus tot 2 September 1965 in Essen gehouden wordt 

wordt nog omgaande inzending van kostbare losse zegels en gehele verzamelingen gevraagd, 
DE I N Z E N D I N G SLUIT CIRCA HALF JUNI 196S 

Maakt ook u zich de ongeëvenaarde resultaten van de L. & F.-vellingen ten nutte. 
De L + F-vcilingen bereiken topprijzen. 

Overname van grote posten geschiedt desgewenst in de woonplaats van de inzender. O o k kopen wij steeds i contant kostbare lossa 
zegels en grote verzamelingen. 

LANGE & FIALKOWSKI, Postzegelveilingen 1 WIESBADEN 
Eigenaar: Hubertus Lange, beëdigd en officieel erkend veilinghouder | Langgasse 20*22 - Telefoon 287 65 

IHUO (UJOPiAH COKFt l l tKt t 
ON MHIIO(ll!CULAIIO»_IH ISIUSAIEH 

EUROPA-
EN 
ISRAËL-
VERZAMELAARS 
SPECIALE 
AANBIEDING 

Third European Conference on Microcirculation in 
JERUZELEM 16-3-1964 
Speciaal stempel en enveloppe 
Het eerste officiële Europa-stempel in Israël gebruikt. 
Tijdens het Microcirculation Congres was het speciale 
post bijkantoor slechts gedurende twee uur geopend 
voor het geven van het speciale E U R O P A C O N F E 
RENTIE stempel. 
Slechts weinige stukken zijn nog voorradig tegen d* 
prijs van 2%, dollar plus luchtpost porto. 
Bestellingen worden uitgevoerd naar binnenkoms 
orders zolang de voorraad strekt. 
S.V.P. opgave van referenties, betaling na ontvangst de' 
aangevraagde stukken. 
Israël prijslijsten zijn op aanvraag voor handelaars be
schikbaar. 
URY S H A L I T , ISRAËL SPECIALIST, (medewerker 
Benco Israël cat.) 
E X P O R T - I M P O R T S T A M P DEALER - P.O.B. 4933 -
TEL-AVIV - ISRAËL 

Z O D I A C P O S T Z E G E L V E I L I N G 
In onze ieder kwartaal plaatsvindende veilingen vindt 
u KLASSIEKE zegels en stukken van prima kwaliteit, 
evenals MODEHN materiaal in ruime keuze. 
Uitgelezen materiaal, speciaal PALESTINA - MANDAAT -
VOORLOPERS en ISRAËL = Postzegels - posthistorie -
Judaica enz. enz. 
Serieuze gegadigden wordt de rijk geïllustreerde catalogus 
op verzoek gratis per luchtpost toegezonden. 

ZODIAC STAMPS LTD. - P.O.B. 4 3 0 7 - TEL-AVIV - ISRAËL 

POOLVLUCHT. Eerste helikopterpostvlucht op Groenland: 1 Juni 1965: Sdr. 
Strömfjord-Godthab. Per stuk D.Kr. 3 , - plus porto. Vraagt u eens een 
onverplichte zichtzending van andere ,.eerste v luchten" . Bent H. Nielsen, 
Postbox 1219, Kopenhagen S. 

IMPOLLEX TeL (020) 6 58 05 
pg. 34 76 51 

Amsterdam 
Postbus 1763 

UW NIEUWTJESDIENST 
Inschrijving Europa 1965 mogelijl<. 
Spec, tarief voor VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 

Z I C H T Z E N D I N G E N B I N N E N E N K E L E D A G E N ! ! 
Vlotte bediening zodat u geen weken behoeft te wachten. 
Zichtiendingen NEDERLAND & O.R., zor ivu ld i | samengestelde boekjes. 
Minimale uitname per zending f 20,—; dan wordt de retourport vergoed. 
Geen mancolijsten wegens drukte. 
Uitsluitend schriftelijke aanvraag met referenties naar 

P O S T Z E G E L H A N D E L N. O V E R D U I N , SOESTDIJK 
Jan Steenlaan 37 - Giro 3S572S Lid NVPH 

47ste KEULSE POSTZEGELVEILING 
op 9 en 10 juli 1965 

in het Paricrestaurant 'Stadtgarten' 

Ui t de inhoud: 
Duitsland en Gebieden 
Zeppelin-series 
Saar oud en nieuw, volledig 
Berlijn en Bondsrepubliek, complete verzan:ielingen 
Duitse Koloniën 
Russische Zone gespecialiseerd 
Oostenrijk 
Italië: Eskadervlucht op brief 
Zwitserland 
Liechtenstein met blokken en mlniatuurveilet]es 

En gros afdeling 

en nog veei meer ! 

Honderden fraaie verzamelingen en gelegenheids-
koopjes tegen voordelige prijzen. 

Vraagt u direct de gratie - cata
logus aan. 

Inlevering van goed zegel materiaal voor de Met« veiling wordt nog 
gevraagd. Onze kring van serieuze kopers over de gehele wereld geeft 
u de garantie voor een hoge opbrengst. Voor zorgvuldige wetenschappe
lijke bewerking staan wij in, evenals voor prompte afrekening. 

I DR. WILHELM DERICHS 
„Haus der Philatel ie". 5 - Köln - Aaehenerstrasse 78-80 -
Telefoon St 21 40. 



KLEINE ANNONCES 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

A A N G E B O D E N 

Te koop aangeb. tegen e.a.b.: 
Ned. Maanbl., v. Phll., jaarg. 1946 
t/m 1963. Kramers, v. Swletenstr. 
86, Den Haag. 

Ik ruim een groot restant gave 
posttrisse en gebruikte doubletten 
van Nederland op. Veel zegels van 
voor 1930. Cataloguswaarde plm. 
ƒ 200,—. Prijs ƒ 50,—, bij vooruit
betaling. J. Veldhuis, Markt 12, 
Ommen. 

Te koop: Ned. Fdc nr. E 47 t/m 56, 
serie m. spec, stempel nrs. 293/5, 
70»/o cat. 19«5. 25 versch. NOG 
f 10,—. 25 versch. wereld ƒ 5,—. 
50 versch. wereld ƒ 40,—. Hoge 
cat.w. Indien niet naar wens kan 
geruild worden. Th. J. v. Ingen, 
Nachtegaalstr. 581, A'dam. Tel. 
6 83 71, p.giro 111514, gem.giro I 449. 

200 versch. Wereld ƒ 1,10; 500 
versch. ƒ 3,—; 1000 versch. ƒ 6,10; 
500 versch. Europa ƒ 4,—; 1000 
versch. ƒ 8,60. Franco uit mijn 
doubletten. D. v. Ommen, Popu-
lierenl. 3, Epe. Glronr. 897856. 

Opruiming van mt)n doubletten 
geh. wereld in lots van ca. 100 
stuks, m. gelegenheidsz. en hoge 
waarde, z.a. Kerstz. New Zealand, 
5 Kr. Zweden, 1-2-3 Mk D'land, 
etc. etc. Franco toezending na 
ontvangst van ƒ 2,50. E. F. H. 
Bruëns, Dordtsestr.weg 655, Rot
terdam. Postrekening 368980. 
Aangeb.: Europa mlsdruk Grie
kenland 1961, Yvert 753a: zonder 
rose. Michelnr. 777 F. Postfrls 
ƒ 45,—. Rembours of giro 429864 
ten name van J. I. P. Lotte, Bor-
selaarstraat 9a, Rotterdam-20. 
Aangeboden; Insteekboek met 750 
versch. zegels, o.a. Letland luchtp. 
••28-29; Samoa ••1-5-6 + 2 pence; 
Bahawalpur 15-24, opdruk 22/24; 
Bahama °162; België °128-131 en 
vele andere hoge waarden. Cat.-
waarde Yvert '64 ruim Fr. 850,— 
(Yvert '65 minstens Fr. 1000,—). 
Franco voor slechts ƒ 225,—. Hier
bij GRAIIS 100 ••zegels en 7̂ ^ 
blokken (cat. plm. Fr. 125,-). 
J. Rotmans, Oldegaarde 352, Rot-
terdam-23. Giro 107317. 
Aangeboden; Verzameling sport-
zegels. cat.wrd. Brun '65 Frs. 520,-, 
in 4 blanco albums, met hoezen 
en Hawldstr., Cat. t.e.a.b. T. 
Schouten, A. v. Solmsstr. 29, Wad-
dinxveen (Z.H.). 
Zend mU ƒ 11,50 en ik stuur u 
terug 1 kilo Nederland, niet uit
gezocht. W. Westerhof, v. Ruus-
broeclaan 54, Hoogezand 
Ontvang het hoogste bod na zen
ding van uw gebruikte rondz.boek-
jes m. restant zegels Ned. en O.G. 
of overtollige verzameling Ned. 
Vele dankbetuigingen. J. W. Hoog-
stra, Weth. Nijhulsstraat 77, En
schede. 

Indonesië Is en blijft goedkoper 
bij de N.P.C. Prijslijst nr. 17 en 
De Postzegelmarkt nr. 16 gratis bij 
J. Btjlsma, Schimmelp.laan 3, Zut-
phen. 

G E V R A A G D 

Verzamelaar vraagt aanbieding 
falslficaten gehele wereld. Liefst 
Europa. Offertes gaarne aan: M. 
Jakobs, ,,Leevllet", Warmond. 

Nederland nr. 138, 230, 246, 356a (20 
St.), 356b (24 St.), 526/28, 531/33. 
Suriname 153, 155/56, 183, 247/48. 
Ned. Ant. 255, 265/67, 273, 307. On-
gebr. Ie pi. g. bezw. Aanb. mevr. 
T. Vredenburg, Krammerstr. 34, 
Amsterdam-Z II. 

Gevr.: Nederland postfrls 371/372 
ƒ 10,—. 49 ƒ 26,—; 77 ƒ 15,— ; 78 
35,— ; 86 ƒ 7,50; 104/105 ƒ 72,— ; 133 
ƒ 15,— ; 136/138 ƒ 40,— ; 163/165 
ƒ 72,— 229/231 ƒ 7,50; 244/247 ƒ 23,— ; 
257/260 ƒ 16,— ; 534/537 ƒ 75,—. Ie 
dagenveloppen E 1 ƒ 250,—, E 2 
ƒ lOO,—. M. M. Ardon, Wm. de 
Zwljgerstr. 20, Rotterdam-8. 

Postzegelvereniging „Santpoort" 
vraagt rondzendboekjes voor het 
seizoen l965-'66. Aanbiedingen aan 
de directeur: P. Vis, Bloemen-
daalsetraatweg 56, Santpoort-Zuid. 

Te koop gevr.: Verzameling Ned. 
en O.G.D. of losse series of zegels. 
G. Berkelaar Doelenstr. 114, Delft. 

Geheel gewijzigde prijzen voor bun
dels en massiawaar. Vraagt prijs 
aan (met opgave v. hetgeen u ver
kopen wilt). A. V. d. Heijden, Hen
gelolaan 1196, Den Haag. Telefoon 
67 08 75. 

Te koop gevraagd speciale vluch
ten (vliegbrleven), zend briefkaart 
W. J. Lenting, v. d. Wateringelaan 
154, Voorburg. Tel. 72 57 93. 

Gevraagd: Losse, gestempelde ze
gels met opdruk RIAU, R.I.S. en 
UNTEA. Aanb. W. S. Idzerda, 
Woudenbergstr. 81, 's-Gravenhage. 
Tel. 36 36 24. 

Wie heeft voor mij nog Bijzondere 
Vluchten v. d. KLM Indlëlljn? 
Buitenlandse post, Trajectenpost 
op Ie en spec, vluchten, Indische 
post van de Snip, enz. H. J. C. 
van Beek, Ruysdaellaan 7, Hilver-

POSTZEGELHANDEL 
JAC. ENGELKAMP 

WEGENS VAKANTIE 
GESLOTEN VAN 

Spuistraat 301 

Amsterdam 
Telefoon 23 09 98 
Postgiro 312696 

1 2 JUNI - 1 0 JULI 

INTERNATIONAL FIRST DAY COVER SERVICE 

biedt 

NEDERLAND: 

prima kwali tei t 

Wij specialiseren 

Box 1 « HILVERSUM 
Giro S34000 - Telefoon 4 7« 06 

aan: 

EERSTEDAGBRIEVEN 
Nr. 1 ZOMER 1950 
Nr. 2 KERKEN 1950 
Nr. 3 LEIDSE UNIVERSITEIT 
Nr. U KIND 1950 
Nr. 5 ZOMER 1951 

' 
n eerstedagbrieven sinds 1949 en sturen L 

gaarne ons huisorgaan T H E FIRST DAY COVER. 

500,— 
200,— 
100,— 
100,— 

80.— 

op aanvrage 1 

DIVERSEN 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.7? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 

HEKKER'S 
Postzegelliandel 

Vraagt gratis prijsiüst van 
NEDERLAND en O.R. 

Postiegelhandel „ZELBO". 
Molenweg 59 ■ Harskamp (GId.) 
Tel. (08383)  3 22 

Voor onregelmatigheden in nietschriftelijk op

gegeven advertenties kunnen wij geen verantwoor

delijkheid aanvaarden. Adm. PHILATELIE 

JULI 

DE SLUITINGSDATUM 

VOOR HET 

NUMMER 

IS GESTELD 

OP 

22 JUNI a.s. 



% Slotveiling van dit seizoen 
30 juni tot 3 juli a.s. 
Belangrijk materiaal op velerlei gebied, met name NEDERLAND & O.R., eerste emissies, talrijke 
bijzondere afstempelingen, vele hooggenoteerde nummers enz., enz., EUROPA en OVERZEE. 

Op de s p e c i a l e r e s t a n t e n d a g , zaterdag 3 juli, honderden belangrijke collecties,waardevolle landen-
verzamelingen etc, etc. 

EERSTE VEILING NIEUWE SEIZOEN; hiervoor mochten vî ij reeds belangrijk materiaal ontvangen. Gedurende de 
zomermaanden kan voor deze veiling reeds materiaal worden ingeleverd; groteen bewerkelijke objecten gaarne 
spoedigst, gezien de voor een doeltreffende verkoop vereiste behandeling en voorbereiding. 

DE NEDERLANDSCHE P O S T Z E G E L V E I L I N G N.V. 
Rokin 58, Amsterdam-C. Telefoon: (020)-23 02 61-(020).2423 80 

INZENDINGEN: 

• 

POSTZEGELHANDEL 
„DE HOOGT" 

houdt een b e l a n g r i j k e v e i l i n g op 
9 en 10 juli a.s. in Café-Restaurant 
„Paviljoen" te Dordrecht. 

Belangrijke Icavels o.a.: 
ca. 100 liaveis engros Nederland w.o. van 
voor 1940. 
Veel klassiek Nederland in superbe kwaliteit. 
Grote hoeveelheid collecties etc. etc. 

POSTZEGELVEILING 
„DE HOOGT" 

SLUISWEG 70-82 — DORDRECHT 
NIEUW TEL. NR. (01850) 2 86 33 . 

LINDNER ,, 
118az 1,60 
118dz 1,60 
120b 3,20 
120bz 1,«0 
120bHz 0,85 
120c 0,85 
120a 2,40 
121b 9,60 
121bk 5,60 
121i 
'55-'é0 4,80 
121i 9,60 
12«v 3,20 
124 0.85 
127 4,— 
128 0.85 
129b 0,85 

132 
135v 
135 
140v 
140 
145v 
145 
150 
152v 
152 
153ab 
153c 
153d 
154 
155 
156 
157 

Nieuwe albums verschenen 
Albanië vanaf 196( 
Gibraltar vanaf 19 
Japan vanaf 1963 
Malta vanaf1953. 

3 
53 

' 

FALZLOS' SUPPLEMENTEN 
4,80 
4,— 
7,20 
1,60 
2,40 
3,20 
3,20 
1,60 
1,60 
1,60 
8,— 
2,40 

12,80 
4,— 
0,85 
1,60 
2,40 

160 
165v 
165 
170 
172 
178 
181 
18« 
190 
195 
207 
217 
220v 
220 
230v 
230 
249 

5,60 
4,80 
2,40 
2,40 
2,40 
0.85 
1,60 
4,80 
1,60 
0,85 
3,20 
9.60 
3,20 
1.60 
4,80 

10.20 
3,20 

252 
260 
270 
282ti 
282i 
282tt 
282t 
290a 
290ab 
290e 
290f 
290k 
290x 
295 
310 
315v 
315 

na de prijslijst 1964-1965: 
. . . 123 
. . . 138 
. . . 162 
. . . 184 

21,60 
2,40 
8,80 
4,80 

Polen 1944-1950 . 
Rusland vanaf 1963 
Sninia 18!0.193S. 
Austral 

4,80 
1.60 
5,60 
3,20 
0,85 

14,40 
57,60 

2,40 
2,40 
0,85 
0,85 
0,85 
6,40 
2,40 
4,80 

10,40 
3,20 

ëvanaf 1953 

321 10,40 
401 0,85 
402 0,85 
406 0,85 
412 3,20 
415 0,85 
416 0,85 
417 0,85 
420 0,85 
430 0,85 
434 1,60 
480 0,85 
500 1,60 
505 8,— 
512 1,60 
600 1,60 
715 0,85 

. . . 216 18,40 

. . . 237 25,60 

. . . 268 56,80 

. . . 470 8,— 

Verklaring der tekens: Achtervoeging z = blad(en) voor samenhangers, 290ab as Europa 
Liechtenstein hele vellen van 1960,1963 en 1964, v »̂  nieuwe bladen uitgegeven vóór de reeds 
aanwezige, t s= tussentijds verschenen supplementen, i = Innsbruck, t = Tokio, X = kanaal
eilanden. 

Een uitgebreide opgaaf wordt op aanvrage gaarne toegezonden. Er is tevens een bladoverzicht 
(volgens Michel) aanwezig, dat een opstelling geeft van de postzegels voorkomende op de 
diverse bladen. 

Voor het opbergen der bladen bevelen wij aan de ringbanden 1102Plw i f 11,25 en 1102L 
(lederen band) k f 25,— alsmede de cassettes 810 & f 6,25. Insteekblad voor nieuwe uitgiften 
nr. 805 i f 0,80. 

Levering uit voorraad via uw leverancier of direct van de importrice. 

§ 
LINDNER IMPORT 
POSTBUS 143 -

.NEDERLAND" 
HILVERSUM 

Telefoon (02950) - 4 76 06 (na 7 uur (02959) - 1 13 74) 
IN EEN LINDNER „FALZLOS" ALBUM VERZAMEL JE PAS... 
ECHT! 
Uitvoerige inlichtingen worden op aanvraag gaarne verstrekt 

i 




