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W. van SPLUNTER BIEDT U CONTANT 
VOOR NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
61 b-C 
77/80 
84/86 
90/101 
102/03 
104/05 
121/31 
132/33 
134/35 
144/65 
169/98 
203/07 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 
267/68 
270/73 
274/77 
279/82 
283/86 
289/92 

80,— 
750,— 

40,— 
750,— 

25,— 
130,— 
225,— 
32,50 
22,50 

200,— 
115,— 

18,50 
10,— 
17,50 
17,50 
17,50 
80,— 
35,— 
22,50 
50,— 
25,— 
9,— 

35,— 
20,— 
10,— 
23,— 
20,— 
15,— 
15,— 
14,— 

296/99 
305/09 
313/17 
318/322 
327/31 
332/49 
350/55 
356/73 
374/78 
392/96 
402/03 
402/03B 
518/37 
538/41 
544/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 
646/50 

10,— 
8,50 
5,50 

1 1 , — 
6,— 

90,— 
11,50 
29,— 
3,25 
1,30 
3,10 

25,— 
190,— 

3,25 
4,75 

10,50 
17,50 
5,50 
6,75 
5,25 
6,50 
7,50 
1,20 

20,50 
4,50 
7,50 
K— 
6,25 
6,50 
3,50 

663/67 
668/72 
673/77 
699/703 
704/08 
719/23 
735/39 
744/48 
771/73 
Boekjes 56/57 
Lp 12/13 
Brandkast 
1/7 
id. m/pl. 
Postbewijs 
1/7 
Telegram 
1/12 

3,85 
7,50 
3,25 
3,25 
3,25 
4,25 
3,35 
3,25 
1,25 
3,80 

210,— 

250,— 
200,— 

900,— 

800,— 

Gebruikt 
(licht gestempeld) 
80 300,— 
101 300,— 
104/05 85,— 
121/31 120,— 

Alle niet genoemde 
series tegen de hoog
ste prijzen. 

SURINAME POSTFRIS 
zender plakker 

111/14 
118/26 
127/29 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
157/78 
179/82 
183/86 

4,50 
22,50 
4,50 

10,50 
16,50 
20,— 
16,— 
16,50 
42,50 
10,— 
5,50 

190/93 
197/99 
202/05 
214/19 
220/43 
280/83 
297/307 
309/11 
312/15 
317/20 
321/22 

6,— 
20,— 
25,— 
10,— 
95,— 
42,— 
4,75 

29,— 
12,— 

4,— 
4,50 

CURASAO POSTFRIS 

zonder plakker 
82/88 
89/99 
104/20 
168/81 
211/233 
234/38 

12,50 
27,— 

175,— 
175,— 
130,— 

19,— 

Lp 1/3 
Lp 4/16 
Lp 17 
Lp 18/25 
Lp 26/40 
Lp 69/88 

70,— 
17,50 
10,— 

150,— 
65,— 

400,— 

First Day Covers A n t i l l e n El en E2 
en van Sur iname E l , E2, E3, E4, ES, 

E6, E7, E8 en E9 tegen hoge prijzen 

Voor een compleet vel of veldeel van min. 50 stuks van NEDERLAND no. 462 be
talen v/i] u f425,— per 100 stuks. Voor losse exemplaren f4,10 per stuk. 

Voor Itep 592-95 in vellen van 25 stuks betalen wij u zelfs f525,—. 

Voor First Day Covers Nederland betalen wij zeer hoge prijzen. Zie het februari
nummer. Informeert u bij ons nog even naar de hoogste dagprijs. 

GOEDE verzamelingen te koop gevraagd. DISCRETIE VERZEKERD 

REEDS DE PRIJZEN ^^^^' NU 
DE NIEUWE CATALOGI ZIJN NOG NIET VERSCHENEN, MAAR WIJ BETALEN I N U 
VAN HET VOLGEND SEIZOEN. 
V A N ADRICHEMWEG 3 7 6 - ROTTERDAM-8 - TELEFOON (010) 1519 7 6 (ook 's avonds bereikbaar) 
VOOR BELANGRIJKE OBJEKTEN BEZOEKEN \N\i U DOOR HET GEHELE LAND 

A T T E N T I E : Telef. afspraken maken bij 
voorkeur 's avonds. 

POSTFRIS 

Yvert Michel 
Philex 

26-38 + 
Exp. 1-2 1-15 
72-79 51-58 
Lp 1-8 59-6« 
85A-85G 73-79 
86-89 80-83 
90-94 84-88 
98-101 92-95 
105-108 99-102 
Lp 9-15 140-146 
Lp 16-17 147-148 
140-149 + 
Exp. 11-12 149-160 
Lp 18-19 161-162 
150-157 163-170 
158-160 171-173 
163-166 174-177 
161-162 178-179 
167-171 180-184 
Lp 20-21 185-186 
172 187 
173 188 
Blok 1 189 
174-175 190-191 
Lp 22-23 205-206 
187-188 207-208 
189-190 209-210 
191 211 
192-193 212-213 
194-199 214-219 
200-202 220-222 
203-204 223-224 
205-206 225-226 
207-209 227-229 
210-212 230-232 
213-214 233-234 
215-217 235-237 
218-220 238-240 
Lp 24-32 241-249 
221-226 250-255 

VATICAAN 
GEVRAAGD 

280,— 
390,— 

30,— 
180,— 

63,— 
20,— 

5,50 
9,— 

45,— 
900,— 

160,— 
400,— 

55,— 
110,— 
115,— 

70,— 
200,— 
700,— 

50,— 
40,— 

175,— 
55,— 

200,— 
70,— 
70,— 

120,— 
30,— 
30,— 
55,— 
30,— 
30,— 
55,— 
21 ,— 
2 8 , -
20,— 
23,— 
36,— 
26,— 

Yvert 

227-229 
230-231 
232-233 
234-236 
237-240 
241-244 
245-246 
247-250 
Lp 33-34 
257-260 
Blok 2 
261-264 
265-267 
268-270 
274-279 
272-273 
280-281 
Lp 35-44 
284-286 
282-283 
287-288 
289-292 
293-298 
299-301 
310-312 
313-315 
316-318 
319-321 
322-327 
328-330 
331-334 
335-340 
344-347 
348-352 
353-355 
363-370 
378-379 
383-386 
387-389 

Aanbiedingen gevraagd van series in kompleto vellen. 

W. van S plunter 

TE KOOP 

Michel 
Philex 

256-258 
259-260 
261-262 
263-265 
266-269 
270-273 
274-275 
276-279 
280-281 
288-291 
292-295 
296-299 
300-302 
303-306 
307-312 
313-314 
315-316 
317-326 
327-329 
330-331 
332-333 
334-337 
338-343 
344-34« 
357-359 
360-362 
363-365 
366-368 
369-374 
375-377 
378-381 
382-387 
393-396 
397-401 
402-404 
412-419 
427-428 
432-435 
436-438 

v. Adrichemweg 
Rotterdam-8 
Tel. 010-151976 

18,— 
20,— 
21 ,— 
22,50 
22,— 
20.— 
18,— 
1«,— 
50,— 
45,— 
80;— 
16,— 
3 5 , -

5,— 
35,— 
6,— 
5,— 

10,— 
5,50 
6,50 
6,— 

12,50 
32,— 

7,— 
5,— 
9,— 
9,— 

15,— 
13,— 
15,— 
12,— 
16,— 

8,— 
22,— 
12,50 

4,75 
10,— 
1«,— 
7,50 

376 

V O O R J A A R S V E I L I N G 

WIJ ONTVINGEN 
REEDS ZEER INTERESSANT 

MATERIAAL 

VOOR U EEN PRACHT GELEGENHEID 

OM DE ZEGELS DIE U WENST TE VER

KOPEN OOK OMGAAND IN TE ZENDEN. 

ixoel/ 
JjoeJce foelcema 

Makelaar-Keurmeester 

PRINSESTRAAT 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
's-GRAVENHAGE 
Tel. (070) 11 03 19. Hebt u iets moois? Belt u dan even. 



ZE ZIJN ER WEER!! 
300 BELGIË, schitterend» f10.95 
800 BELGIË, 'n pracht collectie f75 ,— 
100 BLOEMEN I Grote waarde f 6,75 
300 BULGARIJE, bijzonderi f11,95 
500 BULGARIJE, enorme waarde f29,95 
200 CHINA, ongelooflijk! f 4,95 
100 COLUMBIA, gaan weg voor f 5,75 
200 CROATIË, bijna 'n land compl f29,75 
200 DENEMARKEN, enorm f 8,95 
300 OOST-DUITSLAND, machtig' f 12 95 
500 DUITSLAND, weggeefprijs f 13,95 

1000 DUITSLAND, waardevol' f37,50 
400 ENG KOL + GEBIEDEN, 

zeer mooi' Alleen platen f 19,95 
200 FRANSE KOL DIEREN, enz f 9,95 
200 HONGARIJE, alleen platen' f 9,95 

1000 HONGARIJE, buitengewoon' f 58 ,— 
100 ISRAËL, enorme waarde f 11,95 
300 ITALIË, nu kopen' f 9,95 
500 ITALIË, mooier als elders f27,50 
100 KONGO, waardevol' f 8,95 
200 KONGO, bijzonder fraai f 22,50 
100 LUCHTPOST, gigantische waarde f 4,95 

OPGELET! 
300 Verschillende 
mooie dierenzegels 

f21,95 

300 Sportzegels 
enorme waarde f22,50 

200 Sportzegels 
'n koopje f 12,95 

UITZOEKEN MAAR 

kg CANADA 
kg DENEMARKEN 
kg ENGELAND 
kg FRANKRIJK 
kg HONGARIJE 
kg IERLAND 
kg INDIA 
kg Nrd IERLAND 
kg NOORWEGEN 
kg SPANJE 
kg US A 
kg W -DUITSLAND 

f 12,50 
„12,50 
„12,50 
„12,50 
„ 12,50 
„ 12.50 
„ 12,50 
„ 12,50 
„12,50 
„ 12,50 
„ 12,50 
„12,50 

NIEUWE VOORRAAD ! MOOIER ALS OOIT! 
1 kilo NEDERLAND, Missiezegels. met vele bijzondere zegels, veel wel

dadigheid PIm 5000 exemplaren per kilo f 13,95 
100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zéér veel gelegenheidszegels 

met Pro Juvencute' f 7.95 
200 ZWITSERLAND Zeer veel gelegenheidszegels. veel Pro Juventute' 

n mooi bezit f 27.95 
GOLIATHPARTIJ „DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle 

zegels, buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal 
Ruim f 100,— handelswaarde' Slechts f 25,— 

200 INDONESIË, wederom samengesteld door leken, u komt de meest 
schaarse zegels tegen' Koop er gerust enkele tegelijk, voordat ze weg 
zi jn ' Slechts f 14.95 

* • * INDONESIË Stapel van 13 verschillende schaarse F D Covers' 
Winkelwaarde ± f35 ,— Bij ons gaan ze weg voor f 9.95 

*** INDONESIË Sukarno-carnets. oplage 1000 series' 'n Uniek stuk 
voor uw collectie' (nrs 424-33) speciale afstempehng. slechts f 8,95 

400 NEDERLAND-NED INDIË en INDONESIË, een pracht van'n samen
stelling met veel bijzondere en postfrisse zegels, 'n koopje' f 14,95 

500 NEDERLAND-NED INDIË - INDONESIË - NIEUW-GUINEA - SURI
NAME' zeer mooi pakket voor een buitengewoon lage prijs f 27,50 

625 tot 650 zegels' Di t zijn onze GOUDDELVERSDOZEN" Schitterend 
goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN, u vindt 
o a NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid. 
NEDERLANDS-INDIË. INDONESIË. NIEUW-GUINEA. NED A N 
TILLEN, CURACAO en SURINAME' Elke partij heeft minstens een 
cataloguswaarde van f125.— De winkelwaarde zou terecht f110.— 
moeten bedragen, maar nu betaalt u slechts f 45,— 

1100 NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW-GUINEA -
NED ANTILLEN - CURASAO en SURINAME, iets geweldigs' Uw 
album IS meteen gevuld Ruim f250,— cataloguswaarde Winkel
waarde f200,— BIJ ons slechts f 99,— 

l Postzegel handel H. FIORANI *n postscgetgnanie? Oan naar FMOHAJVMl 
POSTORDERADRES: (vooruitbet of rembourszending) Beatnxlaan 9, Kaag (Post Abbenes) Tel (02534) 397. 

PostgiroA1511 t.n v. I J. Mark Portokosten extra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes 

AFHAALADRESSEN: Wij nemen bundel-en massawaar in betaling. Vraag inkooplijst 
„Fiopost", Woestdumstraat 109, Amsterdam-W, Tel 15 2455. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel 681678 

WIJ KUNNEN U EEN GOEDE 
PRIJS BETALEN VOOR: 

UITGEBREIDE VERZAMELING NEDERLAND EN O.R. 
BELANGRIJKE EUROPA VERZAMELING 

(geen verenigd Europa) 

BUITEN EUROPA OF WERELDCOLLECTIE 
ZIE OOK ONZE AANBIEDING RARITEITEN NEDERLAND EN O.R. 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 
KANTOOR ORANJE NASSAULAAN 44 - AMSTERDAM (Z) - TEL. 0.20-73 70 07 - POSTGIRO 686414. 

BANKREL. H. ALBERT DE BARY & CO. 

BEZOEK AAN ONS KANTOORADRES UITSLUITEND NA TEL. OF SCHRIFTELIJKE AFSPRAAK 



De dokter stelde een 
goede diagnose. 

Ook hij kocht een 

HOLLAND ALBUM 

Herdruk 1965, waarbij alle afbeeldingen vernieuwd en aangevuld 
zijn, aangepast aan het drukprocédé. 

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

NEDERLAND, NEDERLANDS-INDIË, REPUBLIEK 
INDONESIË, WEST-IRIAN, NEDERLANDS NIEUW-
GUINEA, CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN, 
SURINAME, totaal 203 bladen. 
Gebonden in een im. kunstlederen band (verkrijgbaar in vijf 
verschillende kleuren) met koperen schroeven. 
Ruimte voor supplementen t/m 1970. 

PHU5 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1965 

/ IhSO 

IMPORTA N.V.WSTZEGELGROOTHANDEL 
album en stockboeken industrie 

DEN HAAG - POSTBUS 150 

INHOVD 
van dit nummer 

Léon de Raay-medaille 1965 167 
Eerste emissie Nederlands-Indië (2) 168 
Japan: wat een postzegel verhaalt (2) 170 
Veertig jaar „Federation Internationale de Phila

telie" 171 
I.V. Philatelica 9000 leden 172 
Luchtpostzegels op Eerstedagenveloppen 173 
Een herinnering aan de luchtbrug Rotterdam-

Walcheren (II) / De eerste KLM-luchtpost 174 
Filatelistische barometer / Druk op gomzijde / Lof 

van de postzegel 175 
Over de Oostgrens 176 
Wij ontvingen / Personalia / Boekenplank 177 
Personalia 178 
Ingezonden 179 
Opbrengsten var» topstukken 180 
Agenda / Uphilex 181 
Tentoonstellingen en ruildagen 183 
Nederland 184 
Overzeese Rijksdelen 185 
Postwaardestukken 186 
Stempels / België 187 
Londen / Post uit Parijs 188 
Verenigde Naties / Verenigd Europa . ; 189 
Suid-Afrika / Verenigingsnieuws 190 
Ned. Bond van Filatelisten-Verenigingen 192 
Nieuwtjes 193 

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

P.S. Populair 
formaat 12 x 2372 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,50 
Losse etuis, per stuk f 0,15 

l ' a O . I formaat 16 x 25V2 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,25 

1 ^ , 3 , I I formaat 30'/2 x 2572 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis f 9,90 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,50 

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

Losse etuis, per stuk ƒ0,65 

UITGAVE I M P O R T A n.v. 
POSTBUS 150 
DEN HAAG 
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RAAD VAN BEHEER 
Secretaris: Mr. Ant v. d Flier 
Tortellaan 69, 'sGravenhage? 
Waarnemend penningmeester

H. P van Lente 
Curagaostraat 35, AmsterdamW 17 

HOOFDREDACTEUR A G C BAERT 
Statenlaan 51, 'sGravenhage3A 

Telefoon (070) 55 43 76 

ADVERTENTIES BOOMRUYGROK N.V. 
Ged Oudegracht 138, Haarlem 

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

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor metaangeslotenen (bij vooruit

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

op girorekening 706968 
te Amsterdam 

Losse exemplaren 
(bestellen bij de administrateur) 

f 1,50 franco per post 
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 

43e jaargang  april 1966 (499) 

LÉON DE RAAY

MEDAILLE 1965 

De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
heeft in zijn voorjaarsvergadering op 19 maart 1966 te Utrecht gehouden, 
met algemene stemmen besloten de Léon de Raaymedaüle 1965 toe te 
kennen aan de afgetreden hoofdredacteur, de heer A. Boerma (AIJP) te 
Heemstede. 

Dat het Dagelijks Bestuur van de Raad van Beheer zijn taak te dezer 
zake aan de Raad van Beheer een voorstel te doen dit jaar op deze wijze 
uitvoerde vindt zijn oorzaak in de vele bijdragen welke — dit keer niet in 
één maar in vijf jaargangen — door de heer Boerma werden verzorgd. 
Want hoewel hij zelf als nog maar beginnend filatelist nog niet direct in 
staat was wetenschappelijke bijdragen voor het Maandblad te schrijven, 
hij wist hier op een voortreffelijke wijze voor te zorgen. 

Steeds meer auteurs werden door de heer Boerma bereid gevonden hun 
pennevruchten aan het Maandblad af te staan en wie de jaargangen 1960 
en 1965 naast elkaar ziet constateert een groei van ons blad waar we 
vijf jaar geleden eenvoudig nog niet op hadden durven hopen. Hoewel 
de heer Boerma nog als adviseur aan de redactie van het Maandblad 
verbonden is meenden wij dat het ogenblik waarop hij de dagelijkse 
leiding heeft overgedragen toch het meest geëigende tijdstip was om hem 
voor de vele bijdragen die hij verzorgde te huldigen. 

Het is gebruikelijk enige persoonlijke gegevens van de nieuwbenoemde 
medaillehouder te vermelden. De heer Boerma is thans 43 jaar oud. 
Na een HBSAopleiding ging hij zich op de journalistiek toeleggen en 
studeerde hij aan de beide Amsterdamse universiteiten. 

Na enige jaren bij het dagblad „Trouw" werkzaam te zijn geweest werd 
hij benoemd bij het Haarlems Dagblad  Oprechte Haarlemse Courant, bij 
welk dagblad hij thans de functie van chefredacteur vervult. De voorkeur 
van de heer Boerma gaat uit naar onderwerpen van sociale, historische, 
biografische en geografische aard. Daar ook de redactie deze kanten van 
de filatelie de meest aantrekkelijke vindt is hierop in de laatste jaar
gangen meer de nadruk gevallen dan op de financiële kant van het 
verzamelen. In het bijzqnder de filatelistische literatuur heeft de belang
stelling van de heer Boerma. Hij is dan ook één van de oprichters 
geweest van de Association Internationale des Journalistes Philatéliques, 
in welke vereniging hij ook nog enige tijd een bestuursfunctie vervulde 

Al zegt de heer Boerma zelf heel bescheiden: „Een filatelist durf ik mij 
nauwelijks te noemen met mijn slechts zeer beperkte collectie zegels", 
wanneer wij de filatelist niet afmeten naar het aantal zegels dat hij bezit, 
maar naar de kennis van de zegels en de belangstelling voor alles wat de 
zegels ons te vertellen hebben, dan kunnen wij zeker zijn dat de heer 
Boerma een uitstekend filatelist is, van wiens medewerking aan het 
Maandblad wij nog heel veel verwachten. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 

April 1966 167 



EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIE (2) 

Reglement op de brieven-posterü 

Hoewel in het dertig artikelen bevattende „Reglement op 
de brieven-posterij in Nederlandsch-Indië" verschillende ar
tikelen voorkomen, die niet over postzegels handelen, is het 

REGLEMENT brieven-posterij in Nederiandsch-Indië. 

No. 81. Wij WILLEM III, bij de Gratie Gods, 
Koning der Nederlanden, Prins van 
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxem
burg, enz., enz., enz. 

Overwegende, dat er noodzakelijkheid bestaat om de 
heffing van het brievenport en andere aangelegenheden 
van de brievenposterij in Nederlandsch-Indië bij algemeene 
verordening te regelen: 

Gezien de voordragt van onzen Minister van Koloniën, 
van 11 Junij 1862, Litt. AAZ, No. 20; 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 Junij 1862, 
No. 5); 

Hebben besloten en besluiten; 

Eenig artikel. 

Het reglement voor de brievenpost in Nederlandsch-
Indië, zoodanig als het is gehecht aan dit besluit, wordt bij 
deze goedgekeurd en bekrachtigd. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering 
dezes, waarvan afschrift, mitsgaders van het reglement, 
zal worden gezonden aan onzen Minister van Financiën en 
aan den Raad van State. 

De Minister van Koloniën, 
G. H. UHLENBECK. 

Het Loo, 22 Junij 1862. 
WILLEM. 

Accordeert met deszelfs origineel: 
De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van 

Koloniën. 
FEITH. 

REGLEMENT op de brieven-posterij in Nederlandsch-
Indië. 

Art. 1. Aan het gouvernement wordt voorbehouden 
de uitsluitende bevoegdheid om geslotene en ongeslotene 
brieven of pakketten, beschrevene papieren bevattende, van 
de eene plaats naar de andere, tegen genot van vracht, te 
doen overbrengen op den voet en behoudens de uitzonde
ringen, hierna vermeld. 

2. Bij de berekening van het port worden alle brieven 
van vijftien wigtjes of daar beneden als enkel beschouwd. 

toch gewenst het in extenso af te drukken. Het is, zover be
kend, nooit eerder in de filatelistische literatuur gepubliceerd. 
Gegevens over de wijze van frankeren en over het aanteken-
recht zijn er in te vinden. Voor de kennis van de posthistorie 
van Nederlands-Indië is het onontbeerlijk 

3. Het port van eiken brief, die enkel is, afkomstig 
van en tevens bestemd voor eenige plaats gelegen in Ne
derlandsch-Indië bedraagt tien cents. 

Hetzelfde port is verschuldigd, wanneer de plaats der 
afzending tevens is die der bestemming. 

Indien, ten gevolge van eene veranderde bestemming 
meer dan eene verzending van denzelfden brief tusschen 
verschillende kantoren of in verschillende rigtingen plaats 
vindt, wordt voor alle die verzendingen te zamen genomen, 
slechts één port met toepassing der bepaUng omtrent het 
gewigt, geheven. 

4. Wegens brieven of pakketten, wegende boven het 
gewigt van eenen enkelen brief, is verschuldigd: 

boven de 15 t /m 30 wigtjes 2 malen 
30 45 3 
45 60 4 

en zoo vervolgens voor elke 15 wigtjes of breuk van 15 
wigtjes daarenboven, éénmaal het port. 

5. Het brief port kan ten kantore van afzending wor
den voldaan, of ook worden gelaten voor rekening van 
hem, aan wien de brief is .gerigt. 

Deze is niet verpUgt den brief aan te nemen of daar
voor het port te betalen, mits den brief onmiddellijk af
wijzende of teruggevende op het oogenblik, dat deze hem, 
namens het postkantoor wordt aangeboden, en vóór dat de 
brief door hem geopend of het zegel daarvan geschonden is. 

6. De vooruitbetaling kan ook geschieden door het 
aanhechten van postzegels, tot dat einde door de zorg van 
het gouvernement voor een ieder verkrijgbaar te stellen. 

De wijze van uitgifte dier zegels en de voet, waarop daar
van ter uitvoering van dit reglement gebruik is te maken, 
worden door den Gouverneur-Generaal bepaald. 

Het namaken of vervalschen van die postzegels of het 
gebruik maken van zoodanige postzegels, wetende, dat zij 
nagemaakt of vervalscht zijn, wordt gestraft met dezelfde 
straffen, als welke tegen het namaken, vervalschen of het 
desbewust gebruik maken van nagemaakte of vervalschte 
zegels van den lande zijn bedreigd. 

Met gevangenis en, voor zooveel Inlanders of daarmede 
gelijkgestelde personen betreft, met dwangarbeid in of bui
ten den ketting van drie maanden tot vijf jaren, en eene 
geldboete van ƒ 25,— tot ƒ 500,— te zamen of afzonderlijk 
wordt gestraft hij, die den afdruk van den stempel, waar
mede de reeds gebruikte postzegels op de postkantoren 
worden gemerkt, vernietigt of verandert, alsmede hij, die 
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van de vernietiging of verandering bewust, zich van het 
reeds gebruikte postzegel bedient. 

De postambtenaren, die zich aan een der misdrijven, 
bij de laatst voorgaande zinsnede bedoeld, schuldig maken, 
worden in het dubbel van de daarbij bepaalde straffen ver
wezen. 

7. Bij uitzondering van het bepaalde bij art. 3 kan het 
port van brieven, mits enkel zijnde en geene ingeslotene 
brieven bevattende, wanneer die gerigt zijn aan manschap
pen beneden den rang van officier bij de zee- of land-
magt van den staat, in werkelijke dienst op hunne schepen 
of bij hunne corpsen tegenwoordig zijnde, in ieder geval 
met vijf cents op het kantoor van afzending worden vol
daan. 

8. Voor brieven met monsters of stalen van koop
waren, alsmede voor dergelijke verzendingen zonder bij-
gevoegden brief tot een gewigt van 15 wigtjes ingesloten, 
is het gewone briefport verschuldigd. 

Bij zwaarder gewigt wordt het port wegens den brief 
en dat wegens de monsters of stalen ieder afzonderlijk be
rekend, mits de voorwerpen in dier voege zijn ingepakt, dat 
van hunne aard genoegzaam blijke, en dat de afzonderlijke 
berekening van het port naar het gewigt mogelijk zij. 

In dit laatste geval wordt het briefport als gewoon ge
heven, doch het port voor de monsters of stalen wordt be
rekend tegen één derde van hetgeen daarvoor naar den 
maatstaf van het briefport zoude verschuldigd zijn, met aan
vulling der breuk, welke de afzonderlijke berekening kan 
opleveren, zodat het vereenigde port door 5 deelbaar zij. 

9. Het port van dagbladen, couranten of nieuws
papieren, ééns of meermalen in de week uitkomende, be
draagt één cent voor ieder afzonderlijk blad, onverschil
lig hoe groot de oppervlakte zij. 

Het port der bijvoegsels, mits verzonden te gelijk met 
het blad waarbij zij behoren, is onder het port van dat 
blad begrepen. 

Bij afzonderlijke verzending wordt het port voor ieder 
bijvoegsel als voor een blad berekend. 

10. Het port van gedrukte aankondigingen, berigten, 
prospectussen, boekenlijsten, circulaires, marktbrieven, 
prijscouranten, muziekpapier, tijdschriften, boekwerken en 
in het algemeen van alle gedrukte stukken, niet vallende 
onder de bepaling van art. 9 bedraagt twee cents voor 
ieder geheel vel, één cent voor ieder half vel en één halve 
cent voor ieder kwart vel druks, behoudens de navolgende 
bepalingen. 

Bladen of stukken papier van minder dan 8 vierkante 
palmen oppervlakte worden als kwart vellen, van 8 tot 
en met 15 vierkante palmen als halve vellen, van 15 tot 
en met 30 vierkante palmen als geheele vellen berekend. 

Voor papier van grooter formaat dan van 30 vierkante 
palmen wordt het port voor elke 15 vierkante palmen of 
gedeelte van 15 vierkante palmen meerder oppervlakte 
met één cent verhoogd. 

Bij verzending van ingebonden boekwerken wordt het 
port voor den band als dat van twee geheele vellen bere
kend. 

Het minste pwrt, hetwelk voor een of meer der bij dit 
artikel bedoelde gedrukte stukken, onder eenen afzonder
lijken omslag verzonden, geheven wordt, bedraagt één 
cent. 

11. De gedrukte stukken, bij art. 9 en 10 bedoeld, 
worden door de belanghebbenden ingepakt onder reepen 
papier, die te zamen niet meer dan de helft der oppervlakte 
van het pakket of van het stuk, in den staat waarin het op 

de post gebragt wordt, bedekken en de zoodanig zijn ge
sloten, dat het onderzoek naar den inhoud mogelijk zij. 

De stukken zelve moeten, behalve de vermelding op den 
omslag van den naam en de woonplaats van hem, aan wien 
het stuk gerigt is, geheel gedrukt of gesteendrukt zijn, zon
der eenig handschrift, cijfers of teekens, de plaats van 
schrift vervangende, te bevatten. 

Hiervan zijn alleen uitgezonderd de drukproeven, mits 
het schrift zich bepale tot hetgeen de aanwijzing en verbe
tering der drukfeilen en de bijzonderheden, daarmede in 
onmiddellijk verband staande, betreft. 

Het port van alle gedrukte stukken wordt ten kantore 
van afzending betaald. 

De stukken, die niet aan alle bij dit artikel gestelde voor
waarden voldoen, worden met het gewone briefport belast. 

12. Het aanteekengeld van alle brieven, waaromtrent 
het nemen van die voorzorg door de afzenders verlangd 
wordt, bedraagt tien cents, ten kantore van vertrek te be
talen. 

Het gewone port wordt bovendien op denzelfden voet 
als dat van andere brieven ingevorderd. 

De tegemoetkoming aan den afzender, bij vermissing 
van een aangeteekenden brief van landswege te betalen, be
draagt vijf en twintig gulden, zonder meer. 

Wegens brieven, die niet zijn aangeteekend, is geene 
zoodanige tegemoetkoming of andere schadevergoeding 
verschuldigd. 

13. De aanteekening is verpligtend bij verzending van 
brieven of pakketten, waarin gereed geld, edele metalen of 
kostbaarheden besloten zijn. 

Wanneer het inachtnemen van die voorzorg door de 
belanghebbenden verzuimd is, geschiedt de aantekening 
ambtshalve, doch in dat geval worden de brieven of pak
ketten niet afgegeven dan tegen betaling van dubbel port 
en van vijf ten honderd der ingeslotene waarde, alles onver
minderd het bepaalde bij het volgende artikel. 

14. Er zijn op alle postkantoren, voor verzendingen 
van geld of geldswaardig papier aan toonder in Neder-
landsch-Indië gangbaar, doch tot een bedraig niet te bo
vengaande één honderd gulden (f 100,—), postwissels te 
bekomen, op een ander postkantoor betaalbaar. 

Deze laatste postkantoren worden door den Gouver
neur-Generaal aangewezen. 

Voor provisie wordt ten behoeve van den lande één ten 
honderd van het bedrag, bij de afgifte der wissels inge
vorderd. 

Voor gedeelten van een gulden wordt de provisie als 
voor een geheelen gulden berekend. 

Het minste regt, dat voor een postwissel ontvangen 
wordt, bedraagt vijf cents. 

15. De heffing van het port op de briefwisseling tus-
schen Nederland en Nederlandsch-Indië, de verzending der 
gedrukte stukken daaronder gerekend, mitsgaders de voet, 
waarop de aanteekening wordt toegelaten, hetzij de verzen
ding geschiede door middel der regtstreeksche gesloten 
brievenmalen van de Indische landpost, hetzij met bijzon
dere scheepsgelegenheden worden geregeld door de voor
schriften daaromtrent in Nederland bestaande en in Ne
derlandsch-Indië afgekondigd, of bij vervolg af te kondigen. 

16. De briefwisseling tusschen Nederlandsch-Indië en 
alle landen of plaatsen, niet tot het rijk in Europa (behou
dens de nagemelde uitzondering), noch tot Nederlandsch-
Indië behoorende, is onderworpen aan de navolgende be
palingen. 

(wordt vervolgd). 
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o WAT EEN POSTZEGEL VERHAALT (2) 

Exclusieve reportagre voor het Maandblad van onze Japanse medewerker 
ir. Kanichi Amano 

4. Tookaidoo 
In 1600 vestigde een feodale heerser, 

Tokugawa syoogun {generaal Tokuga-
wa), zich in Edo, zoals Tokio toen heet
te. De „Tookaidoo" de oude hoofdweg 
tussen Tokio en Kyoto, waar de keizer 
woonde, werd als gevolg hiervan steeds 
belangrijker. 

In die tijd van vele feodale heersers, 
de „daimyoo's", was Tokugawa name
lijk de meest gezaghebbende. Hij leef
de in de voortdurende vrees zijn macht 
te verliezen als de „daimyoo's" de 
kans kregen zich te verenigen en een 
revolutie ite ontketenen. Daarom vaar
digde hij een wet uit, de „San Kin 
Koo tai", die de „daimyoo's" nood
zaakte telkens een jaar lang in Edo 
te wonen en het andere jaar in hun 
eigen gebied. Deze maatregel had ten 
doel de kleinere heersers financieel tot 
uitputting te brengen; immers de reis 
naar Edo en het verblijf aldaar met 
een gevolg van soms wel duizend per
sonen was een buitengewoon dure zaak. 

De reis langs „tookaidoo", ongeveer 
500 kilometer lang, vergde voor een 
„daimyoo" ongeveer drie wekpn, ter
wijl de „hikyaku", de expressepost, er 
in die tijd 38 uur over deed. De post
zakken in de Hikari-super-expresse-
trein van Tokio naar Kyoto over de 
nieuwe Tookaidoo-spoorweg leggen het 
traject af in drie uur. 

In de zogenaamde Edo-periode (1600-
1868) begon de „Tookaido" bij „Nihon 
basi" (Nippon-brug of Japan-brug) in 
Edo en liep dan langs 53 steden en dor
pen door een schitterend landschap 
naar Kyoto. Tal van Japanse schil
ders hebben hier hun inspiratie gevon
den. 

Het op de postzegel (7A) afgebeelde 
schilderij is van Hokusai Katsusika 
(1760-1849). 

In de rechterbovenhoek bracht de 
kunstenaar een opschrift aan dat ver
telt dat dit één van de 36 schilderijen 
is in de serie van de berg Fuzyi, na
melijk datgene gemaakt op de Tookai
doo bij Tokio. 

7A. Yvert 786; 
7964; 
polychroom. 

7C 

3-«. "• ^ '*^* ^ » 

>:£j 

5. Kyoto 
De „Tookaidoo" eindigde bij de „San-

zyoo oohasi" (de grote brug Sanzyoo) 
in Kyoto. De reizigers die over deze 
brug de stad binnentrokken slaakten 
een zucht van verlichting, want zij had
den de „Tookaidoo gozyuu san tsugi", 
de 53 stations (posten) langs de „Too
kaidoo", achter de rug. 

INTERNATIONAL L t T TER WRIT I N6 W EEK 

felfttf-
?:«: 3Ä » wn95a B » » m ; 

7B. Yverteil; 
type ei; 
1958; 
polychroom 

De afgebeelde postzegel (7B), een hout
gravure van Hirosige Andoo (1797-
1858) laat de brug zien in 1840. Links op 
de achtergrond ziet men de huizen van 
Kyoto, reisdoel van sommige passan
ten; anderen gaan in omgekeerde rich
ting en beginnen de tocht naar Edo. 
Zij zullen de talrijke controleposten nog 
moeten passeren, hun identiteitspapie
ren moeten 'tonen, tol betalen en hun 
bagage laten nakijken op wapens. Voor
al „Suzuka" bij Kyoto en „Hakone" 
bij Tokio waren gevreesde tolstations. 

In ^e linkerbovenhoek (7C) heeft de 
schilder een verklarende tekst van zijn 
kunstwerk gegeven. Van rechts naar 
Imks gelezen — volgens de Japanse 
gewoonte — staat er in de eerste ko
lom (8A): Too kai doo, dat is: oost zee 
weg", de oostweg naar de zee. 

8A 

\ 

TOO 
(oost) 

KAI 
(zee) 

DOO 
(weg) 

In de tweede kolom (8B): drie cijfers, 
namelijk 5 10 3, tezamen 53 en daar
onder het teken voor „stations". 

8B 

>!L 

10 f 53 

stations 
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In de derde kolom (8C) twee schriftte-
kens: „groot staart" = einde. 

8E 

8C groot 

staart 

einde 

In de vierde kolom (8D) twee schrift-
tekens: Kyo si, een deel van Kyoto, dat 
letterlijk hoofdstad betekent. 

SAN 
(derde) 

ZYOO 
(straat) 

OO 
(grote) 

HASI 
(brug) 

8D 

frfp 
KYO 

Geheel links (8F) in zwarte letter
tekens: Hire sige ga, dat is: „Hiro sige 
heeft dit geschilderd". 

SF 

SI 

In de vijfde kolom (SE) staat een rood 
stempel met vier tekens: San zyoo oo 
hasi, dat is „derde straat grote brug". 
De brug kwam namelijk Kyoto binnen 
bij de derde straat gerekend van het 
keizerlijk.paleis af. 

HIRO 

SIGE 

GA 
(heeft 
geschilderd) 

Behalve door die mededeling sig
neerde de schilder zijn schepping met 
zijn persoonlijke zegelmerk, dat in rood 
onder zijn naam staat. Dit zegel, eigen
lijk een huismerk, moet van rechts 
naar links worden gelezen en dan staat 
er „Ho ei doo", dat is: „houdt voor al
tijd huis" — dit behoort voor immer 
tot mijn huis. 

8G. 

élcW< 
DOO 
(huis) 

El 
(voor 
altijd) 

HO 
(houdt) 

Afbeelding 8G geeft een analyse 
van deze tekens omdat het volgens de 
Japanse fatsoensnormen niet geoor
loofd is een zegel, dat de kracht van 
een handtekening heeft, te kopiëren. 
De in het zegel gebruikte lettertekens 
wijken dan ook af van het normaal ge
bruikelijke schrift. 

Copyright 

^nt-
AMA NO KAN ICHI 

VEERTIG JAAR „FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE' 

De „Federation Internationale de Philatelie", de inter
nationale filatelistische organisatie, meestal afgekort „FIP" 
genoemd, bestaat deze zomer veertig jaar. Op 18 en 19 juni 
1926 werd in Parijs een vergadering belegd van vertegen
woordigers van de nationale filatelistenbonden van Neder
land, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en 
Tsjecho-Slowakije. Een van de initiatiefnemers was de voor
zitter van de Nederlandse Bond, de heer G. V. van der 
Schooren uit Arnhem. De bedoeling was te komen tot een 
organisatie die de belangen van de verzamelaars op het inter
nationale vlak zou behartigen. Dit werd bereikt door de 
oprichting van een federatie waarvan de nationale bonden, 
met behoud van hun eigen zelfstandigheid, de leden zouden 
zijn. 

Een voorlopig reglement werd opgesteld, waarin onder 
andere als doel werd gesteld de strijd tegen de vervalsin
gen en het uitwisselen van „zwarte lijsten" van onbetrouw
bare handelaren en verzamelaars. Besloten werd jaarlijks 
een congres te houden, zo mogelijk in een plaats waar te
gelijkertijd een belangrijke filatelistische manifestatie plaats 
vindt. Er werd een bestuur gevormd met de Belgische 
bondsvoorzitter, de heer W. Bigwood, als voorzitter en de 
heer G. V. van der Schooren als vice-voorzitter. De be
stuursleden hadden zitting voor drie jaar; de voorzitter was 
niet herkiesbaar. Het bestuur benoemde een secretaris 
die niet uit de bestuursleden afkomstig behoefde te zijn; 
als eerste secretaris trad op de Belg P. J. Maingay. 

Zo ging de internationale organisatie van start en al vóór 
het tweede congres in 1927 kon de secretaris meedelen dat 
de bonden van Italië, Griekenland en Hongarije zich voor 
het lidmaatschap hadden aangemeld. Dit tweede congres 

'5tfi ' N 

Het FlP-embleem G. V. van der Schooren 

werd in Straatsburg gehouden; hier werd onder andere 
een huishoudelijk reglement vastgesteld. Op het derde con
gres, in 1928 in Wenen, werd het volgende besluit genomen: 
„Aan de uitgevers van de bekende catalogi zal de uitnoo-
diging worden gericht, met verzoek vóór 1 November te 
antwoorden, of zij bereid zijn een door de FIP uit te schrij
ven vergadering bij te wonen, teneinde te trachten eenheid 
te krijgen in de (hoofd)nummering der catalogi." 

Het in deze lange volzin gestelde loffelijk streven is he
laas geen werkelijkheid geworden. Ook werd een prijsvraag 
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uitgeschreven voor een internationaal filatelisteninsigne. 
Dit is wel gerealiseerd; het insigne, een van een rood lak-
stempel voorziene brief op zwarte achtergrond, komen we 
ook in Nederland op de revers van vele filatelisten tegen. 

Het jaar 1929 bracht de FIP naar Bern, waar het con
gres officieel werd ontvangen in de gebouwen van de we
reldpostvereniging, de UPU') . In dit jaar werd het eerste 
tentoonstellingsreglement gepubliceerd. De heer Van der 
Schooren werd tot voorzitter gekozen en als secretaris 
werd benoemd mr. E. Bonn uit Den Haag, oud-secretaris 
en oprichter van de Nederlandse Bond, in 1930 opgevolgd 
door de heer F. J. Mijnssen uit Breda. Via Brussel kwam 
het FlP-congres in 1931 weer in Parijs terecht, waar onder 
andere de strijd tegen de onnodige en speculatieve uitgiften 
werd aangekondigd. De DO-X-serie van Suriname en de 
eerste Orval-serie van België werden als „zwendelseriën" 
betiteld. De heer Van der Schooren was wegens ziekte niet 
in staat dit Parijse congres te leiden; hij overleed enige 
maanden later. 

Het bestek van dit artikel laat niet toe de FIP op deze 
wijze te blijven volgen. Via Heidelberg, Wenen, Lugano en 
Luxemburg maken we een sprong naar 1937, wanneer wi] 
het FlP-congres weer in Parijs aantreffen. Inmiddels zijn 
er 18 landen aangesloten, alle in Europa. De oud-secretaris, 
de heer Maingay is nu voorzitter, de heer W. G. Zwolle uit 
Amsterdam is secretaris. De heer J. C. Cramerus, Breda, 
vertegenwoordigt de Nederlandse Bond en onder de ere-
leden zien we de naam J. van Niftrik, Amsterdam. 

Lucien Berthelot 

De oorlogsjaren legden ook de activiteiten van de FIP 
lam, maar in 1948 werd in Bazel al weer een congres ge
houden, gevolgd door 1949 Parijs, 1950 Wenen en 1951 Ko
penhagen. Het bestuur staat dan onder leiding van de Zwit
ser E. Friederich, en vice-voorzitter is de Fransman Lucien 
Berthelot. Als vertegenwoordigers van Nederland op de con
gressen zien we de namen van de heren Van 't Haaff, 
mr. Loef en Jan Poulie. Als eerste niet-Europees land 
traden de Verenigde Staten toe, later gevolgd door Israël, 
Egypte, Argentinië en Brazilië. Tegen toetreding van de 
heropgerichte Duitse bond bestonden nog bezwaren. Behal
ve de strijd tegen de vervalsingen en de onnodige en scha
delijke uitgiften, zien we de jeugdfilatelie naar voren ko
men en de bemoeienis met internationale tentoonstellin
gen toenemen. Aan één of ten hoogste twee tentoonstellin
gen per jaar wordt het FlP-patronaat verleend; een regle
ment, waaraan deze tentoonstellingen moeten voldoen, kwam 
tot stand. 

1952 bracht het FlP-congres voor de eerste en tot nu toe 
enige maal binnen Nederlandse grenzen, namelijk in 
Utrecht, gelijktijdig met de toen gehouden ITEP^). In de 
nu volgende jaren wordt, behalve enkele Oost-Europese lan
den, ook de Westduitse bond na vele discussies als lid toe
gelaten. Toelating van Oost-Duitsland bleef op bezwaren 
stuiten. 

In 1959 werd te Hamburg een reorganisatie van het in
middels verouderde reglement doorgevoerd. De financiële 
mogelijkheden voor het organiseren van een tentoon
stelling brachten ons enige FlP-congressen achter het ijze
ren gordijn, te weten in Warschau, Praag en Boedapest. Ver
tegenwoordigers van Nederland in de periode 1952-1963 zijn 
geweest de heren Jan Poulie, drs. W. J. Bijleveld en ir. E. 
J. de Veer. 

In 1964 is het FlP-congres weer in Parijs en in 1965 in 
Wenen, twee steden die blijkbaar een grote aantrekkings
kracht op bestuur en gedelegeerden uitoefenen. Op het 
FlP-congres in Wenen werd besloten aan de in 1967 te Am
sterdam te houden tentoonstelling „Amphilex" het FIP-
patronaat te verlenen. Ook het FlP-congres zal dan daar 
worden gehouden. Voor 1966 staat München nog op het 
programma, weliswaar zonder tentoonstelling, maar ver
wacht wordt, dat de oktoberfeesten in deze stad voor een 
voldoende compensatie zullen zorgen. 

Hoe ziet de huidige FIP er nu uit? Allereerst zij ver
meld dat vorig jaar een samensmelting tot stand gekomen 
is tussen FIP en FIPCO. De FIPCO, afkorting voor „Fe
deration Internationale de Philatelie Constructive", was een 
in het begin der vijftiger jaren opgerichte internationale 
organisatie van thematische verzamelaars. Hun belangen 
worden nu behartigd door een speciale commissie van de 
FIP. 

Aangesloten zijn thans 33 nationale bonden, waarvan 22 
uit Europa, 7 uit Amerika, 3 uit Azië en 1 uit Afrika. Ieder 
land kan op het jaarlijks congres één stem uitbrengen, ook 
voor de verkiezing van de leden van de „Conseil" en het 
„Comité Exécutif". Beide colleges bestaan uit 7 ä 9 perso
nen die voor drie jaar zitting hebben. Het „Comité Exé
cutif" voert de eigenlijke bestuurstaak uit en wordt hierin 
voor filatelistische problemen bijgestaan door de „Con
seil", een adviesraad die bestaat uit gerenommeerde fila
telisten uit de aangesloten landen; voor Nederland heeft 
hierin zitting mr. W. S. Wolff de Beer. Uit het „Comité 
Exécutif" wordt een „Bureau" gevormd, een dagelijks 
bestuur, dat op het ogenblik bestaat uit de heren Lucien 
Berthelot, de Franse bondsvoorzitter, als voorzitter, de Belg 
G. Trussart als vice-voorzitter en de heer R. LuUin, Geneve, 
als algemeen secretaris-penningmeester. 

De FIP kent verder vijf commissies. De eerste hiervan 
is de Internationale Centrale voor de strijd tegen de ver
valsingen, met als voorzitter de bekende Duitse expert Wil
helm Hofinger. De heer R. van der Auwera, België, is 
voorzitter van de reeds genoemde commissie voor de the
matische verzamelingen, de Duitser H. Danesch van de 
Commissie voor de Jeugdfilatelie. De Commissies voor Pers 
en Propaganda en voor de strijd tegen de schadelijke uit
giften staan onder voorzitterschap van Pierre Seguy. De 
FIP publiceert een lijst van zegels die tot deze schadelijke 
uitgiften gerekend worden; deze zegels mogen niet op een 
onder FlP-patronaat staande tentoonstelling geëxposeerd 
worden. Alle hierboven genoemde functionarissen leggen 
jaarlijks verantwoording af aan het congres. De verslagen 
van deze congressen worden ieder jaar gepubliceerd in het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (het verslag van 
het laatste congres in Wenen is te vinden op bladzijde 393 
en 394 van het augustusnummer van de jaargang 1965). 

De onkosten van de FIP worden bestreden uit bijdragen 
van de nationale bonden. Ook de Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen draagt hieraan zijn steentje bij. 
Het bedrag van 225 Zw. Frs. van vorige jaren werd met 
goedkeuring van de Bondsvergadering in Groningen voor 
1966 op 300 Zw. Frs. gebracht. 

Met dit overzicht hopen wij niet-ingewijde Maandblad
lezers enig inzicht gegeven te hebben in het hoe en waarom 
van de FIP. Al zullen de meeste verzamelaars weinig of 
niets van de FIP merken, er wordt door deze organisatie 
een enorm stuk werk in het belang van alle filatelisten ge
daan en daarom verdient zij de steun van allen, die de fi
latelie als hun hobby hebben gekozen. 
Arnhem H. L. J. WEIDEMA 

1) UPU — Union Postale Uniwerselle 
2) ITEP — Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel 

I.V. PHILATELICA 9000 LEDEN 
Op 1 maart 1966 heeft de Internationale Vereniging „Phila-

telica" haar negenduizendste lid ingeschreven. Nog geen jaar 
geleden maakte deze grootste vereniging van postzegelverza
melaars in Nederland de 8000 vol. Hulde en gelukwensen voor 
de onverpoosd werkende besturen van deze snelgroeiende 
vereniging. 
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C. Avezaat 

Luchtpostzegels op 

EERSTEDAGENVELOPPEN 
(III) slot 

De bespreking van deze stukken heb 
ik voor het laatst bewaard, omdat dit 
een lastige groep is bij het verzame
len van eerstedagenveloppen. 

Van vele luchtpostzegels is namelijk 
niet precies bekend op welke datum 
ze voor het eerst gestempeld zijn. Dat 
is niet altijd de dag van uitgifte om
dat deze zegels dikwijls alleen voor een 
speciale vlucht werden gebruikt, op 
een bepaalde datum aan het publiek 
werden verstrekt en later, meestal vlak 
voor de betrokken vlucht werden ge
stempeld. Niet allemaal tegelijk, maar 
dikwijls weer op verschillende datums. 
De oudste datum te achterhalen is vrij 
moeilijk. Een oplossing is dit door ver
gelijking te doen. 

Daarom roep ik uw aller hulp in. 
Heeft u brieven met luchtpostzegels 
van Nederland en Overzeese Rijksde-
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len zoals hieronder staan opgegeven, 
meldt u mij dan de datum waarop de 
in uw bezit zijnde stukken zijn gestem
peld. 

Nederland. 1933. Zegel voor bijzondere 
vluchten (driehoek), uitgegeven 19 ok
tober 1933, werd voor het eerst gebruikt 
bij de bijzondere vluchten van „Post-
jager" en „Pelikaan" naar Indië in 
december 1933. 

1953. Zegel voor bijzondere vluchten 
(Vliegende Kraai 25 cent), uitgegeven 
9 september 1953, voor het eerst ge
bruikt bij de „Air-Race Londen-New 
Zealand" in oktober 1953. De op af
beelding 1 getoonde envelop heeft als 
stempel 5-X-1953. 

Nederlandsch-Indië 1931. „Vlieger met 
landkaart", ontwerp van de piloot, ka
pitein-vlieger M. P. Pattist, uitgegeven 
1 april 1931, uitsluitend te gebruiken 
voor de vliegtocht Nederlands-Indië 
naar Australië, die op 12 mei 1931 werd 
uitgevoerd. De envelop van afbeelding 
2 heeft als stempel „Amsterdam 29 
april 1931". Toch lijkt mij een veel 
vroegere datum waarschijnlijk. 

1933. Zegel voor bijzondere vluchten 
(driehoek), uitgegeven 18 oktober 1933. 
Evenals de Nederlandse driehoekszegel 
bestemd voor de vluchten van „Post-
jager" en „Zilvermeeuw" maar gebruikt 
voor de „Pelikaan". 

Curasao levert wat de datums betreft 
geen moeilijkheden op. 

Suriname is weer veel lastiger. Van de 
zegels met de Mercuriuskop van 1930 
staat niet vast of de uitgiftedatum 4 
september 1930 is, zoals afbeelding 3 
laat zien of 3 september zoals de lucht
postcatalogus van de Vliegende Hol
lander aangeeft. 

Ook van de opdruk „Vlucht DO.X 
1931", afbeelding 4, staat de datum 
nog niet geheel vast. 8 augustus 1931 
geeft de luchtpostcatalogus aan. Uit 
een brief van de heer Petzoldt, opge
nomen in het Maandblad van november 
1931, bladzijde 222-223, blijkt dat de ze
gels inderdaad op 8 en 9 augustus 1931 
zijn verkocht, maar pas gestempeld 
van 10 augustus af tot en met 18 
augustus. Ze mochten uitsluitend ge
bruikt worden voor frankering van met 
de DO.X te verzenden poststukken. De 
afgebeelde envelop heeft als datum 10 
augustus en dit is dus vrijwel zeker de 
vroegst mogelijke. Een datum 8 of 9 
augustus is mij tenminste niet bekend. 
Dan tot slot nog de zogenaamde „een
dagsvlieg", de zegel voor de eerste 
vlucht Paramaribo-Amsterdam, uitge
geven 10 mei 1949 en uitsluitend voor 
genoemde vlucht te gebruiken. Alle 
mij bekende enveloppen zijn gestem
peld: Paramaribo 23 mei 1949. Kent u 
een vroegere datum? Uw meldingen 
worden gaarne ingewacht door 

Utrecht 
C. AVEZAAT. 
Marnixlaan 28. 

7. „Vliegende Kraai" van 1953. 
2 „Amsterdam, 29 april 1931". 
3 3 september of 4 september^ 
4. Een eerstedag of niet? Een bijzonder 

stuk in ieder geval I 
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Een herinnering aan de luchtbrug Rotterdam-Walcheren (II) 
Het zij mij vergund bij het artikel van de heer Van der Zij

den in het Maandblad van januari 1966 (bladzijden 11 en 12) 
enkele corrigerende kanttekeningen te maken. Wellicht ten
gevolge van de spontaniteit waarmee deze herinnering is 
neergeschreven, zijn de feiten niet geheel volgens de kalender 
weergegeven. Mogelijk ook dat mijn hooggeachte mede-aero-
filatelist — zeer begrijpelijk en voor de hand liggend overigens 
— het postale (filatelistische) element méér heeft willen laten 
spreken dan het geschiedkundige. Het een zowel als het ander, 
daarvan moge de heer Van der Zijden overtuigd zijn, respec
teren wij gaarne. 

Doch ter zake. De luchtbrug Rotterdam-Walcheren kwam, 
voor wat het passagiers- en het bescheiden vrachtvervoer be
treft, namelijk niet in 1933 doch reeds in 1932 tot stand, toen 
het in 1931 gedurende de maanden juli tot en met september 
bevlogen traject Rotterdam-Haamstede door de KLM werd 
doorgetrokken tot Vlissingen. 
In 1933 werden zowel het beginpunt als het< eindpunt van wat 
genoemd werd de ZLL (Zeeuwsche Lucht Lijn) verlegd en 
kon er gedurende de maanden juli en augustus zelfs gespro
ken worden van een internationale luchtlijn: Amsterdam-Rot-
terdam-Haamstede-Vlissingen-Knocke/Zoute. Alleen in het 
jaar 1934 werd deze luchtlijn in samenwerking met de SA
BENA nogmaals verlengd en wel tot Oostende. 

Hoe verleidelijk het ook is, het zou ons te ver voeren (en het 
Maandblad is daarvoor mijns inziens niet de juiste plaats) 
thans meer bijzonderheden en wetenswaardige feiten over de 
„Gok-Expres" neer te schrijven. 

Wél behoeft het onderschrift onder de fotokaart van het 
vliegveld Waalhaven (bladzijde 11 links onderaan) een cor
rectie. De woorden „of van vóór" dienen te vervallen. Deze 
foto dateert namelijk uit de periode 19 september 1934-16 ok
tober 1934, óf uit de periode 21 novemberl934-19 december 
1934, want: 

op 19 september 1934 maakte de Uiver de eerste proefvlucht 
in Nederland en wel boven het vlieg
veld Waalhaven; 

op 16 oktober 1934 vertrekt het vliegtuig om 8 uur van 
Schiphol naar Londen om aan de Mel
bourne-race deel te nemen; 

op 21 november 1934 is de Uiver terug uit Australië op 
Schiphol; 
(van 29 november -1 december 1934 
wordt een extra vlucht gemaakt Am-
sterdam-Caïro en terug) 

op 19 december 1934 gestart voor de fatale kerstvlucht: 
verongelukt bij Rutbah Wells. 

K. OTTE, Middelburg 

DE EERSTE KLM-LUCHTPOST 
In het decembernummer . van 1961 

van het Maandblad verscheen op blad
zijde 424 de volgende opvallende op
roep: 

OPSPORING VERZOCHT: Vermist 
worden exemplaren van de eerste 
luchtpost — ongeveer driehonderd 
brieven — die de KLM heeft vervoerd 
van Amsterdam naar Londen op 5 juli 
1920. 

SIGNALEMENT: Poststukken moeten 
voorzien zijn van zowel het vertrek- als 
het aankomststempel. 
BELONING VAN ƒ25,—. Het Maand
blad, dat al eerder het initiatief nam 
om een eerstedagbrief op te sporen 
van de eerste emissie Nederland van 
1 januari 1852, looft een prijs uit van 
ƒ 25,— voor degene die de eerste mel
ding schriftelqk bij de hoofdredacteur 
doet. De prijs wordt toegekend nadat 
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het hoofdbestuur van De Vliegende 
Hollander de brief aan de hand van de 
stempels als echtgelopen zal hebben 
gewaarmerkt. 

Het werd oktober 1965 voordat deze 
oproep resultaat had. Toen overhandig
de W. baron Six van Oterleek aan de 
onlangs teruggetreden hoofdredacteur 
de envelop die hierbij wordt afge
beeld. 

Het stuk werd voorgelegd aan de 
voorzitter van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Aero-Philatelisten „De 
Vliegende Hollander", die op 8 februa
ri 1966 aan de redactie een brief zond 
van de volgende inhoud: 

„Op 1 november 1965 schreef de 
heer Boerma mij over een luchtpost-
brief, die ik hierbij terugzend. Het doet 
mij genoegen u te kunnen berichten dat 
de Engelse expert F. J. Field mij me
dedeelde dat zijns inziens het rode 
stempel echt is. Dit AIR MAIL EX-
PRESS-stempel werd volgens catalo
gus Champion reeds in 1919 gebruikt 
en was ook in 1920 in gebruik (cf 
British Airmails by N. C. Baldwin). 
Het stempel was dus niet voor enke
le speciale vluchten in gebruik. 

Moeilijker is helaas het vertrek-
stempel op de postzegel. Zoals u weet 
is voor aerofilatelisten belangrijk het 
vertrek- en aankomststempel. Met ver
grootglas en veel goede wil kan men 
als datum lezen 5-7-20, maar de 5 van 
5e juli is nauwelijks te lezen en ook 
1920 (of 1923?) is onduidelijk. Ik raad
pleegde ook de heer Giphart van Het 
Nederlandse Postmuseum. Hij schreef 
mij op 4 februari: „Wij slaagden er 
niet in met loupe, kwartslamp en fo
tografisch de datum te ontcijferen". 

Helaas ontbreekt ook een aankomst
stempel. Zulks is ook niet gebruikelijk 
op post naar Engeland, maar op som
mige stukken komt zo'n aankomst
stempel tóch wel voor en als het dan 
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duidelijk de datum aangeeft, is dat een 
pluspunt. 

Ik hel ertoe over aan te nemen dat 
het stuk wel verzonden is met de eerste 
luchtpostzending naar Engeland, maar 
helaas is de datum van het vertrek-

stempel AMSTERDAM niet fraai." 
Het Dagelijks Bestuur van de Raad 

van Beheer van het Maandblad heeft 
in zijn laatste vergadering besloten dat, 
ofschoon op grond van het rapport van 
de heer Boesman niet onomstotelijk 

bewezen is dat het hier om een echtge-
lopen eerstedagluchtpostbrief gaat, 
toch voldoende gronden aanwezig zijn 
om de heer Six van Oterleek „the be
nefit of the doubt" te geven en hem de 
beloning van ƒ 25,— toe te kennen. 

FILATELISTISCHE BAROMETER 
Voor ons ligt het zeventiende overzicht over een veiling

seizoen (1964 - 1965) van de hand van de bekende makelaar, 
taxateur en veilinghouder J. L. van Dieten te Den Haag. 

Een keurige, met foto's verluchte brochure die niet alleen 
interessant is door Jiaar gegevens omtrent topprijzen be
haald door topstukken, maar ook door de persoonlijke be
schouwingen van de heer Van Dieten over het filatelistisch 
gebeuren in het seizoen 1964-1965 (Groningen en Wipa) en de 
conclusies die hij daaruit trekt ten aanzien van de Amphilex 
1967. 

Hij stelt voorts vast dat de explosieve ontwikkeling van de 
filatelie onverminderd voortgaat en dat het aantal verzame
laars waarschijnlijk is verveelvoudigd. Hij schrijft: „De 
nieuwe verzamelaars werpen zich natuurlijk allereerst op 
de nieuwe uitgiften, waarvan de oplaagcijfers astronomische 
getallen beginnen aan te nemen. Meestal ten voordele van 
de PTT's, helaas dikwijls ten bate van lieden, die een aantal 
PTT's hebben weten „om te kopen" en de uitgifte van post
zegels voor dat land voor een aantal jaren contractueel 
hebben overgenomen. Vanzelfsprekend weten zij dan op ge
duchte wijze, zij het met aantrekkelijke plaatjes, de ver
zamelaars geld uit de zak te kloppen." 

Over de plakkers schrijft de heer Van Dieten: 
„Zoals te verwachten was, grijpt de „zonder-plakker"-rage 
nog steeds sterker om zich heen. Prijsverschillen voor mét 
en zónder plakker worden steeds groter. Ware filatelisten 
zullen er hun schouders voor ophalen en helemaal niet kun
nen begrijpen dat er zelfs verzamelaars zijn, die ook ge

stempelde zegels alleen mét gom willen hebben of FDC's die 
niet geadresseerd of opengesneden zijn! Tenslotte moet 
iedereen op eigen wijze gelukkig worden." 

Bijzonder interessant is zijn filatelistische barometer 
waarvan we hier verkort de voornaamste punten aanhalen: 

„Sterk gevraagd: Klassiek materiaal van vrijwel de gehele 
wereld in superbe kwaliteit. In het bijzonder op brieven of 
met zeldzame stempels. Het land dat dit jaar de grootste 
prijsstijging had was Spanje, voornamelijk voor de zegels 
± 1920 - 1950. Ook Zwitserland (vooral de speciale „bloes") 
en Liechtenstein bleven nog stijgen, alsmede San Marino. Ook 
Nederland is internationaal zeer gevraagd, zowel oud als de 
nieuwere series en een regelmatige prijsstijging mag nog 
steeds verwacht worden. 

Zeer gevraagd zijn de landen Frankrijk, Italië, Vaticaan 
(nog weer iets hoger dan vorig jaar), Scandinavië en I Js 
land. Er is grote buitenlandse belangstelling voor bloes. Ook 
Frankrijk blijft zeer gevraagd. De Franse koloniën zijn be
paald veel minder geworden, de Engelse koloniën aanmerke
lijk beter. 

Weinig gevraagd is er nog maar vrij weinig. Behalve mo
derne uitgiften als Silver Wedding, UPU, EXPO, Vluchte
lingen en in het algemeen allerlei „thematische" verzame
lingen waarvan het aanbod steeds groter is dan de vraag, 
wordt op de veilingen op feitelijk alle landen vlot geboden." 

De vijf veilingen in het seizoen 1964-1965 hadden een 
totale omzet van ƒ 1.789.928,— waarbij 10.537 kavels werden 
verkocht. 

DRUK OP GOMZIJDE 

De secretaris van het Bonds Documentatie Centrum deelt 
het volgende mede: 

In het maartnummer van het Maandblad is op bladzijde 
134 een bericht opgenomen over oudere zegels die gedrukt 
zouden zijn op de gomzijde van het papier. 
Allereerst wordt de 7V2 cent Jubileumzegel 1923 vermeld. 
Deze Jubileumzegels zijn in plaatdruk op genat papier uit
gevoerd en pas na droging gegomd. In dit geval lian de 
voorzijde gegomd zijn, hetgeen ons zeer onaannemelijk voor
komt daar dit bij het gommen direct zou zijn opgevallen. 
In ieder geval ligt de gom op het zegelbeeld! 
Dan de Kinderzegels van 1962. Hierbij is de waarde niet 
vermeld. Deze zegels zijn op de grote Reginapers aan de 
rol gedrukt op reeds vooraf gegomd papier. De gom op de 
normale achterzijde is dus de oorspronkelijke en de gom op 
voorzijde moet op een of andere wijze daarop gekomen of 
aangebracht zijn nadat de vellen (of het betreffende vel) 
reeds gedrukt en geperforeerd waren. 

In beide gevallen ligt de gom — al dan niet achteraf 
aangebracht — op het al gedrukte beeld en zijn deze zegels 
in geen enkele opzicht met de nu gevonden druk op de gom 
bij de Marinierszegels te vergelijken. 

Het komt het BDC nuttig voor hierop te wijzen omdat 
het al meermalen overduidelijk is gebleken dat vele lezers 
snel verkeerde conclusies trekken, vooral als het gaat om 
afwijkingen die misschien wel zeer lucratief zouden kunnen 
zijn. 

In het maartnummer van PTT-Bedrijfsbanden, het maand
blad voor het personeel van het Staatsbedrijf, verscheen onder 
de titel „Lof van de postzegel - spiegel van onze nationale en 
culturele ontwikkeling", een bijzonder lezenswaardig, van 
vele afbeeldingen voorzien artikel over de Nederlandse post
zegel. 

De verdienste van de anonieme schrijver is dat hij in kort 
bestek weet aan te tonen dat de filatelist op gelijk niveau met 
de bibliofiel of de muziekliefhebber wordt aangetrokken tot 
een hoogwaardige uiting van cultuur. 

„De postzegel is uiteraard wel drukwerk maar behoort tot 
de categorie grafische Produkten van hoge kwaliteit en heeft 
veelal een opmerkelijk artistieke betekenis". „Deze kleine 
stukjes „waardepapier" stellen in bonte afwisseling telkens 
een ander facet van onze nationale ontwikkeling en van de 
vaderlandse groei op wetenschappelijk en cultureel gebied in 
het licht". 

Ziehier enkele citaten, die duidelijk maken hoezeer de post
zegel verweven is met de ontwikkelingsgeschiedenis van ieder 
land en dikwijls een nog veel te weinig begrepen deel vormt 
van het nationale openbare kunstbezit. 
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OVER DE OOSTGRE 

aEKTRIFIZIERUNG 
VOBERHWJSEN ARNH 

Elektrificatie Amhem-Oberhausen 
Zoals onze lezers wel bekend zal zijn is er de laatste tijd 

hard gewerkt aan de elektrificatie van het baanvak Amhem-
Oberhausen. Wanneer deze voltooid zal zijn komt hierdoor 
een rechtstreekse elektrische treinverbinding tussen Neder
land en het Ruhrgebied tot stand. De verbinding zal in de 
zomerdienst 1966 voor het eerst gereden worden. De „ope-
ningsrit" zal echter al op 18 mei aanstaande worden gemaakt. 

Deze in de spoorwegverbinding tussen Nederland en Duits
land zeer belangrijke verbetering zal zowel in Oberhausen als 
in Arnhem met een speciaal poststempel worden herdacht. In 
samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Spoor-
weg-philatelisten en het Bundesbahn-Sozialwerk/Briefmar-
ken Sammlergemeinschaft Essen wordt een speciale kaart 
uitgegeven met Nederlands en Duits opschrift. De kosten van 
deze kaart, toegezonden uit Arnhem of uit Oberhausen be
dragen ƒ 0,50 per stuk. Twee kaarten — voor elk der stempels 
één — kosten dus ƒ 1,—. U kunt deze kaarten bestellen door 
overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 87 81 26 
ten name van A. van Woudenberg, Lindenlaan 5 te Wamsveld 
(zowel voor de kaarten uit Arnhem als uit Oberhausen). Mocht 
u de kaarten niet „toegeadresseerd" maar onder couvert wil
len ontvangen dan dient u daartoe een voldoende gefrankeerde 
en geadresseerde envelop aan de heer van Woudenberg toe 
te zenden. Het Arnhemse stempel zal het vooraanzicht van 
het station te Arnhem afbeelden. Het stempel Oberhausen 
van de E-loc die ook afgebeeld is op de 40 Pf. zegel van de 
IVA-zegel. Dank zij de medewerking van de heer Paeschke 
uit Wesel, die dit laatste stempel ontwierp, kunnen wij u dit 
hierbij al laten zien. 

Met „zegels in bijzondere samen
hang" heeft de Duitsland-verzamelaar 
het de laatste tijd niet erg moeilijk. 
Na de „troebelen" met de postze
gelboekjes in 1960 die plotseling op 
papier met liggend watermerk ver
schenen en waarvan de speciaalverza
melaar een „Urdruck" en een „Neu
druck" onderscheidt — ze werden na
melijk ten behoeve van de verzame
laars nagedrukt op papier met liggend 
watermerk maar in toch iets andere 
kleurnuances — kwam er slechts wei
nig nieuws meer. In oktober 1961 wer
den er boekjes uitgegeven van de 10 
Pf. „Dürer", zowel voor Berlijn als 
voor de Bondsrepubliek. Uit de voor 
deze boekjes aangemaakte vellen ken
nen we voor beide gebieden de „tête-
bêche" en de „tête-bêche met tussen-
strook". In de zomer 1963 kwamen toen 
de waarden van 5, 15 en 20 Pf. van de 
„beroemde Duitsers" aan de beurt. 
Deze zijn beschreven in het Maand
blad van november 1963. Voor wie dat 
niet meer heeft nog even een recapi
tulatie: Gewone „tête-bêche" bestaat 
van de 5, 15 en 20 Pf. „Tête-bêche met 
tussenstrook" bestaat van de 5 en 15 
Pf. aan elkaar en van de 20 Pf. Deze 
uitgave van 1963 is alleen in de Bonds
republiek verschenen, niet in West-
Berlijn. 

Sinds kort zijn er weer nieuwe boek
jes waarin nu de zegels „Duitse bouw
werken uit twaalf eeuwen" verwerkt 
worden. In Berlijn heeft men ze met 
zegels van 10 Pf.; uit de vellen komen 
weer de gebruikelijke „tête-bêche" en 
„tête-bêche met tussenstrook" (afbeel
ding IA en IB). In de Bondsrepubliek 
heeft men boekjes met 5 Pf. (Alber
tus Magnus, want in de „Bouwwerken
serie" is nog geen 5 Pf. verschenen!) 
en 15 Pf. en boekjes met 20 Pf. In de 
vellen voor dit laatste boekje vinden 
we weer de „tête-bêche" en „tête-
bêche met tussenstrook" (afbeeldin
gen 2A en 2B). In het eerste boekje 
is de „tête-bêche" van de 5 Pf. in niets 
te onderscheiden van deze combinatie 
van 1963. Doch de 15 Pf. in „tête-
bêche" is natuurlijk wel nieuw (afbeel
ding 3). Op één punt willen we in dit 
verband nog even uw aandacht vesti
gen: op de bovenranden van het vel. 
Bij de „loketvellen", om ze zo maar 
aan te duiden, zijn deze voorzien van 

telcijfers (afbeelding 4A). Bij de vellen 
voor de aanmaak van postzegelboek
jes zouden deze telcijfers niet passen 
en daarom loopt er een streep over de 
velrand (afbeelding 4B). Die is er ech
ter alleen omdat dit laij het drukken 
beter uitkomt. 

En na dit zegelnieuws ook nog even 
een stempel, dat we helaas te laat in 
ons bezit kregen om nog in het vorige 
nummer te plaatsen: Hitzacker 10 
maart 1966, met initialen B. & C. 

FL. 

I l l l l l i j i 

MMMMAÉftftAAft 
AA 

IA. BERLIJN 10 Pfennig DresdenISaksen, 
tête-bêche 
IB. BERLIJN. W Pfennig. DresdenISaksen. 
tête-bêche met tussenstrook 
2A West-Duitsland. 20 Pfennig. Lorsch/ 
Hessen, tête-bêche. 
2B. West-Duitsland. 20 Pfennig. Lorsch/ 
Hessen, tête-bêche met tussenstrook. 
3 Nieuw Tête-bêche van West-Duitsland. 
75 Pfennig. Berlijn/Tegel. 
4A. Zegel van ,,loketvel" met telcijfers op 
de velrand. (5 Pfennig Albertus Magnus, 
West-Duitsland). 
4B Zegel van „postzegelboekjesvel" met 
gearceerde balk op de velrand. (5 Pfennig 
Albertus Magnus, West-Duitsland). 

1966T 

Wij zagen dit stempel zelfs al op een originele „trouw
foto". Hierbij behoeft men met aan truckage of verval
sing te denken. In Duitsland bestaat namelijk de regel 
dat gelegenheidsstempels nog vier weken na dato als 
„welwillendheidsafstempeling" gebruikt mogen worden. 
„Echt gelopen" hebben alleen de stukken die dit stem
pel op de 10de maart kregen. Maar daarna zijn er nog 
vele gestempeld — die dan netjes in een enveloppe aan 
de afzender worden teruggezonden. 
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WIJ ONTVINGEN BOEKENPLANK 
CATALOGUS POSTZEGELVEILING 413 EN 414 

J. L. van Dieten, Anna Paulownastraat 58, Den Haag, ge
brocheerd, machinecoated papier, 84 bladzijden, formaat 16'/2 
X 25 cm, in bewerkt kartonnen omslag; idem catalogus 414, 32 
bladzijden, waarvan 13 als fotobijlage. 

Deze catalogi, keurig verzorgd als altijd, zijn beide op de 
omslag voorzien van het sterk vergrote medaillon met de beel
tenis van koning Willem III van de eerste emissie. Een toe
passelijke versiering omdat catalogus 413 meer dan 900 af
beeldingen geeft van de emissie 1852, alle voorzien van half
rondstempels: de collectie Wolff de Beer! 

In catalogus 414 treft men ruim 125 afbeeldingen aan van 
brief stukken met zegels en stempels van de eerste vijf emis
sies van Nederland en de eerste emissies van Nederlands-
Indië: de collectie brieven van K. J. Elderink, Enschede. 

DE AERO-PHILATELIST, maandblad van de Nederlandsche 
Vereeniging van Aero-Philatelisten „De Vliegende Hollan
der", 29e jaargang nummer 2, februari 1966, nummer 3, maart 
1966, onder redactie van C. J. M. M. van der Zijden (AIJP), 
Kaakstraat 152, Eindhoven-noord. 

Het blad publiceert de erelijst van de Dr. Robert Paga-
nini-Prijs, die er als volgt uitziet: J. Dellenbag (1955), R. To-
cila (1956), dr. M. Kronstein, Verenigde Staten (1957), drs. J. 
Boesman (1958), C. v. d. Zijden (1959), K. Dahmann, Duits
land (1960), N. C. Baldwin, Groot-Brittanië (1961), M. Weil, 
Zwitserland (1962), J. Hénin, België (1963), W. Baron Six 
van Oterleek (1965). Deze jaarlijkse onderscheiding van „De 
Vliegende Hollander" wordt toegekend door een kapittel 
bestaande uit de in de laatste vijf jaar onderscheiden per
sonen. De prijs voor 1966 wordt uitgereikt op de jaarver
gadering op 15 mei te Utrecht. 

De Dag van de Aero-Philatelie is voor 1966 vastgesteld 
op zaterdag 1 oktober. 

In het maartnummer begint de redacteur C. J. M. M. van 
der Zijden een artikelenreeks over stempelkunde onder de 
titel „Marcophilie". Het eerste deel is gewijd aan „onder
brekingstempels". 

DE BEELDFILATELIST, orgaan van de vereniging „De 
Beeldfilatelist", maart 1966, 15e jaargang, nummer 2, redac
tie: Ruusbroecklaan 23, Eindhoven. 

In dit nummer presenteert M. de Meijer de derde aflevering 
van zijn moord-verzameling, terwijl W. H. Gravestein — 
evenals in ons blad de heer Smeken — de fossielen op post
zegels bestudeert: „Prehistorische Sauriers", waarbij de be
kende Poolse series tot onderwerp werden gekozen. L. houdt 
zo maar een praatje, waarin hij pleit voor beter begrip tus
sen de verzamelaars onderling ten aanzien van het ver-
zamelgebied van de ander. De studiegroep U.N.O.-U.P.U.-
Europa kreeg een gewijzigde redactie; de heer Tj. v. d. Vlugt 
droeg wegens tijdgebrek zijn functie over aan mejuffrouw 
M. Rijpkema, Kasteellaan 87, Heerlen (secretariaat) en aan 
W. Waaijenborg te Rotterdam (Europa). 

PERSONALIA 
A. van Woudenberg FlP-sectieleider 

Naar wij vernemen is de heer A. van Woudenberg te 
Warnsveld benoemd tot leider van de FIP Sectie I l lb „Spoor
wegmotieven", terwijl als zijn plaatsvervanger zal optreden 
de heer S. Paeschke te Wesel. Gaarne wensen wij de beide 
heren geluk met hun benoeming. Dat de leiding van deze 
actieve groep van thematische verzamelaars nu in Nederland 
is gekomen verheugt ons zeer. 

Tapling-medaille voor W. E. Gerrish 
De bekende Britse Nederland-specialist W. E. Gerrish is 

onderscheiden met de Tapling-medaille voor zijn bijdrage 
„Netherlands 1876", die verschenen is in The London Phila
telist van november 1964 tot maart 1965. Deze hoge onder
scheiding, die wordt toegekend voor het beste artikel in een 
jaargang van het Britse blad, is te vergelijken met de Leon de 
Raay-medaille van het Maandblad. 

CATALOGUS van postzegels, poststempels, frankeermachine-
stempels e.d. betrekking hebbende op XVIII OLYMPISCHE 
SPELEN 1964, uitgave Studiegroep „Sport & Spel" van de 
vereniging „De Beeldfilatelist"; samenstelling J. E. Stolk -
AIJP; druk en lay-out Phila-Motiv, Zwanenburg; 100 blad-
zvjden losbladig, formaat 16VÏ X 22 cm; prvjs ƒ 6,—. 

Een goed gestencilde catalogus met een duidelijke beschrij
ving van de zegels die door 89 landen ter gelegenheid van 
de Olympische Spelen in Tokio werden uitgegeven, tezamen 
met een opgave van de gebruikte bijzondere stempels waar
onder die van zes landen die geen speciale zegels uitgaven. 
Niet minder dan 34 bladzijden illustraties verlevendigen en 
verduidelijken dit gedegen werkstuk. 

In het voorwooi-d verzucht de schrijver dat de stroom van 
uitgiften ter gelegenheid van deze sportmanifestatie de af
metingen van een lawine heeft aangenomen, mede als gevolg 
van de grote hoeveelheid ongewenste uitgiften en maakwerk 
ten bate van officiële en particuliere schatkisten. Stolk 
schrijft naar aanleiding daarvan onder andere: 

„Welke omvang dit euvel heeft aangenomen blijkt uit de 
uitgiften van de zeven aan de Perzische Golf liggende 
Sjeikdommen, die tezamen een bevolking hebben van 
80.000 zielen Van deze zeven staatjes zijn er vijf gekomen 
met één of meer Olympische series, waarvan de meeste ge
tand en ongetand en „gecompleteerd" met getande en on
getande blokken. Sedert de 18e eeuw staat deze kuststrook 
in de atlas aangeduid als „De Piratenkust". De tijden ver
anderen en de mens past zich aan!" 

De catalogus is ook verkrijgbaar tezamen met die van de 
IXe Olympische Winterspelen en een algemeen deel over de 
Olympische Spelen van 1960-1964 voor ƒ 10,—. Leden van 
„De Beeldfilatelist" betalen de helft. Bestellingen per giro 
(postrekening 98 02 31 ten name van C. G. van Veenendaal 
te Arnhem). 

VLIEGBRIEVEN-CATALOGUS van Nederland, Indië-lvjn, 
Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Curasao, Ned. Antillen, 
Suriname door drs. J. Boesman (AIJP), vierde editie; Copy
right 1966, Ned. Vereeniging van Aero-Philatelisten „De Vlie
gende Hollander", Den Haag; 208 bladzijden, tormaat IOV2 x 
2IV2 cm, paperback in gecoate kartonnen omslag; oplage 550 
exemplaren, prqs ƒ 12,50. 

De schrijver heeft de rijk gedocumenteerde stof verdeeld 
in zeven hoofdstukken: Van, in en naar Nederland; Neder-
land-Indië v.v.; Nederlands-Indië; Nieuw-Guinea; Curagao -
Nederlandse Antillen; Suriname en IJspostvluchten. 

Behalve de datum en het gevlogen traject, vermeldt het 
boekwerk bijzonderheden over de vlucht, de registratieletters 
van het vliegtuig, de naam van de piloot, het voorkomen van 
stempels, het gewicht of het aantal van de vervoerde post
stukken en tenslotte de prijs. 

Over de prijs schrijft de auteur dat deze is uitgedrukt in 
Nederlandse guldens en in onderling overleg overeenkomstig 
vraag en aanbod, de belangrijkheid van de vlucht en het 
aantal bekende stukken is vastgesteld. De prijzen gelden 
voor ongevouwen, schone poststukken, zonder doorgehaalde 
adressen, met normale frankering. 

De catalogus vermeldt ruim 1500 poststukken en is met 
35 afbeeldingen van stempels geïllustreerd. De lijst werd in 
september 1965 afgesloten; aanvullingen verschijnen in het 
verenigingsmaandblad „De Aero-Philatelist". 

De Vliegbrievencatalogus is door tussenkomst van de post-
zegelhandel verkrijgbaar. 
CANADA, the Admiral stamps of 1911 to 1925 door Hans 
Reiche. Uitgever niet aangegeven. Verkrijgbaar bij Bobson 
Lowe Ltd. 50 Pali Mall, London SWl, prijs 35/- incl. port. 
GeïU. 136 pags 23 cm, paperback. 

Dit boek behandelt de eerste serie met het portret van Ko
ning George V in admiraalsuniform en is gebaseerd op „Notes 
on the 1911-25 Issue" van G. C. Marler uitgegeven in 1951. 

Dit werk, te vergelijken met het boek van Cley over de 
emissie 1864, doch nog niet zo uitgebreid wat de achtergron
den betreft, ontleent zijn belang aan het feit, dat hier een 
emissie wordt behandeld, die nog bereikbaar is voor velen. 
Dat het een plaatdrukemissie is verhoogt de aantrekkelijkheid 
aanzienlijk, althans in mijn ogen, daar de plaatdruk nog steeds 
niet overtroffen is als techniek voor de vervaardiging van 
postzegels. 
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De periode 1911 tot 1925 omvat een vijftiental jaren, die 
gekenmerkt zijn door velerlei invloeden en ontwikkelingen 
die bij deze zegels zijn terug te vinden. Aanvankelijk werd 
van vlakke platen gedrukt, waarna men overging op de rota
tiepers, zoals die ook in Zweden en in Tsjechoslowakije in 
gebruik kwamen. In het begin paste men de klassieke „natte" 
plaatdruk toe op ongegomd papier. Daarna in 1922 begon men 
met de „droge" plaatdruk op gegomd papier en het duurde tot 
1926 voordat men geheel was overgeschakeld. Hierdoor vin
den we kortere en smallere zegelbeelden bij de oudere op
lagen door het krimpen bij het drogen. 
Een ander interessant punt vormen de verschillende typen 
vellen van twee of vier maal honderd zegels met witte banen 
ertussen en 200 of 400 zegels. De laatste werden doorgesneden 
tot loketvellen van 100, waardoor zegels met afgesneden ran
den voorkomen, die een specialist niet mag veronachtzamen, 
omdat ze door de afgesneden zijde(n) naar afkomst zijn te 
identificeren. 

Op de buitenvelranden komen verschillende bedrukkingen 
voor, die eveneens kunnen bijdragen tot identificatie. 

Over de bestaande typen, retouches en dergelijke alsmede 
over het papier vindt u ook uitgebreide bijzonderheden. Hier 
vindt u ook de oplossing voor de merkwaardige gecombineer
de perforatie 8 en 12. De eerste werd gebruikt voor de zegels 
in rollen en de laatste voor de vellen. 

De oplossing van het raadsel is eenvoudig. In juni 1931 had 
men wegens een tarief wijziging behoefte aan vellen van de 
3 cents, doch beschikte slechts over vellen, die al voor de 
automaatrollen waren geperforeerd. Deze perforeerde men 
op de vellenperforeermachine horizontaal, waardoor de 3 cent 
rood L12 X 8 ter wereld kwam. 

Verder vindt u hoofdstukken over de proeven, de tarieven 
en de afstempelingen, terwijl aan het einde negen pagina's 
illustraties zijn opgenomen, doch weinig literatuurverwij
zingen, hetgeen voor ons nauwelijks een bezwaar mag heten. 

Het boek heeft mij gepakt, ook al omdat ik me bezighoud 
met een bepaald facet van deze emissie: de voorafstempe
lingen in de vorm van opdrukken. Het heeft mijns inziens 
wel enkele tekortkomingen, vooral voor degene, die deze 
emissie wil aanpakken en met de techniek niet volkomen op 
de hoogte is. Er wordt gezegd, dat de oudste oplagen van 
vlakke platen zijn gedrukt, doch daar houdt het ook op. Ken
nelijk is men later op rotatiedruk overgegaan. Enige aan
wijzing hieromtrent vinden we niet. 

In het hoofdstuk „Tarieven" staan aperte fouten en het is 
verre van volledig, terwijl ook de afstempelingen naar mijn 
smaak meer aandacht verdienen. Hier vindt u literatuur
verwijzingen doch het zal wel moeilijk zijn betreffende publi
katies in handen te krijgen. 

Desondanks is het boek onmisbaar voor degene, die zich tot 
deze zegels aangetrokken voelt omdat ze nog te vinden en be
taalbaar zijn en de gelegenheid bieden naar hartelust de speur
zin te scherpen en te bevredigen. Voor grotere verenigings
bibliotheken zeker ten sterkste aan te bevelen om de leden de 
gelegenheid te bieden eens te ontsnappen aan het eeuwige 
Nederland en Overzeese Rijksdelen verzamelen! 

J. DEKKER 
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PERSONALIA 

In memoriam 

C. D. RICARDO 

Op 9 maart 1966, enige dagen voor het verschijnen van 
het maartnummer van het Maandblad waarin nog een bij
drage van hem was opgenomen, overleed te 'sGravenhage 
onverwacht de heer C. D. Ricardo, Costerusridder en oud
voorzitter van de NederlandschIndische Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars (19411951). 

De filatelie in het algemeen en die van Nederland in het 
bijzonder heeft in hem een van de prominentste verzame
laars verloren. Hij werd geboren op 13 juni 1897 en was dus 
nog geen 69 jaar oud bij zijn heengaan. 

De Costerusmedaille, die hem in 1951 werd toegekend, 
kreeg hij voor zijn pioniersarbeid op het gebied van de zegels 
en stempels van de Japanse bezetting. Het Engelse deel van 
die collectie (Malaya, BritsBorneo, Birma en Hongkong) is 
onlangs in Londen geveild. 

Ik heb het voorrecht gehad al in het voormalige Neder
landsIndié regelmatig met hem in verbinding te staan en 
het laatste halfjaar bezocht ik hem maandelijks. Ik beschik 
niet over een volledig inzicht inzake alle filatelistische pres
taties van de heer Ricardo, maar ik heb wel inzicht in het 
werk dat hij heeft verricht om de postale geschiedenis van 
de Japanse bezettingsuitgiften tot klaarheid te brengen. Met 
de grondigheid hem eigen zocht de heer Ricardo zijn infor
maties bij de bron op; geen afstand — letterlijk en figuur
lijk — was hem daarbij te groot. 

Met initiatief, doorzettingsvermogen, logische gedachten
gang en ondernemendheid zocht hij zijn gegevens bij elkaar 
en voor het resultaat daarvan zijn wij — leden van Dai 
Nippon — hem nog steeds dankbaar. Hij wist met een be
paalde onfeilbaarheid het kaf van het koren te onderschei
den, had een open oog voor alle facetten en bleef, ondanks 
het feit dat hij — filatelistisch gezien — ons een „meester" 
was, een eenvoudige toegankelijke figuur, wiens deur voor 
belangstellenden steeds open stond. Tientallen malen is ge
bleken dat zijn inzicht inzake uitgiften, gebeurtenissen en 
gegevens juist was en men moest met keiharde feiten komen 
aandragen wilde men hem van bepaalde standpunten doen 
afstappen. 

Al in Indië zijn op zijn initiatief de drie geïllustreerde 
„Periodieke publicaties" inzake de Japanse bezettingsuitgiften 
tot stand gekomen. Later verschenen in het Maandblad in 
de jaren vijftig regelmatig artikelen van zijn hand over de 
Japanse uitgiften in de residenties van Sumatra, ondertekend 
Dai Nippon. Nu wij jaren verder zijn en wij door zorgvuldige 
studie op dit terrein heel wat wijzer zijn geworden, kan 
ik bevestigen hoe juist, afgerond en compleet de mededelin
gen van de heer Ricardo op dit gebied steeds waren. Zijn 
publikaties zijn uitermate betrouwbaar gebleken en vormen 
nog heden een van de schaarse bronnen waaruit verzame
laars hun gegevens putten. De naam „Ricardo" heeft in dit 
verband een aureool van juistheidbetrouwbaarheidecht
heid. 

Zijn verzameling Japanse bezetting is de meest afgeronde 
en complete die ik ken en die alle facetten van de Japanse 
bezetting in alle gebieden „groots" vertegenwoordigt. Ze 
bevat allergrootste zeldzaamheden en staat op wereldniveau. 
Ook de opzet van al zijn verzamelingen geschiedde met de 
grootste liefde, zorg en gevoel voor harmonie. Al geruime 
tijd vormde het Rode Kruis zijn grote liefde. Hij ontving de 
Medailles van Verdienste in zilver van het Nederlandse (1963) 
en het Franse (1964) Rode Kruis, „wegens belangrijke dien
sten het Rode Kruis bewezen". 

De laatste jaren was hij met het verzamelen van de Ja
panse bezettingszegels niet meer actief. Hij voelde zich wat 
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teleurgesteld door gebrek aan informaties en medewerking 
van andere filatelisten. Hij moest het allemaal „alleen doen". 

Ook zijn vertrouwen in tentoonstellingsjury's — nationaal 
en internationaal — was niet groot. Hij was van mening dat 
de juiste waarderingen niet op de juiste plaats terecht 
kwamen. 

Ik onderga het heengaan van deze dynamische en sympa
thieke filatelist als een persoonlijk verlies en hoop dat zijn 
echtgenote de kracht zal vinden om het wegvallen van zijn 
onvervangbare figuur te verwerken. 
Putten, T. VRIJDAG. 

A. Bruynes overleden 
Op 15 maart is te Arnhem plotseling overleden de heer 

A. Bruynes, bekend om zijn verzameling „Epauletten en 
Médaillons" en van eofilatelistische brieven van België. 
Zijn inzending op onze laatste drie nationale tentoonstellin
gen, Rotterdam 1961, Bretep 1963 en Grunopost 1965 werd 
met verguld zilver of zilver bekroond. Ook in het buiten
land (Melusina, Luxemburg en Meran 1963) viel hem deze 
onderscheiding ten deel. Steeds wist de heer Bruynes zijn 
verzameling te verbeteren en uit te breiden en onlangs is 
hij overgegaan tot een geheel nieuwe opzet in de hoop hier
mee op de UPHILEX een gooi naar het goud te doen. He
laas is dit hem niet gegeven geworden. 

Door zijn grote kennis — niet alleen van de Belgische 
klassieke zegels, maar van het gehele terrein van de filate
lie — en zijn onbaatzuchtigheid deze kennis over te dragen 
en anderen te helpen, heeft hij zich, zowel in zijn vereni
ging De Globe, waarvan hij meer dan 25 jaar lid was, als 
daarbuiten, vele vrienden verworven. Zij allen constateren 
dat met de heer Bruynes een groot filatelist en een goed 
en eerlijk mens is heengegaan. 

L. A. Donker, 
erelid der Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging 

Tijdens de jaarvergadering van de Rotterdamsche Philate-
listen-Vereeniging heeft het bestuur bij monde van de vice-
voorzitter aan de vergadering voorgesteld de voorzitter dokter 
L. A. Donker te benoemen tot erelid. 

Het is niet gebruikelijk, dat een zittend bestuurslid deze eer 
te beurt valt; er waren dan ook zeer bijzondere redenen voor. 

Dokter Donker was die maand twintig jaar bestuurslid 
waarvan de laatste vijftien jaar voorzitter; hij volgde in 1951 
de heer J. C. Norenburg op. In deze afgelopen vijftien jaar 
heeft hij op uitstekende manier leiding gegeven aan wat nog 
steeds is de grootste plaatselijke vereniging van postzegel
verzamelaars in Nederland. Zijn beroep bracht met zich mede, 
dat hij steeds met allerlei mensen uit alle lagen der bevolking 
in aanraking kwam; dit is hem als voorzitter goed van pas 
gekomen. 

Maar niet alleen is dokter Donker een goed bestuurslid, ook 
als filatelist is hij zeer bekend. De door hem verzamelde ge
bieden zijn zo talrijk, dat het eenvoudiger zou zijn op te geven, 
wat hij niet verzamelt! Verschillende collecties kregen op na
tionale tentoonstellingen bekroningen, wij noemen slechts 
enkele: Nederland eerste emissie en de puntstempels, oud-
Engeland, Roemenië, Griekenland. Voor de Uphilex heeft hij 
een aantal nieuwe verzamelingen opgezet die naar wij, hem 
kennende, mogen verwachten, ook weer zullen uitmunten 
door kwaliteit en opzet. 

De vergadering heeft bij acclamatie de benoeming aange
nomen doch daaraan de voorwaarde verbonden, dat hij voor 
een verdere vijf jaren zou „bijtekenen" als lid en voorzitter 
van het bestuur. 

Ook het Maandblad zendt dokter Donker zijn hartelijke ge
lukwensen. H 

Med. Dr. James J. Matejka, F.R.P.S.L. 
Dr. J. J. Matejka, vermeld op de lijst van nieuwe „Fellows" 

van de Royal Philatelie Society (februarinummer, bladzijde 
84) heeft de Amerikaanse nationaliteit. Zi jn 'vader is in 
Tsjechoslowakije geboren en naar de Verenigde Staten ge
ëmigreerd. Dr. Matejka is lid van het presidium van de 
FIS A en woont in Chicago. Abusievelijk hebben wij vermeld 
dat hij Tsjechoslowaak was. 

Wisselbaker voor mr. A. van der Flier AUF 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie heeft in haar voorjaarsvergadering op 18 maart 
met onverdeelde instemming vernomen dat het Dagelijks 

Bestuur de wisselbeker voor het beste beeldfilatelistische 
artikel in de afgelopen jaargang van het Maandblad heeft 
toegekend aan mr. A. van der Flier AIJP, eerste secretaris 
van het Dagelijks Bestuur. 

Mr. van der Flier, die penningmeester is van de Association 
Internationale des Journalistes Philatéliques, heeft „Een 
treinreis naar Wenen" geschreven voor het meinummer van 
vorig jaar, verlucht met zegels en stempels ter gelegenheid 
van de inteiuiationale postzegeltentoonstelling WIPA in de 
Oostenrijkse hoofdstad. Deze beker, die door de Nederland-
sche Vereeniging van Postzegelhandelaren in 1963 ter beschik
king van het Maandblad werd gesteld, werd nog niet eerder 
uitgereikt. 

P. Th. H. van der Heyden erelid van „Eindhoven" 
De heer P. Th. H. van der Heyden werd in februari 

benoemd tot erelid van de Philatelistenclub „Eindhoven", 
waarvoor hij uitzonderlijke verdiensten heeft gehad. De heer 
Van der Heyden is vertegenwoordiger van de niet-eigenares-
sen in de Raad van Beheer van het Maandblad, aangewezen 
door de Nederlandsche Bond van Filatelisten-Verenigingen. 
Wij wensen hem van harte geluk met deze grote onder
scheiding. 

Dr. F. G. E. Nilant 
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Republiek 

Suid-Afrika heeft een kleine commissie zich bezig gehouden 
met de voorbereiding van een beknopte serie herdenkings
postzegels. 

In deze commissie heeft zitting gehad onze redacteur voor 
dit gebied, dr. F. G. E. Nilant, als professor in de kunstge
schiedenis verbonden aan de Universiteit van Pretoria. 

De emissie zal afwijken van de bijzondere postzegels, die 
normaal bij herdenkingen werden uitgegeven. Als bijzonder
heid vernemen wij dat een voorgestelde waarde van 12̂ /4 cent 
niet is opgenomen om de filatelisten niet op te hoge kosten te 
jagen, voorwaar een loffelijk besluit en wellicht een gevolg 
van het opnemen van een filatelist in de commissie! 

Wij zien de bijzondere zegels met spanning tegemoet. H. 

INGEZONDEN 
Ingezonden I 

Het artikeltje op bladzijde 66 van het februarinummer gaf 
de heer A. Smit te 's-Gravenhage aanleiding ons het volgende 
te schrijven: 

„VOL PENSION MET POSTZEGELS, ja dat had ik in Hotel 
Moy in Oberhofen aan het meer van Thun (Centraal-Zwitser
land). 

Op een schaal in het kantoor lag de dagelijks aangevulde 
„voorraad" uitgestald en elk der gasten kon daarvan de zegels 
nemen waaraan hij of zij behoefte had. En ik verklap geen 
geheim als ik vertel dat ik er in de loop van een veertiendaags 
verblijf menige aanwinst, zowel van Zwitserland als van ver
schillende Europese landen, uitsleepte." 

Een hoopgevende reactie die we onmiddellijk ter kennis 
hebben gebracht van de ,,Hotel-Revue". Wellicht besluit 
Zuster Anna tot een nieuwe oproep tot de hoteliers en wel 
vlak voor het seizoen. REDACTIE 

Ingezonden n 
De „Zilveren" catalogus! Geen handboek? Wat dan? 

Op de in oktober in Assen gehouden vergadering van het 
P.O.N, (het Philatelistisch Overleg in het Noorden, statuut-
loos contactorgaan van acht verenigingen van filatelisten in 
Noord-Nederland, wel en niet aangesloten bij de Bond) kwam 
ook de nieuwe NVPH-catalogus ter sprake. 

Er heerste vrij veel overeenstemming over het keurige 
boekje dat een opsomming met enkele bijzonderheden geeft 
van wat er aan zegels in Nederland en Overzeese Rijksdelen 
is verschenen. In positieve zin over de uitvoering. In negatieve 
zin over de bedoeling. Met een ongeveer gelijktijdig met de 
catalogus ontvangen offerte van een bekend handelaar als 
vergelijkingsmateriaal was er alle aanleiding om bij de ge
catalogiseerde prijzen een vraagteken te plaatsen. 
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De ondergetekende kreeg opdracht over dit onderwerp iets 
in het maandblad te schrijven. Toen ik in het oktobernummer 
het artikel van de heer Heusdens zag, meende ik al van de 
opdracht ontslagen te zijn nog voor ik een letter op papier 
had gezet. Het artikel is immers zo uitgebreid en van zoveel 
tabellen voorzien dat het, zo dacht ik, beslist wel licht zou 
brengen in de duisternis van de bedoelingen van de catalogus
prijzen. 
De heer Heusdens schreef dat het geen handboek is. Een hand
leiding echter ook niet. Een handboek moet meer gegevens 
bevatten dan de bedoeling van de NVPH is en een handleiding 
moet ergens heenleiden. Bijvoorbeeld: naar de handelaars-
prijzen. Door percentsgewijze herleiding van de catalogusprijs 
zou men tot de handelsprijs kunnen komen. Zo, om iets te 
noemen, de nummers 771 tot en met 773; postfris: ƒ 1,75 zegt 
de NVPH en ƒ 3,50 zegt de handelaar. Dus 200 procent van de 
NVPH is de handelsprijs. Dat is natuurlijk niet zo want ge
meenlijk gaat men (verzamelaars) onder elkaar uit van een 
percentage beneden de 100, bijvoorbeeld 60 tot 70 procent. 
Bovendien blijken de handelaarsprijzen een wisselend per
centage weer te geven. 

Wel konden de P.O.N.-afgevaardigden zich goed voorstel
len, dat kopers graag de catalogus hanteren en verkopers lie
ver de handelaarsprijzen als uitgangspunt nemen. Dat zou 
kunnen betekenen, dat de handel die zelf de catalogusprijzen 
veroorzaakt (in het boekje) verkoopprijzen hanteert, die 
maar weinig verband houden met de catalogus. Maar wat is 
dan het doel van het inmiddels drie gulden vijfenzeventig 
kostende boekje? Dat is de vraag, die ik in het overigens bui
tengewoon interessant artikel van de heer Heusdens niet be
antwoord kon vinden. Misschien zou hij deze moeilijkheid, 
waarmee vele verzamelaars (onderling ruilende) zitten, in 
een verlengstukje op zijn artikel willen bespreken. Bij voor
baat dank namens de P.O.N, en zijn leden. 

H. W. DE RUIJTER, 
Drachten. 

De heer De Ruijter vraagt namens het P.O.N, wat de catalo
gus van de NVPH dan wel is als hij geen handboek of hand
leiding is. Het antwoord is kort: een speciale catalogus! De 
prijzen worden ieder jaar door een zeer deskundige commissie 
herzien en in het resultaat weerspiegelt zich wat „de markt" 
voor iedere serie is: wat de zegels in winkels kosten, wat ze 
op de groothandelbeurzen inkoop kosten, wat ze bij veilingen 
opbrengen. 

Wanneer een handelaar 200 procent catalogus vraagt, wil 
dat nog niet zeggen dat een bepaalde zegel dan ook die waar
de heeft: er zullen echt wel handelaren zijn die 100 procent 
en mogelijk minder vragen. Wanneer een handelaar mij 200 
procent cataloguswaarde vraagt, krijgt hij van mij te horen 
dat hij zijn zegels maar aan een ander moet trachten te slijten, 
doch dat ik er dat niet voor betaal. Als een ander dat wel doet, 
moet hij dat weten maar dit kan men de catalogus niet kwalijk 
nemen. 

Als ik de strekking van het ingezonden stuk goed begrijp, 
gaat het uitsluitend over de waarden zoals de catalogus deze 
aangeeft. Er wordt niet gesproken over de uitvoerige vermel
dingen enzovoort. Maar de catalogus is voor de verenigingen 
"^ni rondzendverkeer onmisbaar, niet alleen door zijn uni-
!unne nummering maar ook door de noteringen die toch wel 
de werkelijke waarde dicht benaderen. 

Wat is trouwens de waarde? Deze wordt naar mijn mening 
bepaald door vraag en aanbod. En daarbij is de catalogus een 
richtlijn. 

C. H. W. HEUSDENS 
Rotterdam 

OPBRENGSTEN VAN TOPSTUKKEN 

413e veiling J. L. van Dieten 
Een aantal zegels uit de collectie mr. Wolff de Beer, ver

kocht tijdens de 413e veiling van J. L. van Dieten op 28 fe
bruari en 1 maart 1966, bracht topprijzen op. Hieronder 
volgen enige markante opbrengsten die alle betrekking heb
ben op zegels van Nederland, emissie 1852. 

15 cent oranje met stempel ASSEN A ƒ 2000,-
15 cent oranje met stempel DIRKSLAND A „ 3200,-
10 cent karmijn met stempel ENSCHEDE A „ 2000,-

15 cent oranje met stempel HATTEM A „ 2500,— 
15 cent oranje met stempel HULST C „ 2500,— 
10 cent karmijn met stempel LEEUWARDEN A . . „ 1900,— 
15 cent oranje met stempel OUDEWATER B .. „ 3300,— 
10 cent karmijn met stempel ROTTERDAM A .. „ 3750,— 
15 cent oranje met stempel SITTARD C „ 2100,— 
15 cent oranje met stempel SLUIS C „ 2100,— 
15 cent oranje met stempel NIJMEGEN C „ 1700,— 
15 cent oranje met stempel ZAANDAM C „ 3900,— 

Harmer Rooke & Cy, Ltd., Londen 
Op een drietal veilingen in december 1965 en januari 1966 

kwamen vele bijzondere zegels en poststukken onder de 
hamer. Enkele topprijzen: 
SAKSEN 
1850 3 Pf. ongebruikt, redelijke kwaliteit, Yvert 

nummer 1 £100 
FRANKRIJK 

1853-1860 1 Fr. donker-karmijn, blok van vier 
met afstempeling „gros points", niet onberispelijk, 
Yvert 18 £265 

AUSTRALIË 
1920 Ross Smith-zegel op envelop, gevlogen van Bagdad 

naar Victoria, met handtekening van een der 
vliegers, Yvert luchtpost 1 £95 

ITALIË 
Balbovlucht 1933 

L 5,25 + L 19,75 en L 5,25 + L 44,75 in vellen van 
18, met rand aan drie zijden, postfris, Yvert 48 en 
49 £110 

URUGUAY 
1945 kopstaande opdruk $0.23 op 1 p. 38 oranje; blauwe 

opdruk op boekblok van vier, postfris, Yvert 113b £120 
HONGKONG 
1961 Jubileum universiteit, $1, hoekstuk zonder opdruk 

„University Golden Jubilee", postfris, Yvert 190 £140 
GROOT-BRITTANNIË 
1964 4d International Geographical Congress zonder 

waarde-aanduiding, blok van vier, postfris, Yvert £460 
1965 4d Lister Centenary, Antiseptic Surgery, grijs

blauw en oranje, vel van 40 waarvan 20 zonder 
oranje kleur, postfris, Yvert £925 

Nederlandse zegels waren op deze veilingen weinig inge
bracht. Ter vergelijking met de hiervoor genoemde top
stukken noemen wij het volgende kavel: Nederland, lucht
post 1951, speciale catalogus nummers 12 en 13, 15 en 25 
gulden „vliegende zeemeeuw", postfris en in goede staat. 
Opbrengst: £15. 
Veiling dr. Wilhelm Derichs, Keulen 

Op de 49e veiling van deze firma ging de belangstelling 
in het bijzonder uit naar landen als Frankrijk, Liechten
stein, Oostenrijk en Zwitserland. San Marino was minder in 
trek. Enkele prijzen van topstukken: 
LIECHTENSTEIN 
1934 Vaduzblok, Yvert nummer 1 DM 3100,— 
1934 2, 3 en 5 Fr., Yvert nummer 117, 129 en 

128, postfris DM 1750,— 
DUITSLAND 
1913 10 Pf. luchtpost, Michel V, op brief DM 1300,— 
Veiling Lange & Fialkowski te Essen 

Van 28 februari tot 3 maart hield de firma Lange & Fial
kowski uit Wiesbaden te Essen een veiling die grote belang
stelling trok. Een gedeelte van de veiling werd zelfs door 
de Duitse televisie uitgezonden. Ook hier werden voor uit
zonderlijk goede en zeldzame stukken recordprijzen gemaakt: 
ZARA 
1943 opdrukken Duitse bezetting, Michel 1-38, 
Portzegels 1-11, compleet DM 30.500,— 
DUITS OOST-AFRIKA 
1905-1916 1 Rupie met watermerk, gebruikt, 

Michel 38, (21 gestempelde exemplaren 
bekend) DM 12.000,— 

BADEN 
1862 Landpost 12 Kr. op briefstuk, Michel 3x DM 13.000,— 
HAMBURG 
1859 9 S., op brief, luxe exemplaar, Michel 7 DM 11.000,— 
ZWITSERLAND 
1851 5 c Poste Locale (Neuenburg), op brief, 

luxe exemplaar, Michel 3 DM 6.000.— 
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AGENDA VAN FILATELiSTISCHE GEBEURTENISSEN 
Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

r Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 
telefoon (070) 630949 

EXPOSITIES: 
- Plaatreconstructie van Nederland 

1852 Scent. Complete reconstructie 
van drukplaat III. Zegels met de 
tekeningen van hun kentekens. 

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

- De kunst van de ontw/erper. 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk, boekdruk, rasterdiep
druk en offsetdruk. 

- De postzegels van Algerije, Angola, 
Cyprus, Dahomey, Frans West-
Afrika, Laos, Malawi, Marokko, 
Mauretanië, Nyasaland, Opper-
Volta, Rhodesië, Roeanda-Oeroendi 
(Rwanda, Boeroendi), Spanje, Tu
nesië en Zambia. 

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

Indië. 
- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, 

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

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1966 . 
Tot medio mei: 
Lisse. Postzegeltentoonstelling op de Keu
kenhof. Afdeling ,,Bloembollenstreek" I.V. 
Philatelica. 
22-24 april: 
Gladbeck. Jubileumtentoonstelling Duitse 
Rang II. Inlichtingen: H. Zarfel, 439, Glad-
beek, Mendelssohnstrasse 1. 

23 april: 
Zwolle. Nationale ruildag van de afdeling 
Zwolle van de I.V. ,,Philatelica" in de Stads
schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 van 10.00-
18.00 uur. Toegangsprijs ƒ 0,40. 

24 april: 
Heemskerk. Grote ruildag, 10.00-17.00 uur, 
zaal Flora, Deutzstraat (tegenover de bio
scoop). Toegangsprijs ƒ0,50; leden ƒ 0,25. 
Postzegelvereniging Heemskerk. Secretaris: 
A. C. M. van der Nes, Jan van Kuikweg 191, 
Heemskerk. 

28-29 april: 
Londen. Veiling Harmer Rooke & Co.; klas
sieke zegels op brieven. 

3 mei: 
Eerste dag van uitgifte Zomerzegels. 

3-5 mei: 
's-Gravenhage. 259e veiling J. K. Rietdijk N.V. 

7-8 mei: 
Halle (Westfalen). ,,Ost-Westfalenschau", 
georganiseerd door de Briefmarken Verein 
Teuto-Merkur Rang III. 

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

13-15 mei: 
Utrecht. NATIONALE POSTZEGELTENTOON
STELLING „UPHILEX" ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging, met medewerking 
van de Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzamelaars. 

14 mei: 
Utrecht. Viering 54ste Nederlandse Filatelis-
tendag. 

15 mei: 
Leverkusen. Grote ruildag van Interphil in 
het recreatiegebouw van de Bayer-fabrieken. 

19 mei (Hemelvaartsdag): 
Delfzijl. Grote internationale ruildag Noord-
Nederland en Noordwest-Duitsland, ge
organiseerd door de Philatelistenvereniging 
,,N.K.F." en het Landesverband Weser-Ems 
van de Bund Deutscher Philatelisten e.V., in 
de kantme van de Nederlandse Kabelfabriek 
van 10.30 tot 18.00 uur. Toegang vrij. Secre
tariaat: Afwateringskanaal 75, Delfzijl. 
21-30 mei: 
Washington. Internationale filatelistische ten
toonstelling (SIPEX), onder F.I.P.-patronaat. 
28 mei: 
Televisierubriek ,,Onder de loep" van Joop 
Kiggen; Voetbal cp postzegels. 
28-30 mei: 
Nieuwpoort (Westvlaanderen). Propaganda-
tentoonstelling van de Postzegelklub van de 
Westhoek in samenwerking met de „Club 
Philatélique des Invalides" te Brussel. 
7-13 juni: 
New York. Zesde congres van de Federation 
Internationale des Sociétés Aérophilatéliques 
(FISA). (Verbeterde opgave). 
10-12 juni: 
New York. „Aeropex", internationale lucht
post- en ruimtevaarttentoonstelling onder 
FISA-patronaat. 
11-15 juni: 
Helsinki, Finland. Postzegeltentoonstelling 
„Nordia 1966". 
14-17 juni: 
Brighton. ,,48th Philatelic Congress of Great 
Britain", Grand Hotel; met leertentoonstel-
ling. Inlichtingen: E. F. Hugen, Hon. Secre
tary-General, 3 The Woodlands, London 
Road, Withdean, Brighton 6, Sussex, Groot-
Brittannië. 
19 juni: 
Dinslaken. Internationale ruildag. 

1967 
11-21 mei: 
Amsterdam. AMPHILEX '67, Internationale 
postzegeltentoonstelling in het RAI-gebouw. 

Secretariaat: Drs. E. A. Mennega, Mauritsstraat 87, Utrecht 

En dit is dan de laatste maal dat wij, Utrechtse filate
listen en leden van Po & Po uw aandacht vragen voor en 
u trachten op te wekken om op 13, 14 en 15 mei aanstaande 
de Nationale Postzegeltentoonstelling „UPHILEX" te komen 
bezoeken; alleen, met uw familie of tezamen met andere 
filatelisten. 

Expositieruimte 
Wij hebben in langdurige voorbereiding met de steun en 

ervaring van Jaarbeursdeskundigen getracht de tentoon
stelling zodanig te creëren, dat u elke collectie rustig 
kunt bezien. Ruime gangpaden en goede afstand tussen de 
kaders staan er borg voor dat u niet wordt weggedrongen 
indien u een verzameling eens nauwkeurig wilt bestuderen. 

Anderzijds is er door het plaatsen van zitjes en de aanwe

zigheid van twee restaurants — waarvan één in de tentoon
stellingszaal — voor zorg gedragen dat het bezoeken van 
de Uphilex niet te vermoeiend zal zijn. 

Tentoonstelling 
De honderden Nederlandse filatelisten die aan deze ten

toonstelling deelnemen tonen u in ongeveer 1500 kaders 
een grote schat van interessante verzamelingen. Naar welk 
gebied van de filatelie uw interesse ook uitgaat, op deze 
expositie zult u het aantreffen. 

De klassieke filatelie is zeer sterk vertegenwoordigd, zo
wel in de secties Nederland en Overzeese Rijksdelen als 
in Europa, in Buiten Europa en vanzelfsprekend in de 
eofilatelie. 
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Maar ook de beeldfilatelisten zullen hier hun hart kun
nen ophalen. Ruim 240 kaders thematische verzamelingen 
werden aangemeld. Door de aanwezigheid van bijzondere 
en exclusieve verzamelingen in de sectie Luchtpost zullen 
de vele enthousiasten voor dit gebied een bezoek aan de 
Uphilex niet mogen missen. 

Daar de tentoonstelling in samenwerking met de Neder
landse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverza
melaars (Po & Po) wordt georganiseerd behoeft het nauwe
lijks onderstreept te worden dat wanneer uw belangstelling 
speciaal op dit zo uitgebreide terrein gericht is, ook u de 
Uphilex niet mag overslaan. 

Beeldende kunstenaars 
Enkele kunstenaars die voor verschillende postzegels van 

de Nederlandse PTT ontwerpen maakten zullen op de 
Uphilex hun vrije werk tonen, zodat wij op deze wijze u 
nader tot hen kunnen brengen. Anderzijds kan, voorzover 
nodig, nog eens duidelijk worden gemaakt dat deze ont
werpers van de voor frankering bestemde betalingsbewij
zen voor hun taak berekende kunstenaars zijn. Het zal 
voor velen boeiend zijn kennis te maken met de man of 
de vrouw, die het voor ons zo vaak vertrouwde beeld van een 
postzegel creëerde. 

Wie werken nog verder mede? 
Allereerst mogen wij vermelden, dat de Stichting Het 

Nederlandse Postmuseum uit 's-Gravenhage een fraaie 
posthistorische inzending verzorgt, welke een ereplaats in 
de ontvangsthal heeft gekregen. 

Ook dé drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische In
richting N.V. te Haarlem zal met een ongeveer 50 vier
kante meter in beslag nemende inzending een indruk geven 
van haar bedrijf en activiteiten, die zo nauw met de fila
telie verbonden zijn. Wij vragen zeker ook hiervoor uw 
speciale aandacht. 

Speciaal postkantoor 
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei zal PTT een tijdelijk 

postkantoor op de Uphilex vestigen en alle op de UPHILEX 
afgegeven post — ook die welke des zondags in de brieven
bus van de tentoonstelling wordt gepost — zal worden voor
zien van een bijzonder stempel. 

Er is een royale ruimte voor dit postkantoor beschikbaar 
en in de behoefte aan goede zit- en tafelruimte is ruim
schoots voorzien. U weet dat op zaterdag 14 mei bovendien 
nog het bijzondere Filatelistendagstempel beschikbaar is! 
Ook zijn speciale aantekenstrookjes verkrijgbaar terwijl de 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging zowel voor de Uphi
lex als voor de Filatelistendag een speciale envelop liet 
ontwerpen. 
Mocht u onverhoopt niet zelf kunnen komen dan kunt u 
deze beide speciale enveloppen met drukwerkfrankering 
(aan uzelf geadresseerd) ad ƒ 0,50 per stuk bestellen bij 
dr. J. Kooy, Lessinglaan 26, Utrecht. 

De kosten dienen uiterlijk 5 mei bij vooruitbetaling te zijn 
voldaan op giro 30 28 32 ten name van de Nationale Post
zegeltentoonstelling UPHILEX - Utrecht, met vermelding 
van de soort en de hoeveelheid. Op dezelfde wijze is het 
mogelijk de enveloppen blanco te bestellen. De prijs per 
stuk bedraagt dan echter f 0,30. 

Voor de tentoonstelling is ook een souvenirblaadje ont
worpen dat uitsluitend op de tentoonstelling verkrijgbaar 
zal zijn. De oplage is beperkt en de blaadjes zijn genum
merd. 

Postzegelhandelaren 
Mocht u tijdens het bezoek aan de Uphilex eens even rus

tig willen snuffelen bij enkele bekende Nederlandse post
zegelhandelaren, dan zult u in de tentoonstellingszaal bij 
een tiental stands een keuze kunnen maken uit het geselec
teerde materiaal aan zegels, brieven, albums enzovoort dat 
zij u voor deze bijzondere gelegenheid kunnen aanbieden. 
Immers een grote tentoonstelling als deze is een trefpunt 
voor de grote en kleine filatelisten — en uit de vele ad
hesiebetuigingen blijkt, dat de belangstelling zich zeer ze
ker niet tot Nederland alleen zal beperken. 

Ereprijzen 
Tot ons groot genoegen kunnen wij u nog mededelen, dat 

de in het maartnummer gegeven opsomming van de ere
prijzen alweer aanvulling behoeft. 

Inmiddels werden — tot het ter perse gaan van dit num
mer — nog ontvangen: 
14. een zilveren medaille beschikbaar gesteld door de Com

missaris der Koningin in de provincie Utrecht. 
15. een verguld-zilveren, een verzilverde en een .bronzen 

verenigingstentoonstellingsmedaille van de Nederland-
sche Vereeniging van Aero-Philatelisten „De Vliegende 
Hollander". 

16. een zilveren kunstvoorwerp van de heer J. L. van Die
ten. 

17. een kunstvoorwerp van de Haagsche Philatelisten Ver
eeniging. 

18. een verzilverde verenigingsmedaille van de Amsterdam-
sche Vereeniging „De Philatelist". 

19. een zilveren legmedaille aangeboden door de president
directeur van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 

Ook van deze plaats af onze hartelijke dank voor deze 
bijzonder sympathieke gestes. 

Een complete lijst der ingekomen ereprijzen zal in het 
verslag na de expositie worden opgenomen. 

Entreeprijzen en openingstijden 
De entreeprijs voor personen boven 18 jaar is vastge

steld op ƒ 1,25. Voor personen onder 18 jaar ƒ 0,75. 
De openingstijden zijn: 

vrijdag 13 mei van 15.00 uur tot 22.00 uur 
zaterdag 14 mei van 10.00 uur tot 22.00 uur 
zondag 15 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Hoe komt u bq de Julianahal aan de Graadt van Roggen-
weg? 

Allereerst dient nog eens vermeld te worden dat rond
om de Julianahal bij het Jaarbeursterrein enorm veel par-
keÄ-ruimte beschikbaar is. Kunt u niet direct voor de hal 
een plaatsje vinden, rijdt u dan de Croeselaan op tot het 
Veemarktterrein (één minuut) en u zult daar beslist uw 
wagen of autobus kunnen parkeren — geen parkeermeters 
— dus onbeperkt. 

Dan voor hen die niet bekend zijn met de situatie: 

Per auto: 
van Amsterdam uit: tweede aftakking Utrecht nemen. 
Daarna richting Utrecht Centrum. De rijksweg over en na 
de tweede brug ziet u de Julianahal aan uw rechterhand. 

Van Den Bosch uit: bij verkeersplein Oudenrijn rechtdoor. 
Daarna de eerste aftakking rechts naar Utrecht Centrum. 
Na de tweede brug ziet u de Julianahal aan uw rechter
hand. 

Van Rotterdam en Den Haag uit: bij verkeersplein Ouden
rijn linksaf. Daarna de eerste aftakking rechts naar 
Utrecht Centrum. Na de tweede brug ziet u rechts de Ju
lianahal. 
Van Arnhem uit: bij verkeersplein Oudenrijn rechtsaf. Daar
na de eerste aftakking rechts naar Utrecht Centrum. Na 
de tweede brug ziet u rechts de Julianahal. 

Per trein: 
Utrecht Centraal Station. Daarna per bus (lijn 7) of taxi 
naar de Uphilex. Taxistandplaats rechts tegenover de 
hoofduitgang. 

Feestprogramma tijdens de Uphilex- en Bondsdagen 
Het programma ziet er als volgt uit: 

vrqdag 13 mei 1966 

10.00-11.15 uur. Jaarvergadering Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen Benedenrestaurant 
Julianahal, Graadt van Roggenweg. 

11.30 uur. Opening UPHILEX door de Commissaris 
der Koningin in de provincie Utrecht, mr. 
C. Th. E. graaf van Lynden van Sanden-
burg. (Uitsluitend voor genodigden.) 
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12.45 uur. Lunch voor de congressisten in restaurant 
Julianahal. 

14.00-16.30 uur. Voortzetting Jaarvergadering. 
14.00 uur. Autobustocht — vertrekpunt Rijnkade te

genover WV-gebouw — naar Haarzuilens, 
met bezoek aan Kasteel De Haar. Kosten 
ƒ 5,50 per persoon. 
Daarna thee/koffie met cake in „Het Wa
pen van Haarzuilens". 
De deelnemers/deelneemsters aan deze tocht 
zullen door de autobus rechtstreeks terug
gebracht worden naar het Stadhuis te 
Utrecht. 

15.00 uur. Openstelling UPHILEX voor het publiek. 
17.00 uur. Officiële ontvangst van congressisten en ge

nodigden door het gemeentebestuur van 
Utrecht. 

zaterdagr 14 mei 1966 

10.00-22.00 uur. UPHILEX, Julianahal, Graadt van Roggen-
weg. 

10.00-12.00 uur. Bekertoernooi ter gelegenheid van de 54ste 
Nederlandse Filatelistendag in het restau
rant Julianahal; voor alle filatelisten toe
gankelijk! 

10.45 uur. Rondvaart door de Utrechtse grachten en 
singels — vertrekpunt Rijnkade naast W V -
gebouw — met na afloop gebruik van koffie 
met gebak in de Rótisserie „du Pont St. 
Jean" te Utrecht. Kosten ƒ 4.— per persoon. 

12.00 uur. Te voet naar Tivoli aan het „Lepelen
burg". 

13.00 uur. Filatelistenlunch in Tivoli. Kosten ƒ 6,30 per 
persoon. Tijdens deze lunch zal de uitslag van 
de Bekerwedstrijd worden bekendgemaakt. 

14.00 uur. Meeting van de „Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques, AIJP", in de 
Julianahal. 

14.30 uur. Bezoek aan: 
A) Museum van Speeldoos tot Pierement of 
B) Het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum. 
Beide zijn in hetzelfde gebouw gevestigd, 
Lange Nieuwstraat 38, zodat het mogelijk is 
beide musea te bezoeken. Toegangsprijs 
ƒ 0,50 per persoon per keer. 

17.00 uur. Borreluur in Tivoli, Lepelenburg. 
18.00 uur. Bondsdiner in Tivoli, Lepelenburg. Prijs 

ƒ 17,— per persoon, inclusief 15»/o bediening. 
Tijdens het diner zal de jury de uitslag van 
de Uphilex bekendmaken, zodat alle inzen
ders worden verwacht. 
Behalve het feit, dat er gelegenheid tot dan
sen zal zijn, heeft het comité nog een bijzon
dere attractie in petto. 

zondag 15 mei 1966 

10.00-17.00 uur UPHILEX, Julianahal, Graadt van Roggen-
weg. 
Autobustocht Utrechtse Heuvelrug of bloe
semgebied Betuwe-Utrecht. 
Vertrekpunt Rijnkade tegenover W V - g e 
bouw. Tijdens de rit zal gestopt worden 
voor een koffiemaaltijd. Kosten ƒ 9,— per 
persoon. 
Terugkomst te Utrecht. 
Sluiting van de tentoonstelling. 

12.00 uur. 

16.30 uur. 
17.00 uur. 

In verband met het organiseren van de verschillende 
excursies is het noodzakelijk ten spoedigste te reserveren 
bij: R. J. Krietemeijer, Domstraat 7, Utrecht, en de beta
ling te laten geschieden op postrekening 30 28 32 ten name 
van de Nationale Postzegeltentoonstelling UPHILEX, 
Utrecht. 

De besturen van de Utrechtsche Philatelisten Vereeni-
ging en van Po & Po wensen u interessante en prettige da
gen op de Uphilex toe. POM. 

TOONSTELLINGEN 
EN RUILDACEi 

■sGRAVENHAGE 
Openbare postzegelbeurs 

Op 5 maant 1966 hield de Neder
landse Vereniging van AeroPhilatelis
ten „De Vliegende Hollander" in Pul
chri Studio te 'sGravenhage een bijzon
der geslaagde openbare postzegelbeurs. 

Dat een grote schare zich om de 
ruilboeken met brieven, eerstedagen
veloppen, luchtpoststukken en postze
gels, om de nieuwtjesdienststand, de 
catalogi en boekenafdeling en de han
delaarsstands verdrong werd mede 
veroorzaakt door het feit dat op deze 
beurs de nieuwe Vliegbrieven Cata
logus 1966 ten doop werd gehouden. El
ders in dit nummer wordt deze cata
logus aangekondigd. 

Een andere attractie was de moge
lijkheid speciale enveloppen te bestel
len voor de eerste vlucht van de DC 9, 
die op 25 april op de lijn Amsterdam
GenèveNice in gebruik zal worden 

genomen. Enveloppen voor deze bijzon
dere vlucht kunnen nog besteld worden 
bij W. Dekker, IJsselsteinstraat 36, 
'sGravenhage9 en bij een aantal post
zegelhandelaren. 

De prettige drukte werd goed ge
schetst door een der handelaren die 
verlegen tot zijn clientèle zei: „Als ik 
geweten had dat het zo druk zou wor
d e n . . . . " 

WARSCHAU 
Millenniumtentoonstelling 

Naar wij van de Poolse Filatelisten
federatie vernemen zal van 16 tot 30 
oktober 1966 in het Paleis van Cultuur 
en Wetenschap te Warschau een post
zegeltentoonstelling worden georgani
seerd als onderdeel van de viering van 
het duizendjarig bestaan van de Pool
se staat. Op deze tentoonstelling zullen 
in het bijzonder verzamelingen „Po

len" worden geëxposeerd; verzame
laars hiervan worden uitgenodigd hun 
collectie hiervoor aan te melden. In
lichtingen: Polska 1000, Palac Kultu
ry i Nauki, Warszawa, Polen. 

BRNO 
Nationale postzegeltentoonstelling 

In Tsjechoslowakije wordt de „natio
nale" postzegeltentoonstelling dit jaar 
gehouden in Brno (Duits: Brünn) van 
10 tot 25 september 1966, tegelijkertijd 
met de jaarbeurs in die stad. 
BRUSSEL 
Zevende Nationale Tentoonstelling 1966 

Met zijn rondschrijven nummer 63 
maakt de Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen bekend dat 
een Nationale tentoonstelling zal wor
den gehouden van 11 tot 14 november 
1966 te Sint Lambrechts  Woluwe bij 
Brussel. Gespecialiseerde verzamelin
gen worden ondergebracht in de Zaal 
der Sporten van het complex „Posei
don", terwijl de thematische verzame
lingen onderdak vinden in de hal van 
het gemeentehuis. 
BORGERHOUT 
Achtste Lustrum K.B.V.V.P. 
„EMILE VLOORS" 

De Koninklijke Borgerhoutse Ver
eniging voor Postzegelverzamelaars 
„Emile Vloors" viert dit jaar het veer
tigste jaar harer stichting. Te dier ge
legenheid richt zij haar vijfjaarlijkse 
tentoonstelling in die zal plaatsheb
ben in de gemeentelijke feestzaal te 
Borgerhout bij Antwerpen van 5 tot 13 

April 1966 183 



november 1966. Verschillende verza
melingen die Nationale en Interna
tionale prijzen wisten weg te kapen 
zullen hier te aanschouwen zijn. 

NIEUWPOORT 
Propagandatentoonstelling in de West
hoek 

De Postzegelklub van de Westhoek 
houdt dit jaar voor de derde maal 
een propagandatentoonstelling op 28, 
29 en 30 mei te Nieuwpoort (West-
Vlaanderen). Deze manifestatie staat 
tevens in het licht der verbroedering 
dezer vereniging met de „Club Phila-
télique des Invalides" uit Brussel. 

MADEMAN. 
HELSINKI 
Nordia 1966 

Van 11 tot 15 juni 1966 wordt in de 
Finse hoofdstad de postzegeltentoon
stelling ,,Nordia 1966" gehouden. Tij
dens deze tentoonstelling wordt een 
herdenkingszegel verkocht, uitgegeven 
ter gelegenheid van het feit, dat het 
honderd jaar geleden is dat in dit ge
bied de eerste zegel met eigen Finse 
munteenheid verscheen. 

BRIGHTON 
Filatelistencongres 

Van 14 tot 17 juni 1966 wordt in het 
Grand Hotel te Brighton het „48th 
Philatelic Congress of Great Britain" 
gehouden. Aan het congres zal een ten
toonstelling zijn verbonden die voor een 
deel het karakter van een „leer-ten
toonstelling" zal hebben, waar win
naars van goud en zilver zullen laten 
zien hoe zij hun resultaat hebben be
reikt. 
Ieder der vier congresdagen heeft een 
eigen naam en de poststukken bezorgd 
op het tijdelijk postkantoor krijgen het 
bijzondere stempel van die dag: Brigh
ton Day, Collectors Day, Writers Day 
en Day of Congress. Sprekers zullen 
onder anderen zijn George South, W. 
A. Townsend en O. Winter. 

Ook de data van het congres in 1967 
— het 49ste — staan al vast: van 29 
mei tot 3 juni in Cambridge. 

E. J. Hugen, PRPSL, AIJP, secretaris
generaal van het congres, schrijft ons 
in zijn toelichting dat de data van 

'beide congressen zo gekozen zijn, dat 
zij niet samenvallen met belangrijke 
buitenlandse tentoonstellingen en hij 
voegt daaraan toe dat hij een groot ge
zelschap congresgangers naar de Am-
philex hoopt te brengen. 

ZIERIKZEE 
Jaarlqlcse provinciale tentoonstelling 

De op 25 en 26 maart 1966 te Zierik-
zee gehouden tentoonstelling van post
zegels en poststukken, georganiseerd 
door het rayon Zeeland van de I.V. 
Philatelica, was evenals de exposities 
van vorige jaren een groot succes. De 
afdeling Schouwen-Duiveland trad ter 
gelegenheid van haar tienjarig bestaan 
en mede wegens de totstandkoming 
van Grevelingendam en Oosterschel-
debrug als gastvrouwe op. 

Ingeleid door afdelingsvoorzitter J. 
R. de Boer, opende loco-burgemeester 
H. Koevoets onder grote belangstel
ling op vrijdagavond de tentoonstelling. 
De heer A. Rorije uit Vlissingen, hoofd
bestuurslid, wenste de jubilerende af
deling geluk en bood een envelop met 
inhoud en drie verguld zilveren me
dailles aan. 

In de grote zaal van het Hervormde 
Verenigingsgebouw waren 96 kaders 
van 53 inzenders opgesteld: zes kaders 
in de ere-afdeling, 63 kaders van ge
vorderde verzamelaars en 27 van be
ginners. 

De jury, bestaande uit de heren N. 
F. Hedeman, Ph. Smulders en J. Klip, 
kwam tot de volgende resultaten: 

Een gouden medaille ontvingen: 
Nederland, eerste, tweede en derde 
emissie, B. C. van Tienhoven, Goes, 
met wisselbeker van de Provinciale 
Zeeuwse Courant; 
Poststukken van vóór 1852, B. C. van 
Tienhoven, Goes, met eremedaille van 
het gemeentebestuur van Zierikzee; 
Nederland, eerste emissie, F. Murk, 
Zierikzee, met lof van de jury; 
Indonesië (gespecialiseerd), M. Moer
land, Yerseke; 
Nederlandse zegels in bijzondere sa
menhang, J. Hintzen, Vlissingen; 
De Provincie Zeeland en de filatelie, 
K. Otte, Middelburg; 
Eerstedagenveloppen van Curagao en 
de Nederlandse Antillen, J. Hintzen, 
Vlissingen; 
Bautenseries van West-Duitsland, C. 
J. Bal, Wilhelminadorp; 
Land- en Tuinbouw, C. J. Bal, Wilhel
minadorp; 
Denemarken, J. J. van Luijk, Vlissin
gen; 
Oud-Zwitserland, A. Theune, Middel
burg. 

Voorts werden de volgende prijzen 
toegekend: 
Zilveren medaille in de klasse gevor
derden voor 
Puntstempels Nederlands-Indië, J. R. 
de Boer, Zierikzee; 
Soldatenzegels, A. Rorije, Vlissingen, 
met lof van de jury; 
Duitse koloniën, H. P. C. van Melle, 
Zuidzande; 
Vervalsingen uit de tweede wereld
oorlog en annexatie van Sudetenland 
en Memel, J. J. Engel vaart, Grijps-
kerke; 
Het openbare leven van Christus, H. C. 
Geillet, IJzendijke; 
Opwekking en transport van elektri
citeit, J. H. W. Kaijser, Vlissingen. 

Zilveren medaille In de klasse beginners 
voor 
Nederland, plaatnummers enzovoort, 
A. A. Snoodijk, Vlissingen; 
Verenigde Naties, T. van den Berg, 
Terneuzen; 
Vogels, J. Hekhuis, Vlissingen, met de 
eremedaille van de Zierikzeese Nieuws
bode; 
Olympische Spelen, M. J. Nijssen, Ter
neuzen. 
Bronzen medaille in de klasse gevorder
den voor 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, 
J. C. V. d. Voo, Zierikzee; 
Zwitserland „Pro Patria", W. J. C. v. 
d. Ven, Vlissingen; 
Groenland, H. D. Kemeling, Vlissingen; 
Deense koloniën, J. L. Roland, Vlis
singen; 
Groenland, F. Murk, Zierikzee; 
Israël, F. Kuijper, Vlissingen; 
Primitief Afrika, J. A. Grimminck, 
Goes; 
Sport, J. Quant, Zierikzee; 
Padvinders, J. G. Ouwendijk, Middel
burg. 

Bronzen medaille in de klasse beginners 
voor 
Polen, R. Doornenbal, Zierikzee; 
Frans-Afrikaanse koloniën, D. J. Mul
ler, Vlissingen; 
Argentinië, M. M. de Raat, Zierikzee; 
Rotaryzegels, P. Verbeek, Zierikzee; 
Europazegels (CEPT), J. Westhoeve, 
Sommelsdijk. 

Aan alle inzenders zullen een diploma 
en een juryrapport worden verstrekt. 

De volgende provinciale tentoonstel
ling van de I.V. Philatelica zal in 1967 
in Terneuzen worden, gehouden. 

NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H W Heusdens, 
Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 , postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

Zomerzegels 1966 
De Zomerzegels 1966 zullen op alle postinrichtingen in 

Nederland verkrijgbaar zijn van 3 mei tot en met 25 juni 
1966. 

De opbrengst van de toeslag op deze serie wordt door de 
Stichting Comité voor de Zomerpostzegels uitgekeerd aan 
landelijke en regionale instellingen voor volksgezondheid, 
maatschappelijk werk en culturele doeleinden, die daarmee 
de projecten financieren, die niet op andere wijze tot stand 
konden komen. 

De serie, bestaande uit vijf zegels en ontworpen door W. 
A. van Stek te Enschede, is gewijd aan de nagedachtenis 
van de Friese dichter Gysbert Japicx en aan het tweehonderd
jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letter
kunde. 

GVSBÊRT JAPICX 
FRVSK DICHTER / 1666-1968 

NEDERLAND 

12c+8 
soo 
JAAR 

GYSBERT JAPICX 
FRYSK DICHTER 

NEDERLAND 
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M U DER NEDERtANDSE 
L.CTTERKUNDE /1766-1»«« 

NEDERLAND 

25C+10 

Bisam 
Boafllti 

MU Den NEDERLANDSE 
LETTERKUNDE/1Ï68 1966 

NEDERLAND 

40C+20 

NEDERLAND 
Waarden 
in cent Voorstellingen Bvjzondere tekst 

Gysbert Japicx , 
Frysk dichter/1666-1966 

300 jaar 
Gysbert Japicx/Frysk 
dichter 1666-1966 

Mij. der Nederlandse 
Letterkunde/1766-1966 
Mij. der Nederlandse 
Letterkunde/1766-1966 

Mij. der Nederlandse 
Letterkunde/1766-1966 

10 + 5 Inktpot, ganze veer en 
boek, symbolen van de 
dichter 

12 + 8 Fragment handschrift van 
van Gysbert Japicx, ont
leend aan gedicht „Wob-
belke" 

20 + 10 Fragment miniatuur 
„Ridder Walewein" 

25 + 10 Initiaal (beginletter D) 
met gedeelte handschrift 
„Ferguut" roman 

40 + 20 Zestiende eeuwse druk
kerij in bedrijf, drukkers 
aan pers en zetter aan 
zetkast (naar houtsnede 
van onbekende kunste
naar) 

Technische gegevens: 
Kleuren: 1 0 + 5 cent: rood, groengrijs en grijs; 

1 2 + 8 cent: olijfgroen, rood en grijs; 
20 + 10 cent: vermiljoen, blauw en grijs; 
25 + 10 cent: wijnrood, vermiljoen, goudgeel en 

grijs; 
40 + 20 cent: nijlgroen, grijs en paars. 

Beeldformaat: 22 x 33 mm; 
Zegelformaat: 25 x 36 mm; 
Tanding: 12% : 14; 
Papiersoort: zonder watermerk; 
Gomming: synthetische gom; 
Vel-indeling: 10 x 10 = 100 zegels; 
Druktechniek: rasterdiepdruk; 
Drukkerij: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

De zegels zullen voor frankering geldig blijven tot en met 
31 december 1967. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Sinds het vorige nummer ontvingen wij van PTT opgaven 

van de volgende nieuwe loketten en van gewijzigde openstel
lingstijden van de loketten te: 
Boskoop - nieuw loket, voorlopig opengesteld op de tweede 
woensdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur; 
Tilburg - uitbreiding van de openstellingsuren - thans elke 
dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur; 
Sneek - openstelling gewijzigd in de derde woensdag van de 
maand van 16.30 tot 18.30 uur. 

AFWIJKINGEN 
Van een lezer in Haarlem ontvingen wij ter inzage een 

paartje van de 7% cent koningin Wilhelmina, type Konijnen
burg, met harmonicavouw (afbeelding). 

De heer J. F. Kriek toonde ons een compleet vel van 50 
stuks de Ruyterzegels (waarde T% cent, nummer 412 van de 
speciale catalogus) met gedeeltelijk gom, slechts de bovenste 
rij en een gedeelte van de tweede rij tonen gom, de overige 
zegels zijn ongegomd. 

Van de heer C. W. H. van Druten te Oss ontvingen wij inzage 
van een ICEM-eerstedagenvelop zonder blauwe druk, terwijl 
de heer L. Overbeek Sr. ons eenzelfde envelop toonde zonder 
de bruine druk en tevens een eerstedagenvelop Statuut 1964 
zonder rode druk. 

Van de heer J. Klip te Groningen kregen wij ter inzage een 
strip van de 20 cent koningin Juliana, type Hartz en profil, 
met fout rugnummer, van 475 sprong het nummer op 980. 

Tenslotte zond de heer A. van Hoeve te Terneuzen ons een 
zegel „Jan Steen met de ster", zoals in het februarinummer 
werd afgebeeld en omschreven door mr. G. W. A. de Veer. 

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

SURINAME 
Paasweldadigheidszegels 

Op 13 april 1966 heeft de Surinaamse Postadministratie een 
serie van vijf bijzondere frankeerzegels met toeslag, de Paas-
weldadigheidszegels 1966, uitgegeven. De serie werd ontwor
pen door de kunstenaar R. P. Flu 
Waarden 

1 0 + 5 cent 

1 5 + 8 cent 

20 + 10 cent 

25 + 12 cent 

30 + 15 cent 

Voorstellingen 
op alle zegels een symboli
sche voorstelling van de 
bijbeltekst Johannes 20 
vers 18. 
embleem „Round Table" 
Service Club 
embleem „Toastmasters 
International" Service Club 
embleem „Junior Chamber 
Suriname" Service Club 
embleem „Rotary Inter
national" Service Club 
embleem „Lions Inter
national" Service Club 

Kleuren 

rood, goudgeel 
en zwart 
violet, blauw 
en zwart 
geel, blauw en 
zwart 
groen, goudgeel 
en zwart 
blauw, goudgeel 
en zwart 

mffa;^:-, ^A>/ 
^^^^ // 
^^wn^ 

fri^^-^ïi s l^^^ s : ^ ^ g 
69 liVil StAUnviinSiihmm PS 

f̂ -'̂  - ë 
Byzondere frankeerzegels ter gelegenheid van het honderd
jarig bestaan Staten van Suriname 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
Staten van Suriname zal de Postadministratie aldaar op 9 mei 
1966 twee bijzondere frankeerzegels in de waarden van 25 en 
30 cent zonder toeslag uitgeven. De zegels, die werden ont
worpen door Ir. J. L. Volders te Utrecht, tonen een honderd
jarige boom. Behalve de land- en waarde-aanduiding is als 
bijzondere tekst: „honderd jaar Staten van Suriname" op
genomen. Beide zegels zijn uitgevoerd in groen, roodbruin en 
zwart. De prijs van de serie bedraagt ƒ 0,55 in Surinaamse en 
ƒ 1,10 in Nederlandse munt. 
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De prijs van de serie bedraagt ƒ 1,50 (in Nederlandse munt 
ƒ 3,—). 
Technische gegevens: 
beeldformaat: 21,135 x 35 mm 
zegelformaat: 24,135 x 38 mm 
tanding: 13 :21V2 
papiersoort: gecoucheerd, zonder watermerk 
gomming: Arabische gom 
velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
druktechniek: rasterdiepdruk 
drukkerij: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem 
De zegels zijn verkrijgbaar tot en met 30 juni 1966; de 

geldigheid voor frankering eindigt op 31 december 1966. 

Vogel- en vruchtenserie 
Hierbij een afbeelding van de „gemengde frankering" als 

beschreven in ons laatste nummer. De vervangende serie naast 
de te vervangen serie, afgestempeld op de laatste dag van gel
digheid van deze laatste. 

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

U.P.S.S. 
In „Postal Stationery" van januari/februari lazen wij het 

jaarverslag van de United Postal Stationery Society die in 
1965 haar vierde lustrum vierde. Het ledental bedroeg op 
1 januari 1966 na een netto toeneming van 79 nieuwe leden 
in het jubileumjaar 581. In het rondzendverkeer werd voor 
$4247,79 verkocht. 
Deze twee cijfers uit het jaarverslag wijzen wel op steeds 
verdere groei bij deze hobbyisten die in allengs sterkere 
mate verzamelingen van postwaardestukken inzenden op 
filatelistische tentoonstellingen en van tijd tot tijd ook goe
de catalogi weten uit te geven. Dat alles werkt stimulerend. 
Men mikt nu op 666 leden in 1966. We helpen het op deze 
afstand hopen. 

Japan 
Helaas postuum en vertraagd door de langdurige ziekte 
van -de schrijver is voor het eerst sinds 1959 de Japanse 
postwaardestukken-catalogus van Tsunehiko Tanigaki ver
schenen. De Japanse tekst is van Engelse aantekeningen 
betreffende waarde, kleur, jaar en maand van uitgifte, 
voorstelling van waardestempels, ontwerper en formaat 
voorzien. Voor heel velen zullen de finesses van deze studie 
toch wel niet leesbaar zijn voordat er een Amerikaans/ 
Engelse vertaling van komt. 

Australië 
Nieuwe munteenheid. Enveloppen 4 c, Elizabeth II, rood, 

in de formaten 88 x 145 en 100 x 227 mm; envelop voor 
aangetekende zendingen 24 c, groen; courantebandje 4 c, 
rood; postblad (lettercard) 4 (5) c, rood; omslagbrief 
(lettersheet) 4 (5) c, Elizabeth II naar halflinks, rood, met 
aanwijzingen voor het gebruik van dit binnenlandse post-
waardestuk in buitenlands verkeer. 
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Kanaalzone 
Briefkaart van 4 c, schip in Panamakanaal, groen met 

bijdruk van 2 c, rood en „Air Mail" tot luchtpostbriefkaart 
gemaakt. 

Oostenrijk. 
Briefkaart 1 s, Mariazell, bruin. Serie 94 met 38 en 

serie 95 met 56 verschillende illustraties. 1.80 s, 20 jaar 
wederopbouw, roodlila. Serie 45 met 25 verschillende il
lustraties. 

Roemenië. 
In „l'Entier Postal" van februari een voortzetting van de 

catalogisering van de talrijke geïllustreerde briefkaarten 
van de volksrepubliek Roemenië. 

Travancore. 
In april 1965 publiceerde de India Study Circle te Londen 
een gespecialiseerde catalogus van Cochin, Travancore, 
Travancore-Cochin van ongeveer dertig pagina's. Prijs 10 
shillings. Waar deze catalogus verkrijgbaar is, is mij he
laas nog niet bekend. 

Turkqe. 
Briefkaart 30 k, Atatürk naar halflinks, blauwgroen met 
twee verschillende illustraties. Oplage 675.000 stuks. Idem 
60 k, blauw met één illustratie. Nu ook in dit land dus voor 
het eerst drie geïllustreerde briefkaarten. 

Zwitserland. 
In „Der Ganzsachensammler/Le Collectionneur d'En-

tiers postaux" van februari schreef R. Hürlimann een ar
tikel (met illustraties) over de portvrije dienstkaarten van 
Zwitserland met catalogisering van de verschillende uit
giften en oplagen. Een waardevolle uitbreiding op de Zum-
stein-catalogus die niet veel aandacht schenkt aan dit ver
waarloosd maar toch interessant verzamelgebied. 

Verder vonden wij daarin de mededeling dat de Zwit
serse Bondsspoorwegen tot 1960 en van 1965 af opnieuw de 
mededelingskaarten over gevonden voorwerpen als brief
kaartformulier uitgaven. Tussen 1960 en 1964 zijn vier uit
giften als postwaardestuk verschenen. De oplagen daar
van waren respectievelijk 50.000, 50.000, 10.000 (Fundbüro 
SBB Zürich HB) en tenslotte 3.000 exemplaren (Fundbüro 
SBB Bahnhof Winterthur). 

Aerogrammen 
Australië 
9 c, donkerblauw en rood. 
Ceylon 
30 c, Elizabeth II naar rechts, donkerblauw. Donkergrijs 
papier. 

Achterzijde: Waterkrachtwerk 
Voorzijde met eerstedagstempel Afobaka 

Suriname 
Van de in ons januarinummer genoemde aerogrammen 
kan thans een afbeelding gegeven worden met eerstedag-
afstempeling (10 januari 1966). 
De waarden zijn: 
15 cent, bauxietmijn Moengo, oker; 
20 cent, aluinaardefabriek Paranam, groen; 
25 cent, waterkrachtwerk Afobaka, blauw; 
30 cent, aluminiumsmelter Paranam, rood. 
Het zijn dezelfde afbeeldingen als die van de emissie Bro-
kopondokrachtcentrale zoals afgebeeld in ons oktobernum
mer 1965 (bladzijde 486). 



STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs. A. M. A, van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

Frankeerstempels 
In het novembernummer van het vorige jaar werd in de 

rubriek „NEDERLAND" de dienstorder vermeld, ingevolge 
welke de frankeermachines van overheidsinstanties mogen 
worden gebruikt voor het vooraf frankeren van enveloppen 
en dergelijke, indien deze enveloppen op een later tijdstip 
bij een andere afdeling of dienst van de gebruiker (gemeente
bestuur enzovoort) zullen worden gebruikt op een adres waar 
de bewuste frankeermachine niet staat. Dergelijke envelop
pen mogen dan met een los datumstempel in rode kleur wor
den gedateerd. 

Wij danken dr. A. M. Benders te Maurik voor de toezen
ding van een dergelijk, hierbij afgebeeld stuk. Deze (Hasler) 
frankeermachine van de gemeente Tiel bevat behalve het 
gewone, halfcirkelvormige datumstempel, een afzonderlijk 
cliché met de plaatsnaam tussen enkele rechte lijnen, waar
onder dus met een klein datumstempeltje de datum van ver
zending wordt gestempeld. Deze halfronde en rechte plaats
naam worden dus alternatief in de machine gebruikt. 

Voor onervaren gebruikers levert het instellen van de 
waardecijfers in deze machines wel eens moeilijkheden en 
dus foutieve frankeerbedragen op. Frankering met bijvoor
beeld 118 in plaats van 18 cent is al onvoordelig, maar dezer 
dagen kregen wij zelfs een envelop die met 1800 in plaats 
van 0018 (cent) was gefrankeerd! Wij hopen dat de kantoor
bediende, die bij het instellen van de machine kennelijk 
moeite met het Spiegelschrift had, niet honderd of meer van 
dergelijke brieven voor zijn baas heeft verzonden. . . . ! 
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Gelegenheidsstempels 
In de Diekmanhal te Enschede werd van 18 tot en met 

26 maart de 85e Damesbeurs gehouden. Stukken gepost in 
een aldaar geplaatste brievenbus kregen een speciaal stempel 
in hetzelfde model als vorige jaren en een afdruk van een 
gewoon dagtekeningstempel. 

Op de Nationale Bloemententoonstelling „Keukenhof' te 
Lisse, geopend van 31 maart tot medio mei is wederom een 
tijdelijk postkantoor met het bekende speciale poststempel 
en met bijzondere aantekenstrookjes aanwezig. 

Machinestempels 
In de stempelmachine van het postkantoor Delft werd van 

1 tot en met 24 maart een stempelvlag gebruikt die betrek
king had op een Elektrotechniek en Scheepvaarttentoon
stelling gehouden in de Technische Hogeschool aldaar. 

Een stempelvlag voor het „Holland Festival" wordt van 
7 maart tot en met 14 juli gebruikt in één der stempelma
chines van de districtspostkantoren Amsterdam CS., 'sGra
venhage en Rotterdam. 
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Typenraderstempels ' 
Door verbouwing van de winkel, waarin het Eindhovense fj 

postagentschap VughtMr. Loeffplein was gevestigd, kwam de M 
ingang om de hoek aan de Esscheweg te liggen. De naams ™ 
verandering werd officieel per 20 december 1965 in de Mede
delingen der Posterijen gemeld, maar eind februari 1966 ge
bruikte men op aangetekende brieven nog het oude stempel 
tezamen met aantekenstrookjes waarop de nieuwe naam 
reeds was vermeld. Wij danken de heer C. J. M. M. van der 
Zijden te Eindhoven voor toezending van de desbetreffende 
envelop. 

15.12.1965 Hulppostkantoor Boekelo werd omgezet in een post
agentschap. 

1. 2.1966 Opgeheven hulppostkantoor 't Waar en gevestigd 
postagentschap Nieuw Scheemda. 

1. 3.1966 Gevestigd: postagentschap ZutphenGerard Dou
straat en omgezet: Hulppostkantoor Groesbeek in 
een postkantoor en poststation Idskenhuizen in een 
postagentschap. 

17. 3.1966 Gevestigd: postagentschap UtrechtTroosterlaan. 
1. 4.1966 Postagentschap EindhovenRoostenlaan werd ver

vangen door EindhovenGerardusplein. 
4. 4.1966 Gevestigd: postagentschap 'sHertogenboschHint

ham. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: L. C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, Deurne C, 
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Nieuwe uitgiften 
Op 17 april ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel is 

een postzegel verschenen ter waarde van 3 Fr. De zegel stelt 
een landelijke brievenbesteller voor. 

Volgens een Koninklijk Besluit van 26 december 1965 zullen 
opnieuw portzegels uitgegeven worden en wel in de waarden 
van 1, 2, 3, 5, 6 en 20 Franken. Ten minste een dezer takszegels 
zal op groot formaat uitgevoerd worden. 

Het vorige maand besproken blaadje ter herinnering aan 
koningin Elisabeth is op 18 april in tweevoud verschenen met 
een frankeerwaarde van 6 Fr, plus een filantropische bijslag 
van 14 Fr. per blaadje. 

In de toeristische reeks komen twee zegels ieder ter waarde 
van 2 Fr. Zij zullen Lier en Bouillon op het voorplan brengen 
en rond Pinksteren te koop worden gesteld. 

Lezers vragen beantwoord 
Te Antwerpen bestaan er op het ogenblik twee postzegel

beurzen die iedere zondagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur hun 
deuren open hebben. Beide heffen een lidgeld van 15 Fr. en 
vragen telkens 3 Fr per bezoek. Adressen: Groenplaats  Zaal 
Paladium en St Jansplaafs  Zaal Sint Jan. 

Gelegenheidsafstempelingen der maand februari 
5.2.66  Mechelen Filatelistische tentoonstelling 

„St Gabrielsgilde" 
12.2.66  Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Namen, 

Sint Niklaas 
Ter gelegenheid van de Rerum Novarumuitgifte 
is een gelijkaardige stempel in gebruik genomen in 
de zeven genoemde plaatsen. 

16.2.66  Zuidpool  Koning Boudewijn Basis 
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LONDEN 
Landschapzegels op 2 mei 

De verschijningsdatum van de eerste landschapzegels in 
Groot-Brittannië is uitgesteld tot 2 mei. 

Stampex 1966 
De jaarlijkse Stampex-tentoonstelling in Londen zorgde 

voor sensatie toen de Wereldvoetbalbeker uit de Central Hall 
verdween. Gelukkig werd de kostbare trofee na afloop van 
het evenement teruggevonden. 

Er waren onder meer schitterende bladen te zien uit een 
Glasgowse collectie „Voetbal op postzegels". Aan de voetbal
sport was ook het tentoonstellingsstempel gewijd (afbeelding), 
met het rondschrift: SPORT WITH STAMPS - Sport met 
Postzegels. 

De tentoonstelling werd geopend door de elfjarige Kenneth 
Tonkin uit Beckenham, die daartoe door de Postmaster-
General schriftelijk was gemachtigd. (De heer Wedgwood-
Benn moest op verkiezingstoemee). Hij kreeg voor zijn op
treden een album met Britse herdenkingspostzegels (minus de 
zegel van £ 1 P.U.C.* 1929) en een splinternieuwe voetbal met 
handtekeningen van de leden van het Braziliaanse elftal, 
houders van de wereldtitel. 

„PhUips"-museum 
Naar verwachting zal de collectie Groot-Brittannië, die 

Reginald Philips aan het General Post Office heeft nagelaten, 
deze zomer voor het publiek toegankelijk zijn. In het King 
Edward Building .wordt een zaal voor de tentoonstelling in 
gereedheid gebracht. 

1 Postal Union Congress 
CHRISTIAN HOUSTON, AIJP 

POST UIT PARUS 

D de Vries, Waalstraat 53', Amsterdam-Z 

De Dag van de Postzegel wordt zoals elk jaar in Frankrijk ook 
nu weer herdacht met de uitgifte van een speciale zegel, die 
ditmaal de afbeelding vertoont van de gravure van een post
zegel. De gravure, zo vertellen de Franse P & T bij het ver
schijnen van de zegel, is het begin van de lange weg die de 
postzegels in het internationale verkeer tussen de volken gaan 
afleggen. De drukkerij van de postzegels beschikt over een 
uiterst geperfectioneerde apparatuur waaronder machines die 
zeskleurendruk kunnen maken tot in de fijnste nuanceringen. 

Toen de Franse postzegels in 1849 voor het eerst werden 
gebruikt, bereikte men een jaaroplage van 52 miljoen stuks; 
nu in 1965 ruim 3% miljard. 

De Fransen vierden hun Dag van de Postzegel met een groot 
aantal eerstedagafstempelingen in de voornaamste steden 
van hun land (dit keer op 19 maar t ) ; het zijn er 88 als men ze 
alle zou willen hebben . . . 

Tentoonstelling van Nederlandse postzegels 
Het Franse maandblad „Le Monde des Philatélistes" heeft 

zijn kantoren gevestigd in de gebouwen van het dagblad „Le 
Monde" in het hartje van Parijs. Het beschikt daardoor over 
enige permanente tentoonstellingsruimte waar dan ook regel
matig kleine filatelistische exposities worden gehouden. 
Deze exposities, die voor elke belangstellende gratis toegan
kelijk zijn, hebben meestal een bepaald onderwerp of land als 
motief en geven de bezoeker de gelegenheid om in een korte 
tijd in een beperkte ruimte heel wat aardige kennis van 
een bepaald deel van de filatelie op te doen. 

Sinds 12 maart wordt er een tentoonstelling van Neder
landse postzegels gehouden en wij geloven zeker dat de actieve 
redacteur van dit veelgelezen Franse blad, de heer Vitalyos, 
met deze expositie een goede propaganda maakt voor onze 
postzegels. 

Het is hem zelfs, met medewerking van de Nederlandse 
culturele attaché te Parijs, de heer Sadi de Gorter, gelukt om 
bij de Franse P & T een speciaal stempel te verkrijgen dat 
dan gebruikt wordt op de daar verzonden souvenirkaarten 
die een afbeelding vertonen van de Rembrandt-zegel die bij 
ons in 1956 verscheen. Zie afbeeldingen. 

TENTOONSTELLING 
IN PARIJS 

Moderne variëteiten 
Dat ook moderne zegels aanleiding kunnen geven tot het 

vinden van interessante variëteiten bewijst de in 1960 ver
schenen 25 centimeszegel van het type MARIANNE van De-
caris (Yvert nummer 1263). Deze zegel die tot de tariefver
hoging van januari 1965 diende ter frankering van het binnen
lands briefport tot 20 gram en waarvan dagelijks miljoenen 
stuks werden gebruikt, werd door de posterijen op vijf ver
schillende manieren in circulatie gebracht, namelijk: 
A. in vellen van honderd zegels 

in camets van twintig zegels 
in camets van acht zegels 
in roulettes van duizend stuks aan de loketten en per 
twee of vier stuks via de postzegelautomaten) 
gedrukt op briefkaarten. 

B. 
C. 
D. 

E. 
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Elk van deze vijf presentatievormen heeft een eigen ka
rakteristiek en het is zeker aan te bevelen die in een gespe
cialiseerde verzameling op te nemen.Het is wellicht nu nog 
niet zo moeilijk om uit het vele beschikbare materiaal de 
onderscheidene typen bij elkaar te zoeken en 't lijkt ons daar
om van belang om de verschillende hierboven genoemde typen 
wat nader te omschrijven. De speciale catalogus van Cérès 
geeft voor deze zegel in totaal liefst 143 verschillende varië
teiten waaronder vele nuances van rood en grijs, éénkleurige 
druk, papiervariëteiten, druktoevalligheden en afwijkingen 
bij het waardecijfer 25, bij de letters van „République Fran
gaise" en „Postes". 

Wanneer wij ons echter beperken tot de meest voorkomende 
variëteiten, dan is het aan te bevelen te trachten deze zegel 
als volgt op te zetten: 
A. vellen van honderd zegels (2 x 50). De „brug" tussen twee 

zegels is verticaal dubbel geperforeerd. De boven en 
ondervelranden hebben drie strepen. Men kan eventueel 
deze zegels, die van vellen afkomstig zijn, met „coindaté" 
proberen te vinden. 

B. carnets van twintig zegels. Hierbij zijn een tweetal soor
ten te onderscheiden, namelijk: 
1. de „brug" tussen twee zegels is ongeperforeerd; de 

boven of onderrand heeft twee strepen. 

Vellen: „brug" dubbel geperforeerd en velrand met drie strepen. 
Carnets van twintig zegels: bovenrand met twee strepen. 

2. De „brug" is ook ongeperforeerd, maar de boven en 
onderrand hebben zogenaamde „publicité". 
De tekst van de PHILATECreclame luidt: Exposition 
Internationale  Philatec  Paris  1964 (bovenstrookjes) 
Grand  Palais  du 5 au 21Juin1964 (onderstrook
jes). 
Carnets met zogenaamde doublepublicité zijn bekend, 
waarbij door foutieve afsnijding de bovenstrookjes te 
smal werden en de onderstrookjes beide teksten ver
melden! 

: * • * * • • • ; Carnets van acht zegels: 
l 1 ; rand zonder strepen. 

i i ^ ^ i ^ ^ — i « J — ■ i 
Carnets van twintig zegels met Philatecreclame. 

C. carnets van acht zegels. Geen brug tussen de twee zegels; 
de randen hebben geen strepen. 

D. de zegels afkomstig van de rouletten, die aan de loketten 
per duizend stuks werden verkocht, respectievelijk via de 
postzegelautomaten per (verticaal) paar werden afge
leverd. De verticale tanding wordt bij de fabricatie van 
deze rouletten machinaal gesneden; de horizontale tan
ding wordt (bij verstrekking via de postzegelautomaat) 
door een mes in de automaat afgesneden. Een verticaal 
paar heeft dus in de regel aan vier zijden machinaal af
gesneden tanden, terwijl zegels die niet van deze rouletten 
afkomstig zijn, vrijwel altijd aan tenminste twee zijden 
afgescheurd zijn, waardoor de tandjes enigszins „gerafeld" 
bleven. 

E. op briefkaarten. Na de tarief verhoging van 18 januari 
1965 werd deze zegel ook op briefkaarten gedrukt voor 
frankering van binnenlands tarief. De vlag van de 5 heeft 
een andere vorm en men veronderstelt dat een nieuw 
cliché werd gebruikt. 

tmm tl M 
' "^''^ O P ^ Automaat die carnets van 

'% acht zegels levert. 

Afgezien dus nog van de vele variëteiten die er bovendien 
van al deze typen te vinden zijn (onder andere kleurvariaties 
licht en donker wijnrood, verschoven medaillon, extra vette 
cijfers 0.25, weggevallen naam van de graveur, zegelafdruk 
op de gomzijde en vooral ook de zeer gezochte rose (in plaats 
van grijze) Marianne, die in vele catalogi reeds een speciale 
vermelding geniet) is het opzetten van een gespecialiseerde 
Marianneverzameling met enig geduld nu nog een zeer reële 
zaak die voor de toekomst de aantrekkelijkheid van een Frank
rijkverzameling in niet onbelangrijke mate zal kunnen ver
hogen. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 

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

Abonnement in rekeningcourant 
De Voorlichtingsdienst van de Verenigde Naties, Molen

straat 15a, 'sGravenhage4, beschikt thans ook over de 
rekeningcourantformulieren van „The European Service of 
the United Nations Postal Administration" te Geneve. 
Deze formulieren dienen, evenals de ook aldaar verkrijgbare 
bestelformulieren, ingezonden te worden bij de European 
Service in Zwitserland: Palais des Nations, 1211 Geneve 10. 
Betalingen kunnen geschieden door overschrijving op post
rekening 14 57 92 ten name van The European Service of the 
United Nations Postal Administration te 'sGravenhage. 

Eerstedagenvelop 
Ter gelegenheid van de uitgifte op 25 maart van de $ 1,— 

gebruikszegel van de Verenigde Naties, die de in 1951 uit
gegeven frankeerzegel vervangt, liet de European Service een 
eerstedagenvelop verschijnen met een reliëfdruk geïnspireerd 
op het onderwerp van de zegel: het embleem van de Ver
enigde Naties uitgespreid als een tapijt. 

Europazegels; supplement; auteur: dr. J. Swart 
Zoals in het maartnummer onder „Wij ontvingen" werd 

gemeld, verscheen bij De Walburg Pers te Zutphen het tweede 
supplement van het in 1964 door dr. J. Swart geschreven 
werkje „Europazegels". Een plezierige handleiding, waarbij 
een enkele kritische kanttekening op zijn plaats is. 

In het boekje zijn opgenomen alle zegels in 1965 verschenen, 
die betrekking hebben op Europa. Let wel: de schrijver 
spreekt van Europazegels, maar bedoelt eigenlijk zegels be
treffende Verenigd Europa (integratie). Maar dan rangschikt 
hij daaronder zegels die in geen enkel opzicht met dit laatste 
te maken hebben, bijvoorbeeld de St. Benedictuszegels van 
het Vaticaan. 

Degene echter, die het gebied „Europa" verzamelt met als 
onderdeel daarvan Verenigd Europa kan uit het boekje puren, 
wat hij wel of niet in zijn album(s) wil opnemen; hij dient 
echter wel goed te onderscheiden. 
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SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur Dr F G E Nilant, 
Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Verenigingslewe 
Oor die hele wereld is dit me moontlik me om die aantal 

versamelaars van posseels te skat volgens die veelvuldigheid 
en die grootte van die philatelistiese verenigings me Siegs 'n 
klem deel van die versamelaars is entoesiaste verenigings
lede Die groot massa maak seels by mekaar vir hul eie ple-
sier en hulle vergelyk hul besit hoogstens met wat familie en 
vriende op dieselfde gebied presteer het 'n Klein groep ver
samelaars IS selfs uitgesproke teen enige vorm van ver-
enigingslewe gekant 

Nou weet ons almal dat die Engelsman 'n aangebore nei
ging het tot die verenigmgslewe Die bekende klubs is hiervan 
'n sprekende voorbeeld Maar ook op ander gebiede uiter hier-
die voorliefde vir gesamentlike genoeens hom baie duidehk 
Dit is gevolglik verstaanbaar dat in Suid-Afrika die philate
listiese verenigmgslewe aanvanklik hoofsaaklik 'n Engelse 
kleur vertoon het 

Die eerste vereniging is in 1894 in Johannesburg gestig 
Johannesburg was toe as stad eers agt jaar oud Die belang
stelling het in ander rigtmgs gegaan en dit verwonder nie
mand me dat hierdie eerste vereniging maar net een jaar bly 
bestaan het Vier jaar later, in 1898, is 'n vereniging in Pre
toria gestig en nog 'n jaar later kom die Philatelic Society of 
Johannesburg tot stand, dieselfde jaar waann die Anglo-
Boere Oorlog begin het 

Die Transvaal was dus die eerste provinsie waar philatelic 
georganiseer is, waar versamelaars by mekaar gekom het en 
waar philatelistiese kennis uitgewissel is Eers in 1911 is ook 
in die Kaapprovmsie en in Natal philatelistiese verenigings 
opgeng. 

In 1928 is 'n verdere stap gedoen toe sewe verenigings in 
Durban die reels en voorskrifte opgestel het van die Suid-
Afrikaanse Philatelistiese Kongres Dit het die grondslag ge-
word vir landswye philatelistiese organisasie. 

Vier jaar later, in 1932, is besluit om die naam van hierdie 
Kongres te verander na die Philatelistiese Federasie van Sui-
delike Afrika Die rede hiervoor was dat in Groot Brittanje al
reeds 'n soortgelyke kongres bestaan het Maar in Engeland 
bestaan daar geen federasie van philatelistiese verenigings 
me Tegelykertyd is besluit dat die Suid-Afrikaanse federasie 
jaarliks bymekaar sou kom 

Vandag is daar een-en-dertig verenigings in Suidelike 
Afrika twaalf m Transvaal, dertien m die Kaapprovmsie, een 
in die Oranje-Vrystaat, twee in Natal, twee in Rhodesie en 
een m Zambia 

Gedurende die oorlogsjare 1940 tot 1945 is daar geen kon-
gresse gehou me Maar vanaf 1947 het die lede van die Fede
rasie gereeld elke jaar by mekaar gekom met die doel om phi-
lateliste die grootste moontlike kennis en genoee te verskaf en 
om die jonger mense so veel as moontlik aanmoediging te gee 

Na 1945 het daar ook 'n hele aantal Afrikaanssprekende 
verenigings tot stand gekom waarvan die meeste jaarliks hul 
ledeaantal aansienlik uitbrei Die Afrikaanse deel van die 
bevolking, wat vroeer net in stilte „seeltjies by mekaar ge-
maak het", het nou m toenemende mate sy plek in die Philate
lie gaan volstaan Dit is merkbaar by uitstallmgs en veral ook 
by die groot tentoonstellings wat gelyktydig met die federale 
kongresse georganiseer word Maar 'n baie kenmerkende be-
wys is ook die feit dat „The South African Philatelist", wat 
maandeliks verskyn, verlede jaar 'n gereelde rubriek in die 
Afrikaanse taal begin het 

Republiek herdenkingsseëls 
Op 31 Mei sal daar vier seels verskyn vir die vyfjarige her

denking van die tot stand kom van die Republiek Suid-Afrika 
Die waardes sal wees. Ic, 2'/2C, 3c en T'/ac 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopy voor het verenigmgsnieuws dient, te
zamen met de mutatie-strookjes en de staat van 
mutaties voor de komende maand , i n he t bez i t 
t e z ^ n van de administrateur a i t er lqk op de 
volgende da ta 

meinummer 
j u m n u m m e r 
ju l inummer 
augustusnummer 
septembernummer 
oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 

21 april 1966 
17 mei 1966 
geen verenigmgsnieuws 
21 juh 1966 
18 augustus 1966 
22 september 1966 
20 oktober 1966 
17 november 1966 

H H Secretarissen en leden-administrateurs 
wordt dr ingend verzocht zich s t r ik t aan deze 
da ta te houden 

N E D E R L A N D S E V E R E E N I G I N G VAN P O S T 
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Beer D Hmting, Parkflat 
' t Veldhuijs, Flat 202, Bosweg, Hat tem Tel (05206) 
23 39 Ledenadm J G T h Wind, Celebesstraat 33, 
Vlaardingen Tel (01898)34 26 

Tot ons leedwezen moeten wy het overlijden melden 
van onze leden 1154 J Hagens te Almelo en 575 C 
Ricardo, Den H a a g 

Afdehngssecretariaten 
A L K M A A R J P Lienesch, Kennemersmgel 2, Alk

maar 
A L P H E N a/d R I J N J C Meijer, Zaalbergstr 52, 

Alphen a/d Rijn 
A L M E L O A H Jansen, Goudsbloemstr 8, Almelo 
A M S T E R D A M M r G H Steijn, Herengracht 326, 

Amsterdam 
A P E L D O O R N B ten Hoopen, Jacht laan 134, Apel

doorn 
A R N H E M E J Bergman, Eendrachtstr 12-1, Arnhem 
B O D E G R A V E N T C Rieuwerts, Spoorstraat 44, 

Bodegraven 
B O S K O O P C Bulk, Rijerskoop 142, Boskoop 
D E V E N T E R C Pohlmann, Huize Humani tas , kamer 

303, Radbout laan , Deventer 
E P E IJ V d Veer , Gclriaweg 8-1, Epe 

G O O I E N E E M L A N D K Verzijden, Kol Vereer str 
8, Naarden 
D E N H A A G J J L Hesselt van Dmter , Valkenboskade 
342 Den H a a g 

H A A R L E M D G Prins, Gen Foulkeslaan 24, Aerden-
hout 

K R O M M E N I E Mevr J C van Haeften-Metz, 
Phoenixstraat 4, Krommenie 

L E I D E N Drs A L Beker, Wilhelminapark 8, Oegst-
geest 

L E L Y S T A D W H Schraal, B 20, Lelystad 
L O C H E M B Frank, Ch de Bourbonlaan 19 Lochern 
M O N S T E R A H Troost, Herenstraat 3, Monster 
N I J M E G E N B A On t rop , Nijhoffstraat 9, Nijmegen 
S T E E N W I J K G A Talen, Pr Bernhardstraat 74, 

Steenwijk 
S U R I N A M E Joh Peek, P O B 403, Paramaribo 
T W E N T H E J T h Fnessen, Rembrandts t r 18, Goor 
U T R E C H T A Dusee, Niftarlakeplantsoen 15, 

Utrecht 
V L A A R D I N G E N P J Slangen, Merellaan 45 Vlaar

dingen 
V O O R B U R G P A v d Loo, Paradijsstraat 63, Voor

burg 
V O O R S C H O T E N G Magre , Fr Hendriklaan 1, 

Voorschoten 
W - F R I E S L A N D I L Zack, Oranjestraat 10, Hoorn 

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

Mevr A Gramerus-van den Wildenberg Weth R o m 
boutsstraat 62, Breda Tel 3 23 07 

Ledenvergadering maandag 25 april te 20 uur Graan-
beurs 

Jeugdbtjeenkormt zondag 1 mei te 10 uur, Graanbeurs 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A " , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeyelts, Tolakkérweg 82, Hollandsche Rading Tel 
(02957) 489 

Ledenvergadering vrijdag 29 april 1966, 20 15 u Hotel 
„Krasnapolsky" Warmoesstraat , Amsterdam 

Overleden 635 G Bitter, 64 C D Ricardo 
4 

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

Ledenvergadering op dinsdag 26 april n m , 8 uur in 
Tivoli 

Belangrijke veiling 
Landenwedstryd Max 9 bladen thematisch of beeld-

filatelie 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr C Muys, Pioenweg 25, 's Gravenhage Leden
administratie G M van Ast Prins Mauritslaan 156 
's Gravenhage 

Bijeenkomst 28 april 1966 in „Diligentia", Lange 
Voorhout 5, s Gravenhage, te 20 00 u u r 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E L I -
C A " Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23 
's Gravenhage 1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Cen 
traal Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86 
s-Gravenhage 8, Tel (070) 39 08 57 

Ledental O p 8 maar t j 1 konden wij ons 9000ste lid 
inschrijven, n,l M R de Jong te Stellendam, lid van de 
afdeling Flakkee O p 15 maar t 1966 waren 9092 personen 
als hd van de vereniging ingeschreven 

Oierleden To t ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van ons lid Gv 1914, L van den Hoek te 
's Gravenhage 

Afdelingen De in het maar t -nummer opgenomen lijst 
van de afdehngssecretariaten en bijeenkomsten is m de 
periode 15 februari-15 maar t 1966 als volgt gewijzigd 

A A L S M E E R ( A r ) De bijeenkomsten te Hoofddorp 
zijn thans op de 2e woensdag der oneven maanden 

A M E R S F O O R T (At) De bijeenkomsten zijn op de 
ie dinsdag van elke maand 

DE B I L T / B I L T H O V E N (Bb) I n verband met het 
met beschikbaar zijn van de zaal op de 2e vrijdag, worden 
de bijeenkomsten in de maanden maar t t /m juni gehouden 
op de 3e vrijdag van de maand 

O U D B E I J E R L A N D (Ob) Secr C Weeda, van 
Brakelstraat 44 O u d Beijerland 

R O T T E R D A M (Rm) Secr H J Polhuijs, Bngan 
tijnstraat 59c Rot terdam 7 
7 
R O T T E R D A M S C H F P H I L A T E L I S T E N - V E R E L N I 
G I N G Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
d a m 4 Tel (010) 24 93 40 Adreswijzigingen aan W 
H Frwich, van der Meydestraat 37a, Rot terdam 4 

Ledenvergadering maandag 25 april 20 uur Beatrixzaai 
Groothandelsgebouw Gewone agenda Bezichtiging van 
kavels der veiling op zaterdag 23 april 15-16 uur In 
clublokaal Noordsingel 101 

ClubbijeenkomUen zaterdag 15-17 30 uur bovenzaal „De 
Zon" , Noordsingel 101 donderdag 19 30-22 30 uur , De 
G u n s t ' , Brielselaan 192 

Wijziging secretariaat De heer G C Tops heeft het 
secretariaat, door de heer A v d Ruyt tijdelijk waarge
nomen, weder op zich genomen 

Jaarvergadering Tot erelid werd benoemd de heer L A 
Donker, voorzitter der Vereniging De heren G C Tops 
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en A V d Ruy t werden als bestuurslid herkozen Te r 
vervulling van de vacature, ontstaan door het overlijden 
van de heer H WiUemsen, werd de heer J S t raa tman J r 
tot bestuurslid gekozen De heren W H Liesveld en J C 
van Putten werden als hd , resp als plaatsvervangend hd 
van de Raad van Toezicht herkozen 

Jaarvcrloting 1965 De prijswinnaars werden op de jaar
vergadering bekend gemaakt Een lijst daarvan is aan
wezig by de secretaris, de penningmeester, de administra
teur contributie en in het clublokaal Prijzen die op 31 
augustus 1966 niet zijn afgehaald, vervallen a a n het 
jubileumfonds 

Overleden 94 C A J Tempel te Almen 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T " 
Bijeenkomst vierde donderdag van de maand in Hotel 

„Monopole" te Amcrsloort 
Inl secr Leusderweg 219, Amersfoort 

9 
A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „DE P H I L A 

T E L I S T " Secr se Mej C T h Reinders, Veerstraat 56, 
Amsterdam-7 

Bijeenkomsten dinsdagavond 3 mei ledenvergadering, 
dinsdagavond 17 mei ruilavond Beide in Krasnapolsky, 
ingang Kleine Zaal, Warmoesstraat Aanvang 20 00 u u r 
10 

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

Bijeenkomsten 26 april , 10 mei en 24 mei, Societeits-
avonden 
15 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G N D S M , A F D P H I 
L A T E L I E Secr J A Hegeraad, Leenhofstraat 25, 
Amsterdam W 

Bijeenkomsten 22 april, 13 mei, 3 juni 1966 
16 

GEI DERSE F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E " Secr J W Vonk Mesdaglaan 36, Arnhem 
Tel (08300)2 65 11 Lcdenadm G Kuiper Trans 21 , 
Arnhem Tel (08300) 3 02 44 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, 
Barneveld, Brummen, Doetinchem, Ede, Eist, Lobi th , 
Nijmegen, Oosterbeek, Rheden, Renkum, Velp, Wage-
mngen. Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
17 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
„ASSEN" Secr A F J de Jong, Vredeveldseweg 19, 
Assen Tel (05920) 39 20 Lcden-administrateur J 
Niewold, Plataanweg 10, Assen Tel (05920) 25 66 

Ruil' en vergaderavonden Elke laatste dinsdag van de 
maand m het Goncerthuis „Bellevue", Nassaulaan, Assen 
Aanvang 8 uur 

Jeugbijeenkomsten Elke 2e zaterdagmiddag van de 
maand van 4-6 uur, onder leiding van Mevr Y Broek-
Sikkes en de Heren G Schut en E Walbeehm 
19 

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

Bestuurswisseling Door het aftreden van de Heer 
Lammerts treedt de Heer M C Kuipers thans als secre
taris op 

Bijeenkomsten ledere 2e dinsdag van de m a a n d 
20 

DE „ K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B " , BEVER
W I J K Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk, 
Tel 2 61 82 

Bijeenkomsten 25 april, 9 en 23 mei en 6 en 20 juni 1966, 
in „De Opgang" , Florastraat 2 te Beverwijk Aanvang 
19,30 uur, Denkt u ook aan de tijdige aanmelding voor 
deelneming aan de bustocht n a a r U P H I L E X te Utrecht , 
op 14 mei a s 
2 1 , 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G B R U N S S U M - H O E N S -
B R O E K , Secr, P v d Scheer, Akerstraat 48, Hoens-
broek, 

Vergadering ledere Ie zondag van de maand om II 
uur in het Casino, Treebeek, 
22, 

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

Vergaderingen iedere 2e m a a n d a g van de maand in 
Café Rest, „De Harmonie" , Brinklaan 112, Bassum, Niet 
in juli en augustus. 

Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag van 2-5 uur , in buur t 
huis „de Engh" , Nijverheidswerf, Bussum, 

Geroyeerd n r 8 B A Sul, Bussum, 35 D Vosseberg, 
Huizen (N H ) 
23 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
„ D E I F T " Secr W L v d Gaauw, Poptahof-Zuid 494, 
Delft 

27 
P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr 

J J H A Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Emdhoven 
Bijeenkomsten Vergadering elke Ie woensdag van de 

m a a n d waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 

P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G E I N D 
H O V E N Secr P Berkhof, Noord Brabant laan 60, 
Emdhoven Tel (04900) 2 58 89 

Eerstvolgende bijeenkomsten 2 mei, 6 juni , 4 juli 1966 in de 
Leeszaal van het „Ontspanningscent rum" a a n de M a -
thildelaan te Eindhoven Aanvang 20 00 u u r 
33 

P O S T Z E G E L C L U B „ D E K R I N G " Secr K 
Kouwenberg, Thorbeckelaan 238, Den H a a g 

Bijeenkomsten op maandag 2 en 16 mei 
Contributie k f 8,— storten op 549032 

35 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 

Secr J M Offringa, De Savomin Lohmanple in 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 Ledenadministrateur 
R A Talens, Koericrsterweg 34, Gronmgen Tel (05900) 
5 25 45 

Bijeenkomsten I n verband met de grote aanmelding van 
nieuwe leden, is het Bestuur op zoek n a a r een nieuwe 
vergaderruimte Zodra deze is gevonden, zal dit per 
convocatie aan alle leden worden medegedeeld Tot zolang 
nog vergadering elke vierde m a a n d a g van de m a a n d om 
20 uur tn Restaurant het Boschhuis aan de Hereweg te 
Groningen (zaal open voor ruilen om 19 uur) 
36 

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

Jaarlijkse Algemene Vergadering donderdagavond 28 
a p n l , 8 uur, in de aula van de A H Gerhardschool, ingang 
poort Raaks, Haar lem 

Dinsdagavond 3 mei d a v ruilavond, zelfde adres 
Aanvang 8 uur 

Mocht u onverhoopt uw contributie 1966-67 ad ƒ 8 , — 
nog met hebben voldaan, doet u da t dan s v p vóór 28 
a p n l a s Postgiro 245576 ten n a m e van „Penningmeester 
O H V Z , H a a r l e m " 

Doet u mede aan de jubileumtentoonstelling op 23 t /m 
25 september a s in ,Het Huis van Looy" ^ Nadere inlich
tingen bij de heer D J Muller, Paulus Potterlaan 17 te 
Heemstede 
37 

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

Bestuurswijziging wegens overplaatsing heeft onze 
penningmeester, de heer W Hennekam onze stad moeten 
verlaten Wij danken hem voor de zeer kundige wijze 
waarop hij de gelden van de vereniging heeft beheerd en 
verzorgd Zijn prettige wijze van optreden en handelen 
alsmede zijn helder oordeel maakten hem by bestuur en 
leden zeer geliefd I n hem verliest de vereniging dan ook 
een zeer gewaardeerde kracht en persoon To t zijn op
volger werd de heer Drs P Hezemans gekozen 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 3 mei 
1966 Staande deze bijeenkomst zal een veiling worden 
gehouden Kavels hiervoor kunnen worden ingeleverd 
bij de secretaris Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur 
38 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G H E L D E R Secr A 
P Vlam, van Galenstraat 70, Den Helder Tel (02230) 
42 00 

Bijeenkomst woensdag 20 a p n l 1966, 19 30 uur , in 
bovenzaal cafe Postbrug, Koningsplein, Den Helder 

Bestuursmutatie De heer A C Duyvelshoff, Ruyghwcg 
60, Den Helder, is thans penningmeester der vereniging 
zijn voorganger, de heer N A Alderhefste, bhjft be
stuurslid 
42 

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

Z j , die hun contributie over 1966 nog moeten voldoen 
(ƒ8 ,50) , kunnen dit storten op giro 390926 t n v de pen
ningmeester 

Vergadering woensdag 27 april '66 20 u u r in de grote 
zaal van Gebouw Steenschuur 6 te Leiden Gewone 
agenda, met veiling, verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling samenkomst donderdag 11 mei 1966 
19 uur in Huize „Over ' t Hoff", Gerecht 10 te Leiden 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , Z U I D - L I M -
B U R G ' Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastr icht 

Bijeenkomsten 18 apn l . Jaarvergadering 2 mei, Beurs
avond 16 mei. Ledenvergadering, telkens om 20 00 uur 
in de Grote Sociëteit, Vnjthof (ingang Juhanaple in) , 
Maastricht 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N . Secr 
G J Ruts , Kor te Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Ruilavond en veiling iedere Ie m a a n d a g v d m a a n d , 
waarvan convocatie wordt toegezonden 
48 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M " Secr 
Mevr T B Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rot tcr -
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke m a a n d Beursge
bouw, ingang Meent 110, Ro t t e rdam 
49 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " . 
Secr G J H Bos, Char! de Bourbonlaan 22, Santpoort 
Tel (02560) 87 99 Penmngmeesteresse Mevr P A 
Schut-v d Berg, Kerkweg 135, Santpoort Tel (02560) 
89 27 Contnbut ie ƒ 9,— per j a a r op Gironr 19103 
Directeur rondzendverkeer H r P Vis Bloemendaalse-
straatweg 56, Santpoort-7uid Tel (02560) 60 33 Giro 
Rondz Verk P V S 276084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond v d 
maand in gebouw „ C U S A " , Hoofdstraat 117, Santpoort 
Dorp 
52 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E - ^"^ 
LAARS „ T I L B U R G " Secr W van Erve, Insu lmde- A 
plein 5, Ti lburg Tel (04250) 2 64 64 

Ledenvergadering 4 mei in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers , Heuvelring, Ti lburg 
56 

N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V A N P O S T S T U K 
K E N - E N P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S Secr 
E J P Mulders, Postbus 266, Amsterdam Ledenadmini
strateur F A de Klerck, Lekstraat 68, Amsterdam-10* 

Bijeenkomst 14 mei m het restaurant van de Ju l ianahal 
(Jaarbeurscomplex), Graad t van Roggeweg, Utrecht 
Tydens deze bijeenkomst zal een gezamenlijke lunch 
worden gehouden Kosten ƒ 6,— per persoon Zo spoedig 
mogehjk opgeven by het sccretanaat 
64 

P O S T Z E G E L V E R „ D R A C H T E N " Secr A Ot te r 
Handwerkerszyde 127 Drachten 

Bijeenkomsten Ie dinsdag v d m a a n d in de Henk 
Oosterhuiszaal aan de Torenstraat te Drachten Aanvang 
n m 8 uur 
69 

F I L A T E I I S T E N V E R E N I G I N G V E E N D A M E N 
O M S T R E K E N Secr J D Neutcboom E E Stolper-
laan 24 Veendam 

Bijeenkomsten woensdag 26 april en woensdag 25 mei in 
de Kandelaar J Bruggemalaan Veendam Aanvang 
8 uur n m 
72 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G V R E D E S T E I N AF
D E L I N G F I L A T E L I E 

Tydens de jaarvergadering van j 1 3 maar t is een nieuw 
bestuur gekozen n 1 Voorzitter C N van der Za lm 
Trompstraat 10 Loosduinen, Secretaris T h L A 
Peters Bunschotenstraat 4 1 , Den H a a g , Pennmgmeester 
F Hoos Jasmynstraat 99, te Den H a a g 
79 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ A P P I N G E D A M " 
Secr A Voetman, Placiusstraat 3 Appingedam 

Vergade ingfrmlavond v rydag 6 mei 1966 19 30 u u r m 
het Wapen van Leiden 
81 

F I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G „ D E K L O M P " 
W I N T E R S W I J K Secr J SeeUes Papendyk 70 Groen-
lo 

Bijeenkomst iedere Ie m a a n d a g van de m a a n d in Hotel 
„De K l o m p " Winterswyk, 20 uur 

Extra ruilavond op de donderdagen 21 april , 16 juni , 
15 s e p t , 17 november 
85 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K Secr : , 
A C M V d Nes, Jan van Kuikweg 191, Heemskerk."^ 

Ruilavonden deze worden per circulaire bekendgemaakt 
Ruildag zondag 24 april in Zaal Flora, Deutzstraat 

Geopend van 10 00-17 00 uur Toegangsprijs ƒ 0,25 
Geroyeerd wegens wanbetaling L i d l 3 , J Klinge 

94 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " Secr 

A J Soeters, Prins Hendrikweg 75, Put ten (Gld ) 
Vergaderingjrmlavond iedere 3e donderdag v a n de 

maand , waarvan convocatie wordt toegezonden, te 
houden in het verenigingsgebouw van het „Put tens 
Mannenkoor" achter Caff Rest „He t Put ter t je" te 
Putten Aanvang 20 00 uur Voor de jeugdleden van 
18 30 tot 19 30 uur 
95 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " 
Secr L M A Grandel, Lindenlaan 78, Castricum Tel 
(02518) 35 78 

Ruilavonden^ e d volgens convocatie 

Op 9 maart 1966 is plotseling overleden de heer 

C. D. R I C A R D O 
oud 68 jaar 

Uit aller naam Mevrouw I M Ricardo-Paling 
Oostdulnlaan 85 Den Haag 

De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mUn steun 
Na een kort ziekbed nam God plotselmg tot Zich onze zeer geliefde man 
vader en grootvader 

ARIE BRUYNES 
op de teeftijd van 58 jaar 
Zijn grote liefde en zorg voor ons allen zal voor ons onvergetelijk blijven 
Mede namens kinderen en kleinkinderen, 
Arnhem 14 maart 1966 N Bruynes-Borst 
Gentiaanstraat 1 
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MEDEDELING VAN DE BONDSKEUEINGSDIENSt 

In het maartnummer van het maandblad wordt door Post
zegelhandel R. F. G. Sturms te Amsterdam in een advertentie 
onder andere aangeboden: „Nederland, 1 Gld. rood, catal. No. 
634, ongetand i.p.v. getand, orig. gebruikt. Luxe bovenrand
stuk met certificaat van de Nederl. Bond." 

De aandacht wordt erop gevestigd dat de toevoeging „met 
certificaat van de Nederl. Bond" onmogelijk juist kan zijn. De 
Bondskeuringsdienst heeft de betreffende zegel niet ter keu
ring ontvangen en zou daarvoor ook geen certificaat hebben 
afgegeven, daar het stuk naar zijn mening beschouwd moet 
worden als „gestempeld drukuitschot". 

MR. G. W. A. DE VEER 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaat

leden van bij de Bond aangesloten 
verenigingen, alsmede voor de behan
deling van klachten omtrent verzame
laars of handelaren, wende men zich 
tot de beheerder: mr. T. J. B. van der 
Meyden, Chopinlaan 87, Groningen, 
telefoon (05900) 5 31 78. 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde cor

respondentie van algemene aard te 
adresseren aan de eerste secretaris: 
C. Muys, Pioenweg 25, 'sGravenhage7, 
telefoon (070) 33 94 34. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren 

moeten worden ingezonden aan het 
hoofd van de keuringsdienst: mr. G. 
W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 
'sGravenhage1. 

1 SPECIALE VOORJAARSAANBIEDING WAARBIJ pim. 20% KORTING ;„,̂ ^^^^"^eM".Ve'rtes:to,f„^d\r:ïrf.er 
M * Alles postfris, tenzit° (gebruikt) 

Nederland 

84/86° 
267/68° 
274/77° 
283/86° 
289/92° 
296/99° 
300/04° 
305/09» 
313/17° 
318/22° 
356/73 
379/91 
397/401 
397/401° 
405/21 
423/27 

1,40 
4,— 
6.75 
5,— 
3,75 
4,25 
2,75 
3,— 
2,— 
4./5 

40,— 
1,90 
0,70 
0,50 
1 , — 
0,55 

428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
508/12 
513/17 
513/17° 
538/41 
538/41° 
563/67 
583/87 
602/06 
673/77 
680/84 

4,50 
0,50 
1,75 
1,75 
1,75 

23,50 
2,— 
2,— 
1,90 
5,— 
3,50 
4,75 
2,50 
8,— 

10,50 
10,50 
4,50 
3 , 

685/89 
690/91 
692/96 
699/703 
735/39 
749/53 
756/60 
763/67 
763/67° 
768/70 
774/75 
783/87 
783/87» 
788 
794/98 
794/98» 
799/800 
801/05 

M P O S T Z E G E L G R O O T H A N D E L 

S J . G . J 

4,— 
0,90 
4,— 
4 , 
4,50 
4,— 
2,40 
3,— 
2,75 
1,35 
0,80 
3,50 
3,— 
2,— 
2,20 
2,— 
0,95 
1,80 

811/15 
815/16 
817/18 
819 
826/27 
828 
829/33 
829/33° 
834 
835/37 
835/37» 
838 
839/40 
841/45 
841/45° 
846/47 
848/52 
D.20/24» 

1,50 
0,75 
0,90 
0,25 
0,65 
0,25 
2,— 
1,75 
0,25 
0,90 
0,45 
1,30 
0,85 
1,85 
1,65 
0,45 
1,75 
1.95 

Nw.Guinea 

1/9 17,50 
54/56 0,80 
67/68 1,40 
75 0,80 
76/77 1,40 
78/81 1,60 

N e d . Antillen 
147 2,75 
147° 2,40 
151/52° 3,— 
248/52 18,50 
253/54 2,— 
307/10 3,— 
311/13 2,25 
318/21 3,25 

318/21» 
323/24 
330/32 
333 
334/35 
334/35 
347/50 
347/50 
354° 

4,25 
1,10 
2,90 
1,60 
1,75 
1,75 
2,85 
3,35 
0,40 

Suriname 
326/29 
336/39 
349/53 
361/70 
371/75 
379/83 
386/87 

Gouwe 3537  eiro 14300 

. V. d . K I N D  G O U D A ABN  tei. 01820.5665 b.g.g 

4,25 
5,60 
7,50 

10,— 
3,90 
4,90 
1.35 

388/89 
390/93 
398/402 
398/402» 
403 
403» 
401/13 
410/13» 
414/17 
418 
418° 
420/23 
420/23° 

Indonesië 
64/67 
72/80 
107/11 

1,20 
2,15 
4,75 
5,25 
3,15 
3,85 
2,15 
2,50 
2,25 
1,75 
2,15 
2,50 
2,85 

5,— 
5,— 
7,— 

119/26 
133/36 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
185/88 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
223/27 
280/95 
290/99 
helden 20w 

9,75 
3,— 
3,25 
4,75 
5,— 
5,— 
0,75 
5,— 
1,25 
4,75 
3,— 
2,75 
1.35 
1,35 
1,25 
1,25 
2.90 
2,— 

Az sp. 24w. 
424/33 

hier

1,75 
3,25 

Fdc'i Neder l . I 
E 66 
E 67 
E. 68 
E. 69 
E 70 
E. 71 
E. 72 
E 73 
E 74 
E. 75 
E 76 
E 77 
E. 78 
E. 78 blok 

Bank 1 Pnizen vrijblijvend, leverine zolang voorraad strekt. 
2336 1 Porto rekening besteller, betall ng binnen 8 dagen 

0,99 I 
1,09 1 
0,89 1 
1,99 W 
0,69 
1,09 
1,59 
0,99 
1,99 
0,79 
1,99 
0,59 
1,29 
1,89 

Ji 
Bij uw bezoek aan de UPHILEX te Utrecht vergeet u dan niet 
onze stand aldaar te bezoekeni WIJ zijn met een zeer gevarieerde 
voorraad aanwezig om ook u van dienst te kunnen zijni Het loont 
beslist de moeite 
Voor levennq van nieuwtjes per land of motief kunnen wi] »^eer abonne
menten aannemen 
POSTZEGELHANDEL „PHILATO", G. WENTZEL 
Smedenstraat 126  Deventer  Tel (05700) 1 78 67 

DUITSLAND EN SAAR TE 
Bizone 
194«* Berlijns bl.paar 

45,— 
41/68* tand 11 165,— 
65/68* tand 11 85,— 
69/70** blokken 52,50 
71/73* 11,— 
74/75»' blokken 95,— 
76/78* 50,— 
79/81 • • blokken 140,— 
82* 32,— 
Allemange Occidental 
1/2« 32,— 
7/8* 50,— 
25/26* 90,— 
27/28* 45,— 
29/32* 70,— 
33* 25,— 
35« 12,— 
36* 4,50 
37* 6,50 
38* 7,— 
39/40* 21,— 
4 1 * 9,— 
42/45 57.50 
52* 20.— 
53/56 27.— 
59/62 40,— 
62A/72B 125,— 
76/79 3 0 . 
enz. 

C. M. J. SEVENH 

Berlijn 
1/20A** 
1/18B* 
21/27»* 
21/27* 
47/50** 
47/50* 
51/53* 
54/56** blok 
57** 
57* 
58/59*» 
58/59* 
60»* 
60* 
66/67** 
66/67* 
68/72» 
73** 
73* 
77/86» 
96/97» 
107** 
116** 
125/35** 
125/35* 
147/56»» 
enz. 

Fr. Baden 
42/45»» blok 

UYSEN 

KOOP AANGEBODEN 
210.— 
290,— 
250,— 
180,— 
80.— 
55.— 

125.— 
350.— 

55.— 
40,— 
50,— 
37,50 
55,— 
40,— 
19,— 
14,— 
50.— 
23.— 
1 8 . 
32.50 
12,— 
9,— 
9,— 

27,50 
21 ,— 
10,— 

46,— 

48/50» 
47»* 
51/52»* 
53/55** 

Rhijnl. Pfaltz 
45/47** 
48/49»» 
50/51** 
Wurtemberg 
38/41» 

Saar 
248/49»* blokken 
250/51** blokken 
253/54** blokken 
268* 
270** 
273/75** 
291»* 
295*» blok 
296/300* ■ 
326/18** 
323/25** 
362/81»» 
391/400»» 
27/38»» dienst 
enz. 
•» = Postfris 

* = ongebruikt 
Yvert nummers. 

Provenierssingel 16  ROTTERDAM  Giro 335372  Tel. 010285518 

32,50 
4,— 
8,50 

22,50 

16,— 
17,50 
1 1 , — 

1 2 5 , 

17,50 
14,— 
80.— 
6,50 

«5,— 
17,50 
6,50 

14,— 
3o ; 
14,— 
8,— 

15,— 
17,— 
65,— 

met pi. 

NIEUWTJES en FDC's 
Voor billijke prijzen van pfr. 
Eur.nieuwtjes en FDC's naar: 

G. van T I E N H O V E N jr. 
Morgenstond 8  AMSTELVEEN  Tel. (02964) 1 53 54 

Vraagt koersiijst. 

ONZE 37e VEILING 
wordt gehouden op zaterdag 14 mei a.s. 
t o V. Gerechtsdeurwaarder P A Walter. 
Gebouw ,,Patrimonium", Dordrecht. 
Veilingcatalogus gratis. 
Inzending van goed materiaal voor volgende 
veilingen is steeds mogelijk. 
Voor belangrijke partijen komen wij desgewenst 
persoonlijk. 
Ondanks vele prijsstijgingen, laagste veiling
kosten. 

DORDTSE 
P O S T Z E G E L V E I L I N G 
Diepenbrockweg 174 Dordrecht  Telefoon (01850)20733 



MAAND 

Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtstraat 18  Goor 

Telefoon (05470) 2135 

EUROPA 
A N D O R R A 

44'66. Serie Wintersport in Andorra . 
0,25 F. Sneeuwlandschap met skilift en skiër. 
0,40 F. Skiërs aan lijn in sneeuwlandschap. 

BELGIË 
184'66. D a g van de Postzegel. 

3 fr. Landelijke brievenbesteller omstreeks 1852. 
184'66. Herdenking koningin Elisabeth. Twee bij

zondere blaadjes. 
6 Fr. + 14 Fr . Yvert 325 (1931) en Yvert 989 (Mozart

herdenking 1956), beide met nieuwe 
waarde 3 Fr. 

6 Fr. + 14 Fr. Yvert 456 (1937) zonder randschriften 
en Yvert 503 (1939) met kroon op de 
plaats van rood kruis, beide met nieuwe 
waarde 3 Fr. 

Beide blaadjes met gekroond monogram zonder waar
deaanduiding als derde zegelbeeld. 

BULGARIJE 
202  '66. Ikonenserie. 

1 St. Fresco uit de Boialakerk in Sofia uit 1259. 
2 st. „De vernietiging van de afgoden". 
3 St. Klooster in Batchkowo, dertiende eeuw. 
4 St. Klooster in Zemen, veertiende eeuw. 
5 st. Kerk van Johannes de Doper in Nessebar, t iende 

eeuw. 
13 st. „De geboorte", schilderij uit kerk van Alexander 

Newsky, Sofia, achttiende eeuw. 
20 st. Maagd Maria , uit oudheidkundig museum Sofia, 

1342. 
M a a r t '66. Zesde congres van vakverbond. 

20 st. Hoofd van arbeider. 
Nieuw gebouw in Geneve van wereldgezondheids

organisatie. 
13 st. Gebouw en embleem W . H . O . * 

I24'66. Dag van de ruimtevaart . 
1 st. Portret ruimtevaarder Gagarin. 
2 St. Idem van Titov. 
3 St. Idem van Popovitsj en Nikolajev. 
5 St. Idem van Teresjkova en Bykovski. 
8 St. Idem van Komarov, Fiotistov en Ilorov. 

13 St. Idem van Beljajev en Leonov. 
20 + 10 St. Idem van Gagarin en Teresjkova. 
30 + 10 St. Raket , wereldbol en maan . 

April '66. Dierentuin in Sofia, 
1 St. Olifant. 
2 St. Tijger. 
3 St. Aap. 
4 St. Berggeit. 
5 St. Ijsbeer. 
8 St. Leeuw. 

13 St. Bison 
20 St. Kangoeroe 

D E N E M A R K E N 
293'66. Honderdvijftigste verjaardag geboorte 

Christen Kold. 
50 ö rood. Portret van deze Deense opvoedkimdige. 

125'66. Natuurbeschermingszegel. 
50 ö rood. O u d e gebouwen: Assistenshuset. 

Beide zegels worden normaal en fluorescerend uitge
geven. 

DANMARK O O 
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D U I T S L A N D (BERLIJN) 
194'66. Vervolg serie „Het nieuwe Berlijn". 

30 pf. zwart , rood, groen, geel, roze en blauw. Joods ge
meenschapshuis. 

60 pf. zwart , rood, grijs, geel, roze en blauw. Gebouw 
Europees centrum. 

Begin apri l . Eerste waarde nieuwe zegels van de rol 
met rugnummers . 
30 Pf. rood. Brandenburgse poort . 

D U I T S L A N D (OOST) 
73'66. Landing Luna 9 op maan. 

20 pf. blauw, geel, bruin en zwart. Landing van ru imte
vaar tu ig met aarde in de verte. 

73'66. Twint ig jaar communistische jeugdbeweging 
„Vrije Duitse j eugd" . 

20 pf. rood, geel, blauw en zwart. Medaille die verdiend 
kan worden en tekst. 

'1'wintig jaar socialistische eenheidspartij in Oost
Duitsland. 

5 pf. rood, zwart , blauw en oker. Samengaan van de 
parti jen, vlag. 

10 pf. rood, zwart , oker. Demonstrerende werknemers en 
vlaggen met portretten Marx en Lenin. 

15 pf. groen en zwart . Portretten Marx en Engels en 
t i telblad communistisch manifest. 

20 pf. rood en zwart . Handdruk tussen president Pieck 
en premier Grotewohl op partijdag in 1946. 

25 pf. rood, zwart en oker. Premier Ulbricht tussen 
werknemers. 

283*66. Serie ter bevordering van verkeersveiligheid. 
10 pf. donkerblauw, blauw, rood en zwart . Verkeers

borden. 
15 pf. groen, zwart, olijfgeel en geel. Kind met autoped 

voor auto. 
25 pf. oker, zwart, blauw en geel. Fietser, steekt hand uit, 

op achtergrond hand . 
50 pf. rood, geel, zwart en grijs. Motorrijder voor vol 

bierglas en op achtergrond ziekenauto. 

DUITSLAND (WEST) 
Begin april . Eerste waarde nieuwe zegels van de rol 

met rugnummers . 
30 Pf. rood. Brandenburgse poort 

i»f ■■■■■■■■■>*■■■■■■ 

SCHON E»W GiAS 1ST ZUVIEL 

FINLAND 
116'66. Honderd jaar zegels met waardeaanduiding 

in Finse marken ; ter gelegenheid van postzegeltentoon
stelling „Nordia 1966" in Helsinki. 
0,35 mk ( + 1,25 mk voor toegangsbewijs) Inter ieur van 

vroeger postkantoor. 

FRANKRIJK 
254'66. Toeristenzegel. 

0,25 F. zwart en blauw. Brug in PontSaintEsprit (Gard ) . 
25'66. Duizendjarig bestaan van M o n t Saint

Michel . 
0,25 F. Boog en engel die draak verslaat. 

95'66. Tweehonderd jaar hereniging Lotharingen en 
Barrois met Frankrijk. 
0,25 F. Portret, gebouw en wapens van de provincies. 

HIOH HÖbl 

GRIEKENLAND 
303'66. Honderdenvijfentwintig jaar Nationale Bank. 

1,50 dr. Portret van JeanGabrie l Eynard (17751863), 
helper van Griekenland ten tijde van stichting 
bank. 

2,50 dr. Portret Georg Stavros (17881869), een der 
stichters van de bank. 

4,— dr. Hoofdkantoor van de bank. 
6,— dr. Bankbiljet in 1867 door de nationale bank uit

gegeven. 

18'4'66. Eeuwfeest opstand Kretenzers tegen Turks 
gezag. 
2.00 d. Rebellenleider Michael Geannares (18311916). 
2.50 d. Opblazen klooster Arkadium. 
4.50 d. Eiland Kreta 

18'4'66. Ter ere van V.N.organisaties. 
1.00 d. Symbolische voorstelHng hydrologisch onderzoek 

19651974. 
3.00 d. Embleem U N E S C O . 
5.00 d. Nieuw hoofdkwartier W H O * ) Geneve. 

GROOTBRITTANNIE 
25'66. Nieuwe gebruikszegels. 

4 d. Sussex (Engeland), 6 d. Antrim (NoordIer land) , 
Is 3 d. Harlech Castle (Wales), 1 s 6 d. T h e Cairngorms 
(Schotland). Elke zegel met cameoportret van Elizabeth I I 

De zegels van 2 ^ d. van Guernsey, Jersey en het eiland 
M a n zullen worden vervangen door zegels van 3 d. 

HONGARIJE 
242'66. Herdenking Sjastri. 

1,— F. Portret van de Indische premier Lal Bahadur 
Sjastri (19041966). 

123'66. Bescherming bloemen, bloemenserie. 
20 f. Crocus tommasinianus. 
30 f. Cyclamen europaeum. 
60 f. Ligularia sibirica. 
1,40 F . Lilium bulbiferum. 
1,50 F. Fritillaria melaegris. 
3 , — F . Dracocephalum ruyschiana. 

M a a r t '66. Landing van Russisch ruimteschip o p 
maan . 
2 ,— F. Luna 9 landt op de maan . 
3 , — F, Luna 9 geeft radioelektronische signalen door 

aan de aarde. 
M a a r t '66. Serie bescherming vogels; inlandse vogels, 

20 f. Hirundo rustica. 
30 f. Aegithalos caudatus . 
60 f. Loxia curvirosta. 
1,40 F . Dendrocopus medius. 
1,50 F. U p u p a epops. 
3 , — F. Gezicht op bos en embleem vereniging. 

April 1966 1 9 3 



e VEILING 
(S INDS MAART 1 9 1 9 ) 

3 - 5 mei a.s. te 's-Gravenhage 
IN DE MARIJKEZAAL VAN GRAND HOTEL CENTRAL 

f \ p ^ p V P l I i n n ^ ^ " belangrijke afdeling ENGROS van 
1 / C X C V C I I I I I I | NEDERLAND & O.R. 

h p V A t o A • '^^^'^ ^^^^^^ VERZAMELINGEN van 
U C V d l U . a . . NEDERLAND & O.R., EUROPA en OVERZEE 

Voorts ca. 1300 kavels: 
Nederland & O.R., Europa en Overzee 
waarbij belangrijke afdelingen; 
BELGIË, LIECHTENSTEIN, LUXEMBURG, 
SPANJE en VATIKAAN 
met vele rariteiten. 

DE GEÏLLUSTREERDE VEILINGCATALOGUS IS VOOR SERIEUZE GEGADIGDEN GRATIS 

VERKRIJGBAAR BIJ DE 

J. K. RIETDIJK n.v. AUCTIONARIS 
Plaats 31A - Den Haag 
Telefoon (070) 11 70 20 



IERLAND 
124'66. Vijftigste verjaardag Paasopstand van 1916. 

3 d. Portret van James Connolly. 
3 d. Portret van Thomas J . Clarke. 
3 d. Portret P, H . Pearse. 
5 d. Symbolische weergave van tijdens opstand verloren 

levens en Ier land gaat tijdperk van vrijheid tegemoet. 
7 d. Portret Eamonn Ceanut . 
7 d. Portret Sean MacDia rmada . 
1 sh. 5 d. Portret Joseph Plunkett . 
1 sh. 5 d. Portret van Thomas MacDonagh . 

ITALIË 
223'66. Eeuwfeest hereniging met Italië van Venetië 

en Mantua . 
40 1. Wapens van Udine, Padua , Rovigo, BeUune, 

Venetië, Verona, Vicence, M a n t u a en Treviso. 
153'66. Aanvullende zegels gebruiksserie. 

130 1. Gewone post. 
150 I. Expres. 
700 en 800 1. Postpakketzegels. 

20 1. Voor buizenpost. 
40 1. Portzegel. 
70, 80 en 240 1. Voor pakjeszendingen in abonnement . 

217'66. Herdenking slag van Bezzecca. 
90 I. groen. Fragment van schilderij van F. Zonaro : 

„Slag bij Bezzecca". 

01 BEZZECCA 1866 

_ DËLL U N i O N E . " 

1 r + 4' 
i"«3»;;^ 
» ♦ > •i""<> > 
»OSTE ITALIANE L 4 0 

42' 
0,20 d. 

13' 
0,30 d. 
0,50 d 
1,— d 
3,— d 
5,— d 

JOEGOSLAVIË 
66. Nieuwe gebruikszegels. 

groen en 0,30 d. rood. Portret van maarschalk 
Tito . 

66. Internationale sportwedstrijden. 
rood. Verspringen. 
violet. Hockey. 
donkergroen. Roeien. 
bruin. Hockeysticks en ballen. 
donkerbruin. Roeiwedstrijden. 

LIECHTENSTEIN 
264'66. Natuurbeschermingsserie. 

10 r. licht ohjfgroen en donkergroen. Gezond houden 
van aarde . 

20 r. licht en donkerblauw. Symbool voor zuivere lucht. 
30 r. groenblauw, ultramari jn en l ichtblauw. Water

zuiverheid. 
150 r. geel, citroengeel en rood. Symbool voor natuur

bescherming. 
264'66. Zestigste verjaardag landsvorst Franz 

Josef I I . 
1,— fr. donkerbruin, geeloranje, grijs en goud. Portret 

van Franz Josef. 

M A L T A 
283*66. Vierde eeuwfeest stichting hoofdstad La 

Valle t ta . 
2 d. Jean de la Valette, stichter van de stad. 
3 d. Paus Pius V en zijn wapen. 
6 d. Oorspronkelijke plat tegrond van de stad. 
1 sh. Bouwmeester Francesco Laparell i . 
2 sh. 6 d. Malthezer architect Girolamo Cassar. 

VWWVViVWVTVWW ̂ ^^n^mmrw 

M O N A C O 
l6 '66. Eeuwfeest stichting MonteCar lo . 

0,12 F . Prins Charles I I I die besluit uitvaardigde Monte
Carlo te stichten op rotsplateau. 

0,25 F. Zuidgevel van Casino en terrassen einde vorige 
eeuw. 

0,30 F. Gezicht op omgeving in 1860; portret Frangois 
Blanc. 

0,40 F. M o n u m e n t voor prins Charles I I I in Monte
Carlo. 

0,60 F. Toekomstige zeepromenade en portret prins 
Rainier I I I . 

0,70 F. Portret ten van Serge de Diaghilev, schepper van 
Russisch ballet in MonteCar lo en zijn opvolger 
René Blum. 

0,95 F. Muzikale scheppingen in MonteCarlo van Jules 
Massenet en van Camille SaintSaens. 

1,30 F. Muzikale scheppingen in MonteCarlo van 
Gabriel Fauré en van Maurice Ravel. 

5,— F. luchtpost. Operagebouw van MonteCarlo ge
bouwd door de architect Charles Garnier, in 1879. 

O O S T E N R I J K 
35'66. Tiende sterfdag professor Josef Hoffmann. 

S 3 , — . Portret van deze architect. 
235'66. Kunstexpositie Wiener Neustadt. 

S 1,50. Stadswapen. 
235'66. 150 j aa r Nationale Bank. 

S 3 ,—. 
136'66. 120 jaar Weense vereniging voor dierenbe

scherming. 
S 1,80. Hondekop. 

m 
.. 

. 5 ^ 
* 1 ! ' 

/ 

1 
II 
L:.'J 

m ITS 
>« 

* « * ■ 

1 
i ^ 
^ ciä 
M'ri 
ï.*<i 

i 
■ 

1 

WltHSB T l t 

O ^ H l 
" wS 
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P O L E N 
303'66. Herdenking Henryk Sienkiewicz. 

60 gr. Portret van deze Poolse schrijver, auteur van onder 
andere „ Q u o Vadi s " (18461916). 

65'66. Wereldkampioenschappen voetballen in Lon
den. 
20 gr. Kampioenschappen 1930 Montevideo, U r u g u a y 

Argent inië: 4—2. 
40 gr. Rome 1934. ItalieTsjechoslowakije: 2 — 1 . 
60 gr. Parijs 1938. I tal ieHongari je: 4—2. 
90 gr. Rio de Janeiro 1954. UruguayBrazi l ie: 2 — 1 . 
1,50 zl. Bern 1954. WestDuits landHonganje: 3—2. 
3,40 zl. Stockholm 1958. BrazilleZweden: 5—2. 
6,50 zl. Santiago 1962. BraziheTsjechoslowakije: 5—2. 
7,10 zl. Londen 1966. PolenGlasgow: 2 — 1 . 
Blokje 13,50 zl. + 1,50 zl. Voetbalbeker en vlaggen van 
deelnemende landen. 

P O R T U G A L 
283'66. Congres Internat ionaal comité voor de ver

dediging van de christelijke beschaving. 
1,—, 3,30 en 5,— esc. Embleem van de bijeenkomst. 

A*3wJPC)RTllGAL| 

R O E M E N I Ë 
25I2 '65. Serie ruimtevaart . 

5 b . Wereldbol en ruimtevaartuig Proton I . 
10 b . Wereldbol en baan van Sonda I I I . 
15 b . Wereldbol en baan Molnia I . 
3,25 1. Aarde, ruimtevaarder en M a r m e r I V 
5,— 1. Wereldbol en baan Gemini V . 

193'66. Herdenking Gh. Georghioe Dej (19011965). 
55 b . Portret van overleden partijleider. 

213'66. Congres vakverenigingen. 
55 b . Gebouw en embleem U T C . 

233'66. Congres landbouwcoöperaties. 
55 b . Tractor , tarweaar en gestileerde stralende zon. 

M a a r t '66. Wereldkampioenschappen voetbal in 
Engeland. 
5, 10, 15, 55 b . en 1,75, 4 1. Spelmomenten tegen achter
grond van aardbol . 

54'66. Serie Roemeense volksdansen. 
30, 40, 55 b . en 1, 1,60 en 2 1. Dansgroepen uit verschil
lende streken. 

SAN M A R I N O 
293'66. Serie landschapszegels. 

5, 10, 15, 40, 90 en 140 1. 
293'66. Serie expreszegels. 

75, 80 en 100 I. 

SOVJETUNIE 
142'66. Tien j aa r wetenschappelijk Russisch onder

zoek in zuidpoolgebied. 
10 k. Eerste kaar t zuidpoolgebied. 
10 k. Schip en vliegtuig in sneeuwlandschap met pinguins. 
10 k. Dieselvoertuig met rupsbanden voor vervoer in 

sneeuw. 
152'66. Nieuwe zegel serie Russische dichters en 

schrijvers. 
4 k. Zestigste verjaardag van dichter en held van Sovjet

u n i e Mussa Djalil. 
222'66. 96ste geboortedag V . I . Lenin. 

10 k. K o p van Lenin naar gebeeldhouwd portret van 
Kibalnikov. 

232'66. Laatste zegel in serie internationale con
gressen. 
6 k. Tweede oceanografisch congres in Moskou. 

232'66. Helden van SovjetUnie. 
4 k. Portret van N. Iljin. 
4 k. Portret van G. Kravtsjenko. 

282'66. Russische filmkunst. 
4 k. Scène uit film „Leven en dood" . 

10 k. Scène uit film „Hamle t " , 
282*66. Drieentwintigste congres communistische 

partij SovjetUnie. 
4 k. Gezicht op Kremlin. 

103'66. Vergadering van filatelisten in de Sovjet
Unie . 
Opdruk op de zegel van 16 k.: Uit serie postgeschiedenis. 

l l 3  '66 . Tweede winterspartakiade. 
4 k. Schaatser. 
6 k. Hockeyspelers. 

10 k. Skier. 
253'66. Eerste waarden serie Vervoer. 

12 k. Motorschip Alexander Poesjkin. 
16 k. Internat ionale passagierslijn MontrealLeningrad. 

253'66. Veertig j a ra Sovjetrepubhek Kirgizië. 
4 k. 

273'66. Eerste waarde serie Vooraanstaande figuren 
van staat en part i j . 
4 k. S.M. Kirov tachtig j aa r . 
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^^j^ ... belt u even op (010) 2 4 82 0 9 
^ ^ H H H ^ V ^ B ^ en u verzekert zich van de prett igste manier uw postzegelverzameling aan te vullen. Ook al woont u 
fl^^^HH^Myk ' " l̂ Bt kleinste plaatsje van Nederland, 

^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ KRIJGT DE W I N K E L A A N H U I S door middel van onze 

^ P * ^ zichtzendingen 
Deze bezitten thans een omvang die wi j 30 jaar geleden niet hadden kunnen of durven dromen. Toch is di t in feite niet zo verwonderl i jk . 
Welke andere wijze van aankoop stelt u in staat uw zegels zelf, in de gezellige sfeer van uw huiskamer, uit te zoeken, ze minutieus op onge
rechtigheden te bekijken, onder geli jkti jdige raadpleging van uw albums, catalogi, e.d.?iEn di t alles zonder dat u zich gehaast voelt doordat 
andere klanten de aandacht van de winkelier of verkoper opeisen. U kunt zulk een zichzending immers 3 i 4 dagen in uw bezit houden en 
daardoor zorgvuldig wikken en wegen, wat het eerst voor aanschaffing in aanmerking komt. 
Dhr. T. te N. schreef het ons de vorige week nog zo aardig: 
„Hartelijk dank yoor de prachtige boekjes Zwitserland. Het bekijken alleen reeds is een bijzonder genoegen". 
P r o b e e r t u h e t o o k e e n s . Wi j hebben prachtige boekjes van: 

N E D E R L A N D & O . R . Hiervan zijn honderden boekjes in allerlei toonaarden beschikbaar. De meest V E R G E V O R D E R D E zowel 
als de P A S B E G I N N E N D E verzamelaar zal daarin iets van zijn gading vinden. Er zijn boekjes waarin de 
eenvoudige zegels gemêleerd zijn met kostbare t o t zeer kostbare zegels, voor verzamelaars met een fors 
budget. Maar er zijn er ook met een keur van aardige goedkope en middelsoortzegels, welke juist voor de 
beginnende verzamelaars zo belangrijk zi jn, omdat de kwaliteit ui tslui tend'prima is en men niet in de ver
leiding komt 2e-rangs zegels aan te schaffen. Hieru i t kan men met een bescheiden budget een f l ink aantal 
zegels aankopen. 

Zeer uitgebreide zendingen. U zuit er veie goede to t dure zegels en complete series in aantreffen, maar ook 
wel series die los zijn uitgeprijsd. Wegens de hoge inhoudswaarde zal di t land over het algemeen in gedeelten 
toegezonden worden, evenals d i t trouwens met Zwitserland en Frankrijk het geval zal zi jn. 

D i t is wel een van de meest succesvolle landen, waarbij vooral de afd. D I E N S T Z E G E L S heel belangrijk is. 
D i t land word t door ons zo uitgebreid mogelijk opgezet, dus ook op papiersoorten e.d., te rwi j l vele zegels 
zowel gebruikt als ongebruikt aanwezig z i jn. , 

met I J S L A N D en F I N L A N D . Daar deze landen zeer in t rek zi jn, leggen wi j ons daarop speciaal toe. Zo 
zult u b.v., met uitzondering van het oude gedeelte, vele zegels en series van F I N L A N D gebruikt en onge
bru ik t aantreffen. Ko r t om: u zult zich verheugen ui t zulke r i jk gesorteerde collecties uw verzameling aan te 
kunnen vullen. 

E N G E L A N D 9c K O L . Naast mooie boekjes van Engeland, vormen de E N G . K O L . onze specialiteit. Boekjes te r waarde van iOiSO 
duizend gulden zijn daarvan geregeld in omloop. Als u Eng. Kol. verzamelt mag u deze gelegenheid niet 
verzuimen. De zegels van George VI en Q. Elizabeth worden afzonderlijk van het oude gedeelte opgeplakt. 

FRANKRIJK & K O L . Frankrijk zelf Is een lust voor het oog. De graad van compleetheid zit niet in het oudere gedeelte, hoewel u 
ook daarvan meestal een aantal mooi gestempelde stukjes aan zult treffen. 
De boekjes van de Koloniën zijn lang niet zo waardevol als die der Eng. Kol. Wegens de uitgebreidheid van 
het gebied zal zelfs de meest vergevorderde verzamelaar toch to t een keuze in staat zijn. 

D U I T S L A N D & G E B . Het Duitsland van voor 1945 is goed vertegenwoordigd, ook de gebieden zoals D A N Z I G , S A A R G E B I E D 
enz. 

I JZEREN G O R D I J N De boekjes van deze landen, t .w. R U S L A N D , T S J E C H O S L O W A K I J E , R O E M E N I Ë , B U L G A R I J E , 
P O L E N , H O N G A R IJ E, A L B A N I Ë , lenen zich speciaal voor die verzamelaars, die voor weinig geld 
een groot aantal zegels wil len kopen. Niet dat er geen duurdere zegels inzit ten, want de meeste boekjes 
zijn in het algemeen toch zeer waardevol. 

E U R O P A - Z E G E L S In de boekjes daarvan zult u, naast vele series vanaf 1956, ook een goed aantal voorlopers kunnen vinden. 

Als w i j in bovenstaande uiteenzetting landen zoals 
L U X E M B U R G - I T A L I Ë - L I E C H T E N S T E I N • O O S T E N R I J K - G R I E K E N L A N D - V A T I C A A N - P O R T U G A L - M O N A C O -
ISRAËL 
niet speciaal naar voren brachten, dan wi l dat niet zeggen, dat w i j daarvan niets bezitten, integendeel, u zult er vele zegels In aantreffen die 
u niet zo gemakkelijk elders zult kunnen bemachtigen. 

BELT U E V E N O P . . . zo begonnen wi j deze toelichting, maar natuurl i jk kunt u ons ook schrijven. Geeft 
u ons uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op, opdat wi j met uw wensen rekening kunnen houden. Wel 
opgeven a.u.b. of u beginnend, gevorderd of vergevorderd bent. 
Als u van onze zendingen gebruik gaat maken, drukken daarop geen kosten voor u, want gefrankeerde retour-
emballage word t door ons bijgevoegd. Wel moeten de voorwaarden aanwezig zijn dat u per zending minstens 
ƒ30,— kunt besteden, di t in verband met de zo sterk gestegen porto en andere kosten. 

Wij vragen u overigens niet ons zonder meer uw vertrouvyen te schenken, maar ons in de gelegenlieid te stellen di t te verdienen. 

Postzegelhandel V A N DUYN & VERHAGE 
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213'66. Honderd jaar opera „De verkochte bru id" 
van Smetana. 
3 ,— kr. Blokje. Dansend meisje met bloemen ruiker. 

Bovendien gedeelte van par t i tuur uit de opera. 
213'66. Serie locomotieven. 

0,20 kr. bruin. Locomotief Ajax uit 1841. 
0,30 kr. violet. Locomotief Karlstein uit 1865. 
0,60 kr. zwart. Stoomlocomotief zonder tender uit 1946. 
I,— kr. Stoomlocomotief 498.001 uit 1946. 
1,60 kr. groen. Elektrische locomotief uit 1964. 

2,— kr. rood. Diesellocomotief uit 1964. 

T U R K I J E 
Nieuwe gebruikszegels. 

0,01, 0,05, 0,10, 0,50 en 1,50 T L . Nieuw portret Ataturk 
en handtekening. 

Dienstzegeis. 
0,01, 0,10 en 0,50 T L . Tekst en waarde , met randver
siering. 

VATICAAN 
83'66. Nieuwe gebruiksserie gebaseerd op menselijke 

activiteiten. 
5 en 180 1. Portret van paus Paulus V I . 

10 1. Muziek. 
15 1. Wetenschap. 
20 1. Schilderkunst. 
30 1. Beeldhouwen. 
40 1. Bouwen. 
55 1. Houtbewerking. 
75 1. Landbouw. 
90 1. Bewerking van ijzer, 

150 1. Wapen van paus. 
De waarden van 150 en 180 I. zijn voor exprespost. 
35'66. Duizend jaar chrislendom in Polen. 

Zes waarden, afbeeldingen van Poolse heiligen, Mar ia 
en de paus in Poolse klederdracht. 

IJSLAND 
264*66. Nieuwe gebruikszegel. 

50,— kr. Zeearend 
(Haliseetus albicilla). 

ZWEDEN 
263'66. Nieuwe zegels monumentenserie. 

30 o violet en 2,30 kr. olijfgroen. Hal en trappenhuis van 
Nationale Museum tijdens opening in 1866. 

184'66. Nieuwe gebruikszegel. 
3,50 kr. olijfgroen. Graf uit bronstijd, gevormd door 

rechtop staande stenen, gelegd in de vorm van 
schip. 

184'66. Nieuwe postzegelboekjes. 
2,— kr. Inhoudende twee zegels 40 o blauw, Yvert 470, 
twee zegels 30 o rood, Yvert 465, twee zegels 15 o groen, 
Yvert 461, twee zegels 10 o blauw, Yvert 417 en twee 
zegels 5 o rood, Yvert 416. Gelijk boekje maar met om
gekeerde volgorde. 
1,— kr. Inhoudende twee zegels van 30 ö rood, twee van 
15 ó groen en twee van 5 o rood. Ook deze zegels weer in 
omgekeerde volgorde en gewoon in boekje. 

BUITEN EUROPA 
ANGOLA 

2I2 '66. Serie militaire uniformen van 1539 tot 1964. 
0,50 e. Soldaat met sabel en geweer uit 1539. 
1,— e. Soldaat uit 1640. 
1,50 e. Infanterieofficier uit 1777. 

2,— e. Vaandeldrager van infanterie uit 1777. 
2,50 e. Infantenesoldaat uit 1777. 
3 ,— e. Cavalerieofficier uit 1783. 
4,— e. Cavaleriesoldaat uit 1783. 
4,50 e. Infanterieofficier uit 1807. 
5,— e. Infanterist uit 1807. 
6,— e. Cavalerieofficier uit 1807. 
8,— e. Cavaieriesoldaat uit 1807. 
9,— e. Infanteriesoldaat uit 1873. 

ARGENTINIË 
192'66. Lancering raket van Argentijns zuidpool

gebied. 
27,50 p . Kaar t Argentijns zuidpoolgebied, raket en baan 

van deze raket. 
123'66. Herdenking Dr. Sun YatSen. 

8 p . Portret van deze Chinese revolutieleider (18661925), 
die speciaal vereerd wordt door nationalistisch China. 

193'66. Kinderzegels 
8 + 4 p . Vogel: Belonopterus cavennensis lampronqtus . 
2 7 ^ + 1 2 ^ p . Vogels: Furnarus rufus rufus. 

B H U T A N 
283'66. Dierenserie. 

1 ch. Selenabctos t ibetanus. 
2 ch. Panthera uncia. 
4 ch. Sus salvanius. 
8 ch. Panthera tigris. 

10 ch. Cuon alpinus. 
1,— nu . Takin. 

BRAZILIË 
Februari '66. Nieuwe gebruikszegel. 

30 er. Portret van Euclides da Cunha . 
172'66. Honderdvijftigste geboortedag F. A. Varn

hagen. 
45 er. Portret van deze historicus. 

BIRMA 
23'66. Dag van de boeren. 

50 p . Boer in rijstveld. 

C A M E R O E N 
303'66. Verovering van de ruimte. 

50 f. Aarde en ruimtevaartuig Vostok 6. 
100 f. Aarde, Gemini I V en ruimtevaarder White in 

ruimte. 
200 f. Aarde en ruimtevaartuigen Gemini en Rep . 
500 f. Ontmoet ing van Gemini V en Gemini V I . 

64'66. Toeristenserie. 
9 en 18 f. Luchtpost. Berghotel in Buea. 
20 f. Hotel van de afgevaardigden in Yaounde. 
25 f. luchtpost. Hotel Akwa Palace in Douala. 

154'66. Wereldfestival van negerkunst. 
9 f. Basrelief in Foumban . 

18 f. Masker van Ekoi. 
20 f. Beeldhouwwerk in Bamilék'e. 
25 f. Tafel uit Bamoun. 

CANADA 
233'66. Vervolg serie provinciezegels. 

5 c. blauw, rood en groen. Wapen van Yukon en plan t : 
Epilobium angustifolium. 

5 c. olijf, geel en groen. W^apen van het Noordwest 
Terri torium en plan t : Dryade. 

134'66. Laatste zegel in serie beioemde Canadese 
onderzoekers. 
5 c. groen. Portret van René Rober t CaveÜer, Sieur de 

La Salie, zeventiendeeeuwse kaar t van Canada , 
verrekijker, passer, kompas en zeilschip. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
35'66. Ingebruikneming gebouw O.M.S.**) 

25 f. Gebouw en embleem Wereldgezondheidsraad. 

CHILI 
Februari '66. Nieuwe gebruikszegel. 

1 e. Portret van Lorenzo Sazie. 

^HT 
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CHINA (COMMUNISTISCH) 

252'66. Sport voor kinderen. 
4 f. Voetballen. 
4 f. Hardlopen. 
8 f. Sleeën en schaatsen. 
8 f. Balletoefeningen. 
8 f. Zwemmen. 
8 f. Schietwedstrijden. 

10 f. Touwtje springen. 
52 f. Pingpongspel. 

CHINA (NATIONALISTISCH.) 
203'66. Zeventig jaar Chinese posterijen. 

1.— $. Postduif met embleem Chinese posterijen. 
2.— S. Rotslandschap met inscriptie in rots. briefbesteller. 
3 .— S Nieuwe postmuseum en Chinese postvlag. 
4.— $. Chinees met postzak beklimt helling bestaande 

uit cijfer „70" in Chinese tekens. 

C O LU MBIA 
93'66. Herdenking Julio Arboleda. 

5 c. Portret van deze dichter, schrijver en militair 
(18171862). 

>»'»»<>»'■»■ 
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COSTA RICA 

l23'66. Eeuwfeest brandweer . 
5 c. Brandweerwagens. 

10 c. Brandweerwagen uit 1866. 
15 c. Brandweerman. 
35 c. Embleem brandweer . 
50 c. Vlaggen van lidstaten Amerikaanse brandweer

federatie. 

CUBA 
102'66. Serie toeristencentra. 

1 c. Toeristencentrum in Guarda labarca , Oriente . 
2 c. Dito in La Gran Piedra, Oriente . 
3 c. Idem in Q u a m a , Las Villas. 

13 c. Waterval bij Sorca, Pinar del Rio. 
232'66. Medisch en tandheelkundig congres. 

3 c. Embleem congres en oude medische gravure. 
13 c. Embleem en soldaat met kinderen. 

282'66. Cubaans kunsthandwerk. 
1 c. Cubaanse kunstvoorwerpen. 
2 c. Cubaanse strooien hoed. 
3 c. Vaas. 
7 c. Verschillende soorten lampen. 
9 c. Lamp met voet van edelhout. 

10 c. Siervoorwerp uit hoorn. 
13 c. Halsketting en oorclips gemaakt van schelpen. 

mm 

: | C U B A c 
April 1966 197 



n.v. postzegelveiling 
R. POSTEMA 

SINGEL 276, AMSTERDAM, TEL. 24 97 49 

207e 
VEIL ING 

18. 20 en 21 mei 1966 
DEZE VEILING BEVAT O.M.: 

ca. 1000 kavels Nederland en O.R. 
vele zeldzame zegels en series van Europa en Overzee, o.a. 

Danzig, grote Innendienst 
Duitsland: meerdere blokken 10 jaar Noodhulp, Polarfahrt, 

Chicagofahrt 
Liechtenstein: Vaduzblok 

Zwitserland: Paxseries, Nabablok en vele andere blokken 
België: Rode Kruis, Helm, Orval, Mercier 

Gibraltar: 5 Pond 
Luxemburg: Intellectuelen 

U.S.A.: Zeppelin 
Frankrijk: 5 Fr. Orphelins 

Monaco: Orphelins 
enz. enz. 

Verder een uitermate belangrijke afdeling collecties en restanten, 
waarbij vele betere Nederland en O.R. verzamelingen. 

CATALOGUS OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBAAR. 
Inzendingen voor volgende veilingen kunnen dagelijks plaatsvinden. 



D A H O M E Y 
213'66. Serie Kathedralen. 

30 f. Kathedraal van PortoNovo. 
50 f. Kerk van Ouidah. 
70 f. Kathedraa l van Cotonou. 

44'66. Wereldfestival van negerkunst. 
15 f. Vrouwenhals, a rm en been, met allerlei siervoor

werpen. 
30 f. Mensen bij bouwwerk. 
50 f. M a n met muziekinstrument. 
70 f. Houtsnijwerk; Christus a a n het kruis. 

DOEBAI 
64'66. Herdenking Sir Winston Churchil l . 

1,—, 1,50, 3 ,— en 4,— r. Portret van overleden staatsman. 

E C U A D O R 
26l '66. Eeuwfeest H.I .T .U.***) 

10 c. Ruimtevaartuig Telstar. 
10 c. Ruimtevaartuig Early Bird. 
10 c. Ruimtevaarder White. 
80 c. Lancering ruimtevaartuig. 

1 s. Ruimtevaartuig Gemini V. 
1,30 s. Zonnestelsel. 
1,50 s. Satelliet Loenik H L 
2,— s. Ruimtevaarders Conrad en Cooper. 
2,50 s. Ruimtevaartuig Gemini V I . 
3 , — s. Ruimtevaartuig Echo I I . 
3,50 s. Ruimtevaarder Leonov. 
4,— s. Pioniers. 

Ook drie blokjes met elk drie zegels uit deze serie. 

EGYPTE 
223'66. Week van Arabische propaganda . 

10 m. Gebundelde stokken en embleem Arabische Liga. 
253'66. Honderd jaar nationale pers. 

10 m. Groep kranten en brandende toorts. 

ETHIOPIË 
54'66. Inwijding drukpers „Licht en Vrede" . 

5, 15 en 30 c. Gebouw van pers en portret keizer Haile 
Selassi. 

GABON 
84'66. RodeKruisserie. 

50 f. luchtpost. Verpleegster geeft medicijn aan groep 
patiënten. 

100 f. luchtpost. Wonden worden verbonden. 
184'66. Wereldfestival negerkunst, maskerserie. 

5 f. Masker uit Ballumbu. 
10 f. Gesneden beeldje Byeri. 
25 f. Fangmasker. 
30 f. Okuyimasker uit Myene. 
85 f. Koperen masker ui t Bakota. 

G H A N A 
153'66. Herdenking president Kennedy. 
Blok van vier zegels met rand waarop Inschrift. 

6 p . Portret Kennedy en graf met eeuwige vlam. 
15 p . Portret Kennedy en vlam. 
24 p . Portret Kennedy en randschrift. 
30 p . Medaille van Kennedy en profil. 

GUINEE 
143'66. Panarabische spelen in Cairo. 
Opdrukken op de zegels uitgegeven voor de Olympische 

spelen in Tokio. Tekst: „Jeux Panarabes Caire 1965" en 
sfinx en piramide. Het zijn de getande zegels van de 
Tokiouitgifte, met uitzondering van de zegel van 25 fr., 
alle ongetande zegels en de getande en ongetande blokjes. 

143'66. Eeuwfeest postzegel in Cairo. 
Opdruk op zegels van 50 en 300 fr. van serie „Redding 

Kubische monumenten" : „Centenaire du t imbre Caire 
1966". 

44'66. Landschappen in Guinee, 
20 f. Steenformatie in Télimélé. 
25 f. Kunstmatig meer in Coyah. 
40 f. Watervallen van Kale . 
50 f. De brug van Forécariah. 
75 f. Lianenbrug in bosrijke buur t . 

100 f. Vuurtoren van Boulbinet. 

HAITI 
32'66. Herdenking Sir Winston Churchil l . 

3, 5, 10, 15, 20, 25 en 50 c. gewone post, 50 en 75 c , 
1,50 g. luchtpost. Verschillende afbeeldingen van 
Churchill . 

Alle elf zegels diamantvormig, Souvenirvelletje van 
3 g. luchtpost, portret van Churchill en diens s tandaard, 
getand en ongetand. 

H O N D U R A S 
2012'65. Herdenking Sir Winston Churchil l . 
Opdrukken op de zegels Yvert 187, 188, 158 en dienst

zegel 12 (uit serie Isabella de Katholieke en archeologie). 
Waarden l en 2 c , 2,— 1. en 16 c. 

H O N G K O N G 
Zeekabelverbinding S E A C O M . 

S 1.30. Ligging van de kabel in gebied van de Stille 
Oceaan. 

INDIA 
54'66. Herdenking Kambar . 

0,15 Portret van deze dichter uit negende eeuw. 

INDONESIË 
IO2'66. Achtste sociale d a g : bloemen. 

10 + 5 c. Cassia Alata. 
20 + 5 c. Barleria cristate. 
30 + 10 c. Ixora coccinea. 
40 + 10 c. Hibiscus rosasinensis. 
{Door de geldhervorming is 1000 oude r. gelijk aan 1,— 
nieuwe.) 

IRAK 
8l '66. Dag van het leger. 

5 f. Monument voor leger in Bagdad. 
82'66. Derde verjaardag Ramadanrevolut ie . 

5 en 10 f. Kop van arend, Iraakse vlag. 

I R A N 
Januar i '66. Aanvaarding hervormingsplan van de 

Sjah. 
1 r. Landbouw: tractor in bouwland. 
2 r. Bosbouw: drie bomen. 
3 r. Industr ie : fabriek binnen tandwiel . 
4 r. Drukkerij : Schets van drukmachine. 
5 r. Architectuur: triomfboog in Teheran . 
6 r. Opvoeding: film. 
7 r. Gezondheidsdienst: esculaap. 
9 r. Wetenschap: tekenbord. 

Februari '66. Dag van verpleegsters. 
2 zegels van 5 r. in verschillende kleuren. Verpleegster in 
uniform. 

M a a r t '66. Bloemenfestival. 
50 d. en 1,— r. Narcis. 

ISRAËL 
143'66. Nieuwe zegel in wapenserie. 

3 , — I;C Wapen van Haifa. 
143'66. Uitgifte postzegelboekje. 

Zes wapenzegels van 0,08 I £ en 12 zegels van 0,12 I£. 

I V O O R K U S T 
94'66. Wereldfestival negerkunst. 

5 f. Beeldje, moeder met kind. 
10 f. Bewerkte doos. 
20 f. Trommels. 
30 f. Beeldje. 

JAMAICA 
184'66. Herdenking Sir Winston Churchil l . 

6 d. en 1 sh. Portret van Churchill . 
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JAPAN 
252'66. Eerste zegel serie Japanse tuinen. 

10 y. Paviljoen van Kobuntei en bloesemtak. 
282'66. Tweede zegel in vissenserie. 

10 y. Karper . 
153'66. Eenentwintigste zegel serie nationale parken. 

10 y. Kratermeer van Zao. 
223'66. Nationale park van MurotoAnanKaigan. 

10 y. K a a p Muroto . 
10 y. Klippen van Senba bij kust van Anan. 

253'66. Derde zegel ïn serie vissen. 
10 y. Madai . 

JORDANIË 
15l '66. Nieuwe gebruikszegels. 

1, 2, 3, 4, 7, 12, 15, 2 1 , 25, 35, 40, 50, 100, 150, 200 en 
500 f., 1,— d. Portret van koning Hoessein. 

K H O R P A K K A N (zie SJARJAH) 
92'66. Jaa r van internationale samenwerking. 

50 n p . Acht zegels, dezelfde waarde , gelijke afbeelding als 
overeenkomstige serie van Sjarjah, m a a r af
wijkende kleuren. 

M a a r t '66. Serie Rozen. 
20 n p Message. 
60 n p Queen Elizabeth. 
80 np . Fan tan . 

125 np . Vagabond. 
1 R. Grandmère Jenny. 

K O E W E I T 
l2'66. Nieuwe gebruikszegels, met portret van sjeik 

Sabah al Salim al Sabah. 
4, 5, 20, 30, 40, 45 en 75 R. 

213'66. Dag van moeders. 
20 en 45 f. Moeder met twee kinderen. 

l4'66. Vijfde Arabische medische conferentie. 
15 en 30 f. Rode halve m a a n en esculaap. 

K O R E A ( N O O R D  ) 
1512'65. Opvoeding van kinderen. 

2 j . Kinderen werken aan draaibanken. 
4 j . Sportbeoefening: boksen. 

10 j . Kinderen ïn chemisch laborator ium. 
10 j . Kinderen met muziekinstrumenten. 

1512'65. Koreaanse vissersboten. 
10 j . Vissersboot voor alle doeleinden. 
10 j . Hulpboot. 

K O R E A (ZUID) 
202'66. Nieuwe gebruikszegel. 

1,50 w. Beeldje. 
153'66. Vogelserie. 

3 w. Mandari jneend (Aix galericulata). 
5 w. Witte kraanvogel (Grus japonensïs). 
7 w. Fazant (Phasianus colchius karpowi Burturlin). 

LAOS 
2410'65. Jaa r van internationale samenwerking. 

5, 25 en 40 k. Embleem V.N. voor landkaar t van Laos. 
2312'65. Folklore. 

10 k. Stierengevecht. 
20 k. Tikhyspel. 
25 k. Roeiwedstrijd met pirogues. 
50 k. Schutterswedstrijd. 

20l '66. Vogels. 
5 k. Psittagula Himalayana. 

15 k. Garrulay leucolophus. 
20 k. Pandion haliaCtus. 
45 k. Coracias benghalensis. 

LIBERIA 
293'66. Nieuwe gebruikszegels: portretten van pre

sidenten. 
1 c. Joseph J. Roberts. 
2 c. Stephen Benson. 
5 c. Edward James Roye. 

25 c. Daniel E. Howard. 
50 c. Charles D. Burgess King. 

LIBIË 
102'66. Nieuwe gebruikszegels. 

70 m. Mausoleum in Germa. 
90 m. Ru'ines van kasteel van Saracenen in Zuela. 

282'66. Vijfde internationale jaarbeurs van Tripoli. 
15,45 en 55 m. Wereldkaart , kaar t van Afrika en embleem. 

MADAGASCAR 
85'66. Dag van postzegel 1966. 

25 f. Reproduktie van eerste postzegel van Madagascar . 

MALADIVEN 
April '66. Nieuwe gebruiksserie. 

2, 5, 10, 15, 30 en 50 1., 1, 5 en 10 r. Schelpen, vogels en 
bloemen. 

April '66. Vervolg gebruiksserie. 
3, 7 en 20 1., 1, 1 Yz en 2 r. Schelpen, bloemen en vogels. 

MALAWI 
45'66. Postadministratie 75 j aa r . 

4 d., 9 d., 1/6 d., 3/ . Herdruk zegel 6 d. van 1891. 
Ook souvenirvelletjes. 

MALEISIË 
82'66. Herdenking gevallenen burgeroorlog. 

10 c. Bronzen monument in Koeala Loempoer voor de 
Maleisische veiligheidstroepen. 

l l 4  '66 . Installatie nieuwe koning. 
15 s. Portret nieuwe vorst. 
50 s. Portret nieuwe vorst. 

M A R O K K O 
203'66. Drieënvijftigste „Cross des Nations" 

0,25 d. 

M A U R E T A N I Ë 
73'66. Serie ruimtevaart . 

50 f. Portretten van Stafford en Schirra en Gemini V I . 
100 f. Portretten van Borman en Lovell en Gemini V Ï I . 
200 f. Beljajev en Leonov, Woskhod 2. 

M E X I C O 
173'66. Vijftigste herdenking sterfdag Ruben Dario. 

1,20 Portret van Dario. 

M O N G O L I Ë 
152'66, Pelsdieren uit Mongolië. 

5 m. Martes zibellina. 
10 m. Vulpes vulpes. 
15 m. Lutra lutra. 
20 m. Acinonyx jubatus . 
30 m. Felis manul. 
60 m. Martes foina. 
80 m. Mustela ermina. 
1,— t. Mannequin in bontjas. 

M U S C A T EN O M A N 
304'66. Eerste gebruiksserie; opheffing Britse post

dienst. 
3, 5 en 10 b . Wapen van sultanaat. 
15, 20, 25, 30 en 50 b . Gezicht op haven van Muscat. 
1, 2, 5 en 10 r. Belangrijke en beroemde forten van het 
sultanaat. 
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Te koop gevraagd 
Collecties van alle West-Europese landen, alsmede 
betere zegels en series. 

Vooral gevraagd: België, Italië, Liechtenstein, 
Spanje, Vatikaan en Zwitserland. 

Ook hebben wij interesse voor goede zegels 
Engelse koloniën. 

Wij betalen b.v. voor: 

Nederland 
Postbewijs 1-7 
Telegraaf 1-12 

Engeland 
no. 183 

Gibraltar 
no. 46 
no. 90 

Liechtenstein 
no. 111/113 
no. 172 
blok no. 6 

postfris 
z. plakker 

1050,— 
1000,— 

200,— 

275,— 
600,— 

220,— 
125,— 
275, -

1e plakker 

165,— 

220,— 
500,— 

160,— 

gebruikt 

225,— 
135.— 
275,— 

Spanje (luchtpost) 
no. 111-112 
no. 262-263 
Zwitserland 
luchtpost 1 

13a 
Ua 

blok 1 
7 
8 
11 
12 
U 

Italië 
no. 537 

postfris 
z. plakker 

375,— 
250,— 

210,— 
25,— 
55,— 

6 5 , -

600,— 

Ie plakker 

110,— 
9 0 , -

gebruikt 

25,— 
50,— 

950,— 
165,-
70,— 

260,— 

POSTZEGELHANDEL , ,ROPOSTA" v. ADRICHEMWEG 168 
E. VAN ZIJL TELEFOON (010) 15 48 36 ROTTERDAM-8 

J 

AANBIEDING 

NEDERL 
Nederland 
29° 2</, GId Kon. Willem III 
48° 5 GId. Prinses Wilhelm. 
61c» 7 / , c tête bSche 
6«*« 17 / , c violet 
61** 17'X c ultr. en bruin 
69** 20 c geelgr. en gri)s 
73** 40 c groen en oranje 
101* Jub. 1913, 10 GId 
130** Jub. 1923, ly, GId. 
130° Idem 
132-33** Hulpuitgifte 
238-39** Goudsche Glaien 
3 4 7 - « * * Kon. Wilhelm 1946 
402-03B* Legioen-blokken 
Port 31-43° De Ruyter 
Armenwet 1-8* cpl. 

1-8° cpl 
7* 10 c. grijs 

Ned.-lndië 
166* Jub. 1923, S GId 
166° Idem 
280° 35 cent, Kon. Wilh. 
361* 25 GId, Opdr. Indonesië 
Lp 6-10** A l l . Voorstellingen 
Lp 13** 1 GId. 

N e d . Nieuw-Guinea 
22-24** Watersnood 

Curasao 
25* 2'/,/30c Hulpuitg. 
75-80** Jub. 1923, 5c-2/ , GId 
8 1 * Jub. 1923, 5 Gid 

** = Postfris. * = Ongebruikt. ° 

Aankopen beneden ƒ25,— porti 

AND en G 
31,50 

130,— 
90,— 
26,— 
12,— 
11 .— 
19,50 

460,— 
110,— 

80,— 
45,— 
45,— 

130,— 
32,50 
65,— 
95,— 
80,— 
29,— 

40,— 
45,— 

135,— 
40,— 
2 2 , -
22,— 

55,— 

85,— 
125,— 

8 5 . -

Curasao 
104-20* Jubileum 1934 
200-05** Voor het Kind 
206-08** Herd. Curajao 
209-10** UPU 
234-38** Voor het Kind 
248-52** Voor het Kind 
Port 31-33° 
Lp 18-25** Ned. zal Herr. 
Lp 26-40** Div. voorst. 
Lp 85* TA GId 

Suriname 
58a* Hulpuitgifte 
59* Idem 
62° 15/2SC Hulpuitg. 
64» 30c/2% GId., ld. 
108** Jub. 1923, 1 GId 
109** Jub. 1923, ly, GId 
141-44** Het Groene Kruis 
146-49** Weldadigheidsz. 
197-99* Ned. zal Herr. 
214-19** Weldadigheidsz. 
220-43* Kon. Wilh. 1945 
243** Kon. Wi lh. 10 GId 
257-73** Kon. Wilh. 1947 
280-83* Röntgen, Curie 
295-96** Watersnood 
312-15** Weldadigheidsz. 
349-53** Olympiade 
Lp 8-14* DO. X 1931 
Lp 18* 5 GId 
Lp 19* 10 GId 
Lp 22** 1 GId 
Lp. 24 26** Rode opdruk 

)Jt. 
190,— 

11 — 
7,50 
5,85 

24,50 
20,— 
31,50 

190,— 
85,— 

100,— 

36,— 
31,50 
70,— 

1 0 0 , -
24,— 
90,— 
36,— 
29,— 
30,— 
15,— 

112,50 
50,— 
23,50 
45,— 

8,— 
18,— 
8,50 

300,— 
550,— 

80,— 
3 5 , -
50,— 

= Gebruikt. Ook vele niet genoemde nrs voorradig. 

extra. Betaling na ontvangst en akkoordbevinding. 
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N A U R U 
255'66. AanvuHingswaarden nieuwe gebruiksserie. 

2 c. Inwoner gooit net in zee voor visvangst. 
3 c. Zeeschip laadt kunstmest. 
5 c. Palmbomen aan ■strand. 

15 c. K o p van vogel. 
25 c. Koraalrotsen. 
35 c. Inlandse vogel. 

REED WARBLER 

NAURU 
NEPAL 

182'66. Nationale dag 1966. 
15 p . Portret van koning Mahendra en nationale vlag. 

M a a r t '66. Aanvullende waarde gebruiksserie. 
10,— r. Portret koning Mahendra in staatsieuniform. 

NIEUW GALEDONIE 
,3*66. Tweede ZuidPacificSpelen. 
 F . 

NIEUWE HEBRIDEN 
24l '66. Herdenking Churchill . 

5, 15, 25 en 30 goudcentimes. 

NIGER 
233'66. Zesde werelddag voor meteorologie. 

50 f. Meteorologisch schip en embleem. 
303'66. Ruimtevaartserie. 

50 f. Ruimtevaartuig en portret Edward White . 
50 f. Ruimtevaartuig en portret Alexei A. Leonov. 

124'66. Wereldfestival van negerkunst. 
30, 50, 60 en 100 f. Verschillende inlandse kunÄvoor
werpen. 

NIGERIA 
12l '66. Gemenebestbijeenkomst 1 ll*66. 

Rode opdruk „Commonweal th meeting 11 J A N 1966 op 
gebruikszegel 2sh6d. 

OOSTAFRIKA 
M a a r t '66. Toeristenserie. 

30 c. Gebouw in wildreservaat Serengeti. 
50 c. Waterval van Murchison in Oeganda . 
1 sh. 30 c. Nakurumeer met flamingo's in Kenia . 
2 sh. 50 c. Diepzeevissen in Tanzania . 

OPPER V O L T A 
94'66. Wereldfestival negerkunst. 

20 f. Inlandse versieringen. 
25 f. Figuur in feestkostuum. 
60 f. Neger in inlandse dans. 

284'66. Ruimtevaartstation. 
250 f. luchtpost. Wereldbol met kaar t Afrika, ruimte

vaar tuig in baan en antenne. 
35'66. Ingebruikneming zetel O.M.S.**) in Geneve. 

100 f. luchtpost. Afbeelding gebouw. 
85'66. RodeKruiszegel. 

25 f. Wereldbol met rood kruis, verpleegster en menseït 
in verschillende klederdrachten. 

156'66. Serie Padvinderij . 
10 f. Padvinders bij kampvuur en bij het opzetten van 

tent. 
15 f. Padvinders op uitstekend rotsblok. 

P A N A M A 
Maar t '66. Serie wereldleiders. 

Ï4 c. Kennedy in kanonneerboot P . T . 109. 
1 c. Kennedy en Geminicapsule, 

10 + 3 c. Kennedy, gebouw V.N. en embleem V.N. 
21 + 10 c. Portretten van Kennedy en Churchil l . 
31 + 15 c. Portret Kennedy en lancering ruimtevaartuig. 

Alles getand en ongetand, verder blokjes met de waarde 
van 1 en van 31 c ; deze laatste met toeslag van 28 c , ook 
dit weer getand en ongetand. 

PAPOEA & NIEUW GUINEA 
142'66. Gebruiksserie vlinders. 

1 c. Papilio ulysses autolycus. 
3 c. Marpesia acilia tervisia (Cyrestis ceramensis mafo

rensia). 
4 c. Graph ium weiskei (Papilio weiskei). 
5 c. Terinos alurgis. 

10 c. Omihop te ra priamus poseidon (Papilio pr iamus 
poseidon), 

15 c. Papilio euchenor. 
20 c. Parthenos sylvia pherekides. 
25 c. Delias a runa aruna . 
50 c. Aparur ina erminea papuana . 
£ 1,—. DoleschalHa dascylus. 
£ 2 ,—. Omi thop te ra paradisea. 

PARAGUAY 
93'66. Serie belangrijke onderwerpen uit 1965 o p 

internationaal en filatelistisch gebied. 
0,10 g. Bezoek paus Paulus VI aan New York: por

tretten van paus en kardinaal Spellman. 
0,15 g. Postzegeltentoonstelling „ W I P A " in Wenen . 

Stadsgezicht en wapen van Wenen, eerste zegel 
van GrootBrittannie. 

0,20 g. Vijfenzeventig j aa r Organisatie van Amerikaan
se Staten. Vlaggen van de deelnemende landen. 

0,30 g. J a a r van de rustige zon. Zon, aarde en verschil
lende typen ruimtevaartuigen. 

0,50 g. Wereldtentoonstelling in New York. Gezicht op 
afdeling die betrekking heeft op ruimtevaart . 

Luchtpost : 
12,45 g. J a a r van de internationale samenwerking. 

Embleem van dit jaar . 
18,15 g. Gelijk aan 0,50 g. gewone post. 
36,— g. Gelijk a a n 0,30 g. gewone post. 

Alle zegels getand en ongetand. 
Ook getand en ongetand blokje met de hoogste waarde 

en met de andere zegels, zonder waardeaanduiding 
eromheen. 

Q A T A R 
83'66. J a a r van internationale samenwerking. 

40 np . Vier zegels van met V.N.symbolen en portret ten 
van Hammarskjold, Nehroe, Kennedy, in velletjes 
van zestien in vier blokken van vier in verschillen
de kleuren. 

83'66. Twint ig j aa r V.N. 
Dezelfde zegels met opdruk in één velletje met vijf 

nieuwe zegels van 5 np . 

R E U N I O N 
283'66. Geslaagde lancering eerste Franse satelliet. 
Gelijke zegels als in Frankrijk uitgegeven (zie j anuar i 

nummer ) met als waardeaanduiding 15 en 30 F. GFA. 

RHODESIË 
17I '66. Uitgiftedatum van al gemelde Onafhanke

lijkheidsopdrukken. 

RIOEKIOE EILANDEN 
204'66. Natuurbeschermingszegel. 

3 c. Afbeelding van vis: Jugon (Dugong dugon) . 
204'66. Derde zegel in serie schildpadden. 

3 c. Schi ldpad: Geoemyda spengleri japonica. 

R O E W A N D A 
143'66. Bloemenserie. 
0,10 f. Echinops amplexicaulis. 
0,20 f. Haemantus multiflorus. 
0,30 f. Helichrysum ericirosenii. 
0,40 f. Carissa edulis. 
1,— f. Spathodea campanula ta . 
3 , — f. Habenar ia praestans. 
5 ,— f. Aloe lateritia. 

10,— f. Ammocharis t inneana. 
40,— f. Erythr ina abyssinica. 

100,— f. Capparis tomentosa. 

SAMOA 
23'66. Opening eerste diepzeewerf. 

1 d en 3 sh Luchtfoto van Haven Apia en werf. 
8 d. en 2 sh. Gezicht op baai , haven en bergen. 

SIERRA LEONA 
28l  '66. Opdruk 2 Icones op 30 c. Chiirchil l /Margai

zegel. 
SINGAPORE 

M a a r t '66. Aanvullende waarde gebruikszegel. 
15 c. Sterna bird. 

SJARJAH 
31'66. Moneta i re conferentie van landen rond Per

zische Golf. 
50 n p . 1 en 4 r. Ronde zegels met muntafbeeldingen, 

gekruiste vlaggen; munt is zilver. 
75 np . 3 en 5 r. M u n t met afbeelding president Kennedy . 

SYRIË 
162'66. Derde conferentie van Arabische ministers 

van voorlichting in Damascus. 
25 en 60 p . Wereldbol, kaart van Arabisch gebied, radio
zender, Arabische vlag boven Damascus. 

83'66. Derde verjaardag revolutie van 8 maar t . 
12Ï4 en 50 p . Duif, mannehand met olijftak en bloem. 
1714 P Groep mensen met allerlei gereedschap, ter 

viering van de revolutie. 

TSAAD 
l4'66. Wereldfestival negerkunst. 

15 f. Masker en schaal. 
20 f. Masker met grote lippen. 
60 f. Masker met uitwassen. 
80 f. Ring met hoofd. 

TUNESIË 
203'66. Vogelserie. 

55 m. Cursorius cursor. 
150 m. Phoenicopterus ruber roseus. 
200 m. Alectoris barba ra . 
300 m. Coracias garrulus. 

VENEZUELA 
l3'66. Dertig j aa r ministerie van landbouw. 

55 c. Landbouw. Symbolische weergave van l andbouw. 
103'66. Tweehonderd j aa r zeepost. 

60 c. 60 c. Kaar ten van Garaïbisch gebied en Spanje. 

VERENIGDE S T A T E N V A N AMERIKA 
94'66. Dierenbescherming. 

5 c. roodbruin en zwart . Afbeelding liggende hond. 
215'66. Opening postzegeltentoonstelling „Sipex" . 

5 c. zwart, grijs, rood, blauw en groen. Geadresseerde 
envelop en aangegeven postzegels. 

235'66. Blokje voor opening „Sipex". 
5 c. groen. Lijntekening van Capitol en het mo n u men t 

van Washington. 

HUMANE TREATMENT of ANIMALS 

25'66. Eeuwfeest Amerikaans circus. 
5 c. Hoofd van clown type , ,August". 

Y E M E N (KONINKRIJK) 
153'66. Herdenking president Kennedy. 

Opdrukken 4 b . op 1/8 b . , 8 b . op Ï4 b. , 10 b . op Va b . en 
1,— r. op 6 b . van de serie Kennedy, die in 1965 werd 
uitgegeven. 

YEMEN (REPUBLIEK) 
2912'65. Ruimtevaar t . 

^ b . Russische ruimtevaarder en raket. 
14 b . Russische ruimtevaarder en lancering raket. 
V4 b . Amerikaanse ruimtevaarder en Geminiruimte

vaartuig. 
^/j b . Amerikaanse ruimtevaarder en lanceertoren. 
% b . Geminicapsule. 
4 b . Lancering van raket. 
8 b . Raket en ruimtevaarder . 

16 b . Lanceertoren. 

ZAMBIA 
lR5'66. Nieuw hoofdkwartier W . H . O . * ) , Geneve. 

3 d. en 1/3 d. Nieuw WHOgebouw met V.N.vlag o p 
achtergrond. 

ZANZIBAR 
12l '66. Tweede verjaardag revolutie (12l '64). 

20 c. en ï /30. Vrachtboot , t ractor, fabriek, boek en 
toorts. 

50 c. en 2/50. Soldaat van bevrijdingsstrijdkrachten. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties 
danken wij, behalve de verschillende postadministraties, 
New Stamps in Londen, P. Kranenburg in Bogota, 
Columbia en Pater Cyprianus in Rome. 

Voor inlichtingen cn/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en enkele 
Aziatische landen — die ertoe bij kunnen dragen de 
actualiteit van deze rubriek te verbeteren houden wij ons 
van harte aanbevolen. 

♦) W . H . O .  World Heal th Organizat ion  Wereldgezond
heidsorganisatie. 
• * ) O.M.S .  Organisation Mondiale du Santé  Wereld
gezondheidsorganisatie. 
•** ) I .T .U .  Internat ional Telecommunications Union 
Internat ionale unie van telecommunicaties. 

April 1966 2 0 1 



B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale postwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. )̂ met 
A-formulier boven het bedrag van; 

België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—; $ 150,—; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550.— ; Oostenri jk Sch. 8500,—; Sch. 3600,— ; 
Spanje Pts. 19000,— ; Pts. 500,— ; U.S.A. $ 100.— ; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. 1/^00,—; Z.fr. 600,—. Het evt. benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar ä f"0,10. 

POSTFRIS 
GEVRAAGD 
tegen 
TOPPRIJZEN 

België: 128'6: 2,50 - Blok 31: 14,— 
Frankrijk: 1319/22: 10, 1363/65: 6,— 

1376/77: 4,50 - 1398/99: 2,50 
1413 of 1424: 1,50 - 1425: 1,— 
BI. 6: 75,— 

Vatikaan: 265/67: 20, 380/82: 3,— 
Ver. Naties: BI. 1: 120,— 

M. VAN DE CATSYNE - Keizerstraat 21 - St.Kruis-Brugge (Belg.) 

SERIEUZE RUILPARTNER GEZOCHT 
Aangeboden: Bondsrepubliek en Berlijn, postfris en gebruikt. Nieuwtiesruil, 
ook toegeadresseerd. Naar manoolijst Oost- en West-Europa en Overzee. 
Basis Michel of naar afspraak. 
Gevraagd: Nieuwtjesruil door toeadressering uit West-Europa, echter géén 
FDC's, ruil gebruikte zegels naar mancolijst. 
Correspondentie in het Duits of Engels. 
Elektro-Grosshandel Dornlok, D-864 Kronaoh, Postfach 155, Duitse Bondsrep. 

WIJ KOPEN 
alle soorten ghetto- en 
concentratiekampherinneringen. 

Briefomslagen, brieven, paplergeld, 
munten enz. 

en alles wat verder met het 
Joodse volk te maken heeft, 
In elke hoeveelheid. 

G. Lïtzman 147 West 42 St. 
New York, N.Y. 10036, U.S.A. 

KOOP OOSTENRIJK TEGENVDE PRIJZEN V A N MORGEN: 
Yvert nrs: 

(postfris) 
331/50 18,— 
420/25 140.— 
484 750.— 
506/14 20,— 
543/52 135,— 
553/75 265,— 
576 1,20 

732/38 
765/68 
773/76 
783 
788/90 
791 
794/97 
810 
811 

22.— 
55.— 
25.— 
8.— 

75.— 
2.— 

65.— 
4.30 
5.50 

812 
818 
821 
822/26 
829 
831 
832/37 
845/49 
861 

25.— 
5.— 
5.— 

13.50 
5,50 
5,80 

10.50 
30.— 

1.80 

813 5,50 
862 2,20 
875 3,— 
964 0.75 
965 1.30 
966 0.75 
969 0.40 
Luchtpost 
54/60 300.— 

Ik koop ook alle andere zegels van Oostenrijk, ook gestempeld. Bij zendingen uit het 1 
1 buitenland moet 5% invoerrecht 
1 deerd per kerende post. 

in mindering gebracht worden. Betaling gegaran- 1 

1 Lid van de Oostenrijkse Vereniging van Postzegelhandelaren. Koop ook Duitsland, 1 
1 Liechtenstein en Zwitserland. 

PHILATELISTISTISCHE DIENST IN OOSTENRIJK V A N 
CHARLOTTE SCHIEPEK 
Postadres: Schiepek, 1181 WIEN 

W I E N x v m M A R T I N S T R A S S E 5 4 

Oostenrijk, 

I N T E R P H I L A 1 9 6 6 
bezorgt u relaties over de gehele wereld. 
Dit filatelistische adresboek is voor alle filatelisten 
met belangstelling buiten hun eigen land reeds lang 
een begrip geworden. 

Op circa 350 pagina's . . . 
vindt u in deze achtste uitgave van het grootste 
filatelistische adresboek ter wereld adressen voor 
alle gebieden van de filatelie. Er staan vele duizen
den ruil-, koop- en verkoopwensen van verzame
laars uit alle vijf werelddelen in! 

Van 1: Afwijkingen 
tot 225: Zypern (Cyprus) 
zijn alle voorkomende verzamelgebieden vertegen
woordigd. 
En bovendien geeft INTERPHILA '66 Inlichtingen 
over de internationale detailhandel met vermelding 
van de speciale gebieden die men kan leveren, 
groothandel, veilinghouders, vaktijdschriften, spe
ciale handelsbranches, rondzendverenigingen, uit
gevers op filatelistisch gebied, filatelistische dien
sten van vele landen, keurmeesters, vakliteratuur, 
bonden en vereningen. 

Prijs: f 10,—, franco 
PHILAPRESS VERLAG 

34 GÖTTINGEN - DUITSLAND - POSTFACH 206 

WIJ KOPEN: 
ZEGELS VAN SCANDINAVIË 
(Denemarken, Noorwegen, Zwe
den, Finland, IJsland, Groenland 
en Deens West-lndië). 

Wij betalen de hoogste prijzen voor eersteklas 
zegels van Scandinavië, gebruikt en ongebruikt. 

Wij zoeken 

SAGA 
BAGERSTRAEDE 8 

verzamelingen - ook gespecia
liseerde, goede losse zegels, 
duurdere series - zowel oud als 
modern, oude brieven en zeld-
zaamheden. 
Zend ons uw materiaal of een specifi
catie en u krijgt er van ons per kerende 
post een bod op. 
Zichtzendingen met prijs zijn ook wel
kom, betaling of terugzending per kerende 
post. 
Zendingen moeten tenminste f 75,— 
waarde hebben. 
Als u Scandinavische zegels hebt dan 
schrijft u nog heden aan: 

BRIEFMARKENHANDEL 
KOPENHAGEN V DENEMARKEN 



GROTE 
INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING 

IN FRANKFORT AAN DE MAIN 

VAN 3 TOT 7 MEI 1966 IN HOTEL FRANKFURTER HOF 

Voor deze veiling slaagden wij er in originele ver
zamelingen die sinds tientallen van jaren in de 
kluizen van beroemde fi latelisten zorgvuldig be
waard werden te bemachtigen. 

Door lange reizen over de gehele wereld waarbij 
wij persoonlijice contacten konden leggen en door 
goed ingevoerde tussenpersonen in vele landen 
was het mogelijk voor deze veiling uitzonderli jk 
materiaal aan te bieden zoals het in deze opeen
volging van zeldzaamheden nog zelden gezien is. 

De luxueuze catalogus die begin apri l aan 15000 
adressen in meer dan 60 landen grat is toegezonden 
wordt is op zichzelf al een kostbaar bezit voor 
elke verzamelaar. Op 20 foto-pagina's worden de 
meest begeerde klassieke zeldzaamheden van 
Oud-Europa en Oud-Overzee in kleuren afgebeeld. 

In deze veiling wordt een van de mooiste en grootste 
Europa-verzamelingen in prima kwaliteit — af
komstig uit het bezit van een bekend groot-indus-
triëel uit Noord-ltalië — geliquideerd. Bij de ruime 
aanbieding bestaande uit 6000 kavels zijn in het 
bijzonder te noemen talri jke zeldzaamheden van 

BELGIË, FRANKRIJK, LUXEMBURG en NEDERLAND. 

De eerste emissies van deze landen zijn gebruikt 
en ongebruikt, in bijzonder fraaie exemplaren 
evenals in str ippen, blokken en op brieven ver
tegenwoordigd. 

Op de laatste dag, 7 mei, wordt voor circa DM 
1.000.000,— omgezet in de vorm van honderden 
verzorgde verzamelingen en partijen doubletten. 

ledere verzamelaar of handelaar vindt in de grote 
catalogus duizenden mogelijkheden, veel is er 
tegen zeer gunstige prijs te kopen. 

is uw naam nog niet in onze adressenlijst ? ? Schrijf dan direct a a n ; 

Postzegelhondel- en veiling H. C. SCHWENN 
Franiifort aan de Main - Necicarstr. 9 - Postfach 16707 - Tel. 25 2 0 10 - Telegramadres: Philatelie Frankfurtmain 
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Ongeveer 1500 kavels worden elke maana m onze veiling van postaal historische stukken 
aangeboden. Hier ziet u een karakteristieke fotoafbeelding uit de 60 pagina's dikke cata

logus, die u op verzoek gratis toegezonden wordt Deelnemen aan een Engelse veiling is 
heel eenvoudig. De koper betaalt geen provisie en betaling kan geschieden op de wijze die u 
maar wilt De datum van onze eerstvolgende veiling zal zijn: 28 mei 1966. 

R I G B Y P O S T A L H I S T O R Y A U C T I O N S L I M I T E D 
31 Richmond Hill, Bornemouth, Engeland 



KUKf WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der v^ereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Uge en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

4 PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde -zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• VOOR O N Z E KLEIN HANDEL wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prljsde zegels in series. 

Ztnd ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige oandocht zal hebben. iD-

VRIJ OP AANVRAAG. Onze nieuwe inlioop-prijslijst. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

^^j^sx Verkoop oon Amerika's grootste en Dest bekende importeur 

H. E. HARRIS & CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres; Harrisco Boston. 

Jk 

Wij publiceren iedere veertien dagen een 
postzegelcatalogus met prijsvermelding en 
talrijke reprodukties. Belangrijk voor 
iedere verzamelaar, ook voor beginners. 
In de afdeling nieuwe uitgiften komen 
eveneens de foto's voor van de laatst 
verschenen zegels over de gehele wereld. 

TOEZENDING 
GRATIS 

Een brief of briefkaart met 
uw naam en adres stelt u in 
het bezit van een fraai ver
zorgde uitgave, 

als attentie van: 

Filatelia Eugenio LIach S.L 
AV. GENERALISIMO 489 
BARCELONA-15 - ESPANA 

De 29ste VEILING 

VAN 

28 i tot 3 maart 
IN DE „STÄDTISCHER SAALBAU" 

IN ESSEN, 
die gedeeltelijk door de Duitse T.V. werd uitgezonden, 

gaf weer topprijzen te zien: 

Uit de overvloed van 
top-opbrengsten enige voorbeelden: 

D.Mk. 
Duit te Rijk, 2'/, Gr. (Mi.nr. 21a) postfris 1750,— 
Zeppelin Zuid-Amerika-vluclit , postfris 1100,— 
Duitse bezetting Z A R A , postfris zonder plakker 30.500,— 
Danzig, grote 'Innendienst' 4400,— 
Duitse Post in China, Handstempel 30 Pf. 2500,— 
Idem 50 Pf. 9400,— 
Idem 80 Pf 3000,— 
Duitse Post in de Levant, voorloper, 1/4 Gr. Noordduits Postgebled 1000,— 
Duits Oost-Afr ika, 1 Rupie mee watermerk (Mi.nr. 38) 12.000,— 
Marsliali-eilanden, Engelse bezetting, 5 s. op 5,— Mk., postfris 3850,— 
Baden 'Landpost' 12 Kr., op briefstuk 13.000,— 
Beieren, 1 l<r. diepzwart 1750,— 
Bremen 7 Gr. (Mi.nr. 3) op briefstuk 13(X),— 

2 Gr. (Mi.nr. 10b) op brief 3700,— 
10 Gr. (Mi.nr. 14) 2 exemplaren op briefstuk 3600,— 

Hamburg, 9 Sch. ongetand 3050,— 
9 Seil, ongetand op brief 11.000,— 

Lübeck, 2 Sch. (Mi.nr. 3) 2 exemplaren op brief 4400,— 
Mecklenburg-Schwerin, 4/4 Sell. (Minr. 4) op briefstuk 4600,— 
Oldenburg, 1/3 Sgr. mosgroen 3000,— 
Sachsen, 3 Pfg. rood 5500,— 
Würt temberg, 18 Kr. lichtblauw (Mi.nr. 10) 1700,— 

70 Kr. bruinlila 2100,— 
Griekenland, Olympiade 1896 in ongebruikte blokken van vier, doch 
zonder gom 4300,— 
Ital ië. Brieven van de Eskadervlucht Balbo 2150,— toc 7800,— 
Liechtenstein. 5 Fr. donkerlila vMi.nr. 142) postfris randpaar 2850,— 
Oostenrijk. Wipa-blok 1933 3000,— 

Renner in 'Kleinbogen' postfris 2100,— 
Zwitserland. Zürich 6 Rp. (Mi.nr. 2 II) op briefstuk 1150,— 

Geneve 5 et. 'halve dubbele Genive' 2850,— 
Geneve 5 ct. zwart/geelgroen op brief 1150,— 
Neuchatel 5 et. op brief 6000,— 
Winterthur 2% Rp. 3300,— 
Naba-blok postfris 1050,— 

Spanje. Monsterrat, postfris 11(X),— 

I nzend Ingen voor de 30ste L. & F. 
veiling worden steeds aange
nomen, mits met een minimum
waarde per inzending van DIM 
5 0 0 , -
Steeds aankoop ä contant van grote verzamelingen 
waardevolle losse zegels. Bij grote objecten desge
wenst bezoek thuis na voorafgaande afspraak. 

LANGE & FIALKOWSKI 
eigenaar: Hubertus Lange, beëdigde en officieel aan
gestelde veilinghouder. 
LANGGASSE 20-22. 62 WIESBADEN. 
TELEFOON 2 87 65 



ste MOHRMANN-
VEILING 
VAN26TOT29APRIL1966 

IN DE GROTE FEESTZAAL VAN DE KUNSTENAARS
VERENIGING ..MALKASTEN". DÜSSELDORF JACOBI-
STRAAT 6. 

Uit de overvloed van de enorme aanbiedingen: 

Oud-Duitsland — Oud-Europa — Oud-Overzee 
Luxe stukken met grote en zelfs allergrootste zeld-
zaamheden. 

DUITSLAND - EUROPA - OVERZEE 
gezochte topwaarden, series, blokken. 

DUITSE KOLONIËN: 
Prachtig materiaal. 

OUD-OOSTENRIJK: 
Luxe exemplaren, brieven, prachtige en zeldzame 
stempels. 

VERZAMELINGEN-VERZAMELINGEN-VERZAMELINGEN-VERZAMELINGEN 
in een overvloed als U maar één keer vindt, waarvoor onze firma sinds 
tientallen jaren bekend is. 
De veilingcatalogus wordt aan serieuze reflectanten op aanvraag gratis toegezonden. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Speersort 6 - Hamburg 1 - Duitse Bondsrepubliek 
Telefoon 3 Z 6 4 2 8 - 3 3 6 7 2 8 - Telegramadres: EDMORO 



De beste TIP voor U: Deelnemen aan de 5 0 s t e , de grote 
jubileum-veiling van het 
HUIS DER PHILATELIE 
in Keulen op 

13 en 14 mei 1966 
Keulen, Stadtgartenrestaurant, Venloerstr. 40 

U kunt alleen maar winnen en niets verliezen wanneer u de 
interessante geïllustreerde veilingcatalogus aanvraagt, die u 
gratis en filatelistisch gefrankeerd toegezonden wordt. 
Uit de inhoud: originele verzamelingen van vele gebieden. 
Een menigte van engrosposten tegen aantrekkelijke prijzen. 
Degeliefdeafdeling BLOKKEN, van Duitsland,EuropaenOverzee. 

Dr. phil. Wilhelm Derichs 
5 Keulen, Kolumbakirchhof 2 , Tel. 21 5 2 3 0 

212/19 
217A* 
222B* 
223B* 
225/28* 
232/35* 

55,— 
50,— 
7.— 

37,50 
16,50 
17,50 

NEDERLAND 
2UH7* 50,— 
248/51* 24,50 
274/77* 22,— 
279/82* 14,— 
283/86* 14,— 

289/92* 
296/99* 
397/401* 
402/03** 
402/03B* 

13,50 
9,50 
0,60 
4,10 

32,50 

= ongebruikt, * * = ongebr. zonder plakker. 

Orders beneden f 3 0 , — worden verhoogd met f 1 , — portokosten. 
Betaling kan geschieden na ontvangst van de zegels op giro nr. 
500035 Den Haag. 

HENDRIE PEDDEMORS 
4201 Wilcox Rd. - Cooksville - Canada 

1 9 6 6 Tt_r iL. i -A.rt o 1 9 6 6 
C I _ - A . S S I C S 

i n t e r n a t i o n a l 

EEN PRIJSLIJST VAN ZELDZAME ZEGELS 
(52 pagina's, 12 met foto's) 

Zend f 0,50 aan postzegels en koop aantrekkeli jk gepri jsde, 
volledig gegarandeerde postzegels, uitgezocht door 

ALEX S. JULIARD BRYN MAWR, PA. 19010, U.S.A. 

WIE RUILT VATICAAN TEGEN VATICAAN OF 
ZWITSERSE BLOKKEN 

A. H. VAN ELK - Wilhelminalaan 6 - Beuningen (GId.) - Telefoon (08807) 218 

L I E C H T E N S T E I N 
Series 

Losse zegels 
Verzamelingen 

ongestempeld en gestempeld 
T E K O O P G E V R A A G D 
W. Schlemmer, 5 Köln-Weiden-
pesch, Neusser Str. 505, Duitsland. 

Tarieven voor advertenties 
in dit maandblad, bulten de 
branche, zijn op aanvraag 

verkr i jgbaar bij 
BOOM-RUYGROK N.V. 
Postbus 501 - Haarlem 

Tel. (02500) 1 74 50 
(6 li jnen) 

HEEFT U AL 
EEN BEZOEK GEBRACHT 

AAN 
POSTZEGELHANDEL „ ' t RAEDTHUYS" ? 
Op 2 april jl. geopend in de Raadhuisstraat 41 te 
Amsterdam, telefoon 22 09 01 . 

Grote voorraad I e klas materiaal, vooral Nederland en Over
zeese Gebieden, f lora en fauna, na-oorlogs Duitsland, Eng. Kol . 
(Elisabeth-periode), Rusland, Monaco en verder gehele were ld. 

In het volgende nummer van dit blad speciale aanbiedingen. 

ZOEKT U MANCO'S? 
Onze voorraad Is zo uitgebreid dat wij onmogelijk alles kunnen aanbieden. 
Stuur ons uw mancolijst want wij kunnen u beslist wel aan een en ander 
helpen. 
Wij zijn ook aanwezig op de UPHILEX-tentoonstelling van 13 tot en met 
15 mei a.s. Bezoekt onze stand 
P O S T Z E G E L H A N D E L T I N E D E B U H R - AIVISTERDAIV! 
N.Z. Voorburgwal 347, t.o. de Postzegelmarkt - Telefoon 233324 

http://Tt_riL.i-A.rt


I S R A Ë L 
Op woensdag 20 april a.s. zullen verschijnen: 

Voor beide uitgaven 
worden ook weer 

eerstedagenveloppen 
uitgegeven 

1 zegel a £.!sr. 0,40 ter herdenking gevallenen van de Bevrijdingsoorlog 
in 1948. 
De complete vellen bestaan uit 15 stuks; kleur: olijf. 
1 serie bestaande uit 3 zegels, nl. £.lsr. 0,12, 0,30 en 0,80 ter gelegenheid 
van de 18e Onafhankelijksdag. 
De complete vellen bevatten 15 zegels, meerkleurig. 

Uitvoerige beschrijving vindt u op de dienstorders en folders. 

BEKENDMAKING VAN DE BENELUX-AGENT DER ISRAËLITISCHE P.T.T. 

POSTZEGEL- EN ALBUMHANDEL 

M. A. MANUSKOWSKI - WAGENSTRAAT 1 os - DEN HAAG 

GOEDKOPE AANBIEDING 
Bi| aankoop boven 10 gid. 10% korting. - Nederland ongestempeld. 

No. 1 aan 1 zijde 
iets aangesneden 

150,— 
No. 3 kort 
met aangesn. 

175,— 
No. 4 geen 
garantie op 
gom 75,— 
6B licht geel 
geel ornaje 
gedeeltelijk 
gom 100,— 
7 lic 40,— 
7 II E 41,50 
7 1 90,— 
81 85,— 
8 II 60,— 
12 1 gom' 350,— 

13 B 8,50 
16 B 23,— 
17 A 16,— 
18 B 80,— 
19 4,— 
31 3,— 
33 21 ,— 
30b 1,50 
33b 6,— 
34a 5,50 
45A« luxe 260,— 
19» Luxe blok 

20,— 
38a» blok 90,— 
77 29,— 
84 2,50 
85 10,— 
90/92 0,80 
93A 2,50 
93B 2,— 

94A 2,— 
94B 2,25 
95 6,50 
96 6,50 
137 gest. 18,— 
138 19,— 

212/19 in 
blokken postfr. 
en plakker 200,— 

356/70» 6,— 
in blokken 24,— 
371 4,— 
356e» 300,— 
44 14,— 
347/49 luxe 36,— 
349 16,— 
635 0,15 
636 0.60 

H E N D R I K V A N DER L O O ' S P O S T Z E G E L H A N D E L 
PHILATELISTISCH BUREAU Juliana van Stolberglaan 192. Telef 
(Voorheen Herengracht 8A) Den Haag. Giro 24392. Bank: Mees 
Bank Nederland, Herengracht. 
Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak. * = ongestemp 

637 
Postbewijs 
zegels 
1 
3 
6 
7 

2,40 

2,20 
10,— 
3,— 
6,— 

Telegramzegels 1 
1 * 
2* 
3* 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 

30n 850190 

9,— 
9,50 

10,— 
49,— 
28,— 
25,— 
4 1 , — 
40,— 
45,— 

175,— 
180,— 

en Hope, Algemene 1 

eld. 

WIJ BETALEN voor Nederland en Overzee postfris 5% 
j elke inkoopsprijs m dit maandblad. Ook zegels met plakker en gebruikt zii 

Verder collecties en postfr. 
Japan. 

WIJ BIEDEN: 
3° mooi 85,— 
4» 75,— 
6° 45,— 
11° 35,— 
12° luxe 65,— 
14** 90,— 
18» 90,— 
18A* 250,— 
22»» 25,— 
77» 35,— 
79A*» 220,— 
79B* 180,— 
80° luxe 400,— 
90/99** 180,— 
100»* 125,— 
101*» luxe 525,— 
dto. pi. rest* 450,— 
101° luxe 395,— 
101° mooi 375,— 
102/03»* 32,50 
104/05° luxe 125,— 
132/33** 45,— 
136/37** 75,— 
163/65*» 145,— 
* = ongebruikt. »* = postfr 

J. W. EECKHOUT 

series van West-Europa, Spanje, Griekenland, V 

Nederland. No. 3 strook van 4 zegels, boven 
loupe rand, verder zeer mooi, zeldzaam f625,-
169/98 100,— 
212/19»» 70,— 
229/31»» 25,— 
244/47»* 75,— 
248/51 • • 35,— 
257/60»» 50,— 
346/49° 37,25 
402B/03B° 40,— 
474/89»» 22,50 
518/33* 50,— 

Luchtpost 
6/8»» 45,— 
dto. 1. b. V. 4 180,— 
9»» 25,— 
12/13»» 265,— 
dto. velrand. 300,— 

Ned. Indiè 
1» 150,— 
31/37» 72,50 
160/66»* 80,— 
280° 135,— 
337/46»» 65,— 

Curacao 
2° 
11° 
89/99»» 
104/20»» 
dto. pi rest. 
121/37»» 
181° 
185/95** 

Luchtpost 
26/40*» 
d t o ° 
53/68° 

Suriname 
104/10° 
109° 
151/56* 
179/82* 
197/99*/° 
285/94*» 
312/15° 
Port 36/46* 

s z. plakker. ° = gebruikt. 

K. V. Gelrestraat 12, HUISSEN (Gld.) Tel. 

meer dan 
1 v^elkom 
Naties en 

_ 

70,— 
60,— 
40,— 

250,— 
210,— 

50,— 
150,— 
42,50 

100,— 
68,— 
37,50 

295,— 
110,— 

24,— 
14,— 
32,— 
25,— 
22,50 
90,— 

08304-731 

VRAAG NU GRATIS PRIJSLIJST INDONESIË EN LUXE PAKKETTEN AAN. 
Ook behandel tk qraaq uw mancolijst NEDERLAND en O.G. 

VAN MOURIK - JEUDESTRAAT 156 - ZOELEN (GLD) - TEL (03448) 221 

BB 
37 et Koningin Juliana profiel nr. 624 op briefstukjes f 25,— per duizend 

per 100 gest. 
85 et „ 633 „ 100 „ 
IV, gld 635 „ 100 „ 

op pakketstroken „ 100 „ 
5 gld „ „ profiel nr. 636 „ 100 
10 gld „ 637 „ stuk 

BB 

20 et Leidse Universiteit 562 100 

2,50 
,. 2,— 
„ 7,— 
„ 6,— 
„ 25,— 
„ 2,— 
,. 35,— 

Vrijblijvend op voorraad 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DE VRIES 
Internationale Postzegelhandei 

Amsterdam - Postbus 312 - Tel. 5 57 90 - Postgiro nr. 123689 

BB BB 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N : 
Curasao 
No. 
11 de 1 '/^ gld. Koning ongebr. 75,— 
12 de 2/s gld. Koning ongebr. 25,— 
25 de 2 ' / et op 30 cent grijs ongebr. 90,— 
29/43 serie cpl. ongebr. 185,— 
44/70 serie cpl. ongebr. 82,— 
75/81 serie cpl. ongebr. 200,— 
82/88 serie cpl. brandkast ongebr. 20,— 
126/37 serie Sluier ongebr. 42,50 
185/95 Kon. Wilh ongebr. 40,— 
211/33 serie cpl. ongebr. Kon. 

Juliana 160,— 
234/38. 239/43 Kind en Zeemanseries 

series ongebr. 47,— 
89/99 Gev»ijzigd Jubilcumtype 

POSTZEGELHAN 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Postgir 

Verzamelingen - partijen - bete 
landen worden door ons gekoch 
tante betaling). 

ongebr. 
104/20 300-iarige Herdenking 

ongebr. 
179/81 de 2 / j , 5 en 10 gld. ongebr 
Vliegpost 1 /3 serie ongebr. 
Vliegpost 4/16 sene ongebr. 
Vliegpost 18/25 serie ongebr. 

„PRINS BERNHARD" 
Vliegpost 26-40 serie ongebr. 

Kon. Wilh. 
Vliegpost 41/44 serie ongebr. 
Vliegpost 45/52 serie ongebr. 
Vliegpost 53/68 serie ongebr. 
Vliegpost 83/88 de 2/^ , 5 ,7%, 10, 

15 en 25 gld ongebr. 
Port 31/33 serie ongebr. 
Port 34/43 serie ongebr. 

40,— 

210,— 
200,— 
100,— 

27,— 

210,— 

97,50 
42,50 
30,— 
30,— 

485,— 
60,— 

120,— 

DEL JAC. ENGELKAMP 
o 312696 - Telefoon 020-230998 
re zegels van Westeuropese 
t tegen een hoge prijs (con-

1 

Amsterdam 
Postbus 1763 IMPOLLEX Tel. (020) 6 58 05 

pg. 34 76 51 

UW NIEUWTJESDIENST 
Te koop gevraagd: BLOK 1 VERENIGDE NATIES 

SPEC. TARIEF VOOR VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 



FDC 
ALBUMS 
in fraaie, tweekleu
rige band met opdruk 
in twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3:11 X 21 cm voor 50 covers 
No. A: 13 X 16'/, cm voor 50 covers 
No. 5:11 X 21 cm voor 100 covers 
No. 6:13 X 18>^ cm voor 100 covers 

Het mooiste album in Nederland! 
ALBUM FABRIEK NEERLANDIA  UTRECHT 
Ceylonlaan 11  Tel. 030  80834  Giro 35.20.03 

f 6 . 
f 6 . 
f9.95 
f9.95 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvei l ige kasten f 295,— en f 480,— 

Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pri |zen 

Vraagt in l icht ingen 

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

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

ZAMELT 
U B I O L O G I E OP POSTZEGELS 

Dan kunnen wij u een zeer uitgebreide 

Z I C H T Z E N D I N G 
hiervan doen toekomen 

Dieren, bloemen, planten, gebruikt, ongebruikt 
ledere zegel apart gepri jsd 
Inruildoubletten 

E. HORN 
De Strubben 2  Emmen  Tel (05910) 29 09 
Giro 1141103 

U.S.A. 
HET adres voor • ■ i ^ « 
Amerikaanse zegels: »jU. ÏV.M 

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

Ook uw mancolijst is welkom. 

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

Verzamelingen en parfijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 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 LOSSE ZEGELS, 
SERIES ENGROS EN PARTIJEN. 

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

DER SAMMLEROIENST , het Duitse filatelittUche tijdschrift. * venclti int 
om de veertien dagen, * gemiddelde omvang 96 pagina's, * nieuwtjes met foto
pagina's op kunstdrukpapier 
Abonnementsprijs: f9,70 per halfjaar (13 nummers), f 19,40 per jaar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties opschnftwoorden 54 et, tekstwoorden 22 et. 
Vertegenwoordiging voor Nederland: 
P. C. van Andel, Postbus 54, Katwi jk aan Zee  Giro 51 69 28 
Tel 0171S4068 (ook 's avonds)  Bank Amrobank, Katwijk 

w. 

St.J 
Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op 
partijen, series 

het 
en 

msstraat 5, Amsterdam. 
.Te l . (020)23 66 25, 

gebied van postzegels. 
bundels tegen contante 

verzamel 
betaling. 

1e zijstraat naast Krasnapoisk/ 
privé (020) 73 79 26. 

Ingen, 

bij de 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

HAGA'S 

CONTANTE BETALING 

POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

AmsterdamC 
Giro 425549 

WIJ BLIJVEN TOPPRIJZEN BETALEN VOOR: 

Bundel en kiiov^aar van Nederland en overige landen. Rest

partijen engros  vraag prijsopgave, welke wij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier i ƒ 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland ä f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

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



Goede en goedkope rondzendingen 
Duitfland en Geb. 2040% Michel. 
Rest van de wereld 3060 cent p. Yvert Fr i . 

van bijna elk land voor
radig. Pracht kwaliteit 
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: | 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Frankrijl« en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordijn, Turkije, China,. Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord en ZuidAmerika. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn. 
MInimumafname 10,—. Korting bij afname boven 25,— 5% en boven 100,—10% 
By bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 
r r < A W M M W T W y W m r FOLKINGESTRAAT Ï5, 
l %9KlWktJlMiKi^ GRONINGEN  TELEFOON 31577 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 
^.Leuchtturm" en ..SecuraFalzlos" 

normaal en postfris 

ALBUMS 
Nu ook: BELGIË, CANADA, 
GRIEKENLAND, PORTUGAL, 
SPANJE, OLYMPIADE 1964 

Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. H E I M A N N 

Parnassusweg 24 huls  Amsterdam Zuid 2  Telefoon 79 26 40 

ZICHTZENDINGEN NEDERLAND en O.G., 
INDONESIË en 

ANDERE LANDEN 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart geprijsd. Aan te vragen, 
met opgave van referenties, bij: 

CHR. OVERBEEKE NASSAULAAN 111 GOES 

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

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

H. FIGGEJr.  Eindhoven 
KI. Berg 34b  Tel . 2 21 20 

N E D E R L A N D gestemp. & postfris 
513/17 3,15 
538/41 2,05 
544/<8 2,30 
550/55 (ook •) 

10,25 
556/éO(«) 16.50 
563/67 (•) 5.80 
568/72 (•) 5,50 

578/81 (•) 6,— 
583/87 (♦) 8,25 
596/600 (•) 4,50 
602/06 (•) 8,25 
607/11 (•) 3,90 
612/16 (•) 6,20 
638/42 (•) 5,75 
646/50 3,70 

652/56 3,50 
658/62 3,50 
663/67 4,10 
668/72 6,25 
673/77 3,70 
680/84 2,45 
685/89 3,35 
692/96 3,10 

De met * gemerkte nummers ook postfris leverbaar. 
Minimum bestelling f20,—, portvri j . 
Betaling op gironr. 553 der Ned. MIdd. Bank te Rotterdam, me 
HEFIRO". 
Frankriik: schilderijenserie compl. f70,—. Spanje: Wapenser 

„HEFIRO" G. J. F. Heetman 
Aelbrechtskade 133b / Rotterdam6 / Tel. na 18 uu 

699/703 
704/08 
712/16 
719/23 
729/32 
736/39 
744/48 

t vermelding 

3,20 
3,20 
2.30 
5,25 
2,45 
3,90 
3,20 

,voor 

e 48 stuks f60,— 

r 010233960 

Gelegenheid elkander te ontmoeten op de 

QRSTEPOSri 
OOrrOPDE ATLANTISCHE 
OCEAAN GEHOUDEN 
Voor Philatelisten van allure biedt CUNARD 
een unieke mogelijkheid om haar gast te zijn 
aan boord van de „QUEEN IVIARY" het op één 
na grootste passagiersschip ter wereld voor 
een bezoek aan de SIPEX internationale phi

latelistische tentoonstelling in Washington van 
21 mei tot 30 mei. 
Overtocht vanuit Southampton op 12 mei 1966 

Heenreis vanaf 
Terugreis per 
schip vanaf 

terugreis per 
vliegtuig 

Ie Klasse 

$ 423.— 

S 483.— 

1e Klasse 

$ 377.20 

Kajuitsklasse 

$ 262. 

$ 294.— 

Toeristenklasse 

$ 205.— 

$ 246.— 

„Economy" klasse 

$ 263.20 

EXTRA AAN 
BOORD 

Unieke evenementen 
tijdens de overtocht. 

Tentoonstellingen op interna

tionaal niveau. Grote philate

listische veiling op 16 mei om 11.00 v.m. met 
gebruik van radiotelef onie om kopers in Londen 
en New York in staat te stellen deel te nemen 
aan deze veiling. 
Maak van Uw bezoek aan de SIPEX een com

fortabele vakantiereis met alle luxe die een 
wereldvermaard schip als de „QUEEN l\AARY" 
U kan bieden. 

iJLL 
B O E K I N G E N EN I N L I C H T I N G E N BIJ DE E R K E N D E 
R E I S  E N P A S S A G E B U R E A U S 



TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND & O.G., BELGIË, LUXEMBURG, DUITSLAND, 
VATICAAN. VERGD, NATIES, LIECHTENSTEIN ENZ. 

1 WIJ BETALEN O.A. VOOR NEDERLAND 20 SERIES 
518/33 POSTFRIS ZONDER PLAKKER f 1000,— 

Voor t s postfr is z .p l . 
o.a. 
136/38 
163/65 
238/39 
244/47 
257/60 
274/77 
346/49 
357/73 
518/33 
534/37 
556/60 
568/72 
578/81 
592/95 

Luchtpost 
1/3 

65,— 
100,— 

35,— 
50,— 
35,— 
19,50 
90,— 
30,— 
4 8 , -

150,— 
19,— 
6,45 
6,50 

21 .— 

13,50 

6/8 27,— 
12/13 210,— 
idem met Ie pi. 150,— 
idem gebr. 70,— 
rondst. 
Brandkast 1/7 mp 

205.— 

Nieuw-Gu inea 
22/24* 45,— 
UNTEA 1 & II alsmede 
gemengd. 

Cura tao 
75/81 175,— 
104/20 180,— 
168/81 185,— 
211/33 130,— 

Luchtpost 
1/3 

Sur iname 
104/10 
115/17 
157/78 

Luchtpost 
8/14*» 
18 
19 

België 
872/31 
880/91 
898/99 
946/51 
Blok 31 

75,— 

1 8 0 , -
28,50 
40,— 

260,— 
430.— 

52,50 

30.— 
115.— 

58,— 
100,— 

57,50 

D i t z i j n s lechts e n k e l e v o o r b e e l d e n w a t w i j k u n n e n b e t a l e n . A l l e 
ser ies en b e t e r e n u m m e r s van N e d . & O . G . h e b b e n o n z e be lang 
s t e l l i n g ; a l leen p r i m a k w a l i t e i t . O o k ser ies m e t p l a k k e r en g e b r u i k t 
k o p e n w i j . Eveneens p a r t i j e n en v e r z a m e l i n g e n . V o o r V a t i c a a n , 
L i e c h t e n s t e i n , o v e r t r e f f e n o n z e a a n k o o p p r i j z e n o v e r h e t a l gemeen 
a l le a n d e r e b i e d p r i j z e n . 

INTERPHILA. POSTBUS 8034. DEN HAAG 
KANTOOR: Sterrenoord 48, Den Haag. Tel. 070-66 90 20 

NOORWEGEN 
DENEMARKEN 

GROENLAND 
DEENS WEST-INDIË 

ZWEDEN 
FINLAND 

UW YERZAMELGEBIED ONZE SPECIALITEIT 
WIJ bezitten een der ruimste voorraden in Nederland op het 
gebied Skandinavie-filatelie Vraagt ons voor al uw wensen op 
dit gebied. 
Postzegels, poststukken, stadposten - gebruikt, ongebruikt. 
Verzorging van zichtzendingen, mancolijsten, abonnementen. 
Prijslijsten op aanvraag beschikbaar. 

H E N R I K U I P E R S POSTZEGELHANDEL 
SUMPEL 27 - DEN HAM (O ) 

A D R E S W I J Z I G I N G 
Per 14 april 1966 is ons adres Postbus 11, 
Pretoriusstraat 37, Bolnes, gewijzigd in: 
DUINLAAN 28a - OOSTVOORNE 
In verband hiermede is ons kantoor gesloten t/m 
25 apri l 1966 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E L O U P E " 
FILATELISTISCHE POSTORDER- EN ZICHTZENDONDERNEMING 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V d BERGE - APELDOORN - NIEUWSTRAAT 66 - TELEFOON 20919 

AANBIEDINGEN Ned no. 1 en 2 op alle platen in goede 
VAN: randen, stempels w.o. schaarse en brieven. 

Verder zegels in tandingen, op brieven, klein-
rond stempels. 
Maak uw wensen kenbaar, geen verplichting. 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, RESTANTEN 

Postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Broekema laan 1 - Utrecht (Tuindorp) - Telefoon 71 3 9 9 4 

SPEC. AANB. 
'57 Belgrado 
'57 Houston 
'58 Moskou 
'58 P. Tokio 
'58 idem Biak 
'59 Saigon 
idem retour 
'59 Tripoll 

KLM-v 
3,— 
2.50 
2,50 
3,75 
3,50 
2,— 
7,50 
1,75 

luchten. Portvri 
'59 Mystery 
'60 NY letvl. 
'60 jeddah. 
'60 Amman 
'60 Londen hd 

vanaf f25.— Boven f50. 
2.— 
3,50 
5 . -
2,25 
2,— 

'60 Tokio-A'dam 
DC-8 Jet. 
Accra '60 

4,75 
2,25 

'60 Casablanca 
'60 L. Palmas 
'60 Conakry 
'60 Monrovia 
'59 Tunis 
'61 Lagos 
'61 Lup. Wenen 
'62 Johannisb 

— 5% korting 
2,25 
2.25 
2,25 
2,25 
1,75 
2 , -
4,50 
2,— 

'63 Kuwait 
'63 Abidian 
'64 Varna 
'64 Constanta 
Olymp. Tokio 
'65 Boekarest 
KLM vi. Katal. 
Boesman 

2,25 
2,25 
1,50 
1,50 
3,— 
1,25 

1966 
12.50 

T. HARTEVELD's FDC Service. Kerstroosstraat 9. Rotterdam-12. Tel. 184200 Giro 507407 

AANBIEDING LASTIGE NUMMERS 
BLOEMEN EN DIEREN: 

Chili no. 222/223, LP 121 m vellen van 
25 stuks, postfris ƒ250,— 

St. Thomas et Prince 344/353 compleet postfris . . . ƒ150,— 
Blok 1 ƒ150,— 

Timor 269/278 compleet postfris ƒ 60,— 
Macau 363/372 compleet postfris ƒ 25,— 

POSTZEGELHANDEL MARIAN DAUB 
Jan van Galenstraat 165hs, Amsterdam-West, te l (020) 88683, postgiro 687471 

Leveringsvoorwaarden: Betaling binnen 14 dagen na ontvangst 

Z ICHT Z E N D I N G E N 
NEDERLAND en O.G. , gebruikt en ongebruikt, voor beginners en ver
gevorderden (85/95%) 
BELGIË, gebruikt en ongebruikt, ook het oudere, vanaf 1863 ongebruikt In 
z z (45/60%) 
LUXEMBURG, gebr en ongebr vanaf No 1 in z z.. Idem ongebr. Dienst 
etc (35/50%) 
FRANKRIJK, gebr en ongebr , voor beginners en uiterst vergevorderden, 
het oudere vindt u compleet in boekjes gebr , desgewenst gespecial iseerd, 
op stempels, kleurvar etc , het oudere gedeelte ongebruikt, niet bepaald 
compleet welis»/aar toch een ruime keuze (40/55%) 
ZWITSERLAND, gebr en ongebr voor beginners en vergevprderden, dienst 
etc idem (50/60%) 
ENGELAND, voor beginners en vergevorderden, gebr en ongebr (40/50%), 
Eng Kol in beperkte mate 
DUITSLAND en GEB., gebr en ongebr , voor beginners en vergevorderden, 
momenteel GEEN Bondsrep en Berlijn (45/55%) 
ITALIË, gebr en ongebr vanaf No 1, In z z voor beginners en uiterst 
vergevorderden (35/50%) 
RUSLAND, gebr en ongebr , uitsluitend vóór 1940, hoofdzakeli jk voor zeer 
vergevorderden, idem luchtpost, variëteiten enz , tevens diverse bezettlngs-
geb , o a Wenden, Finland, Ukraine, Armee du Nord, Zuid, Wrangel, Ar
menië, Azerbaidjan, Siberië etc 
MONACO, hoofdzakeli jk ongebruikt, alleen de eerste emissies gebr. en 
ongebr , voor beginners en vergevorderden (35/55%) 
FINLAND, NOORWEGEN en ZWEDEN, voor beginners en vergevorderden, 
né 1900 uitsluitend ongebruikt, vóór 1900 g e b r , uitsluitend voor zeer ver
gevorderden (40/55%) 
Portokosten zijn voor uw rekening, echter bIJ een uitname van f25 ,— »rordt 
u 10% korting verleend. Idem bIJ een uitname van f 100,— 15%, van al le 
bovengenoemde landen 
Een UNIEKE gelegenheid voor FRANSE KOLONlËN-VERZAMELAARS, 
WIJ zijn in het bezit van vele col lecties Franse Kol , te veel, om zo maar 
even op te noemen, op Hongrie na, zijn al len diverse keren vertegenwoor
digd, in hoofdzaak al leen VOOR 1940, zowel gebr als ongebr , vele col i 
zijn uitgebreid, gespecial iseerd etc 

Tevens een col lect ie AFGHANISTAN en LITAUWEN, nagenoeg compleet 

Wilt u een zichtzending ontvangen of iets weten van een col
lectie, even een briefkaartje of u belt (02949) 377. 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
Binnenweg 13 G. L van Toor LOENERSLOOT 
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AANGEBODEN 

Te koop aangeb.: Frankrijk nr. 
321, gebruikt en blok nr. 3 en 7. 
Te koop gevr.: Frankrük, onge
bruikt nr. 182, 257A, 262 en 297. 
M. J. Zijlstra, Kon.weg 178, Bo
degraven. Tel. (01726) 22 44. 
Te koop aangeb.: Nederland 1952 
Itep 59-595, in blokjes, met ten-
toonstellingsstempel, en vliegbrie-
ven. N. Veerman, Spoorstraat 45, 
Bodegraven. Tel. (01726) 24 04. 
Te koop: Verzameling Nederland 
en O.G. Noorwegen, Denemarken. 
FDC's van Nederland en vele losse 
zegels, tegen e.a. bod. Te bevra
gen: J. Winter, Brederostraat 38, 
Groningen. Tel. (05900) 3 40 32. 
Te koop aan particulier: BerlQn 
postfrls Währungsgeschädlgte-serie 
f 150,—. Währungsblok ƒ 300,—. 
P. W. Meinhardt, Vlaskamp 20O, 
Den Haag. 
Aangeboden: Verzameling Franse 
Koloniën, ongestempeld. 3 albums, 
Yvert, ƒ 12.500,—. Brieven aan C. 
v. Erp, Lijsterlaan 31, Rotterdam. 
Tel. (010) 22 53 42. 
Unicum. Te koop een envelop met 
compl. serie UNTEA-zegels, wraar-
tussen een 15 cent kopstaande op
druk. Gestempeld laatste dag van 
uitgifte 30-IV-1968. Enkele kop
staande opdrukken UNTEA 12—15 
cent. Enkele series UNTEA, en at-
vifijkende opdrukken UNTEA. En
kele F.C. Irian Barat l-5-'63 (Be
vrijdingszegels) Brieven met prijs-
opave onder no. Ph. 156, aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 
UNTEA-series van de Ie druk. 
Postfrls. ƒ 39,—, gestempeld ƒ 45,—. 
De 8 aanv. waarden postfrls 
ƒ 23,—. H. Rouwénhorst, Stuljve-
santstraat 262, 's-G.ravenhage. Giro 
145298. 
Bod gevraagd op Yvert nr. 62«* 
PF van Kenya Oeganda Tangayca, 
cat. NF. 225, op blok van 4 van dit 
zegel, cat. NF. 900 en op no. 134° 
Monaco, cat. NF. 160. Verder zeer 
veel zegels van N.O.G. te koop. 
gebr., ongebr., P.F. Zendt uw 
mancolijst. T. J. v. Ingen, Nathte-
gaalstraat 58 I, Amsterdam. 
Verzameling Duitsland te koop. 
Prijs ƒ 1200,—. lepenlaan 10, Heem
stede. 
Aangeboden door particulier: We-
reldeoUectie van grote kwaliteit, 
verzameld in vier Schaubeck-alb. 
Zeer hoge cataloguswaarde. Vraag
prijs totale collectie ƒ 65.000,—, 
desnoods in gedeelten. Prima be
leggingsobject. Voor serieuze ge
gadigden: Telefoon na 18 uur: 
(01710) 2 29 44 of (01710) 4 12 86. 
Aangeboden: Postfrlsse zegels van 
alle Europ. landen (nieuwtjes). 
FDC's van Ned., O. Geb. en vele 
andere Europ. landen (nwe. uit
giften). Verkoop en detail en en-
gros. Levering ook in abonnement. 
Vraagt geheel vrijblijvend prijs
lijst. E. K. Poll, Nie. Witsenkade 9, 
Amsterdam. Tel. (020) 6 58 05. 
Vraag gratis prijslijst Indonesië en 
luxe pakketten bij: Van Maurik. 
Jeudestraat 156, Zoelen (Gld.) Tel. 
(03448) 221. 
Te ruil aangeboden: Nummers 771 
en 773, tegen 772. 50 x postfris of 
100 X. 772 te koop gevraagd. K. G. 
Wijhoff, Ruysdaellaan 21, Soest. 
Verzamelaar biedt aan: Bonds
republiek, Berlijn. CJrote voorraad 
en lage prijzen. Stuur uw manco-
lijst (naar Michel) aan: P. W. 
Meinhardt, Vlaskamp 200, Den 
Haag. 

Verzameling Nederland 5 O.G.. en 
Indonesia te koop, plm. ƒ 4.000,— 
cataloguswaarde, tegen elk aanne
melijk bod. De verzameling is ge^ 
stempeld en ongestempeld door 
elkaar. Ook vele zegels van oude 
Duitse staten en oudduitse zegels 
tegen een derde Michel cat.waar-
de, een Mark tegen een gulden 
gerekend. Stuur uw mancolijst 
toe. Ook 250 zegels voor ƒ 2,50 of 
500 stuks voor ƒ 5,—. Alle ver
schillende gehele wereld. Stuur 
mij f 10,— en ik stuur u voor 
ƒ 120,— cataloguswaarde van Ne
derland en O.G. Zegels boven 25 
cent cataloguswaarde. Alleen bij 
vooruitbetaling. U mag ook hoge
re bedragen sturen. Ik zal u tot 
uw tevredenheid behandelen. Vele 
dankbetuigingen bij een vorige 
aanbieding heb ik nog liggen. 
B. V. Hariingen, P, K. Drossaart-
straat 113, Vlaardingen. 

Nederland, postfris, z. pi. compleet. 
Franco zend ik u de nieuwe ge
drukte prijslijst waarin mijn goed
kope aanbieding van ALLE zegels, 
elk zegel uit voorraad, geldig tot 
Sept., Indien u f 0,85 stort op giro 
1598 v. d. Alg. Bank t.n.v. B. Lam, 
Hooftstraat 11, Dordrecht. Mijn in-
kooplijst, Nederland, stuur ik gra
tis, indien u mij opgeeft wat u 
aanbiedt (aantal en kwaliteit). 
Alvorens mijn grote verz. p.frisse 
sportzegels geh. wereld (400O ze
gels, 150 bloks) naar de veiling 
gaat, bied ik serieuze verzame
laars een unieke kans om ontbre
kende series en/of zegels te ko
pen. Ook per geheel land, btjv. Ja-
nan compleet, enz. Zendt manco-
Itist aan: J. van der Vat, Jac. Cats-
straat 60, Voorburg. 
Gelegenheldszegels W. Duitsland 
(D.B.R.). 110 versch. ƒ 10,—, cat.w. 
plm. 70,— MM. 210 versch. f 25.—, 
cat.w. plm. 200,— MM. 100 st. veld-
postkaarten Ie wereldoorlog. Por
to extra. P Pelzers, Ridderhoen-
straat 121, Hoensbroek. 
Te koop van particulier: 3-gaats 
roltanding, ongebruikt. zonder 
plakker. Tel. (04900) 2 79 78. 
Ik wil trachten uw Nederland-ver
zameling te completeren. Zendt 
uw mancolijst. Ook in overzee is 
iets voorradig. Verzorg ook uw 
ileuwtjes van België, Luxemburg. 
Vaticaan. Zwitserland. Oostenrijk 
en Duitsland, met Berlijn. W. Ba-
rendregt, Overschiestr. 10, Waal
wijk. 
Verzamelaar Israël wil zijn post-
frisse fuU-tab-doubletten verko
pen. Stuur uw mancoltist naar 
A. Lunshof, Zwaardemakerstraat 
41, Amsterdam. Tel. (020) 9217 53. 
Te koop: Prachtcoll. Ned. & O.G. 
(zond. Idon.). Alles ongebr., in Ha-
wid klemstr. Merendeels ook de 
oudere series postfris z. plakker. 
Cat.w. plm. f 16.000,—. Uitsluitend 
superbe kwal. met vele topnum-
mers. Brieven onder no. Ph. 172, 
aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 
Discretie verzekerd. 

Laat uw jaargangen „Philatelie" 
tot een boek Inbinden in een 
blauwe band, met goud oodruk. 
De prijs is inclusief portokosten 
f 6.50, bij vooruitbetaling, op giro 
396723. ten name van A. Overslui-
zen. Lambertusstraat 139c, Rotter-
dam-16, aa'n welk adres de in te 
binden jaargangen kunnen worden 
opgezonden. Binnen 9 dagön heeft 
u het boek keurig ingebonden 
weer in uw bezit. 

Te koop: Aantekenstrookjes Ned., 
onuitgezocht, w.o. veel kleine 
plaatsen. Franco toezending na 
ontvangst postwissel per lOOO 
f 10,— ; 2000 ƒ 15,— ; 3000 ƒ 20,— ; 
4000 ƒ 25,— ; 5000 ƒ 30,—. A. v. d. 
Maten, Zevenhulzensedwarsweg 14, 
Apeldoorn. 

Dierenserie Togo '64-'65, 30 w. cpl. 
gest.; Yv. frcs. plm. 40,—. Prijs 
ƒ 8,—. Giro 4355 t.n.v. C. van Kat
wijk, Poptahof n. 159. Tel. (01730) 
3 16 15. 

Welke postzegelhandelaar zoekt 
een reizende verkoper naar grote 
ruildagen en -avonden? Th. Flint, 
Langestraat 32, Winschoten. 

GEVRAAGD 

Gevraagd: Vaticaan. Sede Va
cante 265-67 è ƒ 28,—. Vluchte
lingen 293-98 ä ƒ 35,—. Sede Va
cante 380-82 è ƒ 5,—. Verder alle 
zegels van Vaticaa!n tegen hoog
ste prijs. W. Blaszkiewicz, Kluis 
12, Geleen. 

Wie kan verzamelaar helpen aan 
ruiladres in Suriname? Brieven 
gaarne aan: J. in ' t Veld, Ouden
dijk Oost 9, Dubbeldam. 
Ruilpartner gezocht 
Amerika (U.,S.A.)-Nederland. 
Welke verzamelaar Ned. en O.G. 
in grote stad U.S.A. wil eerste 
kwaliteit Ned. zegels ruilen tegen 
zegels U.S.A. klassiek, tegen na
der overeen te komen condities? 
Wie helpt mij aan Veiling-Cat. 
van recente datum met opbrengst-
prijzen van H. R. Harmer, I u.e. 
C. West 48th Street, New York 
V. 4 10036, of andere catalogussen. 
C. L. Stevens, Daguerrestraat 97-1, 
Den Haag-S. 
Zend mi) zegels Ned. en O.G., en 
ik zend u voor ƒ 1 , — 3 Frank of 
3 Markzegels boven ƒ 0,25 cat.w. 
Zegel voor retourkosten insluiten. 
Ook 250 zegels voor ƒ 2,—, of 500 
voor ƒ 4,— of 1000 voor ƒ 7.50. 
B. V. Hariingen. P. K. Drossaart-
straat 118, Vlaardingen. 
Gevraagd: Nederland postfris no. 
546, 547, 548, 597, 598. D. Seljée, 
Vosmaerlaan 4, Bussum. Tel. na 
6 uur (02959) 1 95 59. 
Een vertrouwd adres voor de ver
koop van al uw bundels en mas
sawaar is: A. v. d. Heijden, Hen
gelolaan 1196, Den Haag-14. Telef. 
67 03 75. 
Ruil! Ik zoek Z.-Afrika, paren, 
stroke'n, blokken, etc. (geen mo
dern) gebruikt en ongebruikt. Te
vens Canada postfris en gebruikt, 
alleen de betere waarden. Cïeef 
daarom zegels van de gehele we
reld, basis Yvert 1966. Ook Neder
land O.G., echter basis Yv. frs. 3,-
tegen NVPH f 1.-. H. Rigters, 
Vllerstraat 6, Den Helder. 
Verzamelaar Oostenrijk vraagt te 
koop: I. II Emissie, voor stempel-
verzameling. Postfris Nr. Yvert, 
749b, 750a, 754a. 772, 773-776, 779-781, 
783, 784, 785. 788-790, 794-797, 809, 
812, 816. 828. ook F.D.Cs van deze. 
Postfris of gest. 393-398. 399-404, 
477-480, 489-494, 506-514. Aanbiedin
gen aan Pokorni, De Ruyterstraat 
22, Vlaardingen. 
Beginnende filatelistische jeugd
vereniging vraagt oude catalogi. 
Gaarne bericht san: G. J. v. Soest, 
Stationslaa'n 6, Houten. 
Gevraagd: Cur. Port 1915. tweev. 
en enkelv. druk gestempeld. Sur. 
zelfde porten tweev. druk ge
stempeld. H. J. Nijland Visser. 
Hartenlustlaan 1, Bloemendaal. 
Gevraagd: FDC's Ned. nr. 3, 4, 5 
en 6. FDC's Ned. Ant. nr. 1. 2 en 3. 
FDC's Sur. nr. 1, 2 en 3. J. v d. 
Haar. Oude Rijksweg 204, Stap
horst. 

Te koop gevraagd: Nederland nr. 
287 en nr. 288, in paren, keerdruk. 
Brieven met prijsopgave onder no. 
Ph. 188. aan Boom-Ruygrok N.V., 
Haarlem. 

Te koop gevraagd: Motief locomo
tieven, gestempeld. Br. met prijs
opgave onder no. Ph. 189, aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

Gevraagd: Postzegels Frankrijk, 
Oostenrijk en Zwitserland na 1945, 
ook partijtjes. J. E. M. Garssen, 
Bnglaan 3, Blaricum. 
Te koop gevraagd: First Day Co
vers Nederland no. 1 t/m 35. C. J. 
Willekes, De Savornin Lohmanweg 
8, De Bilt. 
Wie wil mijn 5 c. 1ste emiss. Ned. 
pi. I, halfrondst. I (Zutphen) rui
len tegen een 10 e dito van dezelf
de kwaliteit en hetzelfde stempel
type. Dr. G. H. Jonkers, BK.-laan 
90, Schiedam. 

Te koop gevr.: Nederland postfris 
z. pi.: 350/355: ƒ 12,50, 402/403B: 
ƒ 27,50, 568/572: f 7,50, 578/581: 
ƒ 7,—, 592/595: ƒ 23,—, 638/642: 
ƒ 7,—, 668/672: ƒ 8,25. Brieven on
der no. Ph. 193, aan Boom-Ruyg
rok N.V., Haarlem. 

De Phil. Ver. „Amersfoort" vraagt 
goede rondzendboekjes voor haar 
rondzenddienst, hoofdz. N.O.G., 
West-Europa (geen massawaar 
Oost-Europa). Looptijd plm. 12 
maanden (evt. korter) in trom
mels. Ver.prov. 10"/o. Zenden aan: 
M. Kerseboom, Beukenlaan 7 te 
Groningen. 

Steeds te koop of in ruil gevraagd 
alle soorten poststukken en post
zegels uit de Japanse bezettings
tijd. T. Vrijdag, Klaarwaterboslaan 
18, Putten (Gld.). Tel. (03418) 18 84. 

Gevr.: N.N.G. Sterrengebergte '59. 
Div. f.d.c. en brieven verzonden 
door de expeditieleden in april en 
mei 1959. F. W. N. Hugenholtz, 
Olympiaplein 166, Amsterdam-Z. 

Wat op te ruimen van Nederland 
O.G.? Na zending van uw verza
meling, rondzendboekjes, covers, 
doubletten losse zegels, volgt per 
omgaande het hoogste bod. Vele 
dankbetuigingen. J. W. Htoogstra, 
Weth. Nijhuisstraat 77, Enschede. 

Verzamel Engeland op plaat en 
plaatletter. Heeft u hier iets van 
aan te bieden? Gaarne zichtzending 
met prijs. A. P. v. Ooyen, Vondel
straat 75, Den Haag. 

Gevraagd: Hjst van alle Neder
landse Kerstzegels. Wie heeft de 
mij ontbrekende nrs.? M. Dijk, 
Pieter Langendijkstraat 11, Papen-
drecht. 

Postzegels ruilen (gehele wereld), 
alléén goede exemplaren. Basis 
1 : 1 of cat.waarde Yvert & Tel
lier. Land(en) van voorkeur ver
melden. Postr.retourz. bijsluiten 
s.v.p. Mevr. A. Piest, Meppelerweg 
186, Steenwijk (O.). 

Te koop gevr.: Postfris Frankrijk, 
Vaticaan en Luxemburg. A. Ver
schoor, Lange Leidsedwarsstr. 94, 
Amsterdam. Tel. (020) 2317 04 

Ruil, part. Heb zeer veel Eng. Geb. 
Zoek Ned./O.G., Bondsrep., Zwits., 
basis: N.P.V.H, ƒ 1,— en Yvert 
frs, 1,50, tegen Eng. Geb. frs. 2,—. 
H. Hendriksen, Mus. Kamstraat 49, 
Nijniegen. 

IJsland no. Yvert: no. 20 (II) 
postfr.; no. 23 (I) opdruk, 1 Gildi 
'52-'03 postfr., of de serie compl. 
no, 23-33, postfr., zonder a-num-
mers. Zweden. No. 21, gebr.: tan
ding; no. 21, A. gebr.: A.F.A.,; 14; 
no. 58 gebr.; no. 228, gebr. tan
ding 13. Zegels 1935-1957 in paar. 
Alleen prima kwaliteit. J. de Boer, 
Grote Beerstraat 39, Enschede. 

D I V E R S E N 

J. g. millaard, beëdigd fllatelis-
tisch makelaar-expert: keuringen, 
taxaties, inl. gr. verkrijgb., hove
niersweg 18, tiel, tel. 38 79. 



DIVERSEN 
Verzamelt u V.N. en/of V.E.7? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta-
inaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 

BUITENLAND 

OostenrUk-nieuwtjes. F.D.C., zicht-
zendingen en mancolijstbehande-
ling! Koopt ook alles van Oosten
rijk, losse series, verzamelingen! 
Aanvrageïi bi]: Karl Rmgsmuth, 
Neilreichg. 85 A.-llO« Wien 10, Ös
terreich. 

GELEGENHEIDSENVELOPPEN 
Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K H. Prinses Beatrix met 
de heer Claus von Arnsberg hebben wij een envelop in onze 
bekende „Leeuwenkopserie" uitgegeven, die, hoewel geen ge
bruik kon worden gemaakt van een speciale postzegel of post
stempel, toch de moeite van het verzamelen waard is. De af
beeldingen zijn zeer fraai uitgevoerd en de envelop is voorzien 
van een sluitzegel. 

Prijs 75 cent per stuk (porto 20 cent). 

Verkrijgbaar bij uw handelaar of bij de uitgever. 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL VAN 1922 
Postbus 122 (Lokhorststraat) LEIDEN Postgiro 177059 

De sluitingsdatum voor het 

mei-nummer is gesteld op 

26 april a.s. 

TEGEN T O P P R I J Z E N TE KOOP 
GEZOCHT 

Series Nederland en Koloniën, postfris en/of gestempeld; idem 
losse waarden, ongeregelde partijen, bundelwaar en kilo-goed. 
Aanbieding met specificatie insturen. 
Uw collectie(s) koop ik eveneens. 
Geen post te groot, altijd contante betaling. 

Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 71 34 89 A.J.deWIT 

Deze maand zoek ik speciaal Nederland kinderzegelblok 1965, 
ISostfris, postprijs f 2,50 tegen f 4,— per stuk. 
Eveneens offerte gevraagd in ICEM-bloks postfris. 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 1 
I T A L I Ë Nummering volgens Yvert & Tellier. Postfris zonder plakker. 
481/503 140,— 
537 250,— 
539/41 70,— 
542 5,— 
543 5,— 
544 5 , -
547 6,— 
545 11 ,— 

548 5,— 
556/57 30.— 
558/59 22,— 
561/62 80,— 
570 4,— 
571 4.— 
591/92 17.— 
593 4,50 

594 4,— 
595/96 22,50 
597 4,50 
598 5,— 
599/601 40,— 
602/03 23,— 
604 4,— 
605/06 22,50 

623 20,— 
633 3,50 
635 12,— 
637/39 3,50 
658/59 3,50 
664/69 10,— 
698/99 3,50 

VATICAAN 
265/67 25,— 
322/27 11,50 
328/30 11,50 
331/34 8 , -
335/40 13,— 

341/43 3,— 
344/47 7,— 
348/352 16,— 
353/55 9,— 
356/58 10,— 

359/62 4,— 
383/86 10,— 
390/92 2,75 
387/89 5,— 
397/400 5,— 

45/46 vip. 35,— 
33/34 vip. 40,— 
20/21 vip. 650,— 
18/19 vip. 335,— 
16/17 vip. 800,— 

VERZAMELINGEN - PARTIJEN - BETERE ZEGELS VAN WESTEUROPESE LANDEN 
WORDEN DOOR ONS GEKOCHT TEGEN EEN HOGE PRIJS (CONTANTE BE
TALING). 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuitstraat 301 - Amsterdam - Postgiro 312696 - Telefoon 020-230998 

AANBIEDING 
KENNEDY-UITGIFTEN 

Postfris 
Ajman serie get. 27,— 
Ajman serie onget. 40,— 
Ajman Blok get. 42,75 
Ajman Blok onget. 40,— 
Argentinië 0,30 
Bahamas 15,75 
Bhutan serie get. 6,75 
Bhutan blokken 22,50 
Honduras serie 18,— 
Honduras blok 155,— 
Liberia I e serie get. 4,— 
Liberia 1e blok get. 4,— 
Liberia 2 blokjes 36,— 
Malediven serie 4,30 
Malediven blok 9,90 
Monaco blok met gom zonder 
gaten zeldzaam 500,— 
Niger ia serie get. 6,30 
Nigeria serie onget. 51,75 
Nigeria Blok 18,— 
Panama Kennedy-Churchill serie 
«et. 9 . -
Panama serie onget. 25.— 
Panama blokken (2) 58,— 

serie get. 12,50 
idem onget. 20,— 
Paraguay Blokken (2) SS,— 

Ras al Khaima serie 12,50 
Ras ai Khaima blokken (3) 14,75 
Salvador serie -|- blokken 8,10 
Sharjah I e serie opdr. 170,— 

2e Blok 27,— 
opdr. Churchill 3,75 
opdr. Khor Pakkan 18,— 

Togo serie 1962 5,40 
blok 1962 20,— 
serie 1965 3,45 
serie 1965 onget 112,50 
1965 2 blokken 5«,— 

Uruguay serie 1,40 
Verdere series en blokken op aanvrage 
leverbaar. 
Wegens drukte kunnen wij geen bestel
lingen onder f 10,— uitvoeren. 
Betaling na ontvangst op giro 1068554 
van de Amro-Bank te EINDHOVEN. 
Referentie- Amro Bank Eindhoven; 
Boerenleenbank Stratum (Eindhoven) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Ruimtevaart, postfris zonder 
België, blok 31 
Cuba, Lp. 31 
Dom. Rep. blokken 19-204stu 
Frankrijk blok 6 
Frankrijk blok 6 halve blok 
4 zegels 
Ghana. Rustige lonjaar 2e uitg 
3 blokken van 12 zegels 
N.-Korea. 160-61 getand 
N.-Korea dito onget. 
(alleen met brede randen) 
Monaco, Lp. 60 
Hongarije. 1429-30 onget. 

plakkers 1 
a 52,50 
a 75,— 

ts 140,— 
a 90,— 

a 40,— 
fte, 

a 70,— 
a 30,— 
a 300,— 

42,50 
75,— 

VERDER TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN EVENEENS 
EXORBITANTE PRIJZEN 

V A T I K A A N ITALIË 
Z W I T S E R L A N D 

Alles postfris en in komolete series. 1 

Vatikaan 
80-85 330.— 172 
85A-85G 180,— 173 
86-89 60,— 191 
150-57 55,— 241-44 
158-60 110,— 245-46 
161-62 72,— 265-67 
163-66 115,— 280-81 
167-71 200 , - 282-83 
lp. 16-17 1000,— lp. 22-23 
lp. 18-19 415,— lp. 24-32 
lp 20-21 700,— lp. 33-34 
Alle verdere aanbiedingen 
gewenst. 
Betalen o a. voor Italië: 
537 140,— 599-601 
538 8,— 602-03 
539-41 65,— 845-47 

Zwitserland; voor blok 1 
voor blok 5 

enz. enz enz. 

50,— 
40,— 

120,— 
20,— 
18,— 
40,— 

6,— 
6,50 

210,— 
35,— 
55,— 

Vatikaan 

20,— 
13,— 
18.— 

930.— 
430.— 

Betaling geschied direct na ontvangst 
en goedbevinden Voor grotere posten 
kom ik persoonlijk 

BUREAU VOOR PHILATELIE JOANNES NIES 
Jac! Perkstr. 43, iindhoven 

N.P.C. 
EN NU 

N.P.C. 

1000 versch groot-formaat plaatjesz. gehele wereld voor slechts 
f 17,50. En bij 5 of lOx nog korting' 500 idem nog steeds ƒ6,75 
Verder hebben wij onze sortering van diverse samenstellingen 
nog aanmerkelijk uitgebreid Te veel om op te noemen. Vraag 
onze prijslijst. Zie ook Maandblad van maart 
INDONESIË bij ons nog steeds het voordeligst' i i i 
Zend ons ƒ2,50 en wij zenden u franco 12 versch. postfr. ser., 
benevens nr. 38 in blok van 4. 
Voorts bieden we voor reclame aan: 
50 versch. ser. Indon. + album ƒ 20,—; 20 versch. ser. ƒ 5,—; 
35 versch. ser. ƒ10,—; 50 versch. ser. ƒ17,— en 60 versch. ser. 
ƒ 22,50. Alles postfr. z. pi. 
De Postzegeimarkt nr. 21 en prijslijst gratis. 

Alle bestelingen, enz aan J > D I J L S M A 

Schlmmelpennmcklaan 3 - ZUTPHEN - Telefoon (05750) 3311 - Giro 927678 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiec 
Frankrijk 
152 40,— 
169 60,— 
206» 8,50 
207* 42,— 
208* 82,50 
266/68* 37,50 
275/77* 100,— 
P O S T Z E G E L H A 

270/74* 25,— 
280/89* 41,50 
292* 13,75 
294* 20,50 
296/97* 69,50 
299/300* 55,— 
301/02* 55,— 
303* 13,75 

N D E L 1. C. R E N ; 

305* 
307/08* 
310* 
316/17* 
321* 
330/33* 
354/55* 

CEN 
Bergselaan 225b Rotterdam. Tel. 248B86. Giro 

ingen vri 
16,50 
44,— 
16,50 
19.50 
69,50 
20,75 
71,50 

blijvend. 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen 
gebruikt en 
ongebruikt 
Ned. & O.G. 

481779. 
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EEN VEILING 

BIEDEND AAN VELEN 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING N.V 
Rokin 58  AmsterdamC.  Telefoon (020) 23 02 61 en 24 23 80 

IMPORTANTE VEILING VAN 
20 t/m 23 APRIL 1966 

IN GEBOUW „FRASCATI" 
Nes 5963, AmsterdamC. 

Circa 700 kavels NEDERLAND & O.R., 200 kavels Duitsland en Duitse Gebieden, 170 kavels België 
(w.o. klassieke zegels in blokken van vier), vele kavels van Finland (klassieke zegels in prima kwali

teit), Frankrijk, Italië, Luxemburg (w.o. klassieke zegels in blokken van vier), Zwitserland etc. etc. 
Voorts een UITZONDERLIJKE AFDELING VERZAMELINGEN, LANDENRESTANTEN etc. etc. Veel 
waardevol materiaal, o.a. uit grote nalatenschappen. 

Totaal circa 2500 kavels 

I N I C K C b M N I t Rijk geïllustreerde catalogus wordt aan de ons bekende adressen toegezonden; voor serieuze ge

gadigden, die nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereser

veerd, die op aanvraag gratis verkrijgbaar zijn. AANKOOPMOGELIJKHEDEN 

TE KOOP GEVRAAGD TEGEN TOPPRIJZEN: 

Italië 
532/35 
537 
538 
539/41 
549/50 
556/57 
558/59 
561/62 
567/69 
572/90 
595/96 
599/601 
602/03 
605/06 

1 610/12 
615/17 
623 
627/28 
845/47 
847 rose 
850/51 
852/57 
862/63 
flM/65 

2 0 , 
300,— 
15,— 
75,— 
4 5 , 
26,— 
23,— 
85,— 
55,— 
64,— 
22,— 
65,— 
35,— 
30,— 
12,— 
1 3 , 
20,— 
12,— 
1 7 , 

500,— 
1,50 
8 , 
1,50 
1,50 

■talie 
866/67 1,60 
868/70 3,— 
871/72 1,50 
873/74 1,50 
876/77 1,50 
879/80 1,70 
Vaticaan 
265/67 30,— 
268/71 4,— 
272/73 5,— 
274/79 35,— 
280/81 4,50 
282/83 5,— 
284/86 4,50 
287/88 5,— 
289/92 12,— 
293/98 30,— 
299/301 5,50 
310/12 4,— 
313/15 7,— 
316/18 7,— 
319/21 15,— 
322/27 11,— 
328/30 13,— 

'Vaticaan 
331/34 
335/40 
341/43 
344/47 
348/52 
353/55 
356/58 
359/62 
363/70 
371/73 
374/77 
378/79 
380/82 
383/86 
387/89 
390/92 
393/96 
397/401 
401/04 
405/08 
410/12 
413/14 
Lp. 22/23 
Lp. 33/34 
Lp. 45/46 

Nummers volgens Yvert, alleen postfris zonder plakker, niet 
de series Italië en Vaticaan kunt u mij aanbieden, betaal 
hoge prijzen. 

J. H. Ackerman 

10,— 
13,— 
3,— 
6,— 

1 8 , 
11.— 
12,— 
5,50 
4 , 
3,— 
5,— 
9,— 
^

12,— 
7,— 
3,— 
3,50 
8,50 
3.— 
2,50 
2,70 
5,— 

180,— 
40,— 
42,— 

genoem
eveneens 

Lutkemeerweg 149  Halfweg N.H.  Tel. (020) 19 41 87 

POSTZEGELHANDEL C MUIS BIEDT AAN: 
Vaticaan 
1/15* 275,— 
16* 100,— 
89/91** 4,50 
116/23° 35,— 
96/98** 4,50 
126/39* 12,— 
163/70** 95,— 
163/70 * 65,— 
171/73** 190,— 
192/204** 29,50 
207/08* 100,— 
214/19** 42,50 
223/24** 42,50 
227/29** 85,— 
230/32** 25,— 
235/37** 30,— 
235/37* 25,— 
238/40** 37,50 
223/34** 40,— 
241/49** 57,50 
250/55** 40.— 
259/60** 27,50 
256/58** 24,— 
263/65** 32,— 
276/79** 22,50 
276/79° 17,50 
280/81** 82,50 
282/87** 8,75 
288/91** 60,— 
id bloc** 97,50 
296/99** 20,— 

300/02* 35,— 
300/02» 30,— 
303/06** 7,25 
307/12** 52,50 
307/12° 50,— 
313/14** 7,50 
315/16** 7,25 
317/26** 17,50 
327/29** 9,75 
327/29° 8,— 
330/31** 9,50 
332/33** 7,50 
334/37** 17,50 
344/46** 8.50 
347/56** 8,25 
357/59** 11.50 
360/62** 15,— 
363/65** 15,— 
369/74** 22,50 
366/68** 22,50 
366/68° 15,— 
375/77** 22,50 
375/77° 15,— 
378/81** 17,50 
378/81° 12,— 
382/87** 25,— 
388/90** 8,— 
391/92** 75,— 
393/96** 11,50 
393/96° 10,— 
397/401** 39,50 
397/401° 25,— 

402/04** 
402/04° 
405/07** 
408/11** 
412/19** 
412/19° 
420/22** 
423/26** 
427/28** 
429/31** 
432/23** 
432/35° 
436/38** 
436/38» 
439/41** 
442/45** 
446/49** 
450/53** 
459/61** 
454/58** 
462/63** 
467/70** 
464/66** 
471/76** 

Benedictus 
Europa 
Danten serie 
U.N.O. Reis 
Kerstmis 1965 
Frankeerzegels 
1966 

* = ongebruikt met Ie plakker of plakkerrest. * * = Postfris zonder plakker 
° = mooi gebruikt. 

Vele series tevens gebruikt en op FDC voorradig. 

17,50 
12,— 
17,50 
6,75 
7,50 
7,— 
5,50 
6,50 

17,50 
7,50 

21,50 
14,50 
9,75 
8,— 
4,75 
5,50 
9,25 
6 , 
4,25 
4,75 
6,25 
5,25 
3,50 

10,— 

4,75 
5,— 
5,25 
2,50 

7,20 

Nrs volgens Philen, Gtobers en Michelcatalogi, Betaling na ontvangst en actoord 1 
bevinding. Boven f25,— portvri j . Reclames binnen 4 dagen. 

POSTZEGELHANDEL C . M U I S 
Rosmarljnsteeg 2, Amsterdam. Tel. 020245966. 's Avonds 02057605. Postgiro 

WIJ K O P E N A C O N T A N T , COLLECTIES E N BETERE ZEGELS 
GEHEEL WESTEUROPA. WIJ BETALEN H O G E PRIJZEN. 

26849 

V A N 


