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Voor ITEP 592/95 in 
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talen wij zelfs f 600,— 

Mooie verzameling 
Nederland of Neder
land & O.G. gevraagd. 

VATICÄÄN VATICAAN VATICAAN 
Zie de grote inkooplijst in het APRIL-nummer 

Onovertroffen prijzen 
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No. 12 6.— 
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Alle andere series gelieve u ons aan te bieden. Ook verzamelingen 

OOSTENRIJK 
Wij vragen alle series te koop, ook gebruikt 

en betere series tevens met plakker! Natuurlijk ook leuke ver
zamelingen. 

Voor belangrijke objecten bezoeken wij u. 
DISCRETIE VERZEKERD - CONTANTE BETALING 

W. van SPLUNTER 
V. Adrichemweg 37i Rotterdam-8 telef. 010-1S 1976 (na 19.00 uur belt U goedkoper). 
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AANPAKKEN S.V.P.Ü GRATIS A L B U M S ! ! 
400 verschillende Indonesië, erg veel postfrisse complete seriesl Géén z.g. Weense druk, Molukken of andere waanzinuitgaven. *n Enorme waarde, u 
vindt de meest schaarse zegelsl Door leken samengesteldl Zeer hoge cataloguswaarde, wegens voordelige aankoop gaan ze weg voor slechts f 39,95 + 
f 1 , — portokosten. Elke koper ontvangt geheel gratis een prachtig schroef bandalbum van Indonesië met goudopdruk, 'n kapitaal bezit t 
1000 Verschillende Hongarije! Slechts f 5 8 , — + f 2 , — portokosten. Gratis compleet Hongarije-album ter waarde van f 22,50. Haast u, nog slechts'n 
tiental albums beschikbaar. 

100 Manchucko, zeldzaam! f 11,95 
50 Peru, erg mooi f 3,95 
50 SYRiE, prachtig f 3,95 

300 BELGIË, schitterend! f 10,95 
800 BELGIË, 'n pracht collectie f 7 5 , — 
100 BLOEMEN! Grote waarde f 6,75 
300 BULGARIJE, bijzonder! f 11,95 
500 BULGARIJE, enorme waarde f 29,95 
200 CHINA, ongelooflijk! f 4,95 
100 COLUMBIA, gaan weg voor f 5,75 
200 CROATIË, bijna 'n land compl. f 29,75 
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 
100 ISRAEL, enorme waarde f 11,95 
300 ITALIË, nu kopen! f 9,95 
500 ITALIË, mooier als elders f 27,50 
100 KONGO, waardevol! f 8,95 
200 KONGO, bijzonder fraai f 22,50 
100 LUCHTPOST, gigantische waarde f 4,95 

300 Verschillende 
mooie dierenzegels 

f21,95 

300 Sportzegels 
enorme waarde f22,50 

UITZOEKEN MAAR: 

kg CANADA 
kg DENEMARKEN 
kg ENGELAND 
kg FRANKRIJK 
kg HONGARIJE 
kg IERLAND 
kg INDIA 
kg Nrd. IERLAND 
kg NOORWEGEN 
kg SPANJE 
kg U.S.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 

* * • INDONESIË. Stapel van 13 verschillende schaarse F.D.Covers! 
Winkelwaarde ± f35,—. Bij ons gaan ze weg voor f 9,95 

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

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

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

625 tot 650 zegels! Dit lijn onze GOUDDELVERSDOZENÜ Schitterend 
goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN, u vindt 
o.a. NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, viel weldadigheid, 
NEDERLANDS-INDIE, INDONESIË, NIEUW-GUINEA, NED. AN
TILLEN, CURACAO en SURINAME! Elke partij heeft minstens een 
cataloguswaarde van f125,—. De winkelwaarde zou terecht f 110,— 
moeten bedragen, maar nu betaalt u slechts f 45,— 

1100 NEDERLAND - NED. INDIË - INDONESIË - NIEUW-GUINEA -
NED. ANTILLEN - CURA<;AO en SURINAME, iets geweldigs! Uw 
album is meteen gevuld. Ruim ƒ250,— cataloguswaarde. Winkel
waarde f 200,—. Bij ons slechts f 99,— 

Postzegel handel H. FIORANI 'n postaegdmanie ? Dan naar FIOHAJVMI 
POSTORDERADRES: (vooruitbet. of remboursrending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397. 

Postgiro41511 t.n.v, I.J. Mark Portokosten extra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes 

AFHAALADRESSEN: Wij nemen bundel-en massawaar in betaling. Vraag inkooplijst. 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W, Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78. 

WIJ KUNNEN U EEN GOEDE 
PRIJS BETALEN VOOR: 

UITGEBREIDE VERZAMELING NEDERLAND EN O.R. 
BELANGRIJKE EUROPA VERZAMELING 

(geen verenigd Europa) 

BUITEN EUROPA OF WERELDCOLLECTIE 

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 



Als ik zou moeten pleiten 
dan wist ik het wel 

Ik 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, m 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. 

PRIJS 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1965 

f IhSO 

IIVHOVD 
van dit nummer 

Protest is „in" 215 
„Precancels" (1) 216 
Eerste emissie Nederlands-Indië (3) 218 
Het Frans-Duits gemengde porto uit de periode 
4 februari 1871 tot 15 mei 1872 220 
Japan: wat een postzegel verhaalt (3) 223 
Een aardige posthistorische vondst 224 
Uit de dode natuur / Ingezonden 226 
De Tuberculosezegels van New South Wales van 
1897 / Wij lazen voor u 227 
Wij ontvingen / Boeltenplank 228 
Agenda / Postzegels van Suriname 229 
Tentoonstellingen en ruildagen 230 
Nederland 233 
Overzeese Rijksdelen / Postwaardestukken 234 
Stempels / Luchtpost 235 
België / Brief uit Londen 236 
Post uit Parijs 237 
Verenigde Naties / Verenigd Europa 238 
Ned. Bond van Fil. Ver. / Ver. nieuws 239 
Filatelisten congresseren! 240 
Filatelistische „miniaturen" 241 
Nieuwtjes 243 

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 231/2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, Inclusief etuis f 4,50 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,15 

P , 3 , I formaat 16 x 25V2 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis ff 4,90 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,25 

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

P C I I I formaaf35 x 25y2 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 r 

t FIRST DflV COVERS 
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PROTEST IS „IN" 

Het aantal postzegelverzamelaars groeit met de dag. Daar kunnen wij 
ons over verheugen. Het is prettig te zien dat de liefhebberij waaraan 
wij zelf ons hart verpand hebben, ook door anderen wordt gedeeld. 
Maar alle postzegelverzamelaars zijn nog niet direot filatelisten. Dat 
zal ook niemand van hen verlangen. Wij achten het echter de plicht van 
de filatelistische pers hen op deze weg te helpen. Door voorlichting en 
als het moet ook door waarschuwing. Wij menen dat de tijd gekomen 
is voor een ernstige waarschuwing. Namelijk tegen de steeds groeiende 
vloed van het meest verschrikkelijke maakwerk waarmee wij — in het 
bijzonder nu er geen speciale „huwelijkszegel" uitgegeven kon(?) worden 
bij het huwelijk van prinses Beatrix — worden overstroomd. En wij me
nen ook te moeten protesteren tegen de wijze waarop de niet-filatelis-
tische pers — die het blijkbaar allemaal zo wel weet — deze rommel 
nog aanprijst. Wanneer men „gelegenheidsenveloppen" aanbiedt en daar
bij het woord „filatelistisch" zorgvuldig vermijdt is er niet veel aan te 
doen. Dergelijke Produkten zijn te vergelijken met wandborden of be
kertjes of andere „souvenirartikelen" en wie ze als zodanig--koopt en 
niet als „fUatelistisch stuk" kan weten wat hij doet. 

Maar erger is de gang van zaken zoals wij deze vinden in Elsevier's 
Weekblad van 26 maart, bladzijde 95. Daar lezen we dat er „in de fila
telistische wereld grote belangstelling bestaat" voor een „unicum" dat 
in een oplage van vijfhonderd exemplaren (over „unicum" gesproken!) 
op de markt gebracht wordt. Dit produkt, voorzien van twee postzegels 
en allerlei franje, draagt onder andere het opschrift „eerste dag van 
afstempeling". Dit kunnen wij niet anders kwalificeren dan als bedrog 
want de zegels waren al jaren in gebruik. Hoe het mogelijk is dat 500 
„unica" op 10 maart, toen alle kantoren gesloten waren, gestempeld wer
den is een vraag waarop de postale recherche misschien eens nader zal 
willen in gaan. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is een notaris bereid 
te vinden deze 500 „unica" te signeren. Dat een (iets te) handig koopman 
probeert de goegemeente — in het bijzonder de nog onervaren nieuw
bakken postzegelverzamelaars, want een oude rot in dit vak vliegt hier 
echt niet meer in — deze rommel voor veel geld te verkopen achten wij 
hoogst bedenkelijk; juridisch is het waarschijnlijk niet aanvechtbaar. 
Maar als een te goeder naam en faam bekend staand blad zich leent zon
der verder onderzoek hiervoor propaganda te maken dan denken wij aan 
artikel 334 van het Wetboek van Strafrecht dat luidt: Hij die, met het 
oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het 
verspreiden van een logenachtig bericht den prijs van koopwaren, fond
sen of geldswaardig papier doet stijgen of dalen enz." 

In onze ogen is de waarde van het beschreven stuk, ondanks de pro
paganda die de maker er voor in Elsevier's Weekblad heeft weten te 
krijgen, filatelistisch nog steeds nihil. 

DAGELIJKS BESTUU^ 
RAAD VAN BEHEER. 

Mei 1966 215 



„PRECANCELS" „, 
k &. Madewan, Antwerpen 

Inleiding 
Het verzamelen van de postzegels van de Verenigde Staten 

van Amerika is een zeer aantrekkelijke bezigheid omdat zij 
ons meestal aangename en mooie uitvoeringen brengen. Al de 
zegels komen in diepdruk, met uitzondering van drie waarden 
der lopende reeks van 1912, die een korte tijd in offset-uit
voering beschikbaar werden gesteld, maar dan van zulke 
slechte kwaliteit dat men tot op heden nog niet op deze druk-
wijze heeft durven terugkomen. 

Een andere factor die in het voordeel van de zegels der Ver
enigde Staten uitvalt is dat er geen zegels met toeslag wor
den uitgegeven. Gelegenheidszegels verschijnen steeds in 
lage waarden, zodat de totale aankoopprijs van de zegels van 
— laat ons zeggen — een zwaar uitgifte jaar nog om en bij 
één dollar blijft. 

Het specialiseren in uitgiften van vóór de eeuwwisseling 
stelt nochtans een grote financiële aderlating voorop. Goed
koper maar niet gemakkelijk is het vergaren der zegels der 
twintigste eeuw zuiver afgestempeld. Moeilijk is dit omdat 
niettegenstaande van iedere zegel nagenoeg 120 miljoen exem
plaren worden aangemaakt een overgroot percentage met de 
lijnen van een vlaggestempel ontsierd wordt. Hier ligt dus 
een groot veld van zoeken voor de geduldige verzamelaar. 

Een zeer verspreid verzamelgenoegen, zowel binnen als 
buiten de grenzen der Verenigde Staten is het opbouwen van 
een verzameling „PRECANCELS", een gebied waarin heel 
wat verwezenlijkt kan worden. 

Wat zön „PRECANCELS"? 
„Precancels" zijn voorafgestempelde zegels (precancelled) 

die dienen tot het verzenden van massapostverzendingen. In 
hoofdzaak gaat het om reclamedrukwerk of godsdienstige 
periodieken. De zegels zijn dientengevolge meestal van de 
lage frankeerwaarden. Nochtans, daar de verkoop per brief 
zeer verspreid is in de Verenigde Staten, komen ook „pre
cancels" voor op de hogere waarden, dit enkel in plaatsen 
waar zeer bekende postorder-bedrijven gevestigd zijn. Deze 
bedrijven vertegenwoordigen uiteraard slechts een klein per
centage der uitgegeven „precancels". 

1 üHirm i 

fc*, t ' r 1 .'m"-",! 
1 1 CENT 1 

1. „Precancer 

Gelegenheidszegels zowel als gebruikszegels (regular 
stamps) worden van zulke vooraf stempeling voorzien. Vroeger 
werden zelfs voorafstempelingen op documentatie en andere 
zegels aangebracht. 

Het gebruik van voorafgestempelde zegels op het te ver
zenden poststuk leidt tot een snellere verzending ervan, door
dat op het postbureel de operatie van het afstempelen weg
valt en aldus bij aflevering terstond kan worden gesorteerd. 

„Precancels" geven de indruk van locaaluitgiften. 
De „precancer' geeft meestal tussen twee horizontale lij

nen de naam van de plaats van uitgifte aan onder toevoeging 
van de naam van de staat waarin de plaats gelegen is (afbeel
ding 1). Deze overdruk laat ons toe de „precancer' als een 
soort locaalzegel te bestempelen, temeer daar de te verzenden 
stukken voorzien van zo'n zegel slechts verzonden kunnen 
worden door tussenkomst van het postkantoor van uitgifte. 

Niet postf ris te verzamelen 
Het is nuttig te weten dat „precancels" niet postfris te ver

zamelen zijn. (Een genoegdoening niet geconfronteerd te 
worden met discussies over de door een schamiertje bescha
digde gom, wat tevens gom-maniakken in dit verzamelgebied 
uitsluit.) 

Waarom wordt er dan niet postfris verzameld? Het ant
woord is te vinden in het feit dat de gebruiker van „precan-

De voorgestempelde zegels van de 
Verenigde Staten van Amerika 

cels" in het bezit moet zijn van een speciale vergunning die 
hem toestaat deze zegels in postfrisse toestand te bezitten. 
Deze vergunning verbiedt hem tevens deze zegels aan derden 
te verhandelen. De „precancels" zijn dientengevolge ook niet 
te bekomen bij de Filatelistische Dienst te Washington. 

Niettegenstaande deze reglementering gebeurt het wel dat 
postfrisse „precancels" in een verzameling kunnen voorko
men, maar zonder daarom meer waard te zijn dan een zelfde 
exemplaar zonder gom. 

De eerste „precancel" 
Van twee onderscheiden bronnen kreeg ik nagenoeg het

zelfde antwoord op de vraag: Wanneer, waar en op welke 
zegel werd de eerste precancel-opdruk toegepast? 

Het wanneer bleef onbeantwoord. De plaats van uitgifte 
was Wheeling, West Virginia en de zegel dat omgevormd 
werd tot precancel was de 5 cent Franklin-uitgifte 1847. Dus 
nummer 1. 

De wijze van voorafstempeling bestond eenvoudig door een 
enkelvoudige pennetrek die over het vel postzegels telkens 
over een rij zegels met de hand getrokken werd. Deze pre
cancels zijn als zodanig slechts van enige waarde als zij op 
omslag voorkomen, en de bewuste lijn niet voorbij het zegel 
cp het omslag reikt. Naar alle waarschijnlijkheid dienen dan 
deze omslagen nog een stempel van ontvangst te dragen. Er 
blijft ons niets anders dan met deze vage definitie vrede te 
nemen. 

Voor 1890 verschenen verscheidene „Bar"- en andere typen 
van voorafgestempelde zegels, maar het is pas in dat jaar dat 
de ons nu vertrouwde „precancels" hun verschijning maken. 

Indeling der „Precancels" 
De „precancels" worden in twee hoofdgroepen ingedeeld, 

a) de lokale precancels; b) de bureau-precancels. 
De eerste, zoals de naam het klaar uitstippelt, zijn zegels die 
locaal de „precanceF'-opdruk ontvangen, hetzij in opdracht 
bij een plaatselijke drukker of op het postbureel door een 
postbediende met behulp van een speciale handstempel op 
de postzegels geslagen, in beide gevallen in opdracht van de 
plaatselijke postmeester. De tweede daarentegen worden van 
hun opdruk voorzien kort na het drukken der zegels bij het 
„Bureau of Engraving and Printing" te Washington D.C. (Dis
trict of Columbia). 

De „Locals" 
Het pioniertijdperk der precancels waarvan exemplaren te 

vinden zijn tot in het begin dezer eeuw wordt door de „Bar-
and Lines-Precancels" omschreven. Dit zijn zegels die als 
enige voorafstempeling een pennetrek, vette staven (bars), 
smerige vegen en dergelijke, zonder vermelding van plaats en 
staat, te aanschouwen geven. Zij zijn dan uiteraard enkel op 
omslag te verzamelen. 

Rond de eeuwwisseling komen de „precancels" in hun hui
dige vorm opdagen en men treft er reeds verschillende aan op 
de lopende reeks van 1895. 

Enkele begrippen in gebruik bij Precancel-verzamelaars 
Lines 

Indien bij de opdruk boven en onder plaats- en staatnaam 
de afbakeningslij nen zonder onderbreking van de ene naar de 
andere kant doorlopen gewaagt men van „LINES" (afbeel
ding 2a en b). 

S9 2a. „Unes" 
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2b 
RD ROCKFORD 

111. 
ROCKFORD 

111. 
RO 

Staven of „Bars" 
Worden daarentegen deze lijnen onderbroken aan de rand 

van iedere zegel dan spreekt men van „BARS" (afbeelding 3). 

vä~' —■ " ^'

■ m t t i i H É t i t n i i t l l l l l J 
3. „Bars" 

RD ROCKFORD 
111. 

ROCKFORD 
111. 

RO 

Provisionals 
Dit zijn „precancels" aangebracht met een stempel dat 

tevens gebruikt wordt voor gewone afstempeling. Vele van 
deze „precancels" komen ingekaderd (in kastje) voor, zodat 
ze veel hebben van een „Griffe" (afbeelding 4). 

DOLLIVER 
Iowa. 

4. ..Provisional" 

Ook deze moeten als „precancer' op omslag voorkomen. Los 
zijn het immers gewoon afgestempelde exemplaren. 

Electros 
De gangbare benaming voor precancels gemaakt met behulp 

van „electroplates" op een gewone drukmachine. De platen 
bestaan uit 25, 50 of 100 indrukken. „Electros" zijn gewoonlijk 
zeer zuiver en zeer zwart van hun opdruk voorzien (afbeel
ding 5). Ongelukkigerwijs wordt het werk niet altijd verzorgd, 
en dan moeten wij ons tevreden stellen met een vage, moei
lijk te ontcijferen opdruk. 

■ » • • i i i < i # 

5. Verschillende typen ..Electro's" 

Dubbellijn Electros 
Deze „precancels" hebben boven en onder de plaats en 

staatnamen een dubbele lijn (afbeelding 6). 

; KOKOMo ; 
' IND. 

6 Dubbellijn Electro's 

LSA 
LA. 

TULSA 
OKLA. 

TULS 
OKLA 

Deze precancels zijn aantrekkelijk van uitzicht en zijn zeer 
gewild. Er bestaat een afzonderlijke catalogus die ze alle 
opgeeft. 

Handstempels 
Deze term wordt toegewezen aan precancels waarvan de 

opdruk aangebracht is door middel van rubberstempels die 
toelaten vijf, tien of vijfentwintig opdrukken in één slag op 
het vel aan te brengen (afbeelding 7). Deze werden vroeger 
veelal op kleinere postkantoren gebruikt. Zij bestaan in lijn
en staaf uitvoering, en geven grij sachtige afdrukken. Ook wer
den soms rubberrollen gebruikt die op de omtrek plaats en 
staatnaam gekleefd kregen. 

7 Handstempel 

Handelectro's 
Deze zijn zoals de electro's uit metaal vervaardigd (afbeel

ding 8). Hun gebruik is nochtans van gelijke aard als die van 
de handstempels maar het vlak is lichtjes gebogen zodat voor 
het aanbrengen van de opdruk een schommelende beweging 
moest worden gemaakt. Deze methode vond in 1932 ingang 
maar gaf zeer zelden bevrediging. Teneinde de leesbaarheid 
van de afdrukken te verbeteren werden de oorspronkelijke 
stempels van 5 x 5 opdrukken vervangen door kleinere van 
5 X 2, de lijnen dichter naar elkaar geplaatst en zachtlinnen 
tampons in gebruik gesteld. 

8 ,,HandElectro's" 

Rubber handstamps 
De HandElectro's worden sinds 1957 geleidelijk vervangen 

door „Rubber Handstamps" of handstempels die 2 x 5 opdruk
ken in een slag kunnen aanbrengen. Het meest opvallend van 
deze precancel is dat de lijnen zeer dicht naar elkaar toege
bracht zijn en de letters zeer duidelijk zijn (afbeelding 9). 
Deze verandering van stempels was noodzakelijk om de diep
gegraveerde „Liberty"zegels van een leesbare opdruk te 
kunnen voorzien. 

9. „Rubber Handstamps" 

(Wordt vervolgd) 
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EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIË (3) J. F. CLEIJ 

vervolg 

a. Bij verzending of aankomst met de Indische landmail 
wordt ten behoeve van den lande geheven een port, ge
lijkstaande met het Nederlandsch-Indische port, 't welk 
voor de brieven en gedrukte stukken, gesloten in de 
regtstreeksche brievenmalen tusschen Nederland en Ne-
derlandsch-Indïé, verschuldigd is, thans bedragende 
vijf en twintig cents voor den enkelen brief en wegens 
de gedrukte stukken twee en een halve cent voor ieder 
blad, onverschillig van welken aard het drukwerk en 
hoe groot de oppervlake zij, een en ander vermeerderd 
met het vreemde port of verschot, 't welk voor de hier-
bedoelde brieven of gedrukte stuJkken bij aankomst of 
bij verzending te Singapore of op eenig ander vreemd 
postkantoor, alwaar de uitwisseling geschiedt, moet 
worden gekweten. 
Bij verzending uit Nederlandsch-Indië wordt dit port 
en verschot door de afzenders vooruitbetaald. 
De brieven en gedrukte stukken van deze soort, af
komstig van eenige plaats in Nederlandsch-Indië en be
stemd voor het Rijk in Europa of omgekeerd, welke 
buiten de geslotene regtstreeksche brievenmalen door 
tusschenkomst van een vreemd postkantoor verzonden 
of ontvangen worden, zijn aan de bovenstaande voor
schriften onderworpen, 

b. Wanneer de verzending uit Nederlandsch-Indië plaats 
vindt, of de brieven en gedrukte stukken aldaar wor
den aangebragt met eene bijzondere scheepsgelegen-
heid, wordt geheven: 
bij vertrek, een port gelijkstaande met het Neder
landsch-Indische port vermeld in art. 3, 4, 9 en 10, 't 
welk door de afzenders bij vooruitbetaling moet wor
den gekweten, en bij aankomst hetzelfde port, vermeer
derd met het bedrag der tegemoetkoming aan de 
scheepsgezagvoerders verschuldigd ingevolge art. 23. 
Vaij de brieven, vallende in de termen van dit artikel, 
worat geene aanteekening toegelaten. 

17. De bepaling van de standplaats der postkantoren 
geschiedt door den Gouverneur-Generaal. 

Er kimnen ook hulpkantoren worden gevestigd op de 
plaatsen, waar dit in het belang van de dienst gevorderd 
wordt. 

De kosten der bestelling aan de ingezetenen, wier woon
plaats binnen den afstand van vier palen van het post
kantoor van bestemming gelegen is, of die een adres op
geven binnen dien kring van vier palen afstand, aan het
welk hunne brieven kunnen worden bezorgd, zijn onder 
het port begrepen. 

De wijze van bezorging der brieven en gedrukte stuk
ken op een verderen afstand dan vier palen van het naast-
bij gelegen postkantoor, wordt naar plaatselijke omstan
digheden geregeld. 

^ 18. De brieven, waarvan de aanneming door de be
langhebbenden geweigerd is, mitsgaders de zoodanige, 
welke om de eene of andere reden niet hebben kunnen 

^ worden besteld of uitgereikt, blijven gedurende zes maan-
• den ter beschikking der belanghebbenden onder de admi

nistratie berusten, met uitzondering van die, afkomstig uit 
plaatsen buiten Nederlandsch-Indië, waarvan de terugzen-

,• ding naar het land van oorsprong voor de verrekening van 
het port vroeger moet plaats hebben. 

Na verloop van den evengemelden termijn worden de 
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Reglement op de brieven-posterij in Nederlandsch-
Indië (Indisch Staatsblad No. 103a van 1862). (De voor
gaande artikelen van het Reglement verschenen in het 
aprilnummer van het Maandblad, bladzijden 168 en 169). 

brieven, die inmiddels niet zijn opgevraagd of eene andere 
bestemming hebben bekomen, onder toezigt en op last van 
eene daartoe door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen 
beambte der regterlijke magt vernietigd, met uitzondering 
van die, welke stukken van waarde bevatten. 

Deze worden met de ingeslotene voorwerpen bewaard, 
en van hun aanwezen wordt onmiddellijk aan de belang
hebbenden kermis gegeven, met uitnoodiging om het een 
en ander desverkiezende in ontvang te doen nemen. 

Dit laatste niet geschied zijnde binnen den tijdsverloop 
van vijf jaren na de gedane kennisgeving, worden de voor
handen zijnde gelden of geldswaarden aan toonder onder 
de ontvangsten der posterijen aan den lande verantwoord 
en al het overige vernietigd. 

19. Er kan geen beslag worden gelegd op brieven of 
pakketten, die zich op de postkantoren of daar buiten, doch 
onder de bewaring van ambtenaren of bedienden der pes
terij in hunne ambts- of dienstbetrekking bevinden, be
houdens de voorschriften van het reglement op de straf
vordering in Nederlandsch-Indië. 

Brieven, op de post bezorgd, kunnen vóór het vertrek 
aan de afzenders onder de noodige voorzorgen worden 
teruggegeven. 

20. De gevallen, waarin vrijstelling van briefport ter 
zake van het algemeen belang wordt verleend, de voor
waarden dier vrijstelling en de bepalingen daaromtrent in 
acht te nemen, worden door den Gouverneur-Generaal 
bepaald. 
Wegens alle brieven of pakketten, over een bijzonder 
belang aan ambtenaren of autoriteiten gerigt en met de 
post verzonden, is aan den lande port verschuldigd. De 
afzenders zijn verpligt zoodanige brieven of pakketten te 
frankeren. 

Het insluiten van bijzondere brieven in ambtsbrieven of 
pakketten, waarvoor vrijdom van port is toegestaan, wordt 
gestraft volgens de bepalingen van art. 25 en volgende van 
dit reglement omtrent het verboden brievenvervoer. 

21. De gezagvoerders van alle uit eenige haven van 
Nederlandsch-Indië naar eene binnen of buiten Neder
landsch-Indië gelegene haven bestemde schepen, zijn ver
pligt de brievenmalen mede te nemen, welke namens de 
posterij bij hen worden aan boord gebragt, daarvoor een 
bewijs van goeden ontvang af te geven en die te bezorgen 
op het postkantoor in de haven van bestemming, zoodra 
zij daar aankomen. Zij worden niet uitgeklaard, indien zij 
weigeren de brievenmaal mede te nemen. 

22. Onverminderd het bepaalde bij het vorige artikel 
zijn de gezagvoerders van alle uit zee in eenige haven van 
Nederlandsch-Indië binnen vallende schepen, die brieven
malen of losse brieven aan boord hebben, met welker over
brenging zij, of eenig ander persoon, tot de bemanning van 
het schip behoorende, zijn belast of van welker aanwezen 
aan boord zij kennis dragen, verplicht daarvan opgave te 
doen aan den havenmeester of anderen ambtenaar, met de 
inklaring der schepen belast en voorts de brieven, m zoo 
verre zij onder hunne eigene bewaring of onder die van 
personen, tot de bemanning van het schip behoorende zijn, 
dadehjk na hunne aankomst in de haven of op de reede 
van het naastbijgelegen postkantoor tegen een bewijs van 



den goeden ontvang te doen afgeven, ten ware dezelve 
reeds vroeger van wege het postkantoor mogten zijn in ont
vang genomen. 

Bijaldien zij het doen dier voorlopige aangifte verzuimen, 
zoodat er later bij hun aan boord brieven worden gevonden, 
waarvan bij de inklaring had behooren te zijn melding ge
maakt, of ook wanneer zij nalaten de brieven binnen den 
tijd van 24 uren na hunne aankomst op het postkantoor te 
doen afgeven, vervallen zij in de straffen op het verboden 
vervoer van brieven bij art. 25 van dit reglement vastge
steld. 

23. Wegens alle brieven en pakketten, de pakketten 
met nieuwspapieren of andere gedrukte stukken daaronder 
begrepen, met bijzondere scheepsgelegenheid over zee in 
Nederlandsch-Indië aangebragt van eenige plaats, gelegen 
buiten Nederlandsch-Indië, om het even of dezelve al dan 
niet in eene brievenmaal zijn gesloten wordt door het post
kantoor ter plaatse van aankomst aan de gezaghebbers 
eene premie van tien cents per stuk uitgekeerd. 

Wegens den inhoud der geslotene brievenmalen, mits
gaders voor losse brieven en pakketten, afkomstig van en 
tevens bestemd voor eenige plaats in Nederlandsch-Indië, 
is geene premie verschuldigd. 

24. De verzending van brieven met extra-post ge
schiedt door tusschenkomst der postkantoren. Voor die 
brieven wordt behalve de kosten van het buitengewoon 
vervoer, het dubbel van het gewone port berekend. Het 
een en ander wordt vooruitbetaald, en de brieven worden 
als aangeteekende brieven behandeld. 

25. Niemand, behalve de ambtenaren of personen in 
dienst der posterij en deze alleen ten behoeve van den 
lande, vermag zich te belasten of in te laten met de over
brenging tegen genot van vracht van brieven of pakketten, 
beschrevene papieren bevattende, tusschen de eene plaats 
en de andere op wegen of in rigtingen, waar eene brieven-
post of waar door het gouvernement gelegenheid tot het 
verzenden of ontvangen van brieven gegeven wordt, noch 
ook op eenige plaats, waar eene post-inrigting bestaat, brie
ven van anderen ter verzending aannemen, bijeenverzame
len of bestellen op eene boete van ƒ 10,— tot ƒ 100,—, 
voor de eerste en van ƒ 100,— tot ƒ 500,—, voor elke 
volgende overtreding; of wel bij wanbetahng op straf eener 
gevangenis van drie tot zeven dagen in het eerste en van 
zeven tot veertien dagen in het tweede geval. 

De ondernemers van openbare middelen van vervoer, 
of de personen in dienst van die ondernemers, die een der 
in de voorgaande zinsnede bedoelde misdrijven hebben ge
pleegd of doen plegen, worden in het dubbel van de daar
bij bepaalde straffen verwezen. 

Alle vervoer, bijeenzameling, verzending of bestelling 
van brieven, door of van wege de personen, bij de vorige 
zinsnede bedoeld, wordt gerekend tegen het genot van 
vracht te geschieden. 

26. Van de bepalingen des voorgaanden artikels zijn 
uitgezonderd: 
a. alle brieven of pakketten, waarvan het gewigt 5 Ne-

derlandsche oneen of daarboven bedraagt; 

b. de papieren betrekkelijk de onderneming van den ver
voerder en de adressen of facturen, behoorende bij de 
goederen, die tevens vervoerd worden; 

c. de brieven of pakketten, welke na het sluiten der brie
venmaal van het postkantoor door of van wege de af
zenders aan den gezaghebber of agent van een ver
trekkend schip worden ter hand gesteld, mits die brie
ven of pakketten onmiddellijk na de aankomst van het 

schip ter plaatse van bestemming, ingevolge de bepa
ling van art. 22, op het naastbijgelegen postkantoor 
ter uitreiking of verdere verzending worden bezorgd. 

De ondernemers, van openbare middelen van vervoer 
of de personen in dienst van die ondernemers, die meer
dere brieven of pakketten, beschrevene papieren bevatten
de, bijeenvoegen of doen bijeenvoegen om dezelve met el
kander voor een pakket boven het gewigt 5 (vijf) oneen te 
doen doorgaan; of ook die brieven of pakketten, papieren 
bevattende, aan andere voorwerpen vasthechten of doen 
vasthechten, ten einde het vervoer in de uitzonderingen van 
dit artikel te doen vaUen, worden verwezen tot de straffen, 
bij de voorlaatste zinsnede van het voorgaande artikel be
paald. 

27. De bepaUngen der beide voorgaande artikelen ver
hinderen niet, dat de postadministratie bevoegd is om, bij 
overeenkomst of krachtens algemeene maatregel van be
stuur, van bestaande of daar te stellen openbare middelen 
van vervoer gebruik te maken tot het doen vervoeren van 
brievenmalen tusschen de verschillende postkantoren, wan
neer zulks in het algemeen belang dienstig wordt geacht. 

Het verbod, voorkomende in art. 25, is niet op zoo
danig vervoer van toepassing. 

28. Behalve de ambtenaren, bij artikel 2 van het re
glement op de strafvordering voor de raden van justitie op 
Java en het hooggeregtshof van Nederlandsch-Indië met de 
opsporing van misdrijven belast, worden de beambten der 
posterij, benevens die van in- en uitgaande regten, mits 
voorzien van hunne commission, bevoegd verklaard om alle 
overtredingen van de bepalingen van dit reglement ook 
door aanhouding en visitatie van de vervoermiddelen, waar
mede het misdrijf gepleegd wordt, te constateren en des
wege proces-verbaal op hunnen ambtseed op te maken. 

Deze processen-verbaal zullen gelden als schriftelijke be
wijzen naar de voorschriften van het bovengemelde regle
ment. 

De brieven worden in beslag genomen en nevens het 
proces-verbaal in dubbel opgemaakt op het naastbijgelegen 
postkantoor overgebragt. 

Weigering, verhindering of belemmering van aanhou
ding of visitatie wordt gestraft volgens artikel 25 van dit 
reglement. 

Van de aanhouding der brieven wordt aan de personen, 
ten wier name het opschrift luidt, kennis gegeven. 

29. De processen-verbaal worden door of op last van 
het hoofd van het departement, onder wien de posterij 
resorteert, opgezonden aan het openbaar ministerie bij de 
regtbank, welke bevoegd is van de overtreding kennis te 
nemen, ten einde volgens de bepalingen van het reglement 
van strafvordering te worden behandeld en vervolgd. 

De in beslag genomen, brieven worden aan de afzenders, 
mits hunne betrekking als zoodanig bewijzende, of ook, 
aan de personen, ten wier name het opschrift der brieven 
luidt, op hun schriftelijk verzoek en tegen betaling van het 
verschuldigde port, uitgereikt. 

30. Alle vroegere reglementen, besluiten of verordenin
gen, met de bepalingen van dit reglement in strijd, ver
vallen met den dag, waarop hetzelve in werking komt. 

Het tijdstip van die invoering wordt door den Gouver
neur-Generaal bepaald. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Junij 1862, No. 81. 

Mij bekend: 
De Minister van Koloniën, 

G. H. UHLENBECK. 
En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, 

beveelt de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, ► 
2 
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HET FRANS-DUITS GEMENGDE PORTO UIT DE PERIODE 
4 FEBRUARI 1 8 7 1 TOT 15 MEI 1 8 7 2 Door W. B. Brocx. Soestdük 

De Frans-Duitse oorlog begon op 19 juli 1870, eindigde 
voorlopig met de wapenstilstand van 28 januari 1871, als 
gevolg van de val van Parijs op 27 januari 1871, en eindig
de definitief met de vrede van Frankfort op 10 mei 1972. 

Deze oorlog heeft natuurlijk allerlei gevolgen gehad op 
filatelistisch gebied, waarbij wij chronologisch kunnen on
derscheiden: 
1 Op 1 september 1870 werd op bevel van de Duitse keizer 

een serie postzegels uitgegeven voor het door de 
Duitsers in Frankrijk bezette gebied, genoemd de ze
gels van EIzas-Lotharingen. 
Op 6 september 1870 verschenen de 1, 2, 4, 10 en de 20 
Centimes, en op 9 december 1870 pas de 5 en de 25 
Centimes. De zegels waren niet alleen bestemd voor EI
zas-Lotharingen, maar voor het hele door de Duitsers 
bezette gebied. 

2. Op 23 september 1870, de eerste tocht van de ballon-
monté, de Neptunus. Er zijn 56 ballons geweest, die post 
vervoerd hebben, en enkele andere die geen post heb
ben vervoerd, en dus voor ons geen filatelistische waar
de hebben. 

3. Op 11 oktober 1870 verscheen de zogenaamde emissie 
van Parqs. Op die datum verschenen de 10 en de 20 
Centimes, in december gevolgd door een derde waarde, 
de 40 Centimes. Alle in het type Cérès, gevolg van de 
afzetting van keizer Napoleon III en het uitroepen van 
de Republiek op 4 september 1870. 

4. Van 4 november tot 28 januari 1871. Post verzonden per 
pi^eongrammes. Dat waren brieven verzonden naar Pa
rijs, bevestigd aan een der staartpennen van een post
duif. Als begindatum heb ik neergeschreven 4 novem
ber, datum van de stichting van een geregelde duiven-
post. Daarvóór zijn al eerder dergelijke vluchten geweest. 

5. Op 15 november 1870 verscheen de eerste waarde van 
de Bordeaux-emissie, de waarde van 20 Centimes, ge
naamd type I en in steendruk gemaakt door Dambour-
gez, gevolgd door andere waarden gemaakt door Yon. 
Deze verschenen van 21 november 1870 tot 1 januari 1871. 
Deze Kerie bestond uit zegels van 1, 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40 en 
80 Centimes. 

6. Van 4 januari 1871 tot 31 januari 1871 werden de brieven, 
genaamd „par boules de Moulins" te water gelaten. Merk
waardig is dat die tewaterlatingen enige dagen door
gingen na de val van Parijs, omdat er toen nog geen 
geregelde postverbindingen waren. 

7. Van 4 februari 1871 tot 15 mei 1872. Brieven met dubbele 
frankering, namelijk door de Fransen èn door de Duitsers. 

8. Van 18 maart 1871 tot 29 mei 1871. Brieven, verzonden naar 
en uit Parqs tqdens de Commune. 

den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord, dat deze in 
het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worde geplaatst, 
en dat daarvan, voor zooveel noodig, vertalingen in de 
Inlandsche en Chineesche talen worden aangeplakt. 

Gelast verder alle hooge en lage coUegiën en ambte
naren, officieren en justicieren, ieder voor zooveel hem 
aangaat, aan de stipte naleving van het bovenstaande 
Koninklijk besluit de hand te houden, zonder oogluiking 
of aanzien des persoons. 

Gedaan te Buitenzorg, 12 September 1862. 

L. A. J. W. SLOET. 
De Algemeene Secretaris, 

A. LOUDON. 

Uitgegeven den drie en twintigsten September 1862. 
De Algemeene Secretaris, 

A. LOUDON. 

Van elk van deze acht onderwerpen zijn speciaal-collecties 
te maken. 

Wij gaan ons nu beperken tot het onderwerp, genoemd 
onder punt 7. 

Bij mijn bezoek aan de ITEP, welke internationale 
postzegeltentoonstelling van 28 juni tot en met 6 juli 1952 
te Utrecht werd gehouden, kreeg ik voor het eerst een klein 
aantal brieven te zien met de interessante gemengde fran
kering, uitgegeven door de Franse en Duitse postadmini-
straties. 

Ik geloof dat er in ons land niet veel verzamelaars zijn 
die zulke brieven bezitten. Ja, ik maak mij sterk dat er zeer 
weinigen zijn die van het bestaan van die brieven en van 
die dubbele frankering op de hoogte zijn. 

Na mijn bezoek op de ITEP rijpte bij mij het plan een 
kleine collectie van die brieven samen te stellen. Ze zijn 
schaars en men ziet ze tegenwoordig zelden op de mij be
kende veilingen in Frankrijk. 

Deze brieven zqn ontstaan als gevolg van een overeen
komst tussen de Duitse en de Franse postadministraties, ge
sloten op 3 februari 1871, dus zes dagen na de wapenstilstand. 

Het voornaamste punt uit deze overeenkomst luidde: De 
gewone brieven uit Parijs gericht aan adressen gelegen in 
het door de Duitsers bezette gebied en vice-versa, zijn onder
hevig aan een port van 40 Centimes. Elk van de partgen zal 
de helft van dat port ontvangen. 

Dat betekende dus een verdubbeling van het gebruikelijke 
porto. 

Al eerder was op 31 januari 1871 te Bordeaux door de 
Directeur-Generaal van PTT bekend gemaakt dat gewone 
brieven, geadresseerd aan Parijs, verzonden konden worden, 
mits niet gesloten. 

Al deze brieven gingen eerst naar Versailles. 
Op 14 februari werd die bepaling al opgeheven; de brie

ven mochten gesloten verzonden worden, en de postadmini-
stratie verzocht al de correspondentie die was blijven liggen 
sedert de omsingeling naar de hoofdstad op te zenden. 

Afbeelding 1 vertoont een zeldzame brief. Ze is verzon
den uit Parijs en afgestempeld op het kantoor Paris Les 
BatignoUes, gedateerd 12 februari 1871. De brief was ge
adresseerd naar Atimale, dat ongeveer 45 kilometer west-
zuidwestelijk van Amiens ligt, en arriveerde daar, blijkens 
het stempel pa» op 19 februari. Het is dus een brief, 
die geopend verzonden moest worden, en die eerst naar 
Versailles moest gaan. Ze is een week onderweg geble
ven. Maar deze brief was ook geadresseerd naar een plaats 
in het door de Duitsers bezette gebied. 

„DE GLOBE" HEEFT 2 0 0 0 LEDEN 

De Gelderse Filatelisten-vereniging „De Globe", de op 
twee na oudste vereniging in den lande (alleen de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars en de 
Postzegelvereniging Breda zijn ouder) heeft een mijlpaal in 
haar bestaan bereikt: de 2000 leden zijn overschreden. 

Deze bloeiende vereniging is de laatste jaren zeer sterk 
gegroeid, getuige de volgende cijfers: oktober 1955 500 le
den, september 1960 1000 leden, maart 1964 1500 leden, 
maart 1966 2000 leden. Deze 2000 leden zijn verdeeld over 
19 afdelingen, die vrijwel de gehele provincie Gelderland 
bestrijken. 

In januari 1967 hoopt de vereniging haar 70-jarig bestaan 
te herdenken met een verenigingstentoonstelling te Arn
hem. 
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Ze was dan ook onderhevig aan het Decreet van 3 fe
bruari 1871, en vereiste dubbel port. Als gevolg daarvan 
zien we dan ook het cijfer 20 in dubbele cijfers in het type 
van de Franse strafportstempels, die waren ingesteld in 
1850. 

De postzegel was dus voor de Fransen en het strafport 
voor de Duitsers. 

De zegels van ElzasLotharingen, die tijdens de bezetting 
door de Duitsers ook in het hele bezette gebied werden ge
bruikt, mochten na 15 maart alleen nog maar in Elzas
Lotharingen worden gebruikt. Deze twee gebieden waren 
geannexeerd. 

Hieronder een brief uit de eerste tijd van deze periode. 
Brief van Straatsburg naar Colmar, gedateerd 22 mei 1871 
met een Elzaszegel van 10 Centimes. 
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Brief van Straatsburg naar St. Dié (zuidwestelijk van 
Straatsburg op een afstand van 75 kilometer) en gedateerd 
op 5 juni 1871. 

Dit is een brief uit het geannexeerde naar het onbezet
te gebied. Ze is gefrankeerd met twee 10centimes Elzas
zegels en met de hand geschreven 4, aanduidende 4 sous 
te 'betalen port. De postzegels waren voor de Duitse admi
nistratie en de 4 sous strafport voor de Franse. 

Afbeelding 4 is een soortgelijke brief van Mühlhausen in de 
Elzas naar Bordeaux, gedateerd 8 juli 1871, maar nu is het 
strafport geschreven als een 2, aanduidende 2 décimes 
(eveneens 20 Centimes). 

Afbeelding 5 stelt voor een brief, geschreven uit het onbe
zette naar het geannexeerde gebied. De brief ging van 
Lyon naar Phalsbourg (ongeveer 50 kilometer noordweste
lijk van Straatsburg) en was gedateerd op 29 augustus 1871. 

Deze draagt de 20 Centimes van de emissie van Parijs, 
en nu moet de ontvanger in Phalsbourg 20 Centimes beta
len. 

De brief was nog juist op tijd voldoende gefrankeerd, 
want al op 24 augustus was een decreet verschenen, dat 
het porto verhoogde van 20 op 25 centimes. Maar het 
nieuwe tarief ging pas in op 1 september 1871. 

Gezien die portoverhoging kregen we andere zegels en 
andere strafportstempels. 

De Duitse tarieven veranderen natuurlijk niet; de over
winnaars hadden geen miljarden oorlogsschatting te beta
len. 

De brief op afbeelding 6 is uit Colmar in de Elzas, ge
adresseerd aan Belfort in het vrije gebied. Het Duitse 
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porto is ongewijzigd en de zegel is afgestempeld met het 
hoefijzerstempel van Colmar. Maar nu is de brief gefran
keerd met de Franse zegel van 25 Centimes Yvert num
mer 60. De brief is gedateerd op 9 november 1871. 

Afbeelding 7 geeft een prachtbrief te zien. Ze ging van 
Puttlingen (ongeveer 50 kilometer noord ten oosten van 
Metz) naar Parijs en was gedateerd op 6 december 1871. 

Blijkbaar was het een zware brief, want zowel de Duitse 
als de Franse zegel was dubbel. 

Afbeelding 8 toont een brief van Bolchen (ongeveer 25 
kilometer oostnoordoostelijk van Metz) naar Rivesalles 
(ongeveer 10 kilometer noordnoordwestelijk van Perpignan, 
ongeveer 35 kilometer van de Spaanse grens). Dus van het 
geannexeerde naar het onbezette gebied. Nu is gefran
keerd met twee Elzas-zegels van 10 Centimes, en de brief 
vertoont niet het stempel van 20 centimes, maar dat van 25 
Centimes. De brief is gedateerd 25 december 1872. 

Nu komt weer een nieuwe toestand, want op 1 januari 
1872 worden de Elzas-zegels ongeldig en vervangen door 
de gewone zegels van liet Duitse Rgk. 

Het dubbele port voor de overgang van het geannexeerde 
naar het niet-geannexeerde gebied vice versa, is nog steeds 
van kracht. 

Dat blijkt uit een brief van Ars an der Mosel (ongeveer 
5 kilometer zuidwestelijk van Metz) en gericht aan Lille (Rijs-
sel). Ze is gedateerd 24 februari 1872, voorzien van een Duitse 
zegel van twee Groschen (Yvert nummer 5) en vertoont het 
stempel van de 25 Centimes te betalen Franse port. 

Een brief uit Parijs, gefrankeerd met de 25 zegel in type-
Cérès. De brief is geadresseerd naar Obemai (ongeveer 
25 kilometer zuidwestelijk van Straatsburg) in de Elzas. De 
datum is 31 januari 1872. (Afbeelding 9). 

Nu is curieus een door de Duitse instantie geschreven 2, 
aangevende 2 décimes port, te betalen door de Duitse ont
vanger. 

Afbeelding 10 geeft weer een andere combinatie. Het is 
een brief van Metz naar Parijs van 27 maart 1872, gefran
keerd met een Duitse 2-Groschen-zegel en een 25 Centimes 
Cérès. Curieus is ook nog dat het Franse stempel luidt 
Paris-Etranger, en dat het is aangebracht in blauw. 

Op 10 mei 1872 wordt de vrede van Frankfort getekend 
en vijf dagen later is het afgelopen met de dubbele fran
kering. 

Na die datum wordt de toestand normaal, zoals die is 
bij twee verschillende staten. 

AB. SK&PILS 

COLMAIV 
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o WAT EEN POSTZEGEL VERHAALT o) 

Exclusieve reportage voor het maandblad van onze Japanse medewerker 
ir. Kani>chi Amano 

6. Noh men 
De postzegel beeldt een Nohmas

ker af. „Noh's" zijn moraliserende to
neelstukjes, waarvan de oorsprong te
ruggaat tot de veertiende eeuw en die 
een zekere verwantschap vertonen met 
de in de middeleeuwen in Europa zo 
bekende mysteriespelen. 

1. 

Michel 
nummer 892; 
7965; 
okerbruin 
en zwart. 

Zeven of acht personages treden 
in het spel op. „Site" is altijd de hoofd
rolspeler, hij heeft een ernstige rol. 
„Waki" en de humoristische „Kjoogen 
Kata" hebben bijrollen. De andere me
despelers zijn de fluit en drie verschil
lende trommels, „taiko's" genoemd. 
Soms treedt ook „Tsure" in een hel
denrol op. 

Generatie na generatie heeft gees
telijke verdieping gevonden bij het aan
schouwen van deze Noh's die ook thans 
nog worden gespeeld. En evenals in 
oude tijden met mysteriezang en mu
ziek van fluit en trommels. Hier volgt 
de korte inhoud van een bekende Noh: 

Een priester (Waki) gaat naar de 
tempel om tot een edele boeddha te 
bidden. De koster (Kjoogen Kata) 
laat hem binnen. Korte tijd later ver
schijnt een jonge boerin (Site met een 
masker) met hetzelfde doel. De vrien
delijke koster laat ook haar binnen of
schoon mensen uit het volk eigenlijk 
een boeddha niet mogen naderen. En 
zie, het boerinnetje verandert in een 
duivel (een ander masker) en steelt 
de edele boeddha om daardoor het re
ligieus gevoel in de mens te doden. 
De arme koster is verbijsterd en roept 
de hulp in van een godheid. (Tsure met 
een masker). In een schijngevecht ver
slaat de godheid de duivel en redt 
de boeddha. 

^ï 
NOH 
NOH — 

MEN 
masker 

Veelsoortig zijn de „Noh men", de 
Nohmaskers, die nodig zijn om alle 
in de Noh's voorkomende figuren uit 
te beelden. Het hier gereproduceerde 
masker is dat van een jonge vrouw die 
het leed van het gerijpte leven nog niet 
heeft ervaren; het is een schepping 
van de middeleeuwse kunstenaar Soo 
Ami. 

7. Sitji go san 
Een godsdienstige gezinsplechtigheid 

met een feestelijk karakter, die de op 
het eerste gezicht wat eigenaardige 
naam draagt van „zeven, vijf, drie", 
zoals de vertaling van „sitji go san" 
luidt. 

r ■ » » f 

betekent: „duizend jarig snoep", dat 
wil zeggen: „een heel lang zoet le
ven". Boven deze hartewens staan in 
rood de rijzende zon als het zinnebeeld 
van de jeugd en de traditionele Japan
se gelukwens. 

Yvert 706; 
type gq: 
1962; 
polychroom. 

5. TJI 
1000 

TOSE 
lang 
(oud 
teken) 

AME 
snoepie 

Een van de oorspronkelijke Japanse 
godsdiensten is het shintoisme. De go
den van deze religie spelen in Japan 
nog altijd een belangrijke rol in 
het leven van alle dag. 

In vroeger tijden baden de feodale 
heersers — de mannen van aanzien 
en macht — die het shintoïsme bele
den, tot hun eigen goden. Deze aan
zienlijke lieden hadden de gewoonte 
achter hun familienaam het teken 
„uzi" te plaatsen. Aangezien „gami" 
het woord voor god is, werden hun 
goden daarom „uzi gami" genoemd. 
De „uzi gami" werden ook aanbeden 
door de onderhorigen van de heersers; 
hun kinderen werden voor de schrijn 
van deze goden gedoopt omdat de 
„uzi gami" de kracht hadden de kin
deren te beschermen totdat zij volwas
sen waren. 

t^3. 
SITJI 

7 
GO 
5 

SAN 
3 

„Sitji go san" heeft betrekking op 
de leeftijd van de kinderen: meisjes 
die drie en die zeven jaar zijn gewor
den en jongens die hun vijfde verjaar
dag hebben gevierd. Kinderen die deze 
leeftijden hebben bereikt worden door 
hun ouders naar de tempel van de 
„uzi gami" gebracht en zij bidden daar 
gezamenlijk tot hun goden om te dan
ken voor de genoten bescherming en 
te smeken om een voorspoedige toe
komst. 

De postzegel beeldt de meisjes van 
zeven en drie jaar en de vijfjarige jon
gen af op weg naar de tempel. In de 
rechter bovenhoek staan onder de 
landsnaam de tekens voor „sitji go 
san": zeven, vijf, drie. De jongen 
draagt een zak met snoepjes, waarop 
in zwart staat: „tji tose ame", hetgeen 

8. Setsu bun 
De lente begint volgens de oude Ja

panse kalender op de middelste dag 
tussen de winterzonnewende en de 
lentedagennachtevening, dat is 
4 februari In sommige streken van 
Japan wordt deze eerste lentedag als 
het begin van het nieuwe jaar be
schouwd, nieuwjaarsdag dus! Dien
tengevolge is 3 februari oudejaarsdag 
en deze laatste dag van het jaar wordt 
„setsu bun", de stilstandsdag tussen 
winter en lente genoemd. 

tt ̂  4̂ ' /> 
6. SE TSU 

tijd 

BU N 

scheiding 

Een van de hoogtepunten van oude
jaarsavond is het „mame maki", het 
bonen strooien, voor het „oni yarai", 
het verjagen van de duivel. Jong en 
oud zijn op de been en gooien onder 
de kreten van „oni wa soto, fuku wa 
utji", „duivel ga weg, geluk kom bin
nen", gepofte sojabonen naar denk
beeldige duivels, die door kinderen 
met maskers worden voorgesteld. Met 
deze vrolijke folklore wordt het nieuwe 
jaar ingehaald in de hoop op veel voor
spoed. 

Op de afgebeelde postzegel vluchten 
de duiveltjes voor de strooiende jon
gen. Deze jongen draagt een doosje, 
waarop het teken voor „fuku" (voor
spoed) staat; het doosje is een maat
beker voor rijst en bonen en dat duidt 
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er evenals het strooien op, dat het ge
bruik oorspronkelijk de betekenis had 
de goden een goede oogst af te sme
ken. Links boven wordt de naam van 
het feest vermeld: Setsu bun. 

^n è-
Copyright AMA NO KAN ICHI. 

„Op een partij zegels van Nederland en koloniën, alle uit
gave 1901, die de Haagse keurmeester en veilinghouder R. 
Boekema eind vorige maand werden voorgelegd, komt een 
tot dusver onbekende opdruk voor „ULTRAMAR", aange
bracht met een handstempel", zo schreven wij op bladzijde 129 
van het maartnummer 1965 en vroegen om opheldering over 
deze raadselachtige opdruk. 

De heer J. Poulie heeft het voorkomen van deze opdruk 
onderzocht en schrijft ons thans als volgt: 

„Voorzover ik weet is men er nog steeds niet in geslaagd 
een verklaring van deze „Ultramar"-opdrukken te geven on
danks het veelvuldig voorkomen daarvan; ik heb ze gezien op 
zegels van Italiaanse Levant, Italiaanse zegels met opdruk 
Albania, Bulgarije, Hongarije, Nederland, Nederlands-Indië, 
Curagao en Suriname. 

Inmiddels is mij gebleken dat de zegels met opdruk „Ultra
mar" kunnen worden beschouwd als specimen-zegels, die 
door de UPU te Bern zijn ontvangen zonder de opdruk „Spe
cimen". 

De hoeveelheden zegels, die door de UPU aan de Portugese 
postadministratie te Lissabon werden gezonden, zijn door deze 
administratie indertijd voorzien van een opdruk „Ultramar" 
indien de opdruk „Specimen" ontbrak. De Portugese post
administratie — die de zegels doorzond naar haar overzeese 
kantoren — heeft de opdruk aangebracht om te voorkomen 
dat de zegels anders dan uitsluitend als vergelijkingsmateriaal 
zouden worden gebruikt. „Ultramar" is het Portugese woord 
voor „overzee". De met deze opdruk bestempelde zegels, spe
cimen-zegels dus, blijken achteraf toch in de handel te zijn 
gekomen." 

De hierbij afgebeelde zegel werd gebruikt door de Italiaanse 
kantoren in Albanië en vóór de verzending als specimen naar 
haar overzeese kantoren door de Portugese postadministratie 
voorzien van de beschreven handstempelopdruk. 

De 
..ULTRAMAR' 
opdrukken 

^.y.^ai'iB 

EEN AARDIGE POSTHISTORISCHE VONDST Drs. A. M. yV. van der Willigen 

Onder de Nederlandse kleinrondstempels, welke tussen 
1877 en 1895 aan alle post- en hulppostkantoren werden ver
strekt, komen er een aantal voor die voor speciale doelein
den werden aangemaakt. Eén dezer categorieën is het 
kleinrond- (en later ook het grootrond-)stempel, dat te Am
sterdam, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam en Utrecht 
werd gebruikt met onderin de letters R.P.S.B. (^ Rijks-
postspaarbank) op de plaats waar normaal de uuraandui
ding staat. Deze stempels waren uiteraard bestemd voor 
stukken betreffende de spaarbankdienst waaronder spaar
formulieren, die tussen 1881 en 1896 konden worden beplakt 
met postzegels van 5 cent (of andere waarden tot een maxi
mum van ƒ 1,—). De postzegels op deze formulieren werden 
met de R.P.S.B.-stempels onbruikbaar gemaakt en — na 
inschrijving van het bedrag — enige tijd bij de Rijkspost-
spaarbank bewaard, maar daarna vernietigd. (Per 1 juni 
1896 werden speciale spaarbankzegels ingevoerd van 1 
en 5 cent voor deze spaarmethode, waardoor aan het ge
bruik van postzegels voor dit doel een einde kwam). 

Aan de vernietiging zijn slechts sporadisch enkele for
mulieren met aldus gestempelde zegels ontsnapt waardoor 
deze R.P.S.B.-stempels slechts zelden in verzamelingen 
voorkomen. 

Het merkwaardige feit doet zich echter voor, dat als uit
zondering juist vrij talrijke afdrukken van het kleinrond-
stempel Utrecht-R.P.S.B. bestaan, zowel op portzegels als 
op postzegels van 5 cent (meestal tot het jaar 1896) en op 
hogere waarden (50 et, 1 - 2,50 en 5 gulden) sinds 1896 tot 
omstreeks 1902. 

Zij waren steeds afgeweekt en zijn onbekend op gehele 
enveloppen of briefkaarten, zodat de andere doeleinden 
waarvoor dit stempel werd gebruikt onbekend waren. Vel-
linga en Korteweg vermelden weliswaar dit veelvuldiger 
gebruik van Utrecht-R.P.S.B., maar wisten blijkbaar even
min waarvoor het heeft gediend, anders dan voor spaar
bankformulieren en -boekjes. 

Onlangs kwamen wij echter op het spoor hiervan door het 
vinden van een zegel van ƒ 1,— van de emissie ,.Koningin 
met hangend haar", welke zegel nog niet was afgeweekt. 
Gedeeltelijk onder de zegel was op het papier te lezen 
„Plaats voor (de aanhechting van postzegels)" zoals dit 
op talrijke postale formulieren voorkomt en bovendien stond 

links „No. 252". Aan de hand van deze gegevens kon het 
Postmuseum ons helpen aan de bestemming van het for
mulier No. 252. Dit nummer bleek te behoren bij de bor
derellen (= lijsten) die tezamen met in te vorderen post-
kwitanties bij de postkantoren moesten worden afgegeven. 
Zij, die wel eens postkwitanties hebben laten incasseren, 
zullen echter weten dat tegenwoordig het incassotarief voor 

de post bij de uitbetaling aan de rechthebbende in één 
bedrag wordt ingehouden van het totaalbedrag der ingevor
derde kwitanties. 

Anderzijds zullen verzamelaars, die (ook) Nederlandse 
postzegels op gehele stukken verzamelen, misschien wel 
bekend zijn met het gebruik van postzegels op oude post
kwitanties. Na verder speuren in de postale voorschrif
ten bleek dat sinds de invoering der postkwitanties in 1871, 
tot 1896 het incassoloon met postzegels op elke kwitantie 
afzonderlijk moest worden voldaan maar dat in 1896 werd 
bepaald, dat voortaan het totale incassorecht van (soms 
100 kwitanties) op elk borderel met postzegels op deze for
mulieren moest worden voldaan. 

Toevallig was in ons bezit een gedeelte van de verza
meling van de bekende Utrechtse filatelist, wijlen Joh. 
Moesman, dat betrekking had op allerlei postale formulie-
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ren en daaruit kwam inderdaad een oud borderel No. 252 
met „Plaats voor de aanhechting van de postzegels" aan 
het licht benevens een met Utrecht R.P.S.B. gestempeld 
ontvangbewijs voor een dergelijk borderel en een post
kwitantie uit 1901, bestemd voor Utrecht, waarop hetzelfde 
stempel eveneens voorkwam. 

Hiermede was het raadseltje opgelost: de van deze borde
rellen afgeknipte zegels werden ruim 60 jaar geleden in de 
toen ook al gehouden Rijkspostzegelveilmgen verkocht en 
door de toenmalige kopers afgeweekt van de stukjes pa
pier, waarop zij zaten zonder dat men er aandacht aan be
steedde voor welk doel deze met UtrechtR.P.S.B. ge
stempelde zegels waren gebruikt. 

Door bovenvermeld toeval konden wij dit thans achterha
len en de veronderstelling lijkt gewettigd, dat destijds de 
postkwitanties aan hetzelfde loket van het postkantoor te 
Utrecht moesten worden aangeboden, waar ook de spaar
bankzaken werden behandeld. Aangezien deze frankering van 
borderellen tot 1 november 1919 bleef gehandhaafd, is hierme
de ook verklaard hoe het komt dat van de bontkraagemissie 
eveneens hogere waarden bestaan, die gestempeld zijn met 
de latere rechthoekige numeroteurstempels, welke de gro
tere postkantoren sinds ± 1898 op postkwitanties afdruk

/ / 
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7. Opgeplakte zegel van f 1,— met stempel UtrechtR.P.S.B. Links 
onder is nog luist zichtbaar het formuliernummer 252 behorende 
bij kwitantieborderellen. 

2. Een als postkwitantie in 1881 uit Heerenveen verzonden fidmaat
schapskaart van de vereniging „Thialf" met op de achterzijde 
„Zonder dit bewijs geen toegang op baan en zaal". Door het 
later vaststellen van een minimumformaat voor postkwitanties 
konden dergelijke kleine kaartjes daarvoor niet meer dienen. 

3. Borderel No. 252 waarop links onder een vak „Plaats voor de 
aanhechting der postzegels". 

4 Postkwitantie uit Leiden naar Utrecht van 1901, bij aankomst in 
de rechterbovenhoek gestempeld met het kleinrondstempel Utrecht
R.P.S.B. 

5 Postzegel van f 2,50 met langwerpig numeroteurstempel voor 
postkwitanties afkomstig van een kwitantieborderel. 

6 Enveloppe, gefrankeerd met een 114 centspostzegel en gestem
peld met het Amsterdamse kwitantiestempel waarin blijkens het 
opschrift een lidmaatschapsbewijs, vermoedelijk met extra gedrukte 
tekst, was ingesloten. 
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ken. Ook deze zijn echter schaars op postzegels, zodat zij 
op de borderellen vermoedelijk slechts bij uitzondering met 
dit model en als regel met de gewone ronde dagtekening
stempels zijn afgestempeld. Kennelijk onder het motto 
„Elke cent is er één" werd in 1878 nog bepaald dat post-
kwitanties, waarop nog gedrukte mededelingen voorkwa
men, afzonderlijk naar het drukwerktarief van 1 (later IV2 
respectievelijk 2) cent moesten worden gefrankeerd, weder
om door het opplakken van postzegels op de kwitanties 
zelf. Als de kwitanties bestonden uit of zich bevonden in 
een gesloten envelop moest deze volgens het briefpostta
rief zijn gefrankeerd. De onbruikbaarmaking van deze post
zegels geschiedde soms met de gewone poststempels, maar 
ook wel met de langwerpige numeroteurstempels, welke 
elders op de kwitanties werden afgedrukt. 

De gegevens voor dit stukje posthistorie zijn ons ten dele 
verstrekt door de heren J. Giphart (Postmuseum) en F. 
Blom die wij voor deze medewerking zeer erkentelijk zijn. 

UIT DE DODE NATUUR 
Fr. SMEKEN 

Fossielen UIA 

Ik ontving op de opstellen over fossielen enig commen
taar dat ik gaarne beantwoord. Waar de „dode" natuur zich 
bezighoudt met de (nog) levende blijken er enkele correcties 
nodig. Deze hebben betrekking op Fossielen II in het 
Maandblad van februari 1966, bladzijde 72. Al tien jaar 
lang tracht ik de „vis" te vangen die volgens Stanley Gib
bons fossiel zou zijn maar die in werkelijkheid een levende 
amfibie is en voorkomt in de grot van Postojna (zie af
beelding 1). Niet alleen heb ik deze postzegel nog niet kun
nen bemachtigen, ik ken hem alleen van een slechte re-
produktie, maar ik had kunnen weten, dat de axolotl in 
Mexico leeft en in Dalmatië de proteus. Mijn dank aan ir. 
Ferf. 

Een andere opmerking komt uit Zuid-Afrika. Welwitschia 
leeft in de Namib en niet in de Kalahari. Ik ken de plant 
helaas alleen uit Zuid-Angola, waar de woestijn lang niet zo 
bar is als verder zuidelijk en waar bovendien de naam 
Namib, voor zover mij bekend, niet wordt gebruikt en wel 
de naam Kalahari, die verder land-inwaarts een uitloper 
heeft. Ik geef gaarne ook deze correctie door, waarvoor ik 
dr. L. Vari van het Transvaal Museum te Pretoria, dank zeg. 
Bovendien: Welwitch was een tikfout; de naam van de 
geleerde luidt WELWITSCH. „Zijn" plant is zowel in Zuid-
West-Afrika als in Angola beschermd. 

Ook de „pootjes-vis" Latimeria lokte commentaar uit (af
beelding 2). Dr. SMITH (niet Smits) heeft hem beschreven 
als Latimeria chalumnae, een suborde van de Coelacanth-
achtige vissen. De naam van MALAN is in Malania an-
jouanae vereeuwigd omdat hij dr. Smith een speciaal vlieg
tuig ter beschikking stelde om zelf het tweede exemplaar, 
dat van deze zeldzame vis werd gevonden, op te halen. 

Tenslotte kreeg ik nog een aardige aanvullende tip op 
het laatste artikeltje, dat over de verspreiding van schel
pen door pelgrims gaat (maartnummer, bladzijde 126). In 
het boekje „Filatelie in klein bestek" van F. ARNAU, be
werkt door H. KOOPS, komt op bladzijde 161 de afbeelding 
voor van een Spaanse eerstedagenvelop, gedateerd 1 maart 
1954, voor een zegel ter ere van het Ano Santo 1954 van 
Santiago de Compostela. De op de envelop afgebeelde 
persoon heeft een schelp op zijn hoed en een tweetal schel
pen op zijn mantel. 

FlP-secretaris Maingay was Nederlander 

Toen in 1926 de „Federation Internationale de Philatelie" 
was opgericht benoemde het bestuur een secretaris. Degene 
die als eerste deze functie vervulde was de Nederlander 
P. J. Maingay. De Franse naam, die van de Kanaaleilan
den afkomstig is en de woonplaats Brussel hebben de schrij
ver van het artikel over het veertigjarig bestaan van de 
FIP (aprilnummer( bladzijde 171) in de veronderstelling 
gebracht dat de eerste secretaris een Belg was. Wij danken 
deze rechtzetting aan een ver familielid van de heer Main-
gay, dr. W. van Konijnenburg te 's-Gravenhage. 

INGEZONDEN 

Beeldfilatelie 

In het Maandblad van Februari j.1. komen twee ingezon
den stukken voor in verband met mijn ingezonden stuk in 
het Maandblad van October 1965. Het doet mij zeer vreemd 
aan daaronder te zien staan: „discussie gesloten". Ik 
meende toch wel het recht op het laatste woord te mogen 
hebben! Dat ik niet reageerde op het bijschrift bij mijn 
stuk is begrijpelijk: op een dergelijk minderwaardig ge
schrijf is geen antwoord mogelijk! Temeer daar het niets 
trachtte te bewijzen! Tekenend is wel dat het niet voluit on
dertekend was, hoewel ik wel aanneem dat het afkomstig 
was van een kopstuk der beeldverzamelaars, in nauw 
verband staande met de redactie die hem inzage gaf van 
mijn stuk vóór de publikatie. Maar de beeldverzame
laars schijnen een streepje voor te hebben bij de redactie 
van dit philatelistisch maandblad en behoeven in hun woor
denkeus blijkbaar niet zoo zorgvuldig te zijn. 

Ik zou in verband met een voorval van een aantal jaren 
geleden haast aannemen dat dit altijd het geval is ge
weest. 

Immers in 1952 werd door den heer Peelen, groot voor
stander der beeldverzameling, in het Maandblad zware 
kritiek uitgeoefend op de ITEP, in het bijzonder omdat hij 
vond dat men de plaatjes van kardinaal Spellman min
stens in de erehof had moeten tentoonstellen. Ook in het 
blad „Ons Stokpaardje" bleef van de opzet der tentoonstel
ling weinig goeds over. 

Ik voelde mij daar persoonlijk door getroffen, daar ik 
de kaderplaatsing had verzorgd en meende dat dit nogal 
goed was geschied. 
Mr. Wolff de Beer, voorzitter van de jury, had mij ten
minste er persoonlijk voor bedankt en gezegd dat de syste
matische opstelling de taak van de jury aanzienlijk had 
verlicht. Ook meende ik dat de catalogus, die door den 
heer v. 't Haaff en mij was samengesteld, zeer duidelijk 
was. Deze was ook al aangevallen door deze beeren. Het 
heeft mij toen veel moeite gekost een verweer daarop op
genomen te krijgen daar men het te scherp vond. Tenslotte 
is het geschied door bemiddeling van den heer Poulie, 
waarbij eenige woorden geschrapt werden met mijn toe
stemming. 

En nu wordt onmiddellijk onder mijn uiterst kalm gesteld 
stuk een bijschrift geplaatst, dat o.a. door iemand, mij per
soonlijk voordien niet bekend, in een aan mij gerichte brief 
als „onhebbelijk" werd gequalificeerd. Het ingezonden stuk 
van den heer Visscher duidt daar ook al op. Verder kon ik 
bij navraag bij mij bekende Philatelisten alleen sympathie 
met mijn stuk constateren, op één enkele uitzondering 
na, misschien om clubpolitieke redenen. 

Ik constateer dat ook in het stuk van de heer van Bue-
ren vermeden wordt eenig bewijs, dat het beeldverzamelen: 
„Philatelie" (d.i. mijn inziens: „postzegelkunde") is, te le
veren. 

In mijn stuk heb ik het beeldverzamelen heelemaal 
niet aangevallen, alleen kan ik het geen „Philatelie" noe
men en daar blijf ik bij. 

A. G. FERF. 
(Discussie thans in alle ernst gesloten). 
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DE TUBERCULOSEZEGELS VAN 
NEW SOUTH WALES VAN 1897 
M. J. van Heerdt-Kolff, FRPSL 

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn de Tuberculose-
zegels van New South Wales van 1897 verschenen ter ge
legenheid van het zestigjarig regeringsjubileum van Ko
ningin Victoria, de eerste zegels met de status van post
zegel die voor een liefdadig doel werden uitgegeven. 

Het eigenaardige is dat zij eigenlijk niet onder postzegels 
gerangschikt kunnen worden vanwege hun uitvoering. 
Het zijn feitelijk niet meer dan een paar etiketten; vooral 
de zegel van 2/6 is een kakelbont geheel van rood, blauw 
en verguldsel. 

De 1 penny-zegel, die voor 1 shilling werd verkocht, stelt 
een stervende vrouw voor die door een engel wordt onder
steund. Op de achtergrond zien wij een berglandschap te
gen een sterrenhemel. De figuren zijn in wit met bruine 
contouren tegen een bruine hemel, de randen en Inschrif
ten, ten dele in diapositief, zijn leigrijs. Onder de afbeel
ding op de voorgrond staat de bijbeltekst „But the greatest 
of these is charity". 

De 2V2 pence-zegel, die voor 2/6 werd verkocht, stelt 
twee in het wit geklede vrouwenfiguren voor; de ene vrouw 
staat in het water (een bron?), terwijl zij op de andere 
vrouw steunt. Op de bandelier boven de vrouwen staat: 
„Redifico". Ter linkerzijde zien wij twee margrieten (?), 
ter rechterzijde twee rode asters. Op beide zegels komt 
het Inschrift „Consumptives home" (sanatorium) voor. De 
1 penny-zegel draagt de jaartallen van het diamanten jubi
leum van koningin Victoria „1837-1897", de 2V2 pence-zegel 
het Inschrift „DIAMOND JUBILEE". 

De Yvert-catalogus vermeldt deze zegels onder „Nouvelle 
Galles", 1897; 60e anniversaire de la reine Victoria (num
mers 79 en 80). 

De opbrengst van de toeslag op de zegels was bestemd 
voor de bouw van een sanatorium. De ontwerper van de 
zegels was Charles Turner uit Sydney. De oplage van de 
1 penny-zegel was 40.000, die van de 2V2 pence-zegel 10.000 
exemplaren. De periode van verkoop en geldigheid was 
vastgesteld op twee maanden. 

Bron: „New South Wales Novelties", The London Phi
latelist, Deel VI, 1897, bladzijde 236. 

PERSONALIA 
J. C. Schäfer erevoorzitter van „De Philatelist" 

Tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Vereni
ging „De Philatelist" is de heer J. C. Schäfer benoemd 
tot erevoorzitter. 

Gedurende een vijftiental jaren heeft de heer Schäfer als 
voorzitter „De Philatelist" geleid terwijl hij voordien ook 
al enige jaren zitting had in het bestuur. 

Niet alleen „De Philatelist" is hem dank verschuldigd 
maar ook de gehele Nederlandse filatelie. Hij was een der 
bezielende krachten bij de oprichting van het Nederlands 
Filatelistisch Centrum (N.F.C.) en is daarvan nog steeds 
een zeer actief bestuurslid; menige vereniging ontvangt 
door zijn bemiddeling de interessante lezingen met bijbe
horende dia's. 

Eerder was hij ook bestuurslid en voorzitter van de Ver
eniging Nederland-Israël Philatelie (N.I.P.). 

Wij hopen de heer Schäfer nog vele jaren als erevoorzit
ter te mogen behouden. P. W. WAP 

WIJ LAZEN VOOR U... 
H. L. J. Weidema 

Nederland in de Internationale filatelie 
In zijn serie „Erfahrungen mit Versandstellen für Samm

lermarken" in „Der Sammler Dienst" vertelt E. Schmidt 
ditmaal over de Nederlandse Filatelistische Dienst. Hij 
is hier in alle opzichten best over te spreken en conclu
deert, dat hier mensen aan het werk zijn die in alle op
zichten met de w^ensen van de verzamelaars vertrouwd 
zijn. Alle lof voor de heer Kiggen en zijn mensen. 

Heel wat minder te spreken is men, gezien de kritiek 
in verschillende bladen, over de „vergeten" Nederlandse 
huwelijkszegel en de fout bij de Antilliaanse zegel. Neder
land heeft hiermee in het buitenland wel een heel slechte 
beurt gemaakt. De Italiaanse „Il Collezionnista" brengt 
ter illustratie van een artikel hierover een portret van het 
prinselijk paar. Dat er zelfs nog geen speciaal stempel van 
af kon, vindt men wel heel erg. De Bundespost heeft hier
voor wel gezorgd, want in Hitzacker, met welke plaats
naam wij inmiddels wel vertrouwd zijn geworden, is van 
10 maart tot 9 april een bijzonder stempel in gebruik ge
weest met een kroon, de huwelijksdatum en de letters 
B en C. In de „Briefmarken Spiegel" staat er ook een af
beelding van. Helaas is dit stempel pas achteraf aange
kondigd, zodat er op de 10e maart zelf slechts een beperkt 
aantal herinneringskaarten en enveloppen zijn afgestem
peld. Dit zal wel weer tot speculatie leiden. 

Bij gebrek aan beter brengt de „Deutsche Zeitung für 
Briefmarkenkunde" nu maar een verhaaltje „Amsterdam 
im Markenbild". Na de 545 bruggen is het Rijksmuseum 
aan de beurt, waarbij de schrijver, W. Grothe, dit de ge
legenheid vindt de Rembrandt-series van 1930 en 1956 on
der dit thema onder te brengen. Daarna volgen de zegels 
met de beeltenissen van onze regerende vorsten sinds 1814 
omdat deze in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zijn ge
kroond. Tenslotte de Nieuwe Kerk en het Koninklijk Pa
leis, werkelijk Amsterdamse gebouwen op Nederlandse ze
gels. Dit alles is wel heel summier. Behoren de in Am
sterdam thuishorende schepen hier ook niet onder, staat 
het beursgebouw op de 7-cents zomerzegels van 1955 ook 
niet in Amsterdam, zijn er in 1928 in Amsterdam geen 
Olympische Spelen gehouden en is Vondel niet evenzeer 
met Amsterdam te vereenzelvigen als Rembrandt? Dit is 
wel een slecht artikel uit beeldfilatelistisch oogpunt. 
PTT en de verzamelaars 

Evenals in andere Duitse bladen lezen we in het inlei
dend artikel „Rund um die Philatelie" van Joachim Krebs 
in „Der Sammler Dienst", dat men bij onze oosterburen nu 
niet zo te spreken is over de jongste porto verhogingen van 
de Bundespost. Dat gaat daar nu eenmaal niet met zulke 
kleine stapjes als bij onze Tante Pos, maar het porto voor 
een binnenlandse brief is in één keer van 20 op 30 Pf ge
bracht. Overigens is dit tarief van 20 Pf 18 jaar in gebruik 
geweest. In deze 18 jaar is in Nederland het binnenlandse 
briefporto van 10 cent op 20 cent gebracht, dus een verho
ging van 100 pet. tegen 50 in Duitsland, maar uiteindelijk 
is het Duitse tarief nu belangrijk hoger dan het onze. 
Wel vragen we ons af hoe het nu moet gaan met de één
wording van de tarieven binnen de EEG. Indertijd is er 
een streeftarief genoemd dat ongeveer overeenkwam met 
25 Pf. Moeten alle tarieven nu weer opgetrokken worden 
aan het nieuwe Duitse tarief? De tijd zal het leren. 

Nu men toch zo lekker aan het mopperen is op de Bun
despost, neemt Joachim Krebs ook weer eens de toeslag 
onder de loep die men betalen moet bij het bestellen van 
zegels bij de filatelistische diensten in Frankfurt en Ber
lijn. De Bundespost wil deze toeslag beslist niet laten val
len, al verdient men miljoenen aan de verzamelaars door 
niet gepresteerde diensten voor alle zegels die ongebruikt 
in stockboeken en albums verdwijnen. Over het aantal hier
van is men het niet eens. Van verzamelaarszij de schat men 
het op vijf miljoen stuks per emissie, de Bundespost be
weert, dat het maar één miljoen is. Joachim Krebs schat 
het „ergens tussen de 2 en 5 miljoen". 

In Engeland is wèl bekend gemaakt hoe deze zaak ligt. 
In de „Briefmarken Spiegel" beschouwt Lothar Krüger 

De 28 bijzondere zegels van 1965 en begin 1966 hebben daar 
124.000 pond gekost, waar tegenover staan 590.000 pond aan 
inkomsten door verkoop aan verzamelaars zodat de Brit
se posterijen (in Nederlands geld omgerekend) een slordi
ge 4,5 miljoen gulden hieraan heeft verdiend. 

(Vervolg op bh. 232) 
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WIJ ONTVINGEN 
DE AERO-PHILATELIST, maandblad van de Nederland-
sche Vereeniging van Aero-Philatelisten „De Vliegende 
Hollander", 29e jaargang, nummer 4, april 1966; JUBI
LEUMUITGA VE ter gelegenheid van het dertigjarig be
staan van de vereniging; onder redactie van C. J. M. M. 
van der Zijden, Kaakstraat 152, Eindhoven. 

Niet minder dan 48 bladzijden omvat deze uitstekend uit
gevoerde jubileumuitgave die bovendien verlucht wordt door 
43 illustraties, waarvan 27 grootformaat afbeeldingen, voor
namelijk van luchtpostenveloppen op ware grootte. 

Belangrijker nog dan de vorm is de inhoud: een keur van 
artikelen van bijzonder filatelistisch belang. Daarbij zijn 
twee bijdragen uit het buitenland; Horst Aisslinger schrijft 
over „Die DoX-Flugpostmarken" en H. Eric Scott over 
„Early British Balloon Flights". 

Niet minder interessant zijn de artikelen van H. v. d. 
Made over „Luchtvaartvignetten van Nederland (tot 1920)", 
van de in Sao Paulo wonende K. Filet over „De Brazi
liaanse Luchtpost", van drs. J. Boesman over „Nieuwe 
vondsten van de Indiëlijn-post", van C. J. M. M. van der 
Zijden over „Zeldzame luchtpostdocumenten" (Noorwegen 
1920-1940; en C. B. Nicolas over de filatelistische consequen
ties van de expeditie naar het Sterrengebergte in Nieuw-
Guinea. 

De jarige vereniging heeft met dit nummer een waar
dige bijdrage geleverd tot de studie van de aerofilatelie, 
een prestatie die alleszins in overeenstemming is met de 
leidinggevende plaats die zij met haar vierhonderd leden 
in Europa inneemt. Gaarne sluit de redactie van het 
Maandblad zich aan bij hetgeen de voorzitter van de ver
eniging, de heer Boesman, in zijn inleiding tot deze jubi
leumuitgave schrijft en wenst ook zij „De Aero-Philate-
list" een hoge vlucht toe. 

GILLES. 

HET NOORDERLICHT, mededelingenblad van de Neder
landse Filatelisten Vereniging „Skandinavië", 2e jaargang, 
nummer 3; redactie: Breitnersingel 46, Rotterdam-13. 

Het bestuur van de N.F.V. „Skandinavië" presenteert 
met enige trots een nieuw „Noorderlicht". En terecht, 
want het zevende nummer vertoont een nieuwe gedaante: 
een voorgedrukt omslag van kartonpapier en een aantrek
kelijk formaat (17 x 2IV2 cm) voor de gestencilde inhoud. 

Opnieuw heeft de redactie belangwekkende bijdragen we
ten te verkrijgen. J. Dekker schrijft over „Zweden 1910-
1920; frankeer- en dienstzegels" en geeft daarbij een ta
bellarisch overzicht van watermerk en tandingen. C. 
Nieuwland beschrijft het standpunt van de Finse Filatelis
tenbond over het verzamelen van de Finse postzegels van 
1891-1917. G. J. S. bewerkte een artikel uit de „Scandina
vian Scribe" over Denemarken nummer 1, terwijl voorts 
het slotartikel over het postverkeer per stoomschip in 
Noorwegen, van de hand van C. J. M. M. van der Zijden, 
werd opgenomen. 

Een aantal tekeningen steunen de tekst van dit interes
sante tijdschrift. 

DE BEELDFILATELIST, nieuws van de studiegroep 
„Ruimte en Atomen"; redaktie F. R. BIoem-Groningen, 
J. Bosch-Zwanenburg, J. Haeseker-Haarlem, H. Schiks-
Utrecht. Redactieadres: Jac. van Ruysdaelstraat 82, Gro
ningen. 

Het blad, dat 46 bladzijden tekst en 10 fotopagina's om
vat, is voor een belangrijk deel gewijd aan nieuwe uitgif
ten op het terrein van de ruimtevaart. Voorts worden de 
onderwerpen „Atomen", „Astronomie" en „Meteorologie" 
behandeld. Het opnemen van aparte fotobladen achterin 
is praktisch. 

Bij de rubriek „Meteorologie" vond een redactiewisseling 
plaats. De heer H. Schiks, Hooft Graaflandstraat 27, 
Utrecht is thans redacteur. 

Overvloed van werkzaamheden, zo schrijft de heer F. R. 
Bloern in zijn voorwoord hebben de verschijning vertraagd. 
Het is mede daarom jammer dat de uitgave niet geda
teerd is. 

THE STAMP & COIN COLLECTOR, maandblad van „H-R. 
Productions, Inc.", New York, Volume 3, Number 1, Jan
uary, 1966; redacteur en uitgever Herbert Rosen. 

Het is wat wonderlijk het januarinummer van Herbert 
Rosens lijfblad pas in april te ontvangen, maar het is nog 
niet te laat om melding te maken van zijn hoofdartikel 
waarin hij, na een korte beschrijving van de ICEM-actie, 
vaststelt dat de wijze waarop deze postzegeluitgifte werd 
uitgevoerd een zeer welkome afwijking is van de commer
ciële exploitatie van hiermede te vergelijken uitgiften in 
de afgelopen jaren. 

Het nummer bevat onder andere, behalve een viertal le
zenswaardige artikelen over Franklin D. Roosevelt als ver
zamelaar èn als ontwerper van postzegels, een geïllustreerd 
artikel over de Nederlandse kinderzegels 1965. 

Naast de afbeeldingen van de zegels is het plaatje o r i e -
nomen van de prijsuitreiking door de hoofddirecteur der 
posterijen, de heer A. G. de Vries. 

PHILATELIC LITERATURE REVIEW. Eerste kwartaal-
nummer van 1966. Prqs 50 dollarcent. Uitgave van de Phi
latelic Literature Association van de American Philatelic 
Society. Adres: Daniel W. Vooys, Postbus 187, Canajo-
harie. New York, 13317, USA. 

Het eerste nummer van de vijftiende jaargang van dit 
Amerikaanse kwartaalschrift bevat een bibliografie van 
Portugese filatelistische literatuur, samengesteld door lui
tenant-kolonel A. Guedens de Magalhaes en in het Engels 
vertaald door de heer A. Woodbridge, bibliothecaris van de 
Portugese Philatelie Society of Great Britain. De lijst be
vat niet alleen Portugese maar ook buitenlandse geschrif
ten van allerlei aard, zoals catalogussen, verhandelingen 
en artikelen, chronologisch geordend naar het jaar van ver
schijning. De heer Robert Higgins, voorzitter van de Inter
national Society for Portuguese Philately (I.S.P.P.) heeft 
het geheel gereed gemaakt voor publikatie en Wilbur Katt-
ner heeft een beknopt geschiedkundig overzicht van de 
I.S.P.P. bijgedragen. 

Dr. Henryk Szancer geeft in hetzelfde nummer een bi
bliografisch overzicht van „Pharmacy in Philately" (Art-
senijbereidkunde in postzegelkunde), waarin zowel artike
len van farmaceutische als van filatelistische strekking zijn 
vermeld. 

BOEKENPLANK 
DE EERSTE NEDERLANDSCH-INDISCHE POSTZEGEL, 
plaatreconstructie en afstempelingen; een nieuwe vondst; 
door W. J. A. Arratoon; boekje samengesteld uit fotoko
pieën van het oorspronkeiyke, getikte, manuscript; 14 blad
zijden, formaat I4V2 x 20*/2 cm. 

Het boekje is voor een deel een beschrijving van de ont
wikkeling der plaatreconstructie van de eerste twee ze
gels van Nederlands-Indië van de dertiger jaren af tot he
den. Het verhaalt hoe met paren, strippen, blokstukken 
en randzegels de legpuzzel is volbracht. 

Op een vijftal pagina's worden alle honderd zegels afge
beeld. Op deze afbeeldingen zijn echter niet of hoegenaamd 
niet de kenmerken van de verschillende zegels te zien. 

Summier wordt behandeld de aanmaak der zegels bij 
's Rijks Munt te Utrecht. De vervaardiging van de trans
fer-rol geschiedt echter niet doordat de stempel op een 
ander stuk staal wordt overgebracht, waarna dit tot een ci
linder wordt gebogen. 

In het boekje worden ook enkele afstempelingen genoemd 
die op de zegels voorkomen. 

„De nieuwe vondst" van de heer Arratoon is het bewijs, 
dat er niet — zoals in andere literatuur wel is medege
deeld — twee platen, doch slechts één plaat is geweest. Het 
bewijs kon echter veel gemakkelijker geleverd worden door 
bestudering van de zich in het Postmuseum bevindende 
vellen van de rode proef zonder pijlen (op negen zegels na 
een compleet vel) en het complete vel van de getande 
blauwe kleurproef met pijlen. Vergelijking van deze vellen 
voert onomstotelijk tot de conclusie, dat beide van dezelf
de plaat zijn gedrukt. 

J. F. CLEIJ 
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A Magyar Béiyegek Monografiäja (De monografie van de 
Hongaarse Postzegels); deel I; uitgave Mabéosz, Boeda
pest. 

Begin 1966 verscheen in een oplage van 10.000 exempla
ren het eerste deel van een monografie die het standaard
werk van Hongarije gaat worden. 

Het ligt in de bedoeling om binnen twee jaar ook de an
dere drie delen te doen verschijnen. Het gehele werk zal 
ongeveer 3.500 bladzijden omvatten. 

De opzet van deze monografie is de volgende: 
Deel 1: De geschiedenis van de Hongaarse filatelie en 

het postwezen; 
Deel 2: Voorlopers en de Oostenrijkse post in Hongarije; 
Deel 3: De Hongaarse klassieke zegels; 
Deel 4: De Hongaarse uitgiften nä de klassieken + register. 

Men mag deze uitgave in zover een unicum noemen, om
dat alles, wat anders in verspreide studies gepubliceerd 
wordt, in een standaardwerk is verenigd. Dit was wat be
treft Hongarije ook voor de Hongaarse verzamelaar wel bit
ter hard nodig. Behalve individuele publikaties, artikelen in 
het Hongaarse maandblad, de Oostenrijkse „Donaupost", 
bestond er geen literatuur over de Hongaarse zegels. 

Het voor mij liggende eerste deel, gedrukt op kunstdruk
papier, bevat 659 pagina's en 1211 afbeeldingen. De afbeel
dingen, behalve die van de stempels, zijn iets wazig. 

In dit deel wordt zeer veel aandacht besteed aan de ge
schiedenis van de Hongaarse filatelie, de geschiedenis van 
de frankering, vervaardiging van de zegels, papiersoorten, 
watermerken, drukfouten, afstempelingen van de voorlo
pers tot en met de huidige stempels. 

Wat betreft de stempels is men uitgegaan van enige basis
typen, die als maar onderverdeeld worden. Men heeft dus 
niet het systeem van de Oostenrijker Müller gevolgd die 
steeds naar bepaalde afbeeldingsgroepen verwijst. Het 
Hongaarse systeem is minder overzichtelijk, vooral omdat 
men tot en met de stempels 1960 gaat. 

Nogmaals, voor de Hongarije-verzamelaar een enorme 
steun om tot een tentoonstellingsobject te komen. 

Het zou bijzonder verheugend zijn als „Mabéosz" van dit 
standaardwerk in het Duits of Engels een uittreksel zou 
kunnen publiceren, waarbij veel weggelaten zou kunnen 
worden. Een samenvatting van de voorlopers af (Oostenrijk 
tot en met 1871 vindt men in Müller), van 1871 tot en met 
1898, zou al een grote internationale aanwinst zijn. De Hon
gaarse taal is namelijk voor andere volken een te harde 
noot. 

Met grote belangstelling zien wij de volgende delen te
gemoet. 
Rotterdam, G. SZEGEDI 

AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 

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

EXPOSITIES: 
- NIEUW: Nederland 1872. Greep uit 

de voorgeschiedenis. 
- Plaatreconstructie van Nederland 

1852 Beent, drukplaat l l l (fragment). 
Zegels met de tekeningen van hun 
kentekens. 

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

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

in plaatdruk, boekdruk, rasterdiep
druk en offsetdruk. 

- De postzegels van Algeri je, Angola, 
Cyprus, Dahomey, Frans West-
Afrika, Laos, Malaw/i, Marokko, 
Mauretanie, Nyasaland, Opper-
Volta, Rhodesië, Roeanda-Oeroendi 
(Rwanda, Boeroendi), Spanje, Tu
nesië en Zambia. 

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

Indie. 
- De schrijfcultuur: schri j fmaterialen, 

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

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

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

1966 
21-30 mei-
Washington. Internationale f i latel ist ische ten
toonstell ing (SIPEX), onder F.I.P-patronaat. 

23-24 mei: 
's-Gravenhage 415e vei l ing J. L. van Dieten. 
28 mei: 
Televisierubnek ,,Onder de loep" van Joop 

28-30 mei 
Spa. ,,Het eeuwfeest van de emissies 1865-
1866 van België" , tentoonstel l ing ter gele
genheid van het zestigjarig bestaan van de 
,,Cercle Royal Philatélique de Spa" . 

28-30 mei-
Nieuwpoort (Westvlaanderen). Propaganda-
tentoonstelhng van de Postzegelklub van de 
Westhoek in samenwerking met de ,,Club 
Philatélique des Inval ides" te Brussel. 

7-13 juni 
New York. Zesde congres van de Federation 
Internationale des Sociétés Aérophi latél iques 
(FISA). 

9 juni-
Londen. Veil ing Harmer Rooke & Co., Po
len, Rusland, Italiaanse Staten. 

10 juni : 
Londen Veil ing Harmer Rooke & Co., zeld-
zaamheden. 
10-12 juni: 
New York. , ,Aeropex", internationale lucht
post- en ruimtevaarttentoonstell ing onder 
FISA-patronaat. 
11-15 juni: 
Helsinki, Finland. Postzegeltentoonstell ing 
„Nordia 1966". 
14-17 juni: 
Brighton. ,,48th Philatelic Congress of Great 
Br i tain", Grand Hotel; met leertentoonstel-
ling. Inlichtingen- E. F. Hugen, Hon. Secre
tary-General, 3 The Woodlands, London 
Road, Withdean, Brighton 6, Sussex, Groot-
Brittannie. 
19 juni 
Dinslaken Internationale ruildag. 

25 juni-
Televisierubriek ,,Onder de loep" van Joop 
Kiggen: Franse kastelentocht op postzegels. 

1967 
11-21 mei: 
Amsterdam AMPHILEX 
postzegeltentoonstell ing i 

'67, internationale 
1 het RAl-Qebouw. 

POSTZEGELS VAN SURINAME 
Achtentwintig Surinaamse postzegels in veelkleurendruk 

sieren de omslag van het decembernummer van Bauxco-
Nieuws, het maandblad dat de Suralco (Suriname Aluminium 
Company) voor haar werknemers en hun gezinnen uitgeeft. 

De zegels dienen ter introductie van een ongesigneerd 
artikel waarin onder de titel „Suriname's Postzegels" op 
populaire wijze de functie van de postzegel, de geschiedenis 

van het Surinaamse port en postwezen en adviezen voor het 
verzamelen zijn verwerkt. 

Wij lezen daarin dat onder leiding van postdirecteur E. Lede 
in totaal 200 mensen in de elf postkantoren van Suriname 
werken. Hierbij zijn inbegrepen de „postgaarders" die soms 
diep in het bos in het binnenland zitten. De leden van de 
postzegelvereniging in Suriname vergaderen elke eerste vrij
dag van de maand in hotel Torarica. 

Het artikel is verlucht met niet minder dan 35 veelkleurige 
afbeeldingen van postzegels. 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RUILDAGEN 

BERG EN DAL 
Internationale ruildag 

Op tweede paasdag werd in Berg en 
Dal de jaarlijkse internationale ruil
dag van de Gelderse Filatelisten
vereniging „De Globe" gehouden. Deze 
ruildag begint zo langzamerhand een 
traditie te worden en een paasmaan
dag zonder postzegels in Hotel Erica 
kan men zich in het Gelderse niet meer 
voorstellen. Deze traditie blijkt uit de 
vele bekende gezichten die men ieder 
jaar weer tegenkomt. Een bewijs dat 
deze ruildag in een behoefte voorziet, 
al geschiedt de uitbreiding van het 
postzegelbezit door de verzamelaar 
tegenwoordig meer door koop en ver
koop dan door ruil. 

Het totaal aantal bezoekers wordt 
door de organisatoren op 600 geschat, 
waarvan velen van de andere zijde van 
onze oostgrens. Met een achttal han-
delarenstands vulden zij de gehele dag 
twee zalen en een serre van Hotel 
Erica. „De Globe" kan weer op een 
geslaagd evenement terugzien. 

W. 

HEERLEN 
Limburgse Filatelistendag 

Op zaterdag 26 maart organiseerde 
de Postzegelvereniging „Heerlen" in 
het Pancratiushuis te Heerlen de Lim
burgse Filatelistendag. Het program
ma, dat geheel door eigen leden werd 
verzorgd, omvatte een tentoonstelling, 
een veiling, een ruildag en een lezing 

| ^ j _ door ir. C. Daleboudt. De programma
onderdelen werden in verschillende 
lokaliteiten gehouden zodat de mani-

^. festaties ongehinderd konden worden 
fe afgewikkeld. Niet minder dan driehon-
F^ derd bezoekers vulden de zalen in het 

Pancratiushuis; zij waren allen zeer 
tevreden over de goede organisatie en 
ook de voorzitter van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen, 
nir. G. W. A. de Veer, wiens aanwe
zigheid bijzonder werd gewaardeerd, 
sprak zijn voldoening hierover uit. 

De lezing — met dia's van het Ne
derlands Filatelistisch Centrum — had 
tot onderwerp „Tandingen en Water
merken". De heer Daleboudt moti
veerde zijn voordracht door te stellen 
dat bij de sterke groei van de vereni
gingen vele jonge verzamelaars be
hoefte hebben aan voorlichting om
trent een aantal begrippen van alge
mene aard in de filatelie. Maar ook 
gevorderden hebben met zijn betoog 
over de typen tandingen, het ontstaan 
van verschillen en het meten, over de 
papierfabrikage en het aanbrengen 
van watermerken, hun kennis kunnen 
verrijken. 

De kleine tentoonstelling trok veel 
belangstelling. De kaders, eigendom 
van de Postzegelvereniging „Heerlen" 
en vervaardigd naar een verbeterd 
ontwerp van ir. W. Schlösser, volde
den zeer goed. Het geëxposeerde ma
teriaal verleidde sommigen tot een 
hoog bod onder de motivering dat de 
kwaliteit grotere exposities waard was. 

Deze kleine tentoonstellingen hebben 
het nut dat belangstellenden kunnen 
zien wat ook hun mogelijk is. De expli
catie maakt ook duidelijk waarom iets 
bijzonder of uniek is. Uit de vele inge
wonnen informaties bleek wel, dat 
vooral voor beginnende verzamelaars 
aanschaf van soort album alsook opzet 
en opmaak vaak grote moeilijkheden 
opleveren. Hieraan kan dan ook niet 
voldoende aandacht worden geschon
ken. 

Hoe groot de belangstelling voor ruil 
en voor de zegel als zodanig ook moge 
zijn toch dient de aandacht ook op an
dere facetten van het verzamelen ge
vestigd te blijven. Het geven van voor
lichting in verenigings- en regionaal 
verband is en blijft noodzakelijk. Het 
houden en organiseren van voorlich
tingsbijeenkomsten, zoals deze Lim
burgse Filatelistendag, naast grote na
tionale en internationale ruildagen en 
tentoonstellingen, voorziet zeer zeker 
in een dringende behoefte. 

C. VAN DISHOECK. 

's-HERTOGENBOSCH 
Jubileumtentoonstelling 

Ter gelegenheid van het zevende lus
trum van de 's-Hertogenbossche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars 
werd van 15 tot en met 17 april 1966 
in het Jeroen Boschhuis te 's-Hertogen-
bosch een jubileumtentoonstelling ge
houden. 

Een verenigingstentoonstelling is 
een combinatie van uitersten. Naast 
verzamelingen die al meermalen op 
„nationale" tentoonstellingen prijzen 
behaalden ziet men de eerste schuch
tere inzending van iemand die, omdat 
het bestuur zo aandrong, zijn verza
meling waar zoals hij zelf wel weet 
nog o zo veel aan ontbreekt, nu ook 
maar eens wil laten zien. De 's-Herto
genbossche tentoonstelling bevestig
de deze regel. Behalve de verzameling 
„Nederland 1864" van de heer Cleij, ba
sis van het bekende handboek, die in 
Groningen „goud" verwierf zagen we 
ook landenverzamelingen op voordruk-
bladen, en sommige zelfs nog verre van 
volledig. Voor vele bezoekers waren 
echter deze laatste verzamelingen 
juist aantrekkelijk, omdat ze eens kon
den vergelijken. „Die serie heb ik ook" 
kan men zijn meegetroonde gade en 

kroost wel zeggen bij een gewone lan-
denverzameling, maar niet meer bij een 
zeer gespecialiseerde collectie met al
lerlei bijzonderheden die de huis-, 
tuin- en keukenverzamelaar ontgaan. 
En laten wij toch niet vergeten dat 
de meeste verzamelaars dit in feite 
zijn. 

Waren de gespecialiseerde verza
melingen er niet, er zou weinig te le
ren zijn en voor de vergevorderden zou 
het bezoek niet aantrekkelijk zijn. 
Maar voor de gewone verzamelaar 
is het prettig te zien dat er velen zijn 
zoals hij, die verzamelen alleen omdat 
ze er plezier in hebben en zonder we
tenschappelijke of specialistische aspi
raties. 

Maar laat ons na dit theoretische 
ommetje terugkeren tot de tentoonstel
ling: 44 inzendingen in 136 kaders is 
in elk geval een aardig resultaat voor 
een zuivere „verenigingstentoonstel
ling". Het bewijst dat er in Den Bosch 
niet alleen op zijn tijd carnaval ge
vierd maar ook serieus filatelie wordt 
bedreven. 

Nemen we als voorbeeld maar eens 
de verzameling „Hongkong" van de 
heer Van de Mortel. Om dit land „vol
gens Yvert compleet" te krijgen is niet 
zo heel moeilijk. Maar in deze verza
meling, waarvan ik bij het schrijven 
van het verslag al niet meer weet of ze 
volgens Yvert compleet was, zien we 
waar die zegels nu allemaal gebruikt 
zijn. Exemplaren afgestempeld in vele 
plaatsen in China, vaak ver van de 
kust. In het Portugeese Macao, in Ja
pan, Siam en op J'ormosa! Daardoor 
gaat die verzameling ons iets heel an
ders vertellen dan dat er een serie 
van X waarden met watermerk y en van 
z waarden met watermerk aa bestaat. 
Namelijk hoe in de tijd dat deze ze
gels in gebruik waren de Britse poste
rijen zich over het gehele „Verre Oos
ten" uitstrekten. Eigenlijk zouden we 
bij deze verzameling zo graag ook nog 
eens wat meer „zegels op brief" ge
zien hebben die dit onderwerp nog be
ter hadden kunnen illustreren. 

Een andere collectie — we doen een 
willekeurige greep — Frankrijk gespe
cialiseerd, onderdeel „Type Blanc" 
(Yvert nummers 107/111). Echt geen 
dure zegels. Maar ze vertellen ons heel 
wat. Zo zagen we er alle „Millésimes" 
die de verschillende oplagen aangeven. 
Een daarvan viel op: uit 1917, want dat 
was de enige op het bekende oorlogs
papier „G.C.". Wie een beetje thuis is in 
de Franse zegels weet dat er een aantal 
zegels van voor 1914 in deze papiersoort 
bestaat. Hier zagen we het hoe en 
waarom van deze papiersoort duidelijk 
geïllustreerd. 

Een ander aspect: speciale stempels 
van tentoonstellingen en dergelijke, 
praktisch uitsluitend op de zegel van 
Ic. De Fransman is zuinig: als een 
zegel van 1 c. voldoende is om dat 
speciale stempel te krijgen zal hij er 
toch geen zegel van 2 c. aan spende
ren! Nu we toch in Frankrijk zijn: 75 
bladen voor de eerste 38 zegels van 
Frankrijk. Met vele proeven, kleurva-
riëteiten, afstempelingen. 

Maar ook een paar couranten met 
zegels die vóór het drukken op de pa-
pierbaan geplakt werden en die in 
plaats van gestempeld door de couran
tentekst „vernietigd" werden. Een me-
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thode die bij de expeditie van de cou
ranten — ook toen al een haastwerkje 
— een aanmerkelijke versnelling gaf 
want de krant kon zo naar de trein 
zonder eerst op het postkantoor te moe
ten worden gestempeld. 

Poststukken lijken wel eens het stief
kind van de verzamelaars te worden. 
Als illustratie in een thematische of in 
een stempelverzameling komen ze nog 
wel van pas maar volledige verzame
lingen uitsluitend van poststukken zien 
we op tentoonstellingen niet zo vaak 
meer. Het was daarom verheugend 
een uitgebreide verzameling „post-
waardestukken van het begin tot on
geveer 1900" geëxposeerd te zien. 

Een tentoonstelling zonder toch ten
minste één inzending „Duitsland" zien 
we maar zelden. De onderhavige in
zender had zich in het bijzonder op de 
zogenaamde „gebouwenserie" van 1948 
toegelegd en daar een aanmerkelijk 
aantal verschillende tandingen en plaat-
fouten van bij elkaar gebracht. De op
zet vond ik haast iets te „eerlijk". Bij 
een studieverzameling als deze is het 
niet absoluut noodzakelijk om zo duide
lijk aan te geven: die tandingen c.q. 
plaatfouten ontbreken nog. 

Noemen we nog vooral even de ver
zameling „Japanse bezetting van Su
matra" van dr. Ankmaker alsmede die 
van „Eofilatelistische brieven" van de 
heer Bernsen en van „Seastamps", on
der welk pseudoniem onder andere 
een achttal „Landmailbrieven" was 
ingezonden. 

Ter opluistering van het geheel had 
ook het Postmuseum een tiental ka
ders opgesteld uit de rijke collectie 
proeven, ontwerpen en studies voor 
Nederlandse zegels die men daar be
zit. Het is altijd weer bijzonder inte
ressant te zien hoe een ontwerp groeit 
onder de handen van de kunstenaar en 
als rubriek „achter de zegels" zouden 
we deze collectie niet gaarne hebben 
gemist. 

Het was een interessante tentoon
stelling en het tweeledige doel, de le
den nu eens te laten exposeren en de 
filatelie in Den Bosch te propageren 
zal ongetwijfeld bereikt zijn. Wij wen
sen de Bossche Vereniging nog vele 
lustra — met weer dergelijke geslaag
de tentoonstellingen toe! 

FL. 

's-HERTOGENBOSCH 
Na.tionale Jeugdtentoonstelling 

In het kader van de Nationale Jeugd-
manifestatie „Jeugd Aktief" en ter 
gelegenheid van het dertigjarig be
staan van de afdeling „Junioren" van 
de 's-Hertogenbossche Vereniging van 
Postzegelverzamelaars werd in de hal 
van het stadhuis te 's-Hertogenbosch 
een postzegeltentoonstelling van jeugd-
verzamelingen gehouden. De organisa
toren hebben eer van hun werk. Er 
waren niet minder dan 119 inzen
dingen, waarvan 87 in de klasse „A" 
(tot 15 jaar), 27 in de klasse „B" (16 
tot en met 18 jaar) en 5 in de klasse 
„C" (19 en 20 jaar). De meeste in
zendingen bestonden uit zes bladen, 
enkele uit meer. 

De jury die een zeer uitvoerige be
oordeling opstelde heeft er heel wat 

werk mee gehad. Het grote voordeel 
voor de inzenders was dat ieder per
soonlijk zwart op wit kreeg wat de jury 
van de verzameling vond. Hiermee 
kan dan de jeugdige inzender zijn voor
deel doen daar hij door de fouten die 
de jury zag te corrigeren een betere 
verzameling krijgt. De jury lette op: 
opmaak per blad - totaalindruk; uit
voering bijschriften; opbouw, bewer
king, idee; kwaliteit zegels en stem
pels; filatelistische kennis; omvang 
van de verzameling. 

De hiervoor gegeven cijfers werden 
met een — naar de leeftijdsgroep wis
selende — coëfficiënt vermenigvuldigd 
waardoor een totaal puntenaantal ge
vonden werd dat beslissend was voor 
de prijstoekenning. 

Op deze wijze kwam men tot drie 
eerste, zeventien tweede en zesender
tig derde prijzen. De drie eerste prijzen 
werden respectievelijk gewonnen door 
Inez de Boer, 19 jaar, Castricum, „De 
wereld en haar vlaggen"; Paul Schnet-
kamp, 16 jaar, 's-Hertogenbosch, „Grie
kenland in de oudheid"; M. Janssen, 
15 jaar, Nijmegen, „Franse beroemd
heden op postzegels". Deze drie ver
zamelingen muntten vooral uit door 
hun overzichtelijkheid en goede bij
schriften. Zelfs menig volwassen ver
zamelaar zou aan de „opzet" van 
deze jeugdige coryfeeën nog een voor
beeld kunnen nemen. 

Doch behalve deze drie waren er 
nog 116 andere verzamelingen. Ook zij 
waren vaak de moeite van het bekij
ken waard. Waarvoor interesseert de 
jeugd zich, op, welke basis zet ze een 
verzameling op? Het antwoord op de
ze vragen vinden we misschien in de 
verzamelingen. 

De meeste waren natuurlijk ,,the
matisch" doch er waren ook landen-
verzamelingen bij. Zelfs was er een 
gespecialiseerde verzameling van een 
emissie: Nederland 1923, jubileumuit-
gave. Hierin onder andere veldelen 
met tandingafwijkingen. In sommige 
ogen de „zuivere" filatelie. Niet wat 
er op de zegel staat maar uitsluitend 
hoe de zegels gedrukt en getand zijn. 
Doch dit was een uitzondering. 

„De mens en zijn werk" was een 
veelgekozen thema. Als begin is het 
gemakkelijk. Er zijn zoveel zegels 
waarop een werkende mens afgebeeld 
is dat men hier met weinig kosten al 
een eind op weg kan komen. Het is 
als het ware een oefenstof en zelfs 
een goede, want er was ook door jon
gens van 13 of 14 jaar echt al iets van 
gemaakt. Wat de kosten betreft, de 
goedkope massaal-gestempelde plaat
jeszegels van Oost-Europa waren wel 
erg menigvuldig vertegenwoordigd. 
Zelfs zagen we hele series „Maluku 
Selatan" tentoongesteld. Anderzijds 
vonden we ook (te?) dure zegels. 
Waarom moeten nu in een verder nog 
heel bescheiden verzameling „Zwitser
land" plotseling de vier „Evangelis
ten" met toch altijd nog een nominale 
waarde van Zw. fr. 38,- ongebruikt 
worden aangeschaft. Of in een verza
meling „Benelux-vorstenhuizen" ko
ningin Juliana vertegenwoordigd wor
den door een ongebruikte ƒ 10,— post-
fris met plakker! Hier ligt toch mijns 
inziens nog een terrein voor de jeugd
leiders braak: het filatelistische bud
get van de jongelui dat toch waar

schijnlijk vrij beperkt zal zijn zo eco
nomisch mogelijk te besteden. 

Een van de moeilijkste punten bij 
de „opzet" van een postzegelverzame
ling is toch altijd weer: „wat schrijf ik 
er bij en hoe doe ik dat". Dat dit pro
bleem door vele jongelui nog niet tot 
een bevredigende oplossing zou zijn ge 
bracht was te verwachten. Nette blok-
lettertjes schrijven kon nog maar een 
enkele. Kalligrafische kunstwerken 
die de helft van het blad in beslag na
men zagen we ook, maar het gaat nu 
eenmaal om de zegels en de bijschrif
ten zijn hulpmiddelen en geen doel. In 
een verzameling Duitsland troffen we 
het opschrift „Maréchal Hindenburg", 
terwijl verder alles in het Nederlands 
was. Letterlijk overgenomen uit de 
Yvert en niet gevraagd wat dat onbe
kende woord betekende! Van postze
gels verzamelen en vragen word je 
wijs! De serie „Hoofdsteden van de 
deelstaten van de Duitse Bondsrepu
bliek" werd met „gebouwen" aange
kondigd. Ook bij een landenverzame-
ling behoren bijschriften — we zagen 
zelfs collecties „Hongarije" en „Po
len" zonder een enkel bijschrijft. Een 
verzamelaartje vermeldde braaf „se
rie compleet", dat is ook niet zo ge
bruikelijk. Deze en andere opmerkin
gen zullen ongetwijfeld ook in de jury
rapporten gestaan hebben en de jeug
dige verzamelaars zullen hier een en 
ander uit hebben geleerd. Maar ten 
behoeve van andere jeugdigen en hun 
leiders die deze rapporten niet zien 
leek het toch wel nuttig op enkele pun
ten nog eens de aandacht te vestigen. 

Op elke verzameling was ook de 
woonplaats van de inzender vermeld. 
Wij zagen verzamelingen uit Assen, 
Borculo, Bovensmilde, Castricum, Hel
mond, Nijmegen, Waalwijk en vele an
dere plaatsen. Maar helaas geen enkele 
uit de Randstad Holland; Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht en 
tussenliggende plaatsen ontbraken ge
heel. Zijn daar geen jeugdige verza
melaars? Of geen oudere verzame
laars die bereid zijn de jeugd leiding 
te geven bij het verzamelen? Er waren 
bij de verzamelingen van de „provin
ciale" jeugd beloften voor de toekomst. 
We hopen dat bij een volgende jeugd
tentoonstelling ook de „stedelijke" 
jeugd eens zal kunnen laten zien wat 
ze kan. 

FL. 

OSLO 
Jeugdtentoonstelling 
„Junofil 1966 Oslo" 

Naar wij vernemen hebben aan de 
van 29 maart tot 1 april 1966 gehouden 
internationale j eugdtentoonstelling 
„Junofil 1966 Oslo" ook zes Nederland
se inzenders deelgenomen en met veel 
succes! Een zilveren medaille (de 
hoogste onderscheiding mogelijk) en 
vier bronzen medailles waren een 
resultaat waarover naar huis geschre
ven kon worden! Deze resultaten zien
de vinden we het dubbel jammer dat 
de Nederlandse jeugd de laatste jaren 
bij de algemene internationale tentoon
stellingen als regel verstek liet gaan. 
Als dat uit bescheidenheid was dan 
was het echt misplaatste bescheiden
heid. 

FL. 
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ROTTERDAM 
Elfde „Europoort"-ruildag 

Ter afsluiting van het filatelistische 
seizoen 1965/1966 organiseerde de Rot-
terdamsche Philatelisten-Vereeniging 
op zaterdag 2 april de elfde „Euro-
poorf'-ruildag. Voor de organisatoren 
een succesvol eind van een succesvol 
seizoen! 
Hoewel het aantal bezoekers wat min
der was dan bij de vorige tiende ruil
beurs, waren er bij de sluiting toch nog 
450 verzamelaars in de Blauwe Zaal 
van het Beursgebouw geweest. 

Hoewel een enkele trouwe verkoper 
verstek liet gaan, was het aantal gega
digden voor tafelruimte weer groter 
zodat er een gezellige drukte heerste. 
De bezoekers konden uit een ruim aan
bod van voornamelijk nieuwe zegels 
een keuze maken; ook in klassiek ma
teriaal was er nog een verrassend 
aanbod wanneer men in aanmerking 
neemt dat dit materiaal op ruildagen 
nooit in grote hoeveelheden wordt aan
geboden. Er wisselden vele zegels van 
eigenaar; ook in poststukken was er 
een behoorlijk aanbod al speelden hier
in de moderne stukken als eerstedag-
enveloppen en bijzondere vluchten een 
voorname rol. 

In de speciale afdeling voor de „rui-
lers" was er de gehele dag een le
vendige belangstelling. 

Aangemoedigd door het succes en 
ook door de interesse die de verko
pers voor deze ruildagen tonen, is een 
verdere serie ruildagen op stapel ge
zet, die in september en oktober met 
respectievelijk de twaalfde en dertien
de „Europoorf'-ruildag zullen worden 
ingezet. Nadere gegevens zullen tijdig 
in de agenda van het Maandblad te 
vinden zijn. 

H. 
SPA 
Pinkstertentoonstelling 

De „Cercle Royal Philatélique de 
Spa" houdt van 28 tot en met 30 mei 
1966 ter gelegenheid van zijn zestig
jarig bestaan een tentoonstelling, waar
van het thema luidt: „Het eeuwfeest 
van de emissies 1865-1866 van België". 

Op de tentoonstelling wordt een tij
delijk postkantoor gevestigd waar de 
zegels van de nieuwe uitgifte „Weten
schappelijk patrimonium" in voorver
koop verkrijgbaar zijn, terwijl tevens 
een speciaal stempel wordt gebruikt. 
Bestellingen kunnen worden gericht 
tot de heer L. Meurer, 25, Route de 
Stavelot, Spa, België onder gelijktijdi
ge overmaking van 25 B.Fr. De Frans
talige heer Meurer verschaft ook nade
re inlichtingen over de tentoonstelling. 

^^<tf/̂ tÄ^ . /2B»/ i , 

The Netherlands Philatelic Circle 
Gedurende het weekend van 23 en 24 

april hield de bovengenoemde club 
haar jaarvergadering in een hotel in 
West-Schotland. Inclusief uw verslag
gever waren daar 21 mensen bijeen, 
die, verspreid over Engeland en Schot
land, hun filatelistische aandacht en 
studie richten op het verzamelgebied 
Nederland en Overzeese Rijksdelen. 

De feitelijke jaarvergadering was 
binnen vijf kwartier afgewerkt en na 
de lunch liet de heer Gerrish, erevoor-
zitter van de 75 leden tellende vereni
ging, de resultaten zien van zijn studie 
betreffende onze emissie 1899. Hij 
moest zich beperken tot een strenge 
selectie uit de 550 bladen tellende ver
zameling, die voor deze gelegenheid 
was aangevuld met een aantal zeer 
interessante bladen uit de collectie van 
de heer Mulder Canter uit Londen, die 
eveneens aanwezig was. Dit belangrijk
ste onderdeel van het programma had 
aller aandacht en wel speciaal de af
deling stempels, waarbij vooral de na
druk werd gelegd op de nog in gebruik 
zijnde kleinrondstempels, die immers 
sedert 1894 geleidelijk aan vervangen 
zijn door grootrond. Na de uitgebreide 
toelichting kwamen de vragen los, het
geen tot interessante discussies voer
de. Deze filatelistisch interessante en 
leerrijke middag werd gevolgd door het 
traditionele gezamenlijke diner. Na de 
dronk op de koningin kwamen de ton
gen los in een onconventionele sfeer, 
waarbij vermakelijke speeches een zeer 
goed onthaal vonden, afgewisseld door 
woorden van ernstiger aard. 

De volgende morgen werd het pro
gramma om elf uur voortgezet met 
een voordracht met dia's getiteld „The 
Enschedé Century" waarop wederom 
vele vragen volgden. 

Daarna kwamen vele bladen op de 
standaards van aanwezige leden of van 
leden, die deze hadden ingezonden 
omdat ze zelf niet aanwezig konden 
zijn. Het materiaal was zeer geva
rieerd en de belangstelling houdt bij 
zegels en stempels niet op, doch men 
beseft terdege dat de filatelie meer 
omvat, dan het louter bijeenbrengen 
van zegeltjes in al dan niet gespecia
liseerde verzamelingen. 

De grote verrassing voor uw corres
pondent was een fotokopie uit het En
gelse stempelboek, waarop een afdruk 
van een normaal Engels type duplex-
stempel met „1" in de „killer" en de 
plaatsnaam 's-GRAVENHAGE ge
dateerd 6 DE 71 met „specimenstamp" 
eronder geschreven. 

Uit dezelfde tijd is wel een Belgisch 
proefstempel bekend, doch dit En
gelse proefstempel is een nieuwe 
vondst. Hieruit blijkt, dat zelfs in het 
buitenland vondsten worden gedaan 
omtrent details van onze postgeschie-
denis. Een bewijs te over dat nauw 
contact met deze verzamelaarsgroepen 
van Nederland in het buitenland ook 
voor ons zelf van belang is. Onderge
tekende durfde niet hopen dat dit de 
eerste de beste keer zo duidelijk naar 
voren zou komen. 

Deze vereniging bestaat sinds kort 
na de tweede wereldoorlog en geeft 
sinds jaren een kwartaalblad uit „The 
Netherlands Philatelist" onder redac
tie van de heer Ch. Simpson, die zich 
zelf voldoende Nederlands leerde om 
de Nederlandse literatuur te kunnen 
bestuderen. Diverse Nederlandse publi-
katies verschijnen langzamerhand in 
Engelse vertalingen in dit blad, doch 
men publiceert bovendien origineel 
werk. Men zegde toe de enkele in de 
Bondsbibliotheek aanwezige nummers 
zoveel mogelijk te zullen aanvullen, op
dat ook deze publikatie voor de Ne
derlandse verzamelaar bereikbaar 
wordt. 

Te zijner tijd zullen we niet nalaten 
originele artikelen van onze Schotse 
en Engelse vrienden in het Maandblad 
te bespreken. Zoals u weet is een 
halve eeuw geleden een aantal voor
aanstaande Engelse verzamelaars be
gonnen met het platen van onze eerste 
emissie, de bekende „vier W's", wier 
voorbeeld nog steeds navolging vindt! 
Wij wensen onze vrienden van de over
zijde nog vele successen! Persoonlijk 
mijn dank voor de hartelijke ontvangst 
en het prettige contact dat hieruit ont
stond. 

J. DEKKER. 

(Vervolg van blz. 227) 

In de „Briefmarken Spiegel" beschouwt Lothar Kruger 
de oplagecijfers, die Monaco over het tweede halfjaar 1964 
heeft bekendgemaakt. Daar deze cijfers gesplitst zijn in 
verkoop in Monaco zelf en verzonden zegels, kan men be
rekenen, dat slechts 10 percent aan de loketten verkocht is 
en dat dus 90 percent zonder tegenprestatie van de Mone
gaskische post ongebruikt in albums terecht is gekomen. 

Ook de Oostenrijkse posterijen hebben wel wat aan de 
filatelisten verdiend, als we tenminste de kleine statistiek 

van Oostenrijkse zegels uit de jaren 1961 tot en met 1965 
bekijken, die H. Harder in „Der Sammler Dienst" geeft. 
In deze vijf jaren zijn 15 normale frankeerzegels en 102 
bijzondere zegels uitgegeven met een nominale waarde 
inclusief toeslag van 45.40 respectievelijk 240.70 O.Sch., 
totaal circa ƒ 40,— in Nederlands geld. Een kleine vergelij
king met Nederland: in deze vijf jaren 19 normale fran
keerzegels voor ƒ 2,02 en 84 bijzondere zegels voor ƒ 17,90, 
totaal ƒ 20,— of slechts de helft van de prijs voor een maar 
iets kleiner aantal zegels. Het kinderzegelblok en de com
binaties uit postzegelboekjes zijn hier niet meegerekend. 
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NEDERLAND 
aangetekend stuk zal voortaan ƒ30,— bedragen. Dit ver
hoogde bedrag dient te worden gehanteerd voor zendingen, 
die na 1 januari 1966 zijn ter post bezorgd. 

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

ZOMERPOSTZEGELS 1966 
Dienstorder H.176 van 31 maart 1966 
1. De Zomerpostzegels zullen dit jaar van 3 mei tot en met 
25 juni op alle postinrichtingen verkrijgbaar worden ge
steld. 

2. Waarden, bijslagen, doet. 
De zegels worden in de frankeerwaarden 10, 12, 20, 25 

en 40 cent uitgegeven. De bijslagen bedragen respectievelijk 
5, 8, 10, 10 en 20 cent. De prijs van de serie is ƒ 1,60. De netto
opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd voor steun 
aan Nederlandse verenigingen, instellingen of organisa
ties, die een cultureel belang dienen, op het terrein van 
de volksgezondheid werkzaam zijn of het maatschappelijk 
werk bevorderen. 

3. Ontwerper, voorstellingen, bijzondere tekst, kleuren. 
De Zomerpostzegels zijn dit jaar gewijd aan de nagedach

tenis van de Friese dichter Gysbert Japicx en het 200-
jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letter
kunde. 

Zij zijn ontworpen door de kunstenaar W. A. van Stek te 
Enschede. 

Waarden en Beschrijving van Bijzondere 
bijslagen de voorstelling tekst Kleuren 

10 + 5 et Inktpot, ganzeveer Gysbert Japicx rood, 
en boek als sym- Frysk dichter groen-grijs 
bolen van de dich- 1666-1966 en grijs 
ter 

12 + 8 et Fragment van het 300 jaar olijfgroen, 
handschrift dich- Gysbert Japicx rood en 
ter Gysbert Japicx, Frysk dichter grijs 
ontleend aan ge- 1666-1966 
dicht „Wobbelke" 

20 + 10 et Fragment van iVtij. der Neder- vermiljoen, 
miniatuur „Ridder landse Letter- blauw en 
Walewein" kunde grijs 

1766-1966 
25 + 10 et Initiaal (beginlet- idem wijnrood, 

ter D) met gedeel- vermiljoen, 
te handschrift van goudgeel en 
de „Ferguut"- grijs 
roman 

40 + 20 et 16e eeuwse idem nijlgroen, 
drukkerij in be- grijs en 
drijf, drukkers paars 
aan de pers en 
zetter aan de zet-
kast (naar hout
snede van onbe
kende kunstenaar). 

4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Gra

fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: Rasterdiepdruk. 
Zegelgrootte: 25 x 36 mm. 
Beeldgrootte: 22 x 33 mm. 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 decem
ber 1967. 

5. Op de medewerking der ambtenaren wordt weder een beroep 
gedaan ten einde de verkoop zoveel mogelijk te bevorderen. Ter 
vergroting van het debiet zal o.m. kunnen worden bijgedragen door 
te gelegener tijd met een enkel woord de aandacht van de zegel
kopers op deze bijzondere postzegels te vestigen. 
6. 7 en 8: voorschriften van interne aard. 

SCHADEVERGOEDING VOOR AANGETEKENDE 
ZENDINGEN 
Dienstorder H. 96 van 17 februari 1966. 
1. De schadevergoeding voor het verloren gaan van een 

DE GEWIJZIGDE POSTTARIEVEN 
De postzegels die na 1 mei het meest gebruikt zullen wor

den, zijn de volgende waarden: 
10 cent - drukwerk en monsters tot 20 gram in Nederland 

en naar Suriname en de Nederlandse Antillen, 
nieuwsbladen, boeken, vlugschriften, muziek
stukken en landkaarten naar België en Luxem
burg. 

12 cent - enkele briefkaart binnenland, drukwerk en mon
sters tot en met 50 gram, briefkaarten en druk
werk tot en met 50 gram naar Suriname en de 
Nederlandse Antillen, gewoon drukwerk buiten
land tot en met 20 gram. 

15 cent - drukwerk en monsters Nederland, Suriname en 
de Nederlandse Antillen tot en met 100 gram. 

20 cent - binnenlandse brieven tot en met 20 gram en brie
ven naar de Duitse Bondsrepubliek, West-Ber-
lijn, Italië en San Marino, voorts brieven per zee-
post naar Suriname en de Nederlandse Antillen 
en brieven naar België en Luxemburg. 

25 cent - girostortingen, behalve op eigen rekening indien 
deze ten name van een natuurlijke persoon staat. 

50 cent - aantekenrecht. 
Dit zijn uitsluitend de gewijzigde tarieven. 

Ingebruikneming van frankeerzegels, enzovoort 
In gebruik zullen worden genomen: 

1. briefkaarten (enkele en dubbele) met een zegelafdruk 
van 12 cent per kaart; 
2. formulieren tot mededeling van adreswijziging enzo
voort met een zegelafdruk van 10 cent voor gebruik in het 
binnenlands verkeer. Te zijner tijd zal worden overgegaan 
tot aanmaak van een voor het internationaal verkeer be
stemd adreswijzigingsformulier voorzien van een zegelaf
druk van 12 cent. Tot dan behoren de op de kantoren aan
wezige formulieren voor de verkoop aan het publiek met 
een zegel van 2 cent te worden bij gefrankeerd. 
3. twee soorten postzegelboekjes bevattende resp. 10 zegels 
van 10 cent en 5 zegels van 20 cent. 
4. De postzegelrollen voor postzegelafgifte-apparaten met 
zegels van 20 cent zullen voortaan uitsluitend worden aan
gemaakt in rollen van 1000 zegels. Deze rollen kunnen 
zowel in de postzegelautomaten als in de zegelafgifte-appa-
raten worden gebruikt. Binnenkort kunt u dus ook uit de 
automaten zegels van 20 cent met rugnummers trekken 
(kans één op vijf!). De postzegelrollen in de afgifte-appara-
ten worden vervangen door rollen van 1000 stuks met ze
gels van 12 cent. Voorts komen er rollen van 500 stuks 
zegels van 25 cent. 

5. De uitgifte van arbeidslijsten voorzien van een brief
kaartformulier met zegelafdruk zal te zijner tijd worden ge
staakt. Hiervoor komen dan in de plaats arbeidslijsten 
voorzien van een briefkaartformulier ZONDER zegelafdruk. 
In verband hiermede is afgezien van het aanmaken van 
nieuwe arbeidslijsten met briefkaarten voorzien van een 
zegelafdruk van 12 cent. Voorlopig zullen de briefkaarten 
met een zegelafdruk van 10 cent moeten worden bijgefran-
keerd met een frankeerzegel van 2 cent. 

Buitengebruikstelling van frankeerzegels enzovoort 
Te zijner tijd zullen buiten gebruik worden gesteld: 

1. de briefkaarten (enkele en dubbele) met een zegelaf
druk van 10 cent per kaart; 
2. de formulieren met mededeling van adreswijziging enzo
voort met een zegelafdruk van 8 cent en die met een zegel
afdruk van 10 cent — met tekst voor het internationale 
verkeer; 
3. de arbeidslijsten, voorzien van een briefkaartformulier 
met een zegelafdruk van 10 cent (verkoopprijs 15 cent); 
4. voorts zal te zijner tijd nader worden bezien of — en 
zo ja, welke — frankeer- en portzegels buiten gebruik 
zullen worden gesteld. 

Postautomaten 
In verband met de tarief wijzigingen zullen de postauto

maten als volgt worden ingesteld: 
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Nieuwe gele automaten. 
eerste automaat  afgifte 1 zegel van 10 cent of 1 zegel 
van 20 cent, inworp 1 of 2 dubbeltjes; 
tweede automaat  afgifte 5 zegels van 10 cent of 3 zegels 
van 20 cent, inworp 2 kwartjes of 2 kwartjes en 1 dubbel
tje; 
derde automaat  1 zegel van 12 cent en 2 zegels van 15 cent, 
inworp 1 dubbeltje en 2 centen of 3 dubbeltjes. 

Boekjesautomaten. 
Er zullen boekjes worden afgegeven met een inhoud van 

5 zegels a 20 cent en met een inhoud van 10 zegels a 10 cent, 
inworp een gulden. 

Briefkaartautomaten. 
Oude blauwe automaten — afgifte van 2 briefkaarten 

è 12 cent en 1 cent terug, inworp blijft 1 kwartje. 
Nieuwe gele automaten — afgifte 5 briefkaarten ä 12 cent, 

inworp 2 kwartjes en 1 dubbeltje. 
De oude blauwe postzegelautomaten en de wisselautoma

ten blijven ongewijzigd. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Gewijzigde openstelling van het loket te Groningen: in 

verband met de zeer grote belangstelling is dit loket met 
ingang van april thans iedere woensdag open van 15.30 uur 
tot 17.30 uur. 

Ook de openstelling van het loket te Breda, is wegens de 
grote belangstelling verruimd, het is thans open op de 
tweede en laatste woensdag van de maand van 17.00 uur 
tot 19.00 uur. 

Bij zegel 57 van de 15 + 4 cent hangt de staart van het 
paard vrij van het lichaam. 

1965  Brokopondokrachtcentrale 
Zegel 57 van de 10 cent vertoont de M in het woord 

BAUXIETMIJN waarvan de eerste poot aanmerkelijk lan
ger is. 

Druktoevalligheid b« de ICEMzegels 
Van de heer A. J. W. Schoffelmeijer uit Wassenaar ont

vingen wij een interessante afwijking ter inzage. Bij de 
25 cent is namelijk de bruine kleur zeer sterk verschoven. 

1; SRENCrHBNNAAR. 
1 VfALlCl HAVEN 

t • 

1; BRENGT H EN NAAK-
11 V£Ji/CE HAVEN 
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OVERZEESE RIJKSDELEN POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: P J. A Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum Rubriekredacteur: J, H. Broekman, Hof laan 25, Bergen N.H. 

SURINAME 
Paasweldadigheidszegels 

De technische gegevens die in het aprilnummer op blad
zijde 186 bovenaan staan behoren bij de Paaszegels en niet 
bij de zegels uitgegeven ter gelegenheid van het honderd
jarig bestaan van de Surinaamse Staten. 

Eeuwfeest Staten van Suriname 
De technische gegevens van de zegels die zijn verschenen 

ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Su
rinaamse Staten zijn de volgende: 
Beeldformaat: 
Zegelformaat: 
Tanding: 
Papiersoort: 
Gomming: 
Velindeling: 
Druktechniek: offset 

35 X 21.135 mm 
38 X 24.135 mm 
13% : I2V2 
zonder watermerk 
Arabische gom 
5 X 10 = 50 zegels 

Drukkerij: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 
N.V., Haarlem. 

De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 30 juni 1966 
en blijven geldig voor frankering tot en met 31 december 
1966. 

Afwy kingen Suriname 
Voor zover mij bekend werden de volgende afwijkingen 

tot dusverre nog niet gepubliceerd: 

1962  Dierenbescherming 
Zegel 30 van de 2 + 1 cent vertoont een doorlopend streep

je aan de voet van de duim van de rechterhand. 
Zegel 63 van de 10 + 3 cent vertoont een breuk in de 

wijsvinger van de linkerhand. 

Beieren 
De briefkaart 26 II (watermerk „waagerechte Wellen

linien") bestaat volgens „Die Ganzsache" ook met het 
drukverschil 11 millimeter tussen ,,An" en de eerste punt
adreslijn in plaats van de tot dusver bekende 7 millime
ter. Een late ontdekking. Toch wel zaak verzameling en 
doubletten er eens op na te zien. 

België 
De briefkaart van 2 fr. verscheen met Publibel nrs. 2139

2156. 
Duitsland (West) 

Briefkaart 15 pfg, Berlin Tegel, groen verscheen met 
serie 19 en 20, ieder met acht verschillende afbeeldingen. 

Israël 
Briefkaart 0,06 blauw en lichtblauw verscheen met nrs. 

1721, tekst onder de afbeeldingen in Hebreeuws, Frans 
en Engels. 
Japan 

Twee briefkaarten voor Nieuwjaarswensen: 4 en + 1 en 
rood; 4 en bruin. 
Luxemburg 

In „l'Entier Postal" van april publiceert A. Wéry een ar
tikel met catalogisering van de omslagen „Mandats 
d'encaissement". De emissies van 1880, 1881 en 1882 werden 
door Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem gedrukt. 

Oostenrijk 
Briefkaart 1 s, Mariazeil, bruin. Serie 96 met 25 verschil

lende afbeeldingen. 
Aerogrammen 
Japan 

50 en rood, nu met „Aerogramme" en „par avion". 
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Nieuwe Nederlandse antwoordcoupon 
In aansluiting op het artikel van FL in het maartnum

mer 1966 (bladzijde 121) kan thans bericht worden dat de 
Nederlandse „internationale antwoordcoupon" in nieuwe 
stijl is verschenen. 

Hoewel de voorraad van de oude antwoordcoupons wordt 
opgebruikt en de postkantoren nog niet (of nauwelijks) van 
de gemoderniseerde uitgave zijn voorzien, kon het postkan
toor te Schiedam op 2 mei 1966 de hierbij afgebeelde ant
woordcoupon afgeven. 

De voornaamste verschillen met de oude editie zijn — 
behalve de strakke typografische vormgeving — de op
druk van de landsnaam in rood en de plaatsing van de 
stempelruimten; de bovenste voor de plaats van afgifte, 
de onderste voor de plaats van inwisseling. 

Nederland is overigens — voor zover bekend — het enige 
land ter wereld waar het voorschrift bestaat dat interna
tionale antwoordcoupons onmiddellijk na ontvangst van de 
Afdeling Controle Postwaarden te Haarlem door het be
trokken PTTkantoor aan de achterzijde moeten worden 
voorzien van het kantoornaamstempel. 

Wij danken de heer P. van Meurs te Schiedam die ons 
het afgebeelde stuk toezond. 

STEMPELS 
Rubrrekredacteur Drs A M A van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

Gelegenheidsstempels 
Bijzondere poststempels werden en worden gebruikt voor: 

a. de stukken, gepost in een brievenbus, welke van 11 tot en 
met 16 april was geplaatst in het stadhuis te 'sHerto
genbosch tijdens de Nationale Jeugdmanifestatie „Jeugd 
Aktief", waaraan ook een postzegeltentoonstelling voor 
junioren was verbonden; 

b. de stukken gepost in een brievenbus, welke op 23 en 24 
april was geplaatst in Hotel De Ster te Oldenzaal, waar 
door de afdeling Nederland van het Herman Oberthge
sellschaft het tweede ruimtevaartsymposium werd ge
houden; 

c. de stukken, gepost bij een tijdelijk veldpostkantoor, dat is 
verbonden aan de Leger en Luchtmachttentoonstelling 
„PARAAT 1966", die ook dit jaar weer een toernee door 
Nederland maakt. Deze tentoonstelling komt in de vol
gende plaatsen: 
Oosterhout van 29 april tot en met 4 mei; 
Bergen op Zoom van 13 tot en met 19 mei; 
Uden van 26 tot en met 30 mei; 
Geldrop van 7 tot en met 11 juni; 
Maastricht van 17 tot en met 25 juni. 
Het tentoonstellingsstempel wordt op de zegels afgedrukt, 
terwijl daarnaast een veldpoststempel als datering wordt 
geplaatst. Op aangetekende stukken komen strookjes met 
opdruk „NAPO PARAAT"; 

^cfccsa?//. 

d. de stukken, gepost bij de semipermanente postinrichting 
van het RAICongrescentrum te Amsterdam, waar van 
7 tot en met 16 mei de wereldkampioenschappen bridge 
voor paren werden gehouden. Voor aangetekende stuk
ken werden speciale aantekenstrookjes gebruikt; 

e. de stukken gepost op de Nationale Postzegeltentoonstel
ling „Uphilex", gehouden van 13 tot en met 15 mei te 
Utrecht; 

f. de stukken gepost op de Nationale Postzegeltentoonstelling 
„Uphilex" tijdens de 54e Nederlandse Filatelistendag op 
14 mei. 
Op beide dagen bijzondere aantekenstrookjes. 

Voor zover verzamelaars stempels (binnen de gebruiks
duur) willen aanvragen, kunnen zij hun volledig gefran
keerde en geadresseerde stukken in een als brief gefran
keerde enveloppe zenden aan de betreffende directeur van 
het postkantoor ter plaatse met vermelding buiten op deze 
envelop „Bijzondere stempeling v o o r . . . . " 

Machines tempels 
Van 3 mei tot en met 24 juni worden de zomerzegels

stempelvlaggen wederom gebruikt in één der stempelma
chines te Amsterdam CS., Deventer, 'sGravenhage, Maas
tricht, Rotterdam en Tilburg. 

Typenraderstempels 
1.4.1966 Het postagentschap HarenTuindorp werd tijdelijk 

gesloten. De hulppostkantoren Nieuwenhoorn en 
Wirdum (Fr.) werden gewijzigd in postagent
schappen. 

RETOUR 

AFZENDER 

co r
20IV10 

1966 

L J 
Retourstempel op de Zevenmyisliaarten 

In de loop van deze maand en voorzover nodig in juni 
worden de Zevenmijlskaarten van de ICEMactie aan de 
afzenders geretourneerd. 

De ruim 147.000 kaarten zijn te Utrecht alle geteld en ge
administreerd; de Centrale Werkplaats PTT te Leidschen
dam en de Afdeling Technische Postinrichtingen van het 
Telefoondistrict Utrecht hebben een der stempelmachines 
van het Spoorwegpostkantoor te Utrecht verbouwd zodat 
het speciale stempel „retour afzender" met plaatsnaam 
„Soestdijk" op de juiste plaats kan worden aangebracht. 
Dat is het blanco vakje onder het adres van koningin Ju
liana in de rechter benedenhoek. De pijl wijst dan in de 
richting van het adres van de afzender. Zie afbeelding. 

Er zijn m de loop van maart, april en begin mei nog dui
zenden Zevenmijlskaarten (en zelfs ook Marathonkaarten) 
ingezonden. Voorts zijn enige honderden kaarten en ook 
ICEMenveloppen ontvangen, die niet juist gefrankeerd wa
ren of op andere wijze afweken. Deze stukken worden te 
Utrecht van een gewoon dagtekeningsstempel „Soestdijk" 
voorzien, zodat geen bijzonder maakwerk ontstaat. 

LUCHTPOST 

Nederland: 
Elders is al melding gemaakt van de eerste vlucht van 

de KLM met de DC 9 naar Nice op 25 april 1966. Bij uit
zondering mochten voor deze vlucht de „Kraaizegels" wor
den gebruikt. Hierbij een afbeelding van het gebruikte spe
ciale s^^empel. 

De Lufthansa opende haar dienst van Hamburg naar 
Amsterdam op 1 april waarbij de Duitse posterijen de post 
voorzag van een speciaal stempel (zie afbeelding). De stuk
ken zijn op 1 april te Amsterdam van een aankomststempel 
voorzien. 
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, België: 
De mogelijkheid tot het verzenden van filatelistische post 

naar de gecombineerde Belgisch-Nederlandse Zuidpool
expeditie werd door de Belgische posterijen volgens tradi
tie eind december geopend voor een speciale luchtpostver
zending. Ook zijn met deze bijzondere postverzending stuk
ken uit Nederland verzonden. Alle stukken ontvingen bij 
aankomst op 12 januari 1966 speciale aankomststempels 
met als tekst: BASE ROI BAUDOUIN-KONING BOUDE-
WIJN BASIS/ANTARCTICA/DATUM/. 

De Pers- en Propagandadienst van de Sabena verstrekte 
mij de volgende gegevens van de vlucht Brussel-Madrid-
Lagos-Abidjan vice versa op 15 en 16 december 1965. Brus-
sel-Lagos 30 kilogram post, Brussel-Abidjan 25 kg, Madrid-
Lagos 4 kg, Lagos-Brussel 5 kg, Abidjan-Brussel 14 kg. 

Oostenrijk: 
Wederom een lawine van eerste vluchten met bijzondere 

. stempel in de komende maanden. Voor de liefhebbers hier
bij enkele trajecten met tarief en adres voor inzending van 
de stukken: 

Porto Postamt 
9.5 Graz-Linz v.v. OS. 6.50 8020 Graz of 

4020 Linz 
Graz-Linz-Frankfurt OS. 3.40 8020 Graz 
Wien-Graz-Klagenfurt OS. 6.50 1150 Wien of 

9020 Klagenfurt 
6.6 Innsbruck-Amsterdam OS. 3.80 6020 Innsbruck 

Wien-Saloniki OS. 4.40 1150 Wien 
7.6 Innsbruck-Zürich OS. 3.40 6020 Innsbruck 

10.6 Innsbruck-Düsseldorf OS. 3.40 6020 Innsbruck 
Deze gegevens werden mij verstrekt door de persdienst 

van de AUA. 

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

Nieuwe uitgiften 
Het zogenaamde feest der postzegelverzamelaars heeft 

op 17 april als naar gewoonte zijn beslag gekregen met een 
regionale tentoonstelling in de negen provincies. Een ge
legenheid om in de negen uitverkoren plaatsen een bijzon
dere gelegenheids-eerstedagafstempeling te verzorgen bij 
de uitgifte van de zegel „Dag van de Postzegel". Dit nood
zaakt de liefhebbers van eerstedagomslagen eens feestelijk 
in de zak te tasten. De „commissie" heeft het dit jaar no
dig geacht de mooi verzorgde kunstwerkjes die beide vori
ge jaren hetzelfde onderwerp naar voren brachten te on
derbreken door opnieuw het minder geslaagde gecombi
neerde diepdruk-heliogravure-procédé toe te passen. Alhoe
wel de zegel niet als minder geslaagd kan worden betiteld, 
zou zuiver diepdruk een beter eindresultaat van hoger kunst
gehalte hebben geboden. 

De blaadjes die hulde brengen aan koningin Elisabeth, 
met een bijslag van meer dan 200 percent, hebben dan toch 
het daglicht gezien. Het enige wat daarover gezegd kan 
worden is dat deze uitgifte blijk geeft van weinig initia
tief en niet meer voorstelt dan een samenraapsel van vroe
gere uitgiften, goedkoop gereproduceerd. 

Tarief Wflzigingen 
Door de nieuwe aanpassing der posttarieven was het 

noodzakelijk dat aanvullingen van de lopende reeksen wer
den aangemaakt. Zo deed in de reeks „Heraldische Leeuw" 
de 60 Centimen zijn herverschijning op normaal formaat 
alsook op vergroot formaat, nodig voor de automaten. In 
dezelfde reeks verscheen tevens een 75 Centimen. Beide ze
gels worden ook van een voorafstempelingsopdruk voor
zien. 

De reeks ,,Koning Boudewijn" werd aangevuld met een 
12 Fr.-waarde in fel groene kleur. 

Académie 
Van de dertig beschikbare zetels van de nieuw opgerichte 

„Académie de Philatelie de Belgique" zijn er al tweeën
twintig bezet. Een Nederlandstalige benaming hebben de 
tot dusver uitverkoren dragers der filatelistische wijsheid 
voor dit nieuwe lichaam nog niet kunnen bepalen, ofschoon 
zeven van hen deel uitmaken van één en dezelfde vereni
ging uit het Vlaamse land. 

BRIEF UIT LONDEN 
De nieuwe landschapzegels 

Nadat wij in het vorige nummer de voorstellingen van 
de op 2 mei verschenen landschapzegels nog konden afbeel
den, geven wij nu een omschrijving van wat er op is afge
beeld. 

In de eerste plaats is de afbeelding van koningin Eliza
beth anders dan op de tot nu toe uitgegeven gewone en 
bijzondere postzegels. De beeltenis is dezelfde als die op de 
Britse geldstukken en munten voorkomt en beeldt meer 
het symbool van het staatshoofd uit dan het portret dat 
voordien gebruikt werd. 

De zegel van 4 pence, het enkelvoudig binnenlands port, 
toont een typisch Engels landschap, in Sussex; de kleuren 
zijn zwart, blauw en groen. De zegel van 6 pence, enkel
voudige buitenlandse brief, toont een beeld uit het Noord-
lerse graafschap Antrim in de kleuren zwart, blauw en 
groen. Het is een typisch Iers landschap waarop golvende 
landerijen afgewisseld worden door bossen. De waarde van 
1 shilling 3 pence geeft een beeld van het kasteel van Har
lech in Wales, gelegen bovenop een rots in een afwisselend 
landschap van velden en kale rotsen. De kleuren voor 
deze zegel zijn zwart, blauw en geel. Tenslotte de hoogste 
waarde, 1 shilling zes pence in de kleuren zwart, blauw 
en oranje. Deze zegel geeft een beeld van de Cairngorm-
bergen in Schotland. 

Deze zegels zijn over het algemeen zeer gunstig ontvan
gen. De ontwerper is Leonard Rosoman. Het formaat is 
het dubbele van de gebruikelijke zegels. Ze worden gedrukt 
door Harrison & Sons Ltd. met en zonder fosforstrepen. 
Op het filatelistische bureau in Londen en in 82 postkan
toren in deze eilanden konden eerstedagenveloppen ter 
stempeling worden aangeboden. Niet alleen de officiële en
veloppen van de Posterijen maar ook die van andere uit
gevers en van de afzonderlijke verzamelaars, die dus niet 
gebonden zijn aan één envelop om een stempel van de 
eerste dag te verkrijgen, maar hun eigen gewone of bij
zondere enveloppen konden inzenden. 

Het Wereldkampioenschap voetbal 
De op 1 juni verschijnende zegels voor het Wereld-

toernooi voetbal worden uitgegeven in de waarden 4d., 6d. 
en ls.3d. 

De waarde van 4 pence is ontworpen door David Gentle
man en komt in de kleuren zwart, rood, kastanjebruin, 
steenrood en blauw uit. De zegel van 6 pence, ontworpen 
door William Kemspter krijgt de kleuren groen, rood, bruin, 
lichtblauw en zwart. De hoogste waarde. Is.3d. is van de 
kunstenaar David Caplan en verschijnt eveneens in vijf 
kleuren, namelijk zwart, olijfgroen, blauw, rood en geel. 

Zoals gebruikelijk komen er officiële eerstedagenvelop
pen. De zegels worden met en zonder fosforstrepen ge
drukt. (Afbeeldingen onder de Nieuwe Uitgiften in dit num
mer.) 

Nieuwe uitgiften 
Op 15 juli verschijnt een blok van vier verschillende ze

gels van 4 pence elk met afbeeldingen van in het wild voor
komende vogels. 

Een verdere bijzondere emissie verschijnt op 12 septem
ber; vier zegels die de Britse technische vooruitgang uit
beelden. De waarden zijn 4d., 6d., ls.3d. en ls.6d. 

Op 14 oktober komen drie herdenkingszegels uit in de 
waarden van 4d., 6d., en Is.3d. Deze verschijnen ter her
denking van de Slag bij Hastings in 1066. 

Kerstzegels 
De Minister van Posterijen heeft bekendgemaakt, dat op 

1 december een serie Kerstzegels zal komen, voor het eerst 
in de Britse geschiedenis. 

Nieuwe decimale postzegels 
Nieuw-Zeeland zal op 11 juli 1967 overgaan op het tien-

tallig stelsel en dan postzegels met decimale waarden uit
geven. 
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Hoofdstad van Malta 400 jaar oud 
Ter gelegenheid van de stichting van de hoofdstad van het 

eiland Malta door Jean Parisot de la Valetta in 1566, is op 
Xvlalta een serie van vijf postzegels uitgegeven. Op de ver
schillende waarden — 2 d, 3 d, 6 d, 1/- en 2/6 — komen 
behalve historische figuren, het Maltezer kruis en een ge
stileerde plattegrond (6 d) voor. De stichter van de stad, 
grootmeester van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem (2 d) 
herbouwde de vesting La Valetta met medewerking van 
paus Pius V (3 d), die hem verzekerde van de diensten van de 
architect Francesco Laparelli (1/-). Met behulp van de plaat
selijke bouwmeester Girolamo Cassar (2/6) had hij zijn plan 
in drie dagen gereed. Op 28 maart 1566 werd de eerste steen 
gelegd voor „Humillima Civitas Vallettae". La Valletta is een 
van de havens die de Britse Middellandse Zeevloot in perma
nent gebruik heeft. (Afbeeldingen onder de Nieuwe Uitgiften 
in het aprilnummer). 

Henry Reveil Harmer t 
De zeer bekende Londense veilinghouder Henry Reveil 

Harmer overleed op 13 maart in zijn 96e jaar. Sinds zijn 
schooljaren was hij een filatelist, die na een succesvolle 
periode als handelaar, op zijn vijftigste jaar veilinghouder 
werd en reeds tijdens zijn leven een grote naam wist te 
maken als auctionair van vele beroemde verzamelingen. 
In 1934 bracht hij de beroemde Arthur Hind-coUectie in 
Londen onder de hamer. 

Postzegelcentrum 
Het Postzegelcentrum aan het Strand te Londen is zon

der fanfares geopend begin april. Vrijwel alle handelaren 
die in deze voormalige bioscoop een verkoopruimte heb
ben gehuurd, hebben hun winkels ingericht en van de eer
ste dag af is er een goed bezoek geweest. De filatelisten 
stellen het op prijs, dat ze droog verschillende winkels kun
nen bezoeken en een keus kunnen maken uit de werkelijk 
grote voorraad. 

Nu er hier meer en meer bijzondere emissies uitkomen, 
hebben vele verzamelaars dit gebied ontdekt. Het gevolg 
is geweest, dat de prijzen van vroegere bijzondere zegels 
stevig oplopen terwijl enkele albumfabrikanten nu speciale 
albums uitgeven van de verschillende herinneringsuitgif
ten. 
Londen, 2 mei 1966. CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

POST UIT PARUS /?5 
D. de Vries, Waalstraaf 53 , Amsferdam-Z. 

een Franse postzegel heeft me eens de volgende 
verzuchting bekend . . . . 
„Avec une bonne charnière, je respire 
a vee la plus transparante des pochettes, j'étouffe " 
hetgeen vrij vertaald luidt: 
„Met een goede plakker kan ik tenminste ademhalen, 
in een klemstrookje dreig ik te vers t ikken. . . . " 
Maar ja, we moeten dit allemaal niet al te letterlijk willen 
nemen, en daarbij komt ook, in het Frans klinkt dit alles 
een beetje charmanter, hetgeen dan ook zo bedoeld is. 

„Postfris zonder plakker " 
Gevraagd naar het oordeel van een vooraanstaand specialist 

in deze metropool, de expert en handelaar Louis-Michel 
Couturier, geeft deze het volgende goed geargumenteerde 
antwoord dat naar onze mening ook voor de verhoudingen in 
de Nederlandse filatelie geldt. 

Voor een juiste aanpak van het vraagstuk: „met of zonder 
plakker" in een tijd dat een bepaalde categorie verzamelaars 
slechts zegels met volle gom eist, moet men zich feitelijk op 
een neutraal standpunt stellen, opdat men in staat zal zijn 
een objectief, helder oordeel te geven, aldus de heer Cou
turier. De mode van het „postfris zonder plakker" dateert 
van omtrent het einde van de tweede wereldoorlog. In die 
periode namelijk deed zich het opmerkelijke feit voor, dat 
men in hele vellen postzegels ging speculeren en dat men in 
deze vellen zijn steeds meer onbetrouwbaar wordende geld 
ging beleggen. Complete vellen waren alleen daarom al meer , 
geld waard, omdat hier het tellen gemakkelijker ging dan f] 
met losse zegels. 

Iedereen kent de nasleep van deze onverkwikkelijke en 
speculatieve periode. Gedurende een reeks van jaren waren 
we genoodzaakt om onvoorstelbare hoeveelheden complete 
vellen en veldelen op te maken, voornamelijk van die soort 
zegels die vroeger voor een normaal postaal gebruik had
den moeten dienen! 

Het verzamelen van postzegels begint tegenwoordig in het 
algemeen bij het bijeenbrengen van zegels die rechtstreeks 
van het postkantoor afkomstig zijn; het gebruik van stock-
boeken is er de oorzaak van (en de meer en meer in zwang 
komende „klemstroken" zijn daar mede het gevolg van) dat 
plakkers door nieuwe verzamelaars minder worden ge
vraagd. Van dit standpunt uit gezien is het niet zo verwon
derlijk dat men bij het aanschaffen van ontbrekende waar
den of series bij een handelaar ook om zegels zonder plak
ker gaat vragen. 

De redelijke verzamelaar zal echter moeten toegeven, dat 
generaties van filatelisten vóór hem, zonder één enkele 
uitzondering, moesten verzamelen door hun zegels door mid
del van dunne, kleine gomstrookjes in hun albums te be
vestigen, gomstrookjes die zich tenslotte ontwikkeld hebben 
tot de „plakkers" zoals we die heden ten dage kennen. 
Het is dan ook niet zo moeilijk om zich voor te stellen dat, 
behalve met nog wat oude vellen en veldelen, die hier 
en daar bewaard zijn gebleven en die hoe langer hoe moei
lijker te vinden zijn, men zich ook meer en meer zal moeten 
tevreden stellen met zegels die afkomstig zijn uit albums 
waar ze met plakkers waren ingeplakt. Goed, het zal nog 
dikwijls mogelijk zijn om zegels van de laatste twintig jaar 
geheel postfris te vinden; het zal echter verstandig zijn om 
ook een ouder en zeldzamer zegel met plakker te accep
teren! 

Men kan dit feit trouwens ook langs andere weg vast
stellen: alle zegels en alle verzamelingen die op tentoonstel
lingen verschijnen (dus ook op exposities die onder de regle
menten van de FIP vallen) dienen opgezet te zijn met be
hulp van plakkers! Een officiële erkenning van de plakkers 
dus! 

Zelfs al zou de mode van de „postfrisse zegels zonder 
plakker" zich nog verder uitbreiden, dan is het nog niet te 
verwachten dat alle grote filatelisten en alle handelaren 
hun verzamelingen en voorraden zouden gaan vernieti
gen Het lijkt veel redelijker te veronderstellen, dat zich 
in de naaste toekomst onder de verzamelaars twee duidelijk 
verschillende groepen zullen gaan vormen: aan de ene kant 
de verzamelaars van plaatjes die tevens postaal _ gebruikt 
kunnen worden en aan de andere kant de authentieke fila
telisten. Bonafide handelaren en zij die het goed menen met 
de filatelie hebben in Frankrijk een even categorisch als 
definitief standpunt ingenomen ten aanzien van zegels met 
plakker, namelijk dat deze zegels in waardebepaling abso
luut gelijk zijn aan postfrisse zegels zonder plakker; zij 
mogen in geen enkel opzicht het object van enigerlei onder
scheid zijn, zowel bij aankoop als bij verkoop. Een hogere 
prijs voor zulk een zegel „zonder plakker" zou alleen dan 
gerechtvaardigd zijn, wanneer bijvoorbeeld het zoeken naar 
zulk een zegel ten koste van veel tijd zou zijn gegaan, 
waardoor dus deze extra moeite beloond zou moeten worden, 
evenals een lastig te vinden stempel van invloed is bij de 
waardebepaling. Resumerend, zo meent de heer Couturier, 
kan men vaststellen, dat in de filatelie de plakker nu een
maal een vaste verschijning is geworden en dat het in elk 
geval verre te prefereren is om een verzameling goede stuk
ken te hebben, die door middel van plakkers in een album 
zijn bevestigd, dan een stockboek nietszeggende zegels, post-
fris-zonder-plakker, die in de verste verte niets te maken 
hebben met postale behoefte en met de ware filatelie! 
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VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur; 

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

lyktydig plaatsgevind. Daar het drie spesiale posseëls vir 
daardie geleentheid verskyn, nl. van 2d, 3d en 1/6. Daar is 
'n spesiale posstempel vir eerstedag-koeverte gebruik. 

„Golden Gate" 
Daar word verwag dat binnenkort 'n permanente spesia

le posstempel by die Golden Gate-natuurreservaat, naby 
Bethlehem in die Oranje Vrystaat, in gebruik geneem sal 
word. Besonderhede sal later volg. 

De UNO-postale dienst werd „ingewijd" op United Nations 
Day — 24 oktober 1951, tijdens een plechtigheid, die werd 
bijgewoond door vooraanstaande leden van het departement 
der PTT van de Verenigde Staten en door VN-ambtenaren. 

Op dezelfde dag werden tevens voor de eerste maal de VN-
zegels ten verkoop aangeboden en wel de aanvangsgroep der 
gewone VN-frankeerzegels: de 1, IV2, 3, 5 en 25 c en de $ 1 
waarden. Op de dag welke aan deze eerste dag van uitgifte 
voorafging, waren meer dan 30.000 schriftelijke kooporders 
binnengekomen tezamen met meer dan 500.000 enveloppen, 
bestemd voor die eerste dag. 

Op 16 november 1951 werd de tweede serie zegels uit
gegeven, bestaande uit de andere waarden der gewone fran-
keerzegels: de 2, 10, 15, 20 en 50 c. 

Luchtpostzegels kwamen uit op 14 december 1951 in vier 
waarden: 6, 10, 15 en 25 c. Bestuursleden van de Amerikaanse 
Luchtpostvereniging vierden het verschijnen daarvan tijdens 
een onofficiële plechtigheid. 

In totaal kregen 1.113.216 enveloppen een afstempeling op 
de eerste dag van uitgifte van de complete serie dezer vijftien 
VN-postzegels. 

Tekenaars van VN-postzegels 
De postadministratie van de Verenigde Naties heeft gebruik 

gemaakt van de talenten van kunstenaars uit verschillende 
landen en van verscheidene grondgedachten, welke de teke
ningen van de eerste postzegels van de organisatie moesten 
uitbeelden. Men voelde aan, dat de tekeningen moesten 
komen van kunstenaars, die zoveel mogelijk verschillende 
beschavingen zouden vertegenwoordigen, zodat onderschei
dene vertolkingen van internationale begrippen weerklank 
zouden vinden in de postzegels. 

De onderstaande lijst van kunstenaars maakt duidelijk de 
omvang van de artistieke talenten van vele naties en van 
vele culturen, welke werden aangetrokken. 

Bencrath, Henry 
Bottiau, Claude (Frankrijk) 
Carlson, Roy E. 

(Verenigde Staten) 
Doeve, J. F. (Nederland) 
Ferrini 
Gelder, Dirk van (Nederland) 
Hamann, Ole (Denemarken) 
Hamori, Georg (Israël) 
Hartz, S. L. (Nederland) 
Helguera, Leon (Mexico) 
Hisano, Minoru (Japan) 
Karlsson, Hordur (IJsland) 
Mathiesen, Olav S. 

(Denemarken) 
Medina Medina, Angel 

(Uruguay) 
Mekki, Hatim El 

Meronti, O. C. 
(Groot-Brittannië) 

Mitchell, Leonard C. 
(Nieuw-Zeeland) 

Noten, Jean van (België) 
Perrot, Robert (Frankrijk) 
Pierre-Noël, V. (Frankrijk) 
Plowitz, Kurt M. (Ver. Staten) 
Pollock, A. L. (Canada) 
Purdy, Earl W. (Ver. Staten) 
Rashid-ud Din (Pakistan) 
Renau, José (Spanje) 
Sanborn, Herbert M. 

(Verenigde Staten) 
Wind, Willy Wolf 

(Verenigde Staten) 
Woyty-Wimmer, Hubert 

i(Groot-Brittannië) 
(wordt vervolgd) 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Kongres 1966 
Van 2 tot 5 Mei is die jaarlikse kongres van die Phila-

telistiese Federasie van Suidelike Afrika gehou in Bula-
wayo, Rhodesië. Die posseëluitstalling, Rhopex, het ge-

Die mooiste philatelistiese versameling in Suid-Afrika 
„Africana" beteken enigiets wat met Suid-Afrika te 

doen het: Suid-Afrikaanse erdewerk, glas, volkskuns en 
prente, maar ook toneelprogramme, tremkaartjies, pos-
kaarte en wat nie al nie. Vanselfsprekend behoort ook pos
seëls hiertoe. En bowendien enige literatuur wat iets met 
seëls uit te staan het. 

In 1886 is goud ontdek op die Witwatersrand in Trans
vaal. In die laaste kwart van daardie jaar is Johannes
burg gestig. Reeds in 1893 was daar 'n posseëlhandelaar, 
mnr. M. Z. Booleman, en die oudste philatelistiese vere
niging in Johannesburg kom in 1894 tot stand. Baie oor 
hierdie eerste tyd kan vandag bewonder word in die prag-
tige Africana Museum in Johannesburg. Dit is hier waar 
die mooiste philatelistiese versameling van Suid-Afrika is. 

In Julie 1938 het die „Philatelie Society of Johannesburg" 
sy gehele versameling philatelistiese literatuur aan die Jo-
hannesburgse stadsbiblioteek, waar ook die Africana Mu
seum ondergebring is, oorgedra. In 1947 volg 'n skenking 
van 'n deel van die philatelistiese biblioteek van die ou 
Transvaalse versamelaar Emil Tamsen. Dit het in die eerste 
plek bestaan uit werke in die Engelse taal, maar ook 
uit katalogi en tydskrifte uit baie Wes-Europese lande, 
vanaf die laaste deel van die 19de eeu. 

Verskillende van die tydskrifte is vandag baie skaars. 
„Stamp Collectors' Magazine", wat in Londen verskyn het, 
is aanwesig vanaf 1863 tot 1874 (1870 ontbreek); „Phila
telie Record" vanaf 1874 en „Le Timbre-poste" (uitgege 
deur Moens in Brussel) vanaf 1863 tot 1900 (slegs twee dele 
ontbreek). 

Onder die katalogi is die van Gibbons vir 1868, en die 
veilingskatalogi van H. R. Harmer en Robson Lowe. Hierdie 
tydskrifte-afdeling word deur middel van aankoop, ruil 
en geskenke soveel as moontlik bygehou. In 1960 het 'n 
lys verskyn van die philatelistiese publikasies wat in die 
Johannesburgse biblioteek geraadpleeg kan word. Toe was 
daar 2,000 titels. Vandag het hierdie aantal reeds meer as 
verdubbel! 

Die posseëlversameling in die Africana Museum is, 
wat Suid-Afrika betref, sekerlik die mooiste in die land. In 
1948 is die pragtige J. H. Curle-versameling as 'n legaat aan 
die museum afgestaan. Die bekende philatelis wyle dr. 
J. H. Harvey Pirie het 'n versameling geskenk van Suid-
Afrikaanse Philatelie van die Tweede Wereldoorlog, terwyl 
die „Philatelie Society of Johannesburg" 'n algemene ver
sameling van seëls van Suidelike Afrika gegee het. Party 
van hierdie versamelings is uitvoerig beskryf. Daar is 
J. H. H. Pirie en W. Redford: „The World's Rarest Group 
of Stamps", wat 'n korte beskrywing gee van die Curle-
versameling van posseëls van die Transvaal (1951, R 0,25). 
Ook is daar die publikasie van dr. J. H. H. Pirie: „World 
War II Philately of Southern and Eastern Africa" (1953, 
R. 0,50). 

In 1959 het mej. A. H. Smith, die hoofbibliotekaresse van 
die Johannesburgse biblioteek, 'n omvankrijke lys van 194 
bladsye saamgestel: „Die 'Taal van die Posseëlversa-
melaar" (dit is tweetalig, in Afrikaans en in Engels): 'n 
lys van definisies en terme wat deur posseëlversamelaars 
gebruik word. Hierdie lys is destyds gratis beskiikbaar ge
stel en aanvrae daarvoor het van oor die hele wereld ge-
kom. Vanselfsprekend het ook Afrikaanse taalkundiges 'n 
groot belangstelling vir hierdie w^erk getoon. 

Die biblioteek-museumgebou word deur Johannesburgse 
posseëlverenigings gebruik vir huUe maandelikse byeen-
komste. Alles tesame is dit bewonderingswaardig hoeveel 
belangstelling daar is en hoeveel aanmoediging daar van 
hierdie kulturele middelpunt vir die philatelie uitgaan. 

(meedeling gedeeltelik mej. A. H. Smith). 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van alge

mene aard te adresseren aan de eerste secretaris C Muys, 
Pioenweg 25, 's-Gravenhage-7, telefoon (070) 33 94 34 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor mlichtingen omtrent kandidaatleden van by de 

Bond aangesloten verenigingen, alsmede voor de behan
deling van klachten omtrent verzamelaars of handelaren, 
wende men zich tot de beheerder Mr T J B van der 
Meyden, Chopinlaan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst Mr G W A 
de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravehage-1 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder H L J Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem, 
telefoon (08300) 2 59 06 

De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 
Gelderse Bibliotheek, Marienburgstraat 12, Arnhem Boe
ken kunnen ter plaatse worden geraadpleegd of ter leen 
worden meegenomen De bibliotheek is hiertoe geopend 
maandag van 13 30 uur tot 17 30 uur, dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 00 uur tot 12 30 uur en van 13 30 uur tot 
17 30 uur (zaterdag 17 00 uur), bovendien woensdag van 
19 00 uur tot 21 00 uur 

Schriftelijke aanvragen voor het lenen van boeken uit
sluitend te richten tot de Gelderse Bibliotheek Aangevraag
de boeken worden franco toegezonden, vergezeld van een 
regu dat onmiddellijk na ontvangst getekend aan de Gel
derse Bibliotheek moet worden teruggezonden De norma
le tijd van uitlening is één maand Deze termijn kan 
verlengd worden mits tijdig toestemming voor verlenging 
IS gevraagd en verkregen. De boeken moeten goed verpakt 

en voldoende gefrankeerd worden teruggezonden Dit zijn 
de enige kosten die aan het lenen van boeken verbonden 
zijn 

zy, die zich niet aan bovenstaande bepalingen houden, 
zullen van het lenen van boeken worden uitgesloten. 

De catalogus van de aanwezige werken wordt met het 
m 1965 uitgegeven supplement franco toegezonden na over
making van ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gelder
se Bibliotheek te Arnhem Het supplement is op aan
vrage gratis verkrijgbaar Aanvullingslijsten worden re
gelmatig gepubliceerd in het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie (november 1964 bladzijde 547, januari 1966 blad
zijde 37 en in het aanstaande nummer van juni 1966) 

Alle correspondentie die niet op het hierboven vermelde 
betrekking heeft, bijvoorbeeld over schenkingen, aanbie
dingen, dubbelenverkoop, algemene inlichtingen enzovoort 
alsmede over de aan de bibliotheek verbonden verkoopaf
deling, te richten aan de beheerder Onjuist geadres
seerde correspondentie of leenaanvragen veroorzaken ver
traging in de afwikkeling 

De volledige lijst van de bij de verkoopafdeling verkrijg
bare uitgaven is opgenomen in het nummer van februari 
1966 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie Hier
van IS het beknopt Handboek deel I (Koningin Hangend 
Haar) en de Handleiding voor het herkennen van verval
singen op het ogenblik niet meer verkrijgbaar 

De aandacht wordt gevestigd op het Standaardwerk 
„Emissie 1864" door J F Cleij Dit rijk geïllustreerde 
werk van 244 pagina's is voor ƒ 10,— verkrijgbaar bij de 
beheerder en bij de Gelderse Bibliotheek Bij toezending 
wordt ƒ1,— voor verpakking en filatelistische frankenng 
m reken ng gebracht Toezending volgt na overmaking van 
ƒ11,— op postrekening 85 34 66 ten name van de Beheer
der Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen te Arnhem 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het verenigingsnieuws dient, te
zamen met de mutatie-strookjes en de staat van 
mutaties voor de komende maand> i n het bez i t 
t e z | jn van de administrateur m t e r l q k op de 
volgende data 

juninummer 
jul inummer 
augustusnummer 
septembernummer 
oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 

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

H H Secretarissen en leden-admmistrateurs 
vfcfordt drmgend verzocht zich s t r i k t aan deze 
data te houden 

1 
N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T 

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D Huit ing, Parkflat 
' t Veldhuijs, Bosweg, Hat tem Tel (05206) 2339 Leden-
a d m J G T h Wind, Celebesstraat 33, Vlaardmgen 
Tel (01898) 3426 
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 Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62 Breda Tel 32307 

Ledenvergadering maandag 23 mei te 20 u Graanbeurs 
Jeugdbijeenkomst zondag 5 juni te 10 uur , Graanbeurs 

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 „ H O L L A N D I A " , Amsterdam Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, HoUandsche Rad ing Tel 
(02957) 4 89 

Ledenvergadering Vrijdag 27 mei 1966, 20 15 Hotel 
Krasnapolsy ', Warmoesstraat , Amsterdam 
Overleden 728 G E Veenhuizen 

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 E N I 

G I N G Secr H G van de Westeringh, Tolsteegsingel 
17bis, Utrecht 

Ledeniergadering op dinsdag 31 mei n m 8 uur in Tivoli 
Nabet rachtmg , ,Uphilex ' 
Landenwedstrtjd max 9 bladen Frankrijk 1930 1940 
N B In het jaarboekje staat als da t um abusievelijk ver

meld 24 mei 1966 
5 

H A A G S G 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 26 mei 1966 in , ,Diligentia", Lange Voor
hout 5, 's-Gravenhage, te 20 00 uur 
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 I A T E -
L I C A " Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-1 Tel (070)24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregis ter N F Hedeman Valkenboskade 86, 
s Gravenhage-8 Tel (070) 39 08 57 

Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering 
(voorjaarsvergadering) zal worden gehouden op zaterdag 
4 juni 1966 om 10 30 uur te Utrecht in eén der zalen van 
Hotel Cafe Restaurant Smits, Vredenburg 14 

De agenda luidt als volgt 1 Opening 2 Notulen der 
najaarsvergadering 1965 3 Ingekomen stukken en mede 
delingen 4 Royementen 5 Jaarverslagen 1965 van 
secretaris, algemeen penningmeester, directeur Rond-

zendverkeer bibliothecaris en nieuwtjesdienst 6 Verkie
zing hoofdbestuursleden 7 Voorstel tot verhoging van 
de contributie 8 Lunchpauze 9 Filatelistisch halfuurtje, 
te verzorgen door de afdeling Aalsmeer 10 Kleine ver
loting 11 Rondvraag en wat verder ter tafel zal worden 
gebracht 12 Plaatsbepaling volgende vergadering 13 
Sluiting (ca 16 00 uur) 

Ledenaantal O p 15 april 1966 waren 9301 personen als 
hd van de vereniging ingeschreven 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Gv 1828 J Ghijsels, 
's Gravenhage, H m 3886 Dr C E Lmdenbergh, Bloe-
mendaa l , Gv 7974 G Smit, 's Gravenhage 

Afdelingen Het is ons een genoegen te kunnen bekend
maken, da t het aantal afdelingen van onze vereniging, 
door de oprichting van een afdelmg te Hoek van Holland 
en te Volkel, thans op 56 is gekomen De in het maar t 
nummer opgenomen volledige Iijst van de afdelings-
secretariaten en de bijeenkomsten der afdelingen is, o a 
in verband met het bovenstaande als volgt gewijzigd 

H O E K VAN H O L L A N D (Hh) Secr de heer J P 
van der Hoek, Tasmanweg 205, Hoek van Holland 

M A A R N (Mn) Bijeenkomsten in het vervolg op de 
laatste vrijdag van de maand in de lokaliteit van de Ned 
Herv Gemeente Maarn-Maarsbergen, Berkenlaan 2-4, 
M a a m 

V O L K E L (Vk) Secr de heer R Beekmans, Udense-
weg 5 te Volkel (N B ) 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E LI S T E N - V E R 
E E N I G I N G Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89b, 
Rot te rdam 4 Tel (010) 24 93 40 Adreswijzigingen aan 
W H Erwich Van der Meydestraat 37a, Rot terdam-4 

Ledenvergadering maandag 23 mei, 20 uur , Beatnxzaal 
Groothandelsgebouw Gewone agenda, waa raan toege
voegd vaststelling percentage aankoop Bezichtiging van 
kavels der veiling op zaterdag 21 mei 15-16 uur in club
lokaal Noordsingel 101 
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Clubbijeenkomsten zaterdag 15-17 30 uur bovenzaal , ,De 
2 o n ' , Noordsingel 101, donderdag 19 30-22 30 uur „ D e 
Guns t" , Brielselaan 192 

Royement opgeheven 1299 A van der Hof, Rot te rdam 
{achterstallige contributie betaaldj 

Overleden 35 Mevrouw H H Tijsen-Visscher, Gorin-
chem, 612 Dr N M Buys, Gouda 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T " Secr Leusderweg 
219 

Bijeenkomsten vierde donderdag van de maand in Hotel 
„Monopo le" 
9 

A M S T E R D A M S G H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I 
L A T E L I S T " Secr se Mej G T h Reinders, Veerstraat 
56, Amsterdam-7 

Bijeenkomsten dinsdagavond 7 juni , ledenvergadering, 
dinsdagavond 21 juni ruilavond Beide in Krasnapolsky, 
ingang kleine Zaal , Warmoesstraat Aanvang 20 uur 
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, Patroclosstraa^ 9, Amsterdam-9 

Bijeenkomsten 24 mei, 14 juni en 28 juni Societeits-
avonden 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E " Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem 
Tel (08300) 2 65 11 

Ledenadm Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, 
Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld, Brummen, Doctinchem, Ede, Eist, Lobith, Nij
megen, jOosterbeek, Rheden, Renkum, Velp, Wageningen, 
Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
19 

P O S T Z E G E L V E R „ O N D E R L I N G C O N T A C T " 
B E R G E N O P Z O O M Secr M C Kuijaers, Schelde-
l a a n 6 7 , tel 6317 

Contact- en ruilavond iedere 2e dinsdag van de maand 
Eerstvolgende grote ruildag met onderlinge veiling wordt 
gehouden op 1 okt Diverse handelaren aanwezig 
20 

K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B B E V E R W I J K 
Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk Tel 
^02510) 2 61 82 

Bijeenkomsten 23 mei, 6 en 26 juni a s m ,,De Opgang" , 
Florastraat 2, Beverwijk Aanvang 19 30 uur 

I n juh en augustus worden geen ruilavonden gehouden 
De nog niet betaalde contributie ad ƒ 8 , — per jaar , 

vermeerderd met 50 cent bij eerste inschrijving, gelieve 
u te voldoen op postgiro nr 435867, t/n van W Marcusse 
te Beverwijk Let u er vooral op de rondzendingen snel 
en binnen de gestelde termijn door te sturen 
22 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " , BUS-
S U M Secr H W Kohl , Piersonlaan 4, Naarden Tel 
(02950) 1 68 70 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe-Rest 
„De Harmonie , Brinklaan 112, Bussum, niet in juli en 
augustus 

Ruilbeurs zaterdagsnuddags in Buurthuis de , ,Engh ', 
Nijverheidswerf 22, Bussum 

Tot onze spijt moeten wij het overlijden melden van de 
heer F Baay, Huizen 
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 '\ Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Eindhoven 

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-Brabantlaan 
60, Eindhoven Tel (4900) 2 58 89 
Bijeenkomsten 6 juni , 4 juli, 5 september 1966 Ontspan-
nings Cent rum, Mathildelaan, Eindhoven Aanvang 
20 00 uur 

Wegens wanbetaling geroyeerd 250 F L J Roos, Eind
hoven 
30 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ D E P H I L A T E L I S T " , G E L E E N Secr J 
Kentgens, Bollenstraat 7, Geleen 

Afd Geleen De eerstvolgende vergadering wordt weder

om gehouden in Cafe-Restaurant „het Roadhoes' , Nieu
we Markt , Geleen Agenda, alsmede vergaderdatum wor
den per convocatie bekendgemaakt 

Afd Waubach Eerstvolgende vergadering wordt even
eens per convocatie bekendgemaakt 

Afd Vaals Vergadering wordt per convocatie bekend
gemaakt 
34 

P O S T Z E G E L C L U B V A N D E K O N / S H E L L S P O R T 
E N O N T S P - V E R E N I G I N G „ C L U B H U I S TE W E R -
V E " Secr Postbus 162, Den H a a g 

O p de Algemene jaarlijkse ledenvergadering werd na
genoeg het gehele bestuur herkozen Alleen de heer G 
Seijbrands, die / ich met herkiesbaar had gesteld werd 
vervangen door de heer J Tuyl 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld J v d Berg 
(120), voorzitter, A C M van Overeem (57), secretaris, 
H G Tuyten (66), penningmeester, J Veuger (68), Vice-
voorzitter, tevens leider Nieuwtjesdienst, K F W Lou-
wersheimer (47), Rondzendleider , J Tuyl (65) Adm 
Leider Rondzenddienst 

Ruilavonden Garel van Bylandtlaan 24 juni . O p te 
Werve 3 juni 
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 Savornin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel ( 0 5 9 0 0 ) 3 3 1 3 0 Ledenadministrateur 
R A Talens, Koeriersterweg 34, Groningen Tel (05900) 
5 25 45 

Bijeenkomsten Gedurende de maanden mei en juni zal 
nog worden vergaderd in het Restaurant het Boschhuis 
a a n de Hereweg te Groningen Voor de septemberverga-
dering zullen de leden per convocatie worden ingelicht 
over de nieuwe vergaderplaats Vergadering in mei en 
juni om 8 uur des avonds (zaal open voor ruilen om 
7 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 VER
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 van der Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede 

Algemene Vergadering donderdagavond, 8 uur, 26 mei a s 
in de aula van de A H Gerhardschool, Zijlvest 25A, 
ingang poort Raaks , Haar lem 

Doet u mede aan de jubileumtentoonstelling (55 jarig 
bestaan van onze vereniging) op 23 t /m 25 september a s 
in , Het Huis van Looy' -* Nadere inlichtingen bij de heer 
D J Muller, Paulus Potterlaan 17, 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 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 7 juni 
in het Pancratiushuis, Nobelstraat te Heerlen, zaal 5 Ge
legenheid tot ruil vanaf 7 uur 

Bestuursverkiezing a a n de beurt van aftreden zijn de 
heren W Simons, vice-voorzitter en rondzendcommissaris 
en C van Dishoeck, secretaris Beide stellen zich herkies
baar Tot aan het begin van deze vergadering kunnen 
kandidaten gesteld worden onder overlegging van een 
bereidverklaring van de betreffende kandidaat/kandidaten 

Deze bijeenkomst is de laatste van het seizoen 1965/ 
1966 De bijeenkomst van 5 juli a s is alleen bedoeld als 
interne ruilavond 
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 op woensdag 18 mei 1966, 19 30 uur, in 
bovenzaal caie Postbrug, Koningsplein, Den Helder 
Jaarlijkse verloting 

Het bestuur van de Postzegelvereenigmg Helder geeft 
met leedwezen kennis van het overlijden op 21 maar t 1966 
van de heer E Ph Erfmarm, in leven lid der vereniging 
40 

's H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G VAN 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr H A A 
Schneider-Meijs, Taais t raa t 63, Vught 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN POSTZEGEL
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 
ZIJ , die hun contributie over 1966 nog moeten voldoen 

Filatelisten congresserei Filatelisten congresseren! 

240 Mei 1966 

Na het sluiten van de Uphilex, waar
bij ook heel wat verzamelaars, al of niet 
„georganiseerd", bij elkaar zijn gekomen 
willen WIJ u een plaatje laten zien van 
een ander congres van postzegelverza
melaars En wel van het congres van de 
I S C A (International Stamp Centenary 
Association) dat in de zomer 1965 in 
Lausanne en Champery gehouden werd 

De heer Alfred Gerth uit Berlijn loopt 
met het embleem van de vereniging 
voorop. Als het cliche goed uitvalt kunt 

(ƒ8,50), kunnen dit storten op giro 390926 t n v de pen 
ningmeester 

Vergadering woensdag 23 mei 1966 20 uur in de grote 
zaal van Gebouw Steenschuur 6 te Leiden Gewone 
agenda, met veiling, verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling Samenkomst donderdag 9 juni 1966 19 
uur in Huize „ O v e r ' 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, Maastricht 

Eerstvolgende bijeenkomsten 6 juni. Beursavond, 20 uur, 
in de , ,Grote Sociëteit", Vrijthof, ingang Julianaplein, 
Maastr icht 
47 

P O S T Z E G E L V E R R O O S E N D A A L Secr J C 
Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal 

Ledenvergadering 3e woensdag van de maand, 20 uur m 
Hotel Lockefeer, Markt , Roosendaal 

Onderafd Oud Gastel Vergadering Ie dinsdag van de 
maand te 20 uur in Place de Meir, Oud-Gastel 

Onderafd Fijnaart vergadering 2e Donderdag van de 
maand te 19 uur in Hotel de Beurs, Fijnaart 
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, Rotter-
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot terdam 
52 

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

Ledenvergadering 1 juni in de grote bovenzaal van Hmze 
Remmers , Heuvelring, Tilburg 
64 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R A C H T E N " Secr 
A Otter , Handwerkerszijde 127, Drachten 

Gedurende de maanden juni, juli en augustus geen 
bijeenkomsten De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats 
begin september Een convocatie wordt u t z t toege
zonden Denk om de eventuele adreswijzigingen' 
69 

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

Bijeenkomsten woensdag 25 mei en woensdag 22 Jimi in 
de Kande laar , J Bruggemalaan, Veendam, aanvang 8 uur 
n m 
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, Appmgedam 

Vergaderingrruilavond vrijdag 3 juni 66, 19 30 uur, m 
h e t , , W a p e n 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 Seekles, Papendijk 70, Groenlo 

Bijeenkomsten ledere Ie maandag van de maand m 
Hotel , ,De Klomp ', Winterswijk, 8 uur n n Verder op 
de donderdagen 16 juni, 15 sept en 17 nov Aanvang 
8 u u r n m 
86 

E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N VER
E N I G I N G , K E R K R A D E Secr G van Dijk Ing , Drie-
vogelstraat 181, Kerkrade-west Tel 55 61 

Vergaderingen Like derde zaterdag m de maand in het 
Patronaatsgebouw te Kerkrade-Bleijerheide, Jonkerberg-
straat 40 om 8 uur n m 
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 J r , Prins Hendrikweg 75, Putten (Gld ) 

Vergadering!ruilavond iedere 3e donderdag van de maand 
waarvan convocatie wordt toegezonden, te houden in het 
verenigingsgebouw van het , ,Puttens Mannenkoor ', 
achter Cafe-Rest , ,Het Puttertje" te Put ten , met m mei 
Aanvang 20 u u r Voor de jeugdleden van 18 30 tot 19 30 u 
99 

„ U N I V E R S I T E I T S F I L A T E L I S T E N V E R E N I 
G I N G ' N I J M E G E N Secr W P J Maas , Nieuwe 
Mollenhutseweg 173, Nijmegen Tel (08800) 5 42 98 

Contactavond maandag 23 mei 1966, 20 15 u , kantine 
Technisch Cent rum, Kapittelweg 

u Zien dat de twee kindertjes in lokale 
klederdracht een wagentje trekken met 
een grote afbeelding van de „Zittende 
Helvetia", die overigens al meer dan 
een eeuw oud is Wij zagen het Bonds-
bestuur niet zó door Utrecht trekken i 

Lausanne ligt per slot van rekening een 
stuk zuidelijker Maar de gezichten vani 
de deelnemers waren even vrolijk inl 
Utrecht als m Lausanne Het waren! 
goede dagen voor de Nederlandse fila-| 
tehe! F L J 



Filatelistische „miniaturen" 
De heer R. N. „Bob" Pritchard (AIJP) in Aurora, 111. 

Verenigde Staten, vertelde ons het een en ander over een 
nieuwe wijze van verzamelen die de laatste tijd in Amerika 
opgeld schijnt te doen. Moe van het rennen achter de laat
ste ruimtevaartnieuwtjes uit zwart Afrika en rood Europa 
keert men terug tot de zegels van het eigen land, maar men 
gaat daar dan eens echt voor zitten. 

Men probeert — liefst met gebruikte zegels — de karak
teristieke stukken van een vel weer bij elkaar te voegen, 
met de randen er nog aan. We beginnen dus met de hoe
ken, daar tussenin exemplaren met onder-, boven-, linker-
of rechterzij rand en dan nog een gewoon zegel in het mid
den en de „miniature sheet" is gereed. Zit er ergens aan 
het vel een plaatnummer of knipteken of iets dergelijks dan 
heeft het stuk waarop dat nog op de rand te lezen is de voor
keur. 

Nu is dit in Amerika beslist veel eenvoudiger dan het in 
Nederland zou zijn. Want de kleine randen die het zegel-
vel daar omzomen worden als regel niet afgescheurd al
vorens de gebruiker het zegel op de brief plakt. In Neder
land ziet men bij de gewone „kantoorpost" praktisch nim
mer zegels met de velrand er nog aan, in Amerika w e l . . . 

Een „miniature sheet" dat ons ter afbeelding meegezon
den werd ziet u hier. Er valt daarbij nog iets op. Namelijk 
dat men aanmerkelijk minder selectief is ten aanzien van 
de afstempeling. Rolstempels en machinestempels worden 
als volwaardig in het „vel" opgenomen. Zou men alleen 
„hoekstempels" willen hebben dan zou deze liefhebberij wel 
onmogelijk worden. Voor wie er iets in ziet, het adres is 
R. N. Pritchard, P.O. Box 691, Aurora, III. 60507, USA. 

FL. 

* = ongestem 
Duitsland 
118* 
390/93 
416/20» 
«1/25 
« 5 
462/66 
466* 
513/21* 
513/21 
547/56* 
565/72* 

peld. No' 

8,80 
66,— 
66,— 
55 — 
33,— 
47,— 
36,— 
77,— 
66.— 
27,50 
27,50 

cat. Yvert. Alle 
Duitsland 
607* 
612* 
613* 
637* 
639* 
640/51* 
654/62* 
672* 
Vip. 20/26* 
Vip. 25 
Vip. 26* 

aanbiedingen vrijblijvend. 1 

3,30 
28,50 

2,75 
15,— 
17,50 
17,50 
9,75 
3,60 

175,— 
33,— 
69,— 

Te koop gevraagd 
verzamelingen 
gebruikt en ongebruikt 
Ned. & O.G., België, Italië 
Vaticaan, Oostenrijk 

Postzegelhandel 
J. C. RENZEN 
Bergselaan 225b, Rotterdam 
Tel. 24 88 86, Giro 481779 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V. d BERGE - APELDOORN - NIEUWSTRAAT 66 - TELEFOON 20919 

ZOJUIST Belangrijke collectie Nederland 1e emissies. 
AANGEKOCHT Ned. zegels gebruikt en ongebruikt, zowel 

zonder plakker vanaf 1923 en vanaf 1852 op 
echt gelopen brieven. Tevens vlieg- en vooral 
Duitse Zeppelinbrieven. 

UW AANVRAGEN WORDEN MET ZORG AFGEHANDELD 

LUCIFERSMERKEN -
SIGAREBANDEN -

Een enorm assortiment P n ^ T 7 F / ^ P I ^ 
uit voorraad leverbaar - r \J J 1 t. UMU t. ^ 

tegen 

U N I E K L A G E P R IJ Z E N 

L U C I F E R S M E R K E N 

1000 versch. hele wereld .. 
300 versch. Hongarije 
300 versch. Nederland 

S I G A R E B A N D E N 

500 versch. hele wereld 
100 versch. sportbanden 
(Parcival sig.fabr.) 

P O S T Z E G E L S 

1000 versch. hele wereld .. 
100 versch. DIEREN 

ƒ8,— 
3,75 
2,25 

ƒ 6,50 

3 50 

f 8 75 
.R M 

Dit is slechts een ZEER KLEINE GREEP uit ons enorme assorti
ment, vraagt geheel vrijblijvend onze GRATIS PRIJSLIJSTEN, 
van lucifersmerken en sigarebanden zijn honderden verschillen
de series leverbaar, van postzegels honderden verschillende 
samenstellingen. 
Bestellingen door storting op onze girorekening 704550, per 
postwissel of aangetekende brief. 

I N T E R P O S T - H O B B Y Postbus6082 - Amsterdam 

BEGIN JULI 1 9 6 6 VERSCHIJNT DE: 

MICHEL-DUITSLAND-SPECIAAL-
CATALOGUS 1967/1968 

PRIJS f 25,40 
Deze SPECIAAL-CATALOGUS 
is volkomen opnieuw 
samengesteld, bijgewerkt 
en belangrijk uitgebreid. 
De prijsnoteringen stemmen 
overeen met die van de 
begin augustus 1966 
verschijnende gewone 
Michel-Dultsland-
Catalogus 1967. 
Uw bestellingen 
worden reeds nu 
gaarne aangenomen. 

Steeds voorradig; MICHEL-OVERZEE-CATALOGUS in drie delen; 
deel I: A-G, deel II: H-N, deel III: O-Z. Prijs ƒ29,35 per deel. 

De MICHEL-CATALOGUSSEN zijn verkrijgbaar bij de POST
ZEGELHANDEL en bij de importeur: 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM 
Surinamelaan 31 
Tel. (02950) 1 43 23 

AMSTERDAM 
N.Z. Voorburgwal 151 

Tel. (020) 22 21 86 
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POSTZEGELVEiÜNT^ 

R.lostema 
SINGEL 276  AMSTERDAM  TELEFOON 24 97 49 

208e 
V  E  l  L  l  N  G 
^ 1 I fc ■ 1^ ^ De^e veiling, welke 

tevens de laatste van 
het seizoen is, wordt medio juni gehouden. 

Inzendingen kunnen nog 
tot uiterlijk 

20 mei 
worden aangenomen. 

CATALOGUS GRATIS OP A A N V R A A G VERKRIJGBAAR. 



MAAND 

^gfM Redacteur J. Th. A. Friesen, 

■ ^ Rembrandtstraat 18  Goor 

Jf ^ Telefoon (05470) 2135 

VERENIGDE NATIES 
265'66. Nieuw gebouw W.H.O.* ) in Geneve. 

5 en 11 c. (blauw, oranje en geel). Maque t t e van het 
gebouw en emblemen V.N. en W . H . O . 

EUROPA 
ALBANIË 

21 4'66. Vlinderserie. 
10 q. Pyrameis cardui. 
20 q. Calopteryx virgo. 
30 q. Golias hyale. 
35 q. Calopteryx splendens. 
40 q. Calopteryx splendens. 
50 q. Papilio machaon. 
55 q. Colias myrrnidone. 
60 q. NeptJs lucilla, 

35'66. Ingebruikneming gebouw W.H.O.*) in 
Geneve. 
25, 35, 60 en 80 q. 

A N D O R R A 
95'66. Franse ruimtevaartuig F R 1. 

0.60 f. Wereldbol met cirkels en ruimtevaartuig. 

BELGIË 
Afbeelding van in apr i lnummer gemelde zegel. 
95'66. Zwemsport. 

60 c. + 40 c. Duiker. 
10 fr. + 4 fr. Startsprong. 

BELGJQUE 
BELGlff 

r**v« 
JBURHÉÉ OÜ T tMBBÏ 1»«» " » C 

DAS VA« OE POSTIES Ï t ^ ' 

inmfïWtBlLlTf 

^ 
/ i 

FINLAND 
75 '66. RodeKruiszegels. 

0.15 + 0.03 mk. Mond op mondbeademing bij verkeers
weg. 

0.25 + 0.04 mk. Duiker biedt hulp aan te water geraakte 
auto. 

0.35 + 0.05 mk. Helikopter brengt hulp . 
115'66. Eeuwfeest uitgifte schoolwet. 

0.35 mk. Symbolische weergave van het opgroeien. 

CYPRUS 
254'66. Negenhonderdste sterfdag St. Barnabas . 

15 m. grijs, zwart, oranje, rood, geel en bruin . Ontdek
king van het l ichaam van St. Barnabas . 

25 m. l ichtblauw, grijs en zwart . Kapel boven zijn graf. 
100 m. violet, geel, donkergroen en grijs. O u d e ikoon van 

de heilige. 
Ook blokje van 250 m. met oude afbeeldingen van ont

dekking l ichaam St. Barnabas en verlening voorrechten 
a a n Cyprische kerk. 

D E N E M A R K E N 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 
166'66. Deense vereniging tot behoud van natuur 

monumenten. 
80 ö blauw, gewoon en fluorescerend. Holte Allé in 

Bregen tved. 

FRANKRIJK 
66'66. Negenhonderdste verjaardag slag bij Hastings. 

0.60 f. Vloot met zeilschepen, kasteel, ruiter te p a a r d en 
aan land gaande t roepen in middeleeuwse krijgs
ui trusting. 

66'66. Derde eeuwfeest Academie van wetenschap
pen. 
0.60 f. Vergadering van de Academie in 1666 en por t re t 

Fontenelle. 
136'66. Negentiende internationale spoorwegcon

gres. 
0.60 f. Spoorlijnen, wereldbol en EifTeltoren. 

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
( B Ë P Ï n t S  PON^ SAINT ESPR[T 265 

DUITSLAND (BERLIJN) 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 

■■va•■• 

DEUTSCHE BUNDESPOST ; 

DUITSLAND (OOST) 
Afbeelding van in april gemelde zegels. 
264*66. Gereedkomen van gebouw W . H . O . * ) in 

Geneve. 
20 pf. roodoranje, blauw, l ichtblauw en zwart . Afbeelding 

nieuwe gebouw en embleem W . H . O . * ) 
RKf>tJBL.I 

■ ■iiiiiiiivmwffVfVfi 

fc,«*A*«4«ÉaiHÉiaÉj.Ma*iMa 

■«»ICENTCNAtHE DK L'ACADCMte 01» »CtCNCta REPUBUOUE FRÄNCffi 

GIBRALTAR 
278'66. Europese kampioenschappen zeehengelen, 

4 d . , 7 d . en 1/—. 
{Zie ooi: Brits Gemenebest onder BuitenEuropa voor 
omnibusuitgü^e wereldvoetbaltoemooi l7 '66). 
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ONZE SPECIALE MEIAANBIEDING 
BETERE NRS. NED. en O.G. & FDC's VATIKAAN en DIVERSE BETERE NRS. BUITE 

Tot onze spijt kunnen wij geen mankolijsten buitenland In behandeling nemen. 
aanbiedingen zijn vervallen. 

NLAND 
Onze vorige 

1 VAN DE MEESTE NRS. SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN VOORRADIG L 
Nederland 
95A** 10,— 
96A** 9,50 
100B* 100,— 
136/38** 100,— 
203/07** 27,50 
283/86** 22,— 
289/92** rn blok 87,50 
356/73** 42,50 
550/55** 17,50 
556/60** 30,— 
563/67** 9,25 
568/72** 1 1 , — 
573/77** 8,25 
578/81** 11 ,— 
583/87** 12,50 
592/95** 32,50 
602/06** 12,50 
638/42** 1 1 , — 
668/72** 12,50 
673/77** 5,25 
719/23** 7,50 
735/39** 5,50 
744/48** 4,75 
749/53** 4,25 
Lp. 6/8** 47,50 

Nieuw Guinea 
1/9** 20,— 
19/21** 50,— 
30/37** 17,50 
38/40** 5,75 
41/44** 8,50 
4!>/4ö** 7,75 
49/52** 7,75 
P. 1/6** 7,— 
ZZ /Z4* * 6 0 , — 
ld. in bl. 4 260,— 
1 1 k l ^ t ^ A J I f ^ r A U N T E A I e d r . 47,50 
UNTEA2edr . 40,— 

N e d . Indië 
1 * superbe 187,50 
171flux** 310,— 
(kopstaande opdruk. 
oplage 100 stuks) 
280° puntgaaf (op 
briefstuk, echter afge
weekt ter kontrole. 
Het volledig stempel) 

160,— 
304/16** 9,— 
320/32** 19,75 
359/61 • • 75,— 

Cur . /Ned . Antil len 
95° 8,25 
97° 14,25 
141/52'* 36,— 
206/08° 7,50 
232° lux 12,50 
233° lux 40,— 
248/52** 20,— 
L.1/3° 1 1 5 , 
L. 26/40° 80,— 
L. 41/44** 45,— 
ld. bl. V.4** 185,— 
L. 45/52** 28,50 
ld. bl. v . 4 * * 120,— 
Op brief L. 18/25° 
superbe 180,— 
L. 53/68** 29,50 

Suriname 
206/09° 6,25 
214/19** 17,25 
221**/° 3,25 
249/73** 29,50 
285/94** 23,75 
L. 24/26** 65,— 
ld. in boekblok ** 275,— 
(Men vergelijke de 
prijs en oplaag met 
Cur. L. 18/25) 
L. 27/26**/° 6,50 

fdc's Nederland 
E. 1 725,— 
E. 2 350,— 
E. 4 175,— 
E. 14 25,— 
E. 15 25,— 
E. 16 37,50 
E. 17 25,— 
E. 18 17,50 
E. 19 27,50 
E. 20 20,— 
E. 21 17,50 
E. 22 15,— 
E. 23 17,50 
E. 24 17,50 
E. 25 22,50 
E. 26 12,50 
E. 28 12,50 
E. 29 12,50 
E. 30 6,— 
E. 31 10,— 
E. 32 7,50 
E. 33 10,— 
E. 34 10,— 
E. 36 7,50 
E. 38 10,— 
E. 41 4,— 
E. 43 9,— 
E. 47 6,— 
E. 56 5,— 
pz. boekjes 56 8t 57 25,— 

Vatikaan 
56° 125,— 
85A/G** 350,— 
85A/G* 175,— 
86/89* 65,— 
90/94** 35,— 
150/57** 110,— 
150/57* 87,50 
150/57° 87,50 
158/60* 160,— 
161/62* 110,— 
187/88* 112,50 
189/90* 100,— 
192/93** 60,— 
192/93* 45,— 
194/95** 60,— 
194/95* 45,— 
200/02* 67,50 
203/04** 57,50 
205/06** 57,50 
207/09** 112,50 
210/12** 40,— 
213/14** 45,— 
215/17** 39,75 
218/20** 47,50 
221/26** 60,— 
227/29** 30,— 
230/31** 37,50 
232/33** 37.50 

234/36** 47,50 
237/40** 49,75 
241/44** 32,50 
245/46** 17,50 
247/50*» 27,50 
251/56** 17,50 
257/60** 75,— 
261/64** 32,50 
261/64° 22,50 
265/67** 70,— 
265/67° 35,— 
id. fdc 60,— 
268/71** 12,50 
272/73** 12,50 
274/79** 72,50 
280/81** 12,50 
282/83** 17,50 
284/86** 17,50 
287/88** 13,50 
289/92 • • 29,75 
293/98** «7,50 
293/98* 52,50 
293/98° 52,50 
ld. fdc «0,— 
302/09 E. 15/16 12,50 
310/12»* 15,— 
313/15** 25,— 
316/18** 25,— 
319/21** 32,50 
322/27** 32,50 
328/30** 32,50 
331/34** 29,75 
335/40*» 29,75 
341/43** 13,50 
344/47** 17,50 
348/52** 17,50 
348/52° 25,— 
353/55** 26,75 
356/58** 27,50 
359/62** 13,50 
363/70»* 12,50 
371/73*» 10,50 
374/77* • 15,— 
378/79»» 18,75 
380/82** 13,50 
383/86** 29,75 
387/89** 27,50 
390/92** 11,75 
393/96** 10,50 
397/400** 14,75 
401/04** 10,50 
405/09** 6,— 
410/12**/° «,75 
413/14**/° 13,50 
415/17**/° 6,— 
418/21** 7,50 
422/27**/° 17,50 
nwe frankeersene 
12 wrd . * * 7,25 
L. 1/8* 49,50 
L. 22/23** 450,— 
L. 24/32** 75,— 
L. 24/32* 50,— 
L. 33/34° 72,50 
L.35/44** 27,50 
L. 45/46** 90,— 
L. 45/46* 75,— 
P. 7/12** 6,— 
P. 13/18** 27,50 

Israel 
1965 zodiac têtebêche 

in komplete 
vellen * * 17,50 

1966 wapen tête
bêche in 
komplete vellen 
*» 11,50 

(indien in passende 
hawidklemstr. f 0,90 
extra, dit s.v.p. ver
melden en leverbaar 
in zwarte of blanke 
ondergrond) 

Mozambique 
1951 vissen 387/410° 52,50 
1953 vlinders 419/38° 7,— 
1964 schepen 512/18** 

5,75 

Katanga 
1960 opdruk 100 fr. 
22** DE MOEILIJKSTE 
WAARDE 125,— 

Congo (België) 
365/66** 3,50 
1961 opdr. confer. 
420/29** 17,50 
1961 opdr. parlem. 
a5 /53** 12,50 

Angola 
1953 dieren 357/76° 12,50 

Triest 
1953 atl. pact 176/77** 

20,— 

Turkije 
1952 Korea 1164/67*» 7,50 
1954 navo 1212/14» 37,50 
1954 raad v. eur. 
1215/18»* 65,— 
ld. bijna z/pl. * 57,50 
1960 Europa 
1567/68** 5,— 
1961 ld. 1599/1601** 
(Yfrs. 35,—) 1 1 , — 

België 
1947 opdrukken 
L. 15/23° 18 wrd. op 
3 spec, enveloppen 32,50 

Israel 
1948 nw. jaar 10/14** 
zonder pap 35,— 
idem echter * 28,75 

ZuidAfrika 
Republiek 248/60** 
(Yfrs. 45,—) 22,50 

Nicaragua 
1950 UPU 749/53 & 
L. 280/86** 39,— 

Paraguay 
1960 V.N. blok 4* * 
(Yvfrs. 100,—) slechts 

27,50 

Sierra Leone 
1964 New York 
243/49 & L . 13/19° 

POSTZEGELGROOTHANDEL ^ : 
ning be 

1 ^^ 1 JÊ ft#^llk.lV^ 
J. G. J. V. d. KIND 
Gouwe 3 5  3 7 — Gouda — Telefoon ( 0 1 8 2 0 ) 5 6 6 5 (b.g.g. 2 3 3 6 ) — Giro 1 4 3 0 0 — Bankr 

„EN. . . ELKE POSTZEGELVRIND 
 KOP E BIJ VAN DER Kil 

zeldzaam GEBRUIKT 
slechts 37,50 
1962 malaria 
211/12** 1,50 
1963 Rode Kruis 
240/42** 2,— 

H O N G A R I J E 
1947 Roosevelt 
879/82 & L. 66/69** 
(Yfrs. 50,—) maar 22,50 

Joegoslavië 
1956 zeedieren 
697/705° 6,50 
1958 vogels 744/52° 5,25 
1940 dieren 818/26** 12,— 
1957 planten 1 
714/22° 5,75 
1959 ld. 11783/91*» 16,— 
ld. 783/91° 4,50 
1961 ld. 111843/51** 9,— 
id. 843/51» 2,75 

Finland 
1928 tent. Helsinki 
134/35* 13,50 
1931 postmuseum 
166* 13,50 
1948 tent. Helsinki 
343A* 16,50 
1955 idem 421** 17,50 

Zwitserland 
1963 L. 45 op fdc 12,50 

Spanje 
Wapens 1 tot 5 1 * * 105,— 

Wn /wi s vf^ 
1 lOiiaKO 
1955 Rallye Monte
C a r l o A 2 0 * * 4? v>ariO *f£U HD,—' 
■lOSA iHAm A 9 i * * i n IrJO l uem *r7 1 1 u, 
1959 idem 510** 9,25 
1960 idem 556** 3,50 
1962 Europa 
571/73 L. 79** 7,25 
■t9A'l VnAihal 1700 voecoai 
620/31** 6,50 
1964 Luchtvaart 
«37/51** «.L. 82 22,50 
1956 Opdrukken 
453/72** & L . 61/62 52,50 
19«5 U.I.T. 664/674** 
& L. 84 20,— 
1949 Prinsdom 
L. 36/41* 25,— 
194950 UPU 
L. 45/48** 12,50 
1946 0NGETAND 
15/18** 37,50 
1962 Atoomenergie 
L. 80»» 32,50 
1964 Ol. spelen 
654/57 & L. 83»* 9,— 

Nrs. cat. NVPH 1966 
of YVERT 1966 
»» == ongebr. z./pl. 
* = ongebruikt 
° = gebruikt 

g zolang voorraad strekt, 
vri jbl i jvend, porto reke

stelier, betaling binnen 8 
Geen bestellingen onder 
f 10,—s.v.p. 

e l . A . B . N . 
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GRIEKENLAND 
Afbeeldingen \ a n in april gemelde zegels. 

GROOT-BRITTANNIE 
l-6-'66. Wereldvoetbaltoernooi om Jules Rimet Cup . 

4 d., 6 d. en 1 s. 3 d. Spelmomenten. Alle zegels met beel
denaar van koningin Elizabeth 

16-5-.66. Postzegelboekjes van 2 s. met 2 x 4 zegels 
van 3 d. voor prentb rief kaar ten, verkrijgbaar tot 30-9-'66. 

World Cup 1966 

M A G Y A R P O S T A M A G \ A H P O S T A 

ITALIË 
30-4-'66. Serie bloemen en bomen. 

20 1. Denneboom met landschap. 
40 1. Ruiker anjers. 
90 1. Ruiker margrieten. 

170 1. Olijfboom bij bouwwerk. 

JOEGOSLAVIË 
23-5-'66. Internationale conferentie van radio-ama

teurs in Opatija. 
85 p . Wereldbol, ruimtevaartuig en radiomast. 

25-5-'66. Insektenserie. 
30 p . Lucanus cervus. 
50 p . Potosia speciosissima. 
60 p . Meloe violaceus. 
85 p . Coccinela septempunctata. 

2 d. Rosalia alpina. 
5 d. Dytiscus marginalis. 

L U X E M B U R G 
28-4-'66. Driehonderd jaar Onze lieve Vrouw van 

Luxemburg. 
1.50 f. lichtgroen. Gouden sleutel en wapens van de stad 

Luxemburg en de prins van Chimay. 
2.— f. lichtrood. Interieur kathedraal van Luxemburg. 
3 . — f. donkerblauw. Beeld van Onze lieve Vrouw van 

Luxemburg. 
6.— f. l ichtbruin. Fragment van pilaar en boog. 

P O L E N 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 
10-2-'66. Twint ig jaar nationaUsatie industrie. 

60 gr. Embleem N . O . T . en kraan, schip, tractor, vlieg
tuig en locomotief. 

60 gr. Mijnschacht en embleem mijnwerkers. 
21 -5-'66. Vervolg serie Twintig jaar nationaUsatie 

industrie. 
60 gr. Scheepsbouw: schip. 
60 gr. Chemische industr ie: petrochemische bedrijven in 

Plock. 
60 gr. Bouwen van landbouwmachines: maaicombinatie. 
60 gr. Opbouw spoorwegnet: elektrische trein. 
60 gr. Produktie van bouwmachines: bouwkraan. 
60 gr. Vijfendertigste jaarbeurs van Poznan: tentoonstel

lingshallen en embleem. 

MISTRZOSTWA SWIATA 

HOZHB 

Polska 

POLSlKA 

HONGARIJE 
mei '66. Istvan Szechenyi's 175ste geboortedag (1791-

1860). 
2 f. Portret van de staatsman en ontwerper van de mede-

afgebeelde hangbrug van Boedapest, 
mei '66. Tiende verjaardag instituut voor kernonder

zoek te Dubna (Sovjet-Unie). 
60 f. Gebouw waarin het gemeenschappelijk instituut is 

gevestigd. 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 
2-4-'66. Heropening museum van transportmiddelen. 

1.— F. Locomotief uit 1847, autobus uit Boedapest, 1911, 
vliegtuig uit 1912 en stoomraderboot uit 1853. 
Elektrische locomotief V. 43 , moderne autobus 
met aanhanger. Passagiersvliegtuig IL-18, passa-
giersboot. 

2-4-'66. Serie Hongaarse decoraties. 
20 f. Orde van de arbeid, brons. 
30 f. O r d e van de arbeid, zilver. 
50 f. O r d e van de Hongaarse volksrepubliek, derde graad. 
60 f. O r d e van de arbeid, goud. 
70 f. Orde van de Hongaarse volksrepubliek, tweede 

2.-

1,— F. Rode banier orde van de arbeid. 
1.20 F. Orde van de Hongaarse volksrepubliek, eerste 

graad. 
2 .— F . Orde van verdienste van de Hongaarse volks

republiek. 
2.50 F . Held van de socialistische arbeid. 

April '66. Eeuwfeest vrijwillige brandweer in Hon
garije. 
2 .— F . Embleem en door paarden getrokken brandweer

wagen. 
Zoals altijd alle zegels getand en ongetand. 

MÉKI 
xiUluimtn Mtitm iminnnUi-isEs 

Ai ^^f ] ,^ 

MAGYAR P O S T A 

MALTA 
26-5-'66. Herdenking president Kennedy. 

3 d. en l / d . Portret Kennedy en monument . 
16-6-'66. Tiende Maltezer handelsbeurs. 

2 d., 8 d. en 2/6 d. Symbolische voorstelling. 

N O O R W E G E N 
20-5-'66. Honderd vijftig jaar Noorse bijbelvereniging. 

60 o rood en 90 o blauw. Opengeslagen bijbel en Christus
monogram ,,P X " . 

R O E M E N I E 
Afbeelding van in april gemelde zegels. 

r'l 

^ 
A 

^ 

' 

OOSTENRIJK 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 

SAN M A R I N O 
29-3-'66. Nieuwe gebruikszegels. 

5 1. b lauw en bruin. Weg naa r de drie torens. 
10 1. zwart en groen. Gezicht op de toren. 
15 I. bruin en blauw. Regeringsgebouw. 
40 1. rood en blauw. Poort. 
90 I. zwart en blauw. Overzicht. 

29-3-'66. Nieuwe zegels voor expresbestelling. 
75, 80 en 100 1. Gestileerde afbeelding van kruisboog en 
drie kastelen. 
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...belt u even op (010) 2 4 8 2 0 9 
. . . . en u verzekert zich van de prettigste manier uw postzegelverzameling aan te vullen. Ook al woont u 
in het kleinste plaatsje van Nederland, 

U KRIJGT DE W I N K E L A A N H U I S door middel van onze 

zichtzendingen 
Deze bezitten thans een omvang die wij 30 jaar geleden niet hadden kunnen of durven dromen. Toch is dit 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.?<En dit alles zonder dat u zich gehaast voelt doordat 
andere klanten de aandacht van de winkelier of verkoper opeisen. U kunt zulk een zichzending immers Z kA 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, voor 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 . Wij hebben prachtige boekjes van: 

N E D E R L A N D & O . R . 

BELGIË & K O L . 

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 zijn, omdat de kwaliteit uitsluitend'prima is en men niet in de ver

leiding komt 2erangs zegels aan te schaffen. Hierui t kan men met een bescheiden budget een f l ink aantal 
zegels aankopen. 

Zeer uitgebreide zendingen. U zult er vele goede to t dure zegels en complete series in aantreffen, maar ook 
wel series die los zijn uitgeprijsd. Wegens de hoge inhoudswaarde zal dit land over het algemeen in gedeelten 
toegezonden worden, evenals dit trouwens met Zwitserland en Frankrijk het geval zal zijn. 

Z W I T S E R L A N D 

S C A N D I N A V I Ë 

E N G E L A N D & K O L . 

F R A N K R I J K & K O L . 

D U I T S L A N D & G E B . 

I JZEREN G O R D I J N 

E U R O P A  Z E G E L S 

Di 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. 
Di t land word t door ons zo uitgebreid mogelijk opgezet, dus ook op papiersoorten e.d., terwi j l vele zegels 
zowel gebruikt als ongebruikt aanwezig zi jn. 

met I J S L A N D en F I N L A N D . Daar deze landen zeer in t rek zijn, 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. Kor tom: u zult zich verheugen uit zulke r i jk gesorteerde collecties uw verzameling aan te 
kunnen vullen. 

Naast mooie boekjes van Engeland, vormen de E N G . K O L . onze specialiteit. Boekjes te r waarde van 40 i 50 
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 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. 

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. 

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 willen kopen. Niet dat er geen duurdere zegels inzit ten, want de meeste boekjes 
zijn in het algemeen toch zeer waardevol. 

In de boekjes daarvan zult u, naast vele series vanaf 1956, ook een goed aantal voorlopers kunnen vinden. 

Als wi 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 wil dat niet zeggen, dat wi j daarvan niets bezitten, integendeel, u zult er vele zegels in aantreffen die 
u niet zo gemakkelijk elders zult kunneh bemachtigen. 

BELT U E V E N O P . . . zo begonnen wij deze toelichting, maar natuurli jk kunt u ons ook schrijven. Geeft 
u ons uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op, opdat wij 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 ver t rouwen te schenicen, maar ons in de gelegenheid te stellen dit t e verdienen. 

Postzegelhandel V A N DUYN & VERHAGE 
R O T T E R D A M ■ N O O R D S I N G E L 181b ■ T E L E F O O N (010) 248209 - G I R O 234272 



SOVJETUNIE 
Afbeelding van in april gemelde zegels. 
293'66. Drieentwintigste congres communistische 

partij in de SovjetUnie. 
50 k. Ongetand blok portret van Lenin met lauwerkrans. 

303'66. Serie wetenschapsmensen in de SovjetUnie. 
4 k. Portret van mineraloog A. E. Fersman. 
4 k. Portret van microbioloog D. K. Zabolotny bij zijn 

honderdste verjaardag. 
4 k. Portret van elektronicus M . A. Shatelen. 

84'66. Kunstmatige satelliet rond de maan . 
10 k. LunalOstation. 

124'66. Dag van de ruimtevaart . 
10 k. Getand en ongetand. Ruimtevaar tuigen op de 

maan . 
12 k. Ruimtevaartuig om de maan . 

124'66. Lancering satelliet op 234'66. 
10 k. Lightning1 geeft beelden op televisie. 

164'66. Ernst Thalmann, Duitse communistenleider 
in de serie prominenten in de internationale communis
tische beweging. 
6 k. Portret Tha lmann die in het concentrat iekamp 

Buchenwald werd vermoord. 

ZWITSERLAND 
l6'66. Toeslagzegels , ,Pro Patr ia" , 

5 + 5 r. blauw. Portret Heinrich Federer (18661928). 
10 + 10 r. groen, blauw, rood en grijs. Schildering uit 

kerk van St. Mart inus in Zillis: De vlucht 
naar Egypte. 

20 + 10 r. rood, blauw, l ichtbruin en grijs. Joseph op weg. 
30 + 10 r. violet, blauw, lichtrood en grijs. Maria met 

het kind. 
50 + 10 r. blauw, rood, lichtblauw en violet. De engel 

wijst de weg. 
l6'66. Vijftig j aa r vereniging van Zwitsers buiten 

het eigen land. 
20 r. blauw en rood. Embleem van de vereniging en in

schrift. 

n'9 ■ ■ » ■ ■ " ■ ■ i n i m i m » T n > f i 

noH 
CCCP 
   " ^ n i f f ' ^ i i ' " " " " " ' T . « iLtja.t 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Februari '66. Zegels ter ere van U.N.I .C.E.F.»*) 
100 en 200 ps. Verpleegster met baby. 
5 en 7 i^ a. Twee etende kinderen. 

BAHAMAEILANDEN 
255'66. Overdruk van gebruikszegels wegens in

voering decimaal stelsel. 

SPANJE 
152'66. Vervolg wapenscrie. 

5 p. Wapen van Valencia. 

TURKIJE 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 

I c. 
2 c. 
3 c. 
4 c. 
b c. 
8 c. 
iO c. 
11 c. 

op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 

'/2 d. 
1 d. 
2 d. 
3 d. 
4 d. 
6 d. 
8 d. 

8'/2 d. 

12 c. 
15 c. 
22 c. 
50 c. 
J 1 
$ 2 
S 3 

op 10 d. 
op 1/—. 
op 2/-. 
op 2/6 d. 
op 5/—. 
op 10/—. 
op £ 1. 

VATICAAN 
35'66. Duizend jaar christendom in Polen, 

15 1. Afbeelding koning Mieszko I. 
25 1. Afbeelding St. Adalberto (Wojciech). 
40 1. Afbeelding St. Stanislaus. 
50 1. Koningin Edwige (Jadwïga) . 

150 1. Beeld van de Madonna van Czestochowa. 
220 1. Portret paus Paulus V I . 

ZWEDEN 
125'66. Eeuwfeest hervorming volksvertegenwoor

diging. 
40 o blauw, twee en driezijdig getand en 3 . — kr. rood

bruin, tweezijdig getand. Portret hervormer Louis 
de Geer. 

BEETSJOEANALAND 
l6'66. Korps pioniers 25 jaar . 

254 c Haslar rookgenerator met bedienend personeel. 
5 c. Last Post in de woestijn. 

15 c. Kanon vuur t uit stelling. 
35 c. Onderscheidingsteken van regiment op veldmuts. 

B H O E T A N 
264'66. Aanvullende waarden dierenserie. 

75 ch. Panthera Tigris. 
1.50 nu. Cuon alpinus. 
2.— nu. Sus Salvanius. 
3 . — nu. Panthera uncia. 
4.— nu. Selenarctos t ibetanus. 
5.— nu. Takin . 

BRAZILIË 
143'66. 
Vijfjaar Alliantie voor de vooruitgang. 

120 er. Embleem van de Alliantie en kaar t van Amerika. 
Blokje Alliantie voor de vooruitgang. 
150 er. Zegel voor de Alliantie. 

164'66. Nationale staalmaatschappij . 
30 er. Gieten van staal. 

253'66. Eeuwfeest werk weldadigheidszusters in 
Brazilië. 

35 er. Zuster en wereldbol. 
l4'66. Nieuwe erts ver ladingsinstallatie van de Rto 

DoceVallei. 
110 er. Wereldbol en gezicht op laadkranen. 

BRITS GEMENEBEST 
Omnibusuitgifte wereldvoetbaltoernooi. 
l7'66. Gemeenschappelijk ontwerp met Jules Rimet 

Cup voetballer in actie en beeldenaar koningin Elizabeth, 
uitgezonderd Broenei (portret sultan), Zuidarabische 
Federatie (wapen) en de Nieuwe Hebriden (symbolen 
E II R en R F ) , 

Antigrna: 6 c. en 35 c. 
Ascens ion e i l and: 3 d. en 6 d. 
Bahanrae i landen: 8 c. en 15 c. 
B e r m u d a  e i l a n d e n : 10 d. en 2/6 d. 
Bri t se S a l o m o n s  e i l a n d e n : 8 c. en 35 c. 
Broene i : 4 c. en 75 c. 
C a y m a n  e i l a n d e n : 1 Yz d. en 1/9 d. 
D o m i n i c a : 5 c, en 24 c. 
Zuidarab i sche Federat ie : 10 f. en 50 f. 
Fidzj i e i landen; 2 d. en 2 /— 
Gibra l tar : 2y2 d. en 6 d. 
Gilbert en Ell icee i landen: 3 c. en 35 c. 
G r e n a d a : 5 c. en 50 c. 
Nieu>ve H e b r i d e n : 20 ge. en 40 ge. 
(Franse en Engelse tekst) 

Pitcaim<«ilanden: 4 d. en 2/6 d. 
St. K i t t s : 6 e e n 25 c. 
St. H e l e n a : 3 d . en 6 d. 
St. Lu<ria: 4 c. en 25 c. 
Seyche l l ene i landen: 15 c. en 1 R, 
T r i s t a n d a C u n h a : 3 d. en 2/6 d. 

C A M E R O E N 
35'66. Speciale instituten van de V.N. 

50 f. Ingebruikneming gebouw W H O * , Geneve. 
50 f. Zetel U.I .T .***) , gebouw en embleem. 

CANADA 
25*66. Veiligheid op de autowegen. 

5 c. blauw en geel. Verschillende verkeersborden. 
265'66. Honderd jaar conferentie van Londen. 

5 c. bruin. Canadese afgevaardigden en silhouet van 
Londen. 

C A N A D A 

u 

CENTRAALAFRIKAANSE R E P U B U E K 
94'66. Wereldfestival van negerkunst. 

25 f. Beeldje van draagster uit Mbakas tam. 

CEYLON 
223'66. Herdenking Senanayake. 

10 c. Portret van de overleden eerste minister D . 
Senanayake. 

M a a r t '66. 
4 esc. Skiers. 

CHILI 
Wereldkampioenschappen ski. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
303'66. Nieuwe industriële produkten. 

4 f. Mobiele transformateur. 
8 f. Elektronische microscoop. 
8 f. Kopieerdraaibank. 
8 f. Dubbelkoloms verticale boorbank. 
8 f. Tandwielfreesmachine. 

10 f. Hydraulische smeedpers. 
10 f. Dubbelkoloms vlakslijpmachine. 
22 f. Elektrostatische elektronische versneller. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
254'66. Nieuwe gebruikszegels. 

0.10, 0.50, 2.50 en 1.50 $. Toren van C h u Kwang. 
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AANKONDIGING 135ste van 
13-16 juni 

V E I L I N G 1966 
in 

HANNOVER 
De bewerking van de in een 
buitengewoon groot aantal binnengekomen 
inzendingen loopt nu op volle toeren. 
Prachtige objecten en beroemde 
stukken werden ter beschikking gesteld. 
Hieronder is een magnifieke collectie 
Zwitserland met de prachtigste zegels en brieven van 
de Kanton-zegels, bijvoorbeeld: 
Dubbele Geneve, twee linker helften op brief, 
en twee verdere losse stukken. 
Zürich 4 Rappen op brief, luxe-exemplaar. 
Winterthur, meerdere luxe-exemplaren, waaronder een brief. 
2 Baseier duifjes, waaronder een brief. 
2 exemplaren Vaud, 4 cent, kabinetstukken. 

Het zou te ver gaan de verder nog aanwezige kabinetstukken op te noemen. De 
door mij geschatte opbrengst uit de liquidatie van deze verzameling bedraagt een 
half miljoen Duitse Mark. 

Als sensationele stukken zijn nog aanwezig: 

OLDENBURG, 1/4 GR. ORANJE, HORIZONTALE STRIP VAN VIER MET RAND OP 
BRIEFSTUK. 

De rijkgeïllustreerde catalogus met de prachtige 
pagina's kleurenfoto's zal uw hart goed doen! 
De catalogus verschijnt circa half mei. Deze wordt 
u als u serieus geïnteresseerd bent gratis toege
zonden. 

HANS GROBE HANNOVER 
Theaterstr. 7 - Postfach 2 3 4 7 - Telegramme: Markengrobe 

4 6 Jaar in dienst van filatelie ! 4 6 jaar een serieuze valcbel<wame zaai< en „internationaal veilinggebouw". 



CONGO (BRAZZAVILLE) 
9-4-'66. Wereldfestival van negerkunst. 

30, 85 en 90 f. Verschillende kunstuitingen. 
15-4-'66. 

70 f. Drie figuren houden elkaar hand in h a n d ; twee klok
ken met verschillende tijdsaanduidingen. 

3-5-'66. Ingebruikneming zetel W.H.O.* ) te Geneve. 
50 f. Gebouw en embleem. 

«»BTAUffATlQM ag i 

F* 70? ^ * 

m mm u 
REPUBLÏQUE DU CONGO 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
23-4-'66. Zesde werelddag voor de meteorologie. 

25 en 60 f. Opdruk op zegels j aa r van internationale 
samenwerking: ,,6e Journée Météorologique 
Mondiale 23-3-66" en embleem W.M.O.****) 

CUBA 
31-3-'66. Nationaal museum. 

1 c. Chinese vaas uit de Mingdynastie. 
2 c. Schilderij , ,Het Chelsea-coUege" door Canaletto. 
3 c. Portret van een jonge vrouw, door Goya. 

13 c. Portret van Fayum. 

D A H O M E Y 
3-5-'66. Nieuwe zetel W.H.O.* ) in Geneve. 

30 en 100 f. Verschillende aanzichten van gebouwen 
embleem. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Maar t '66. Bestrijding tuberculose. 

1 c. Rozen. 

Honderd jaar I .T.U.****) 
28 en 45 c. Embleem van eeuwfeest. 

EGYPTE 
Afbeelding van in april gemelde zegels. 

FIDZJI-EILANDEN 
8-8-'66. Ontdekking R o t u m a 175 jaar geleden. 
3 d. Hms. „Pandora" . 

10 d. Inheems opperhoofd. 
1/6 d. Begroeting Hms. , ,Pandora" . 
(Druk Enschedé, Haar lem). 

FILIPPIJNEN 
l-5-'66. Campagne tegen smokkelen. 

Opdruk op 6 s. zegel Dr. Jose Riza l : „He lp me stop smugg-
Img - President Marcos". 

26-5-'66. Zilveren jubileum padvindsters op de Filip
pijnen. 
3 en 6 s. Padvindster, opgeheven hand , embleem en tekst. 

GABON 
3-5-'66. Ingebruikneming zetel W.H.O.* ) 

50 f. Gebouw en embleem. 
18-5-'66. Serie verovering van wereldruimte. 

30 f. Wereldbol met kaart Afrika, lancering en ruimte
vaartuig. 

60 f. Wereldbol, lancering en ruimtevaartuig FR I. 

GUINEE 
2-5-'66. Twintig jaar U.N.E.S .C.O.*****) 

25 f. Embleem U.N.E.S.C.O.*****) 
200 f. Opdruk op de onafhankelijkheidssene van oktober 

1965 en embleem U.N.E.S .C.O.*****) 
500 f. Opdruk op 500 fr. zegel onafhankelijkheidsuitgifte. 

GUYANA BRITS 
26-5-'66. Viering onafhankelijkheid. 

5 c. en 15 c. Nationale vlag 
25 c. en $ 1. Wapen . 

H O N G K O N G 
Afbeelding van in april gemelde zegels. 

INDIA 
Afbeelding van de in april gemelde zegel. 
14-4-'66. Herdenking Dr. B. R. Ambedkar . 

0.15 Portret. 
23-4-'66. Herdenking K u n w a r Singh. 

0.15 Portret van deze held uit de eerste Indische vrijheids
oorlog van 1857. 

I R A N 
Stichting nieuwe oliemaatschappijen. 

15 r. Zes vlammen uit oliebronnen. 

I V O O R K U S T 
Afbeelding van in april gemelde zegel 
30-4-'66. Nieuw hotel gereed. 

15 f. Afbeelding hotel met waterpartijen. 
2I-5- '66. Tweede serie vogels. 

1 f. Vinago waalia. 
2 f. Plectropterus ganbensis. 
5 f. Ptilopachus petrosus. 

90 f. Francolinus lathami. 

tsfiHAgMCimiïmiiRf 

J A P A N 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 
I l -4- '66 . Zesentwintigste congres Internat ionale ver

eniging ter bescherming van industriële eigendom, in 
Tokio. 
40 y. Symbolisering van ontwerp, model, patent en han

delsnaam; embleem van het congres. 
20-4-'66. Week van de postzegel 1966. 

10 y. Reproduktie schilderij Vlinders vanTakejiFujishima 

p«w 

; 

*[nfiL'=?sa 

nO^}"'^ü'sk nu 

KOEWEIT 
7-4-'66. Wereldgezondheidsdag. 

8 en 10 f. De mens en zijn steden. 

KOREA (ZUID-) 
5-4-'66. Actie voor herbebossing. 

7 w. Landschap met volwassen bos. 
7-4-'66. Tiende dag van de pers. 

7 w. Pen en drukproces van krant . 

LIBERIA 
3-5-'66. Wereldkampioenschappen voetballen. 

10 c. Voetballers en wereldbol. 
25 c. Speler met bal. 
35 c. Bal, schoenen en beker. 

Ook blokje van 50 c : voetbalwedstrijd in stadion. 

LIBIË 
Maar t '65. Verjaardag Arabische liga. 

20 en 55 m. Embleem van de liga. 

MALAWI 
6-7-'66. Dag van de republiek. 

4 d., 9 d., 1/6 d. en 3 / — . Portret dr. Banda. 
7-9-'66. Waarde £ 2 in nieuwe gebruiksserie. 

£ 2. Vlinder Gyrestis Camillus Sublineatus, 

M A R O K K O 
3-5-'66. Gebouw W.H.O.* ) te Geneve. 

0.25 en 0.40 d. 

M A U R E T A N I Ë 
12-4-'66. Wereldfestival negerkunst. 

10, 30 en 60 f. Verschillende kunstprodukten. 
9-5-'66. Organisatie voor Afrikaanse eenheid. 

100 f. luchtpost. Kaar t van Afrika, vredesduif en O . U . A . 
(Organisation d 'Uni té Africaine). 

N A U R U 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 

NEPAL 
Maar t '66. Aanvullende waarde gebruiksserie. 

3 p . Portret koning Mahendra . 

NIGER 
Afbeelding van in april gemelde zegels. 
12-5-'66. Franse ruimtevaartuigen. 

45 f. Lanceerbasis. 
60 f. Satelliet A, 1. in baan om aarde. 
90 f. Satelliet F . R . 1 . in ruimte. 

100 f. Satelliet D 1. in ruimte 

6'JOURNEE MÉTÉOROLOGIQUE MONDlALf 
^ ^ 2 5 MARS 19661^ 

.« . .^*Ä«/J 
) I ; K I ) I NUii.K 

^ n F » ^ ^ i n m . i g u ( ^ u N i G E l i 

mnihsTiVA! MONDIAL Of sÄRr>NtGRfs 

OOST-AFRIKA 
Afbeelding \a t i in april gemelde zegels 

FOEJEIRA 
18-5-'66. Serie ruimtevaart met kunstmatige satel

lieten. 
5, 10, 15, 25, 50 en 75 np en 1 en 2 R. Beide hoogste waar
den ook in souvenirvelletjes. 

GAMBIA 
24-6-'66. Bathurst 150 jaar geleden gesticht. 

'/2 d., 2 d., 1/— en 1/6 d. Gezicht op oude en nieuwe stad 
met haar wapen. 

N 
P 

9 Wl 
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speciale aanbieding Itilowaar 
Door deze aanbieding zijn alle vorige lijsten en prijzen vervallen 
* door de post verzegeld ° door de Missie verzegeld 

Bestelnummer Omschrijving Pnjs in D Mk 

K/Arg/1 * 
K/Aus/2 
K/B/1 
K/B/3* 
K/BE/1 
K/Cub/1 

K/Da/1 
K/Da/2 
K/Da/4 
K/D3/5 
K/D R/4 

K/FI/1 
K/Fi/2* 
K/F/2 
K/F/3 
K/G/1 
K/G/2° 
K/lr/1 
K/lsr/1 
K/1/1 
K/Jap/1* 
K/J/3 
K/Kan/1 
K/Lat/1 
K/N/1 
K/N/2 
K/N/3 
K/Nord/2 

K/Oc/2 
K/P/2 

K/Po/1 
K/Ru/1* 

K/Sw / l * " 
K/Sw 12° 
K/Sw /3 
K/Sw /4 
K/S/2 
K/Sp/2 
K/Safr/1 
K/Cs/1 * 
K/Cs/2* 
K/Cs/3* 
K/Cs/4 
K/U/2* 

K/U/3* 
K/U/4* 

K/U/5* 

K/USA/2 

K/W/1 
K/W/2° 
K/W/3 
K/W/4 

Argentinië, door de Post verzegeld 
Australië luxe, met 20% plaatsjeszegels 
België, nieuwe briefpost 
België, door Spoorwegen verzegeld, luxe-kwaliteit 
Britse Imperium 
Cuba, prachtige plaatsjeszegels 350 gram D Mk 

700 gram D Mk 
Denemarken, standaard 
Denemarken, padvindersmissie 
Denemarken, alleen grootformaat plaatjeszegels 
Denemarken, losse briefpost, 20% plaatjeszegels 
Duitsland na 1954, Oost en West, verzegeld pondspak met 
meer dan 400 gelegenheidszegels en diverse speciale bijlagen 
met hoge Michel-waarde 
Finland, alteen grootformaat plaatjeszegels 
Finland, 1961, nieuwste en beste materiaal 
Frankrijk, losse briefpost 
Frankrijk, losse briefpost met 10% plaatjes 
Groot-Bnttannie, briefpost 
Groot-Bnttannie, missie-verzegeld 
Ierland, kort afgeknipt, iets plaatjes, zeer voordelig 
Israel, 100 gram 
Italië, losse briefpost 
Japan, met vele plaatjes, bruto 350 gram 
Jougo-Slavie 1965, 'Superior', met goede motiefi:egels 
Canada, losse briefpost 
Latijns Amerika, zeer gevarieerd 
Nederland, losse briefpost 
Nederland, losse briefpost met plaatjes 
Nederland, alleen plaatjeszegels 
Noordelfjke landen (Denemarken, Finland, Noorwegen, 
Zweden), losse briefpost 
Oostenrijk na 1945 met 6 Europa- en 3 Olympiade-F D C 's 
Polen, briefpost en postformulieren, Luxe' prachtig mate
riaal met zeer veel plaatjes 
Portugal, losse briefpost 
Rumenie, door de Post verzegeld, zeer vele plaatjes- en 
grootformaatzegels 
Zweden, met S A S en Europa, missie-verzegeld 
Zweden, luxe 
Zweden, kleinformaat-zegels 
Zweden, alleen grootformaat-zegels 
Zwitserland, losse briefpost 
Spanje, losse briefpost 
Zuid-Afnka 
Tsjecho-Slowakije, speciaal 
Tsjocho-Slowakije, 'superior 
Tsjecho-Slowakije, ' tr iumph' 
Tsjecho-Slowakije, 'luxe' 
Hongarije, cellophaanverpakking, hoofdzakelijk plaatjeszegels 
en sperwaarden 
Hongarije, 1964 met 200 plaatjeszegels 
Hongarije, luxe met 500 plaatjeszegels met hoge catalogus
waarde 
Hongarije, Luxe-kilowaar met 1000 waardevolle plaatjeszegels 
meer dan 2000,— Mk Michel 
U S A -briefpost, goede sortering 

Speciale mengingen 
Gehele wereld, zowat 90% grote plaatjeszegels 
Gehele wereld, 'luxe' 
Gehele wereld, 'speciaal' 
Gehele wereld, 'standaard' 

1kg 
38,50 
27,50 
11 ,— 
33,50 

13,50 
23,50 
16,50 
23,50 
26,50 

' / .kg 
20,— 

17,50 

14,— 
19,50 

62,50 
36,50 

25,— 
33,50 

14,50 
22,50 
9,25 

14,50 
14,50 
14,50 
16,50 
19,50 

11,50 
42,— 

8,50 
13,50 

13,50 
19,50 

27,50 
23,50 

36,50 
23,50 
39,50 
10,— 
48,50 
16,50 
10,— 
38,50 
12,— 
17,50 
23,50 
80,— 

24,50 
26,50 

43,50 

58,50 
12,50 

52,50 
32,50 
18,50 
12,50 

8 , -

8,— 

29,50 
6,50 

22,50 

7 — 
25,— 

14,50 
13,50 

19,50 

20,50 

42,50 

22,50 

B/B/1 

B/Bu/1 

B/Da/1 

B/F/1 

B/F/2 

B/G/1 

B/Ir /1 

B/1/1 

B/N/1 

B/N/2 

B/a/1 

B/P/1 

B/Po/1 

B/Ru/1 

B/S/1 

B/Sp /1 

B/Cs /1 

B/U/1 

B/US/1 

Reclame-aanbieding 
'Brilliant' 100 gram-pakjes 

In deze 100-gram-pakjes werd behalve de gebruikelijke kilowaar van de laatste jaren 
ook een meer dan 50 jaar oude partij bundel- en kilowaar verwerkt Deze partij bestaat 
in het algemeen uit materiaal tot 1939, hetgeen na 1945 met meer in Duitsland op de 
markt voor kilowaar kwam Daar in deze pakjes ook a'geweckte zegels verwerkt worden 
IS het aantal zegels en soorten per pakket zeer groot 

Bestel-nr 
B/DR/1 

B/DR/2 

B/DR/3 

B/DR/4 

B/DDR/1 

B/DDR/2 

100 gram, prijs in D Mk 
Duitsland 1875/1965, oud en nieuw, oost en west, volgens 
Michel 1966 Michel-mark 200,— 9,75 
Duitsland 1933/45 Alleen lilde Rijk en bezette gebieden Veldpost
en Dienstzegels 9,75 
Duitsland 1933/45 'SUPER', als boven, met bovendien gelegenheids
zegels, losse zegels tot Mi Mk 50,—, hoge cataloguswaarde 25,— 
Duitsland na 1945 'SUPER', Oost en West Alleen zegels van Bonds
republiek, D D R , West-Berlijn, Saarland, met vele gelegenheids
zegels, Heuss en beroemde Duitsers Markwaarden 25,— 
D D R en iets Oost-zone Briefposten postformulieren, meer dan 150 
verschillende gelegenheidszegels, waardevolle bijlagen als postfrisse 
dienstzegels en Z K D-stroken Michel Mk 200,— 9,75 
D D R en Oost-zone 'SUPER* Als boven, met bovendien bijlagen als 
sperwaarden, blokken, postzegelboekjes, complete series enz , meer 
dan 250 versch gelegenheidszegels Michel Mk 500,— 25,— 
België van 1866 tot 1966 Briefpost en postformulieren, iets afge
weekte zegels van voor 1939, meer dan 120 gelegenheidszegels 
Europa 1961, F D C en 1 postfrisse serie 9,75 
Bulgarije van 1900 tot 1966 Briefpost, bijna alleen plaatjes, enkele 
afgeweekte van voor 1939 9,75 
Denemarken van 1900 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels 
van voor 1939, veel gelegenheidszegels, bovendien 1 speciale 
samenstelling gelegenheidszegels van Denemarken en Groenland, 
waarde Mi Mk 20.— 9,75 
Frankrijk van 1877 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels 
van voor 1939, circa 80 plaatjeszegels, Europa 1961 F D C en 1 
postfrisse serie 9,75 
Frankrijk, alleen plaatjes- en gelegenheidszegels, oude en nieuwe 
Franken 9,75 
Groot-Brittannie van 1887 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte 
zegels van voor 1939, enkele gelegenheidszegels, 1 echtgelopen 
F D C Herm Europa en 1 serie Lundy postfris, bovendien 1 Engeland 
F D C 1961 en 1 postfrisse serie 9,75 
Ierland vanaf Vrijstaat 1937 to t 1966 Briefpost met enkele gelegen
heidszegels, 1 echt gelopen Lundy F D C 1961 en 1 postfrisse serie, 
bovendien Stampex-blok 1962 9,75 
Italië van 1863 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels van voor 
1939, circa 90 plaatjeszegels. 1 Europa-F D C 1961 en 1 postfrisse serie 9,75 
Nederland van 1872 tot 1966 Briefpost met vele gelegenheidszegels, 
enkele afgeweekte zegels van voor 1939. 1 F D C Europa 1961 en 
1 postfrisse serie 9,75 
Nederland, alleen plaatjes- en gelegenheidszegels, iets Nederlandse 
kolomen 9,75 
Oostenrijk van 1867 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels 
van voor 1939, enkele Bosnië met stempel "Militarpost' en interes
sante bijlagen 9,75 
Polen van 1919 tot 1966 Postformulieren en briefpost van 1945 af 
enkele afgeweekte zegels van voor 1939, meer dan 150 verschillende 
plaatjes- en gelegenheidszegels, hoge cataloguswaarde 9,75 
Portugal van 1876 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels en 
1 F D C Europa 1961 en 1 postfrisse serie 9,75 
Roemenie van 1893 tot 1966 Briefpost met veel plaatjeszegels, 
enkele afgeweekte zegels van voor 1939, 100 verschillende gelegen
heidszegels 9,75 
Zwitserland van 1882 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels 
van voor 1939, enkele gelegenheids-. Pro Patria- en Pro Juventute-
zegels. F D C Europa 1961 van Zwitserland en Liechtenstein, 
1 Bellinzona rakettenvignet 9,75 
Spanje van 1889 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels van 
voor 1939, 1 F D C Europa 1961 en 1 postfrisse serie, 8 blokken 
'Franco'-uitgaven 9,75 
Tsjecho-Slowakije van 1918 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte 
zegels van voor 1938, vele uitgeknipte F D C -stempels op complete 
series, 100 verschillende gelegenheidszegels, hoge cataloguswaarde 9,75 
Hongarije van 1888 tot 1966 Briefpost en postformulieren, enkele 
afgeweekte zegels van voor 1939, 100 verschillende gelegenheids
zegels, zeer hoge cataloguswaarde 9,75 
U S A van 1890 tot 1966 Briefpost, enkele afgeweekte zegels van 
voor 1939, meei dan 100 gelegenheidszegels 9,75 

Prompte aflevering, reserve-opdracht verzocht Toezending alleen onder rembours plus portokosten 

Postzegelhandel F. Decker - 84 Regensburg - Weissenburgstrasse 1 
Vraagt nog vandaag onze gratts-pr i js l i jsten van ki lowaar» raketpos t , Europa-zegels, speciale aanbiedingen, samenstel l ingen van Rusland of andere fanden 
of van e e n ' t h e m a ' . Pakket ten en series: ' themat ische samenstel l ing*. G r o t e Dui ts land Pri js l i jst 1875-1965. 

GROTE DUITSLAND - PRIJSLIJST 1875-1965 



OPPERVOLTA 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 

PAKISTAN 
Eerste kernreactor. 

15 p . Gebouw van kemcent rum in Is lamabad. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
86'66. Inlandse mythen. 

2, 7, 30 en 60 c. Verschillende primitieve afbeeldingen. 

Tweede spelen van de Zuidelijke Pacific. 
5 c. Discuswerper. 

10 c. Voetballer. 
20 c. Tennisser. 

raPUAE^NEW GUINEA 

PARAGUAY 
14'66. Serie Voorolympiade in Mexico. 

0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.50, 12.45, 18.15 en 35.— g. Antieke 
beelden en schalen. 

De zegels getand en ongetand. Ook blokje van hoogste 
waarde, getand en ongetand. 

RHODESIE 
25*66. Postzegel tentoonstelling Rhopex in Bulawayo. 

3 d Zeederberg postkoets uit 1895. 
9 d. Portret van Sir Rowland Hill. 
1 sh. 6 d. Reproduktie zwarte zegel van 1 penny. 
2 sh. 6 d. Reproduktie zegel van £ 5 uit 1892. 

Ook blokje ter waarde van 5 sh. met alle zegels. 

l6'66. Twintig jaar Centraalafrikaanse luchtvaart . 
6 d. De Havilland „Rapide"vliegtuig. 
1 sh. 3 d. Douglas D.C. 3. 
2 sh. 6 d. Vickers Viscount. 
5 sh. Straalvliegtuig van de toekomst. 

RIOEKIOE EILANDEN 
105'66. Week van de vogels. 

3 c. Zwaluw, die op deze eilanden voorkomt. 
236'66. Vijfde herdenkingsdag. 

3 c. Herdenking slag bij Okinawa, die op 23 juni 1945 
eindigde; lelies en rumes. 

ROEWANDA 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 
94'66. Bloemenzegel. 
Aansluitend aan de in het vorige nummer gemelde 

bloemenserie verscheen nu een blokje gelijk aan de zegel 
van 100 f. 

SAOEDIARABIË 
M a a r t '66. Tien jaar Arabische postunie. 

3, 4, 6 en 7 p . Embleem unie. 

SJARJAH 
Mei '66. Sipex, postzegeltentoonstelling in Washing

ton. 
80 n p . Embleem van tentoonstelling. 
1.20 np . Eeuwige vlam en lauwertak op graf president 

Kennedy. 
2.— r. Gezicht op Washington bij nacht . 

Herdenking Sir Winston Churchill . 
2 rs. Boeken, inktpot en ganzeveer, portret. 
3 rs. Parlementsgebouwen in Londen, portret . 
4 rs. Kathedraa l van St. Paul in Londen, portret . 
5 rs. Towerbrug in Londen en brandende gebouwen, 

portret . 
Ook blokje met vier waarden van dezelfde afbeeldingen, 

m a a r met de waarden 1, 2, 4 en 3 rs . ; getand en ongetand. 

T O G O 
Zesde verjaardag Togolese Rode Kruis. 
5 f. Operat ie . 

10 f. Bloedtransfusie. 
15 f. Operat ie . 
30 f. Bloedtransfusie. 
45 f. Profielen van twee Afrikanen. ' *̂  L̂ .!*̂ '̂̂ ^ 

100 f. Portret JeanHenry Dunant . 

TSAAD 
Afbeelding van in 

apri l gemelde zegel. 
35'66. Nieuw gebouw 

W.H.O.* ) in Genèvc. 
25 en 32 f. Gebouw tegen 
embleem W.H.O.* ) 

RElliBUQÜfc DU ItHAD 

TUNESIË 
Afbeelding van in april gemelde zegel. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
86'66. Herdenking Frank Lloyd Wright . 

2 c. Portret van de architect en gedeelte van Guggenheim 
museum in New York. 

l7'66. BilIofRights 175jaar. 
5 c. Twee handen als symbool van enerzijds recht en 

vrijheid en anderzijds van onrecht en t irannie met de 
tekst: „ D e rechten van het volk mogen geen geweld 
worden aangedaan" . 

t ILÖYD W I ^ M f 

VIETNAM (ZUID) 
244'66. Zender in Saigon. 

0.50, 3 en 4 d. Zendmast , golven en kiesschijf. 

VIRGIN EILANDEN 
254'66. Eeuwfeest uitgifte eerste postzegel. 

5 c. Postboot Atrato, die eerste post vervoerde. 
10 c. Reproduktie van de zegels van 1 en 6 d. uit 1866. 
25 c. Modern posttransport per vliegtuig. 
60 c. Schoener uit 1866 en reproduktie zegel 1 d. ui t 1866. 

WALLIS EN F U T U N A 
57'66. Nieuwe zetel W.H.O.*) in Geneve. 

30 f. Afbeelding gebouw en embleem W.H.O.* ) 

; 0 ' •• 

hg 
i2'!i 

I refcp seA W H A R F 

WESTSAMOA 
47'66. Nieuw gebouw W H O ♦) in Geneve. 

3 d . , 4 d . , 6 d . e n l / — . 
Afbeelding 3 d. en 6 d. gelijk en 4 d. en 1/— gelijk. 

YEMEN (KONINKRIJK) 
I64'66. Leiders van de wereld. 

Vi b . President Lubke, WestDuitsland. 
Vt b. President De Gaulle, Frankrijk. 
'/2 b. Paus Paulus V I . 

1 b. President Johnson, U.S.A. 
4 b . O e Than t , V.N. 
1 b . Koning Feisal, SaoediArabie. 

aUUDEKSOFWOKlO PEACE 

YEMEN (REPUBLIEK) 
291  '66. Communicat ie . 

Y4 b . Antieke lichtsignalen. 
!4 b . Eerste telefoon. 
ï4 b . Vroegere telegrafeeruitrustïng, portret Henri Morse. 
Va b . O u d e telefoon, portretten Philip Reis en Thomas 

A. Edison. 
Yz b . Televisiecamera en kringen. 

4 b . Radarsta t ion, ruimteschip en maan. 

ZANZIBAR 
264'66. Definitieve da t um van uitgifte van deze m 

het apri lnummer gemelde serie: 30 c , 50 c , 1/30 Shs en 
2/50 Shs. Druk Enschedé, Haar lem. 

56*66. Uitgiftedatum van in het j anuar inummer ge
melde nieuwe gebruïkszegels. Jamhur i Zanzibar Tanza 
nia. 
5 c , 10 c , 15 c , 20 c , 25 c , 30 c , 40 c , 50 c , 1 sh/—, 
1 shs/30, 2 shs/—. 5 shs/—, 10 shs/— en 20 shs/—. 

rwvpi 

M A M A M A É A A É É I 
ZUIDAFRIKA 

315'66. Vijfjaar Republiek van ZuidAfrika. 
1, 2'/2 3 en IVz c. Symbolische voorstellingen van land
bouw, industrie en vrcdeswil. Alle zegels zowel met Zuid
Afrikaanse tekst als met Engelse tekst. 

*) World Health Organizat ion  Wereldgezondheids
organisatie. 
**) United Nations International Children's Emergency 
Fund  Internat ionaal Kindernoodfonds van de Ver
enigde Naties. 
* * *) Union Internat ionale des Telecommunications 
Internationale Unie voor televerbindingen. 
• • • * ) World Meteorological Organization  Wereld
organisatie voor Meteorologie. 
**♦*♦) United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organizat ion  Organisatie voor opvoedkunde, 
wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties 
danken wij, behalve de verschillende postadministraties 
New Stamps in Londen en Pater Cyprianus in Rome. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen  speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en enkele 
Aziatische landen  die ertoe bij kunnen dragen de actuali
teit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

Mei 1966 2 5 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,—; Oostenrijk Sch. 8500,—, Sch. 3600,—; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,—; U.S.A. $ 100,—; $ 140,—; Zwitserland Z.fr. 1/*00,—; Z.fr. 600,—. Het evt. benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar ä fO,10. 

SERIEUZE RUILPARTNER GEZOCHT 
Aangeboden: Bondsrepubliek en Berlijn, postfris en gebruikt. Nieuwtjesruil, 
ook toegeadresseerd. Naar mancolijst 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 Dornick, D-864 Kronach, Postfach 155, Duitse Bondsrep. 

WIJ KOPEN 
alle soorten ghetto- en 
concentratiekampherinneringen. 

Briefomslagen, brieven, papiergeld, 
munten enz. 

en alles wat verder met het 
Joodse volk te maken heeft, 
in elke hoeveelheid. 

G. Litzman 147 West 42 St. 
New^York, N.Y. 10036, U.S.A. 

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 
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 ƒ 75,— 
waarde hebben. 
Als u Scandinavische zeg 
schrijft u nog heden aan: 

lis hebt dan 

SAGA 
BAGERSTRAEDE 8 

BRIEFMARKENHANDEL 
KOPENHAGEN V DENEMARKEN 

LIECHTENSTEIN-PHILATELIE 
NIEUWTJES-ABONNEMENTEN 

UITVOERING VAN MANCOLIJSTEN OP REËLE BASIS. 
Inkoop - Verkoop - Export - En gros en detail. 

PHILTRADING ETABLISSEMENT 
FL. 9494. SCHAAN, Fürstentum Liechtenstein. 

100 jaar postzegels 
SPECIALE UITGAVEN VAN 1940 TOT 1966. 
Ongebruikte series 

Eerstedagbrieven 
Proeven en afwijkingen 

Miniatuurvelletjes 
Speciale stempels. 

Recente uitgaven nu in voorraad, postfris en gebruikt 
op F.D.C., Spanje 1965, Ecuador, Dominica, Egypte, 
Fujeira, Ajman, Umm Al Qiwain. 

J . S . A R M S T R O N G 
14, LOW LANE, MORECAMBE, ENGLAND. 

Inlichtingen 
voor de 
verzamelaar. 

Vraagt u s.v.p. per omgaande 
het uitvoerige prospectus voor 
verzamelaars. Het wordt u 
gratis toegezonden. De termijn 
voor het inzenden van teksten 
sluit op 30 juni 1966! 

PHILAPRESS-VERLAG 
Postfach 206. 

INTERPHILA 1966 is 
bijna uitverkocht. 
De negende uitgave, 
Interphila 1967, is in 
vccrbereiding. 
Gratis worden ook uv/ 
ruil-, koop- en verkoop-
wensen in dit interna
tionale philatelistische 
adicsbosk opgenomen. 
In de 230 lubrieken van 
het zaakregister — 
beginnende met de A 
van Abarten en eindi
gende met de Z van 
Zypern, vindt u ook uw 
verzamelgebied 
Daarenboven geeft 
INTERPHILA nog 
inlichtingen over de 
internationale postzegel-
handel, rondzend-
verenigingen, philatelis
tische tijdschriften, 
philatelistische diensten, 
keurmeesters, vereni
gingen en bonden en 
nog veel meer. 

D 34 GÖTTINGEN 
Duitse Bondsrepubliek. 



— W i j antwoorden 
OP VRAGEN VAN ONZE INZENDERS 

Welke voordelen biedt mij een verkoop via uw veilingen ? 
Tussen de prijs die de koper betaalt en de opbrengst die u ontvangt bestaat slechts een zeer ge
ringe marge. Door de grote oplage van onze zorgvuldig bewerkte catalogus wordt uw inzending 
op de best mogelijke manier onder de aandacht van een groot aantal kapitaalkrachtige verzame
laars en beleggers in de vijf werelddelen gebracht, ledere kavel vindt een goede koper tegen 
de hoogst-mogelijke prijs. 

Welk materiaal is geschikt voor uw veilingen? 
Alles wat werkelijk waarde heeft: klassieke en moderne zeldzaamheden, moderne series en 
kostbare zegels. Engros-partijen, doublettenvoorraden, verzamelingen en gehele nalatenschappen. 
Elke kavel moet echter tenminste DM 100,— netto waard zijn en elke inzending tenminste 
DM 1000,—. 

Hoe kan ik u het materiaal doen toekomen ? 
Per post, als aangetekende brief of pakket. Bij zeer kostbare zendingen sluiten wij desgewenst 
een transportverzekering voor u af. Of door het in onze zaak te komen brengen of het aan een 
onzer medewerkers ter hand te stellen die bij daarvoor wat omvang betreft in aanmerking 
komende objecten gaarne bij u komt om u te adviseren. 

Welke onkosten ontstaan er voor mij ? 
Onze provisie op de veilingopbrengst bedraagt 10% (bij kavels van niet meer dan DM 500,— 
15% toeslag). Voor het berekenen van partijen en verzamelingen berekenen wij DM 10,— per 
werkuur, verder draagt u de kosten van de noodzakelijke keuringen. Geen kosten ontstaan voor 
u wegens bewerking en beschrijving, onverkochte kavels, of foto's in de catalogus (eventueel 
gekleurd). 

Hoe verloopt de technische afwikkeling van mijn inzending ? 
Nadat u ons de veilingopdracht verstrekt hebt beginnen wij met de bewerking van uw inzending. 
U ontvangt een ontvangstbevestiging waarin elke kavel nauwkeurig, met de door ons aangegeven 
taxatieprijs vermeld is. 
Voor de veiling zenden wij u natuurlijk de veilingcatalogus en een mededeling onder welke num
mers uw kavels daarin te vinden zijn. Tegelijk met de afrekening ontvangt u een opstelling van de 
resultaten van alle door u ingezonden kavels. 

Als gevolg van de zomervakantie stoppen wij met de bewerking op 15 juni 1966. Wij verzoeken 
u daarom zich in uw eigen belang zo mogelijk omgaand met ons in verbinding te stellen. 
Ter vereenvoudiging van de douanebehandeling van uw zending kunt u deze het beste adresseren 
aan H. C. Schwenn AG in Zürich, de bewerking van uw inzending wordt daardoor beslist bespoe
digd. 

Uw brief aan: Uw zending aan: 
H. C. SCHWENN H. C. SCHWENN AG 

6 Frankfurt - Postfach 16707 80 Zürich - Bahnhofstr. 73 
Tel. 252010 Tel. 275772 

DEUTSCHLAND SCHWEIZ 
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circa 2000 kavels 

OUD-DUITSLAND; 

EUROPA: 

Baden 6 Kr. Pruisischblauw, ongebruikt in blok van vier, Saksen 3 Pf. rood, 
Württemberg 70 Kr.; prachtige brieven, vele bijzondere zegels. 

BENELUX: Nederland 1ste emissie, zeer fraai, met strippen van drie, vier en 
vijf zegels, Luxemburg zeldzaamheden, Frankrijk met de 1,— fr. vermiljoen en 
kostbare series. Kerkelijke Staat San Marino, Zwitserland, Vaticaan, alsmede 
prachtig materiaal van Scandinavië. Ondermeer 50 stuks Noorwegen no. 1, waar
van meerdere op brief. 

VERZAMELINGEN: RESTANTPARTIJEN EN LAN DENVERZAMELINGEN, ZEER INTERESSANT, 
LAGE INZETPRIJS. 

De catalogus wordt midden mei verzonden, serieuze interessenten kunnen deze 
aanvragen. 
Komt u zelf naar Aken — het is de moeite waard! 

KURT FRIEBEL 51 AACHEN - ABTEIPLATZ 13 TEL. 2 50 30 

Gespecialiseerde veilingen in Londen: 
9 juni: Italiaanse Staten, Polen, Rusland. 

10 juni: Zeldzaamheden van de gehele wereld. 
30 juni: Frankrijk. 1 juli: Kaap de Goede Hoop. 

l-^m-M 
Cu ^^\i ^\ 

Luxueuse catalogus van elk dezer veilingen f 4— per stuk. 

HARMER ROOKE & CO. LTD. 
2 Arundei Street, Strand, London W.C. 2 
Lid van de Stanley Gibbons-groep. 



um 

Al les postfr is, machinale opdruk van de landsnaam (init iaal). 

Opdruk 
A 
B 
D 
E 
EU 
F 

Michel nr. 
540/51 : 
552/62 : 
564/75 : 
576/87 1: 
588/98 : 
602/13 : 

set. 5 C t . 
set. 5 C t . 
5 C t . 
5 C t . 

Catalogus
waarde 

- 5 Peso und R Marke 511, -
- 5 Peso 840 , -
- 5 Peso und R Marke 953, -
- 5 Peso und R Marke 1255,-
- 5 Peso 430 , -
- 5 Peso und R Marke 980, -

Prijs 
In O.Mk. 

195,-
400 , -
425 , -
500 , -
195,-
425 , -

F. 
OB, 
1. 
S. 
su. 

,.Franoia" 
Groot-Brittann 
Italië 
Zwitserland 
Zweden 

IS u w VERZAMELING COMPLEET?? 
Luchtpost uit Berl i jn, Amsterdam, Londen, Parijs, Rome, Zürich, Kopenhagen, 
Stockholm, Brussel en Madrid moest in 1922 voor Zuid-Amerika nog extra 
gefrankeerd worden met Scadta-zegels. In verband met de valutaverschil len 
droegen deze Scadta-zegels die bij de agentschappen van de Maatschappij 
verkrijgbaar waren voor elk land een verschil lende opdruk, aldus: 

A. , ,Alemania" (Duitsland en Oostenrijk) 
B. België 
D. Denemarken 
E. Spanje 
EU. ,,Estados Un idos" (U.S.A.) 

Wanneer uw verzameling compleet moet zijn, dient u deze buitengewoon zeld
zame zegels te bezitten die tot de interessantste ontwikkelings-uitgaven be
horen. 

Nergens anders aangeboden: 

LUCHTPOST SCADTA 
EERSTE DUITSE LUCHTVAART 
MAATSCHAPPIJ IN COLUMBIË IN 192Z 

Opdruk 
G.B. 
H 
1 
P 
S 
SU 

Michel nr. 
614/25 : 
626/37 L 
638/649 1: 
650/60 : 
662/673 1: 
674/85 : 

5 C t . 
5 C t . 
5 C t . 
5 C t . 
5 C t . 
5 C t . 

Catalogus
waarde 

- 5 Peso 7 5 7 , -
- 5 Peso und R Marke 9 0 2 , -
- 5 Peso und R Marke 795 , -
- 5 Peso 5 2 5 , -
- 5 Peso und R Marke 6 8 5 , -
- 5 Peso und R Marke 790 , -

Prijs 
in D.Mk. 

3 7 5 , -
4 0 0 , -
375 , -
2 2 5 , -
350 , -
360 -

Al le 12 series bij elkaar in één koop D.Mk. 3900, - . Ook in blokken van vier leverbaar. 

W. BARTELS, Briefmarkenhaus, 4 Düsseldorf 
4 5 j a a r i n d i e n s t v a n d e P l i i l a t e l i e 

G r a f - A d o l f - S t r a s s e 6 4 

T e l . 2 8 0 4 1 / 2 8 0 4 2 

70ste Dornhöfer postzegelvell ing op 2, 3 en 4 juni 1966 in het Bundesbahn
hotel in Mannheim, Hauptbahnhof. 
Meer dan 6000 kavels van het prachtigste materiaal uit de gehele wereld. 
Catalogus met fotobijlagen aan serieuze gegadigden gratis. Hierbij oude 
lakstempels - afdrukken van de originele stempels van vorsten, bisschoppen 
en steden. 
Mijn 71ste vell ing zal plaats hebben eind augustus 1966. Meer dan 6000 
catalogussen gaan naar langjarige afnemers in de gehele wereld. Daardoor 
kunnen ook die landen aangeboden worden die voor de Duitse verzamelaar 
minder interessant zijn. Stuurt u s.v.p. spoedig een f l inke inzending! 
Sluitingsdatum voor de inlevering voor de 71ste vei l ing is 30 juni 1966. 

HEINRICH DORNHDFER Briefmarken-Auktionen seit 1952 
6800 Mannheim 1 - Postfach 571 - Elchendorffstr. 29 - Telefon (0621) 33929 

VATICAAN - NIEUW! 
Mi. Nr. 502/7 1000 jaar Kerstening van Polen, serie van 

6 waarden, compleet in complete vellen 
van 40 stuks ƒ 145,— 

Oudere series in complete vellen: 
Mi. nr. 483,'6 UNO-reis, compleet 4 waarden, 

vellen van 40 stuks ƒ 145,— 

Mi. nr. 487/9 Kerstmis 1965 compleet 3 waarden, 
vellen van 40 stuks ƒ 77,— 

Mi. nr. 490/501 Frankeerzegels, prachtige serie 
vellen van 60 stuks f 324,— 

Vrijblijvende aanbieding. Toezending franco, philatelis
tisch gefrankeerd. 

W. F. D E S C H L E R 757 BADEN-BADEN 
Postfach 220 — Telefoon 3983 u. 3043 

U.S.A. - CANADA - NEDERLAND 
U.S.A. 
vlaggenserie 
Yv. 459/471° 4,10 

Canada 
1953 tot heden*» 
zonder officials 50,— 
1953 tot heden» 15,— 

Neder land 
238/39« 
310/12*» 
327/31*» 
379/91 »• 
392/96»* 
423/27»» 
428/42** 
444/48»» 
508/12»» 

35,— 
3,— 
7,75 
1,85 
1,65 
0,70 
4,75 
0,60 
2,10 

513/17»» 
573/77*» 
583/87»» 
596/600»* 
607/11** 
612/16** 
658/62»* 

Curasao 
45/52»» 

5,75 
7,— 

11,50 
6,50 
6,— 
8,50 
5,— 

uchtpost 
29,50 

* * = ongebruikt zonder plakker, ° = gebruikt, * = ongebruikt. 

Bovenstaande prijzen blijven geldig tot 1 okt. '66. Voor orders beneden f30 ,— 
v/ordt f 1 , — portokosten in rekening gebracht. 
Betaling per giro 500035, Den Haag, na ontvangst en goedkeuring van de zegels. 

HENDRIE PEDDEMORS 
A201 Wilcox Rd. Cooksville Ont. Canada 

JXJ3L.1-A.I^2D 
I n t e r n a t i o n a l 

J.C. 1966 
PRIJSLIJST V A N ZELDZAME ZEGELS 

OPRUIMING VAN DE 1966-UITGAVE 

Zend f 0,50 en u ontvangt: 
1. nu: de 1966 ,,Jullard Classics" met reductlekaart en 
2. in september a.s.: de 1967 ,,Juliard Classics". 

ALEX. S. JULIARD BRYN MAWR, PA. 19010, U.S.A. 



LIECHTENSTEIN 
Series 

Usse zegels 
Verzamelingen 

ongestempeld en gestempeld 

TE KOOP GEVRAAGD 
W. Schlemmer, 5 Köln-Weiden-
pesch, Neusser Str. 505, Duitsland. 

te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

,/t RAEDTHUYS" BIEDT AAN: 
NEDERLAND 
236/37** 
238/39** 
240/43** 
244/47** 
252/55** 
261/64»* 
257/60** 
289/92** 
293/95** 
346/49** 
356/73** 
356a/d** 
518/37** 
FDC E2 
NED. INDIË 
172/75** 
176/79** 
221/25** 
260** 
246/65** 
L P 13** 
NW. GUINEA 
1/81** cpl. 
po r t 1/6** 
C U R A g A O 
121/37** 
141/52** 
239/43** 
248/52** 
L P 18/25** 
L P 41/44** 

ƒ 

/ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

SURINAME 
32a** 
dito b lok V. 
60/44** 
d i to b lok V. 
220/43** 
L P 24/26** 
** Betekent 
Aanbieding 

ƒ 
vier** ƒ 

f 
vier** ƒ 

f 
f 

postfris; * 
vrijblijvene 

120,— 
5 5 , -
33,50 
80,— 
1 5 , -
32,— 
55,— 
20,— 

8,— 
125,— 
40,— 
12,— 

285,— 
300,— 

20,— 
12,50 
12,50 

300,— 
450.— 

25,— 

225,— 

42,50 
40,— 
20,— 
2 0 , -

190,— 
42,50 

450,— 
2500,— 
225,— 
975,— 
150,— 
50,— 

beteken 
, zo lan 

uitsluitend na ontvangst. 
Wij verkopen uitsluitend prima 
Bij duurdere zegels desgewenst 
POSTZEGELHANDE 

Gevestigd Raadhuisstraat 41, 
J. D. Muis 

W.-DUITSLAND 
9/24* ƒ 475,— 
25/26** ƒ 90,— 
156/59** f 60,— 
MONACO 
34/43* ƒ 2500,— 
184* ƒ 125,— 
185/94* ƒ 160,— 
CAYMAN ISLANDS 
89/100* ƒ 90,— 
GHANA CPL. 
1/155 - Blok 1/8** en 
L P 1/10 - Port** ƒ 250,— 
MONTSERRAT 
77/86* ƒ 140,— 
DIEREN 
Por t . Gu inee 
281/90** ƒ 12,50 
N e w f o u n d l a n d 57* ƒ 15,— 
F a l k l a n d 65* ƒ 25,— 
BLOEMEN 
Macao 363/72** ƒ 22,50 
R w a n d a 13/22** ƒ 14,50 
Zd.W.Afrika 122** ƒ 20,— 
B o v e n v e r m e l d e is een g reep 
u i t onze voor raad , w e l k e 
o.m. b e v a t : Nede r l and en 
O.G., w a a r v a n p rak t i s ch 
a l le h o o f d n u m m e r s in stock 
voor d e oorlog ook postfr is ; 
Dui t s land , voora l v.a. 1945; 
Enge lse Kol. El i sabe th p e 
r iode ; Monaco, p rak t i s ch 
complee t ; Rus lana , u i t g e 
b r e i d e collect ie; Bloemen/ 
Die ren m e e s t ongebru ik t . 
V e r d e r Vat icaan , België, 
Zwi t se r l and , Hongari je , e tc . 
etc . 

t met plakker ongebruikt. 
g de voorraad strekt. Betaling 

kwaliteit en met garantie. 
certificaat. Koop „safe" bij 
L , / t RAEDTHUYS " 
Amsterdam. Telefoon 22 09 01. 
B. H. Bakker 

STUURT UW 
MANCOLIJSTEN NED., O. GEB. 

EN EUROPA 
MET UITERSTE BET. PRIJS 

AAN: 

G. van Tienhoven jr. 
Morgens tond 8 - AMSTELVEEN - Te l . ( 0 2 9 6 4 ) 1 5 3 5 4 

Vlugge afhandeling 

Samsom 
Wij vragen voor onze afdeling Correctie een 

corrector(trice) 
met enige jaren ervaring als zodanig bij een 
uitgeverij en/of drul^kerij. 

Wij corrigeren losbladige uitgaven, boeken en 
tijdschriften. 

Thuiswerk is niet mogelijk. 

Uw brief wordt met belangstelling tegemoet 
gezien door N. Samsom nv, afdeling perso
neelszaken, Alphen aan den Rijn. 

GOEDKOPE AANBIEDING CURASAO 
Bij »ankoop boven 10 gid 10% korting. Alfe Postfris. 
34 10,— 
37 8.— 
56 1,40 
«0 80,— 
«3 2,50 
M 1,éO 
66 2,20 
67 2,— 
73 2,25 
74 3,— 
75 1,20 

76 1,30 
77 1,60 
81 83,— 
82 0,30 
83 0,40 
84 0,40 
85 2,— 
86 4,40 
87 4,75 
88 4,75 
82/88 16,50 

99 
89A 
101 
102 
121/125 
132 
135 
138/140 
145 
146 
147 

2,75 
5,25 
1,60 
0,45 
0,90 
1,60 
2,25 
2.— 
0,85 
2,50 
3,25 

Alle onderstaande zegels gestempeld 
57 2 , -
60 0,80 
61 1,40 
62 2,20 
63 1,90 
64 1,90 
65 0,90 
68 0,40 
69B 9,50 
69C 9,— 
73 1,65 
74 2,15 
82/88 14,50 

89A 0,20 
93A 0,80 
94A 1,25 
101 1,65 
102 0,60 
108 1 , — 
110 1,20 
113 2,40 
117 3,— 
126/130 1,65 
132 1,20 
134/135 0,60 
136 7,50 

13yA 
137 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 

96 1,50 
Alle prima exemplaren 

10,— 
8,— 
1,50 
0,75 
0,40 
2,40 
1 , — 
2,50 
3,25 
3,90 
0,80 
0,25 
1,80 

148 
151 
164/167 
168/177 
178 
182/184 
185/195 
195 
196/97 
198/199 
200/209 

152 
158/163 
164/167 
168 
171 
175 
178 
179 
185 
189 
193 
194 
195 

3,40 
5.— 
2,— 
8 , -
3,— 
2,50 

39,— 
13,50 

1 , — 
1 . — 
9,— 

2,20 
3,— 
2.50 
1,20 
1,20 
1,60 
1,20 
6.50 
0,80 
1 , — 
0,80 
0,40 
3,20 

H E N D R I K V A N DER U O O ' S Poi tzegelhandel , Fi latel ist isch Bureau, 1 
Juliana van Stolberglaan 192, Den Haag. Telefoon (070) 85 019C 
R. Mees en Hope, Algemene Bank Nederland, Herengracht. 
Bezoek aan huis liefst na telef. afspraak. 

Giro 24392. Bank: 

EURO-POSTZEGEL-VEILING - postbus 100 - Maaseik/België 
(voor inzending Ned.: Rijkswreg 31, Kessel-L. of Leeuwerikstraat 38, Venio) 

Onze 2e postzegelveil ing zal worden gehouden op zaterdag 28 mei 1986, 
in Zaal Eurora, Venlosteenweg 3, Maaseik/Belgl§; aanvang: half twee 
(bezichtigen van 10 tot 12.30 uur). 

KOSTEN VOOR INZENDERS SLECHTS 5 % 
Verkocht worden leuke kavels en zegels van Nederland, Europa en Overzee. 
De 3e vel l ing Is op zaterdag 25 Juni 1966 en vervolgens iedere laatste 
zaterdag van de maand met inzendmogelijkheld van interessant materiaal 
tot uiterl i jk 14 dagen voor de vei l ingen. 
Zorgvuldige bev/erking — vlotte en prettige afhandeling — gunstige con
dit ies (voor inzenders slechts 5 % kosten). 

MAURITIUS, het meerkleurlge Duitse postzegelmaandblad, per jaar f 27, — . 
Vraagt onverv^ijld onder bijvoeging van f 2,50 het Prinses Beatrix-nummer met 
afbeelding van het In Duitsland ontworpen huwelijkszegel. 
De nieuwe Philex catalogi 19e6-'67 zijn er al en geven de Juiste marktprijzen 
van het ogenblik. 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk elk ƒ2,50. Vaticaan f 2 , -
LINDNER spec, catalogi Ver. Europa, Ver. Naties, N.York, elk f2 ,70 
Abonnementen op alle buitenlandse bladen, nieuvrtjesdienst Franse Koloniën 
(postzegels), albums voor motief-verzamelen, alleen bij: 
RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL, Leeuwenstraat 2a, HILVERSUI^, 
giro 336559. 



STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND 1852 1, 2, 3, los «n/of brievan. Ook zcfcls cn/of brieven 1864 to t ± 
1900. Sinds tientallen jaren wordt door ons op dit gebied reeds bemiddelinf, ver -
fouwel i j ke veilifopdrachten etc. uitsevoerd voor binnen- en buitenland. Geheimh. 
verzekerd! 

PosTZEGELHANDEL „RHILATO ", G. Wentze l 
Smedenstraat 126-Deventer - Tel. 05700-178 67 

DER SAMMLER-D IENST , het Dui ts« f i latel i t t ieche t i jdschr i f t . * verschijnt 
om de veertien dagen; * gemiddelde omvang 96 pagina's; * nieuwtjes met foto
pagina's op kunstdrukpapier. 
Abonnementspr i js : f9,70 per halfjaar (13 nummers), f 19.40 periaar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties- opschriftwoorden 54 et, tekscwoorden 22 et. 
Vertegenwoordig ing voor Nede r l and : 
P. C. van Ande l , Postbus 54, Ka tw i j k aan Zee - G i ro 51 69 28 
Tel. 01718-4068 (ook 's avonds) - Bank: Amrobank. Katwijk 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295,- en ( 480,-
Tevens voorradrg 8 0 z.g.a.n. brandkasten 
en kluisdeuren Interessante pri|zen 
Vraagt inlichtingen 

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

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, te lefoon (01806) 25 37 

NEERLANDIA 
POSTZEGELALBUMS 

schroef: k lem: 

No 5 100 norm bl f 11,60 f U,30 

No 9 200 norm bl f 18,75 f21,50 

No 13 150 dikke bl f 17,90 f20,75 

Band: kunstleer met goudopdruk, verdekte schroeven, 25 x 28V'2 cm; prima 
kwaliteit 
Bladen: houtvrIJ papier, fi jne ruit jes onderdruk. 
Tekensjabloon: voor ' t zelf tekenen van vakjes Nieuwe maten, voor elk 
album geschikt ƒ2 75 

ALBUMFABRIEK NEERLANDIA-UTRECHT 
CEYLONLAAN 11 - TELEFOON 8 08 34 - GIRO 35.20.03 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghsfraat 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, L A N D E N -
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. 

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 

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

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

U.SA 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

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

Ook uw manco-lijst Is welkom. 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 124 - ' s - H E R T O G E N B O S C H 

NOORWEGEN 
DENEMARKEN 

GROENLAND 
DEENS WEST-INDIË 

ZWEDEN 
FINLAND 

UW VERZAMELGEBIED 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.) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdam-C. 
Giro 42SS49 



WIJ BLIJVEN TOPPRIJZEN BETALEN VOOR: 

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

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier è f 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland i. f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

Goede en goedkope rondzendingen 
Duits land en Geb. 20-40% M iche l . 
Rest van de were ld 30-60 cent p. Y v e r t F n . 

van bi jna elk land voor 
rad ig . Pracht k w a l i t e i t -
r i j ke verscheidenheid en 
ui tgepr i jsd v o o r ; | 

Van n a v o l g e n d e l anden g r o t e z e n d i n g e n v o o r r a d i g : 
Enge land ^ n K o l . ; F r a n k r i j k en K o l . ; D u i t s l a n d en G e b . ; Be lg ië , 
L u x e m b u r g , Scand inav ië , Ba l t ische l a n d e n , Spanje , P o r t u g a l , l anden 
a c h t e r i j z e r e n g o r d i j n , T u r k i j e , C h i n a , M a n s c h o u r i j e , Pa les t ina , 
L i b a n o n , S y r i ë , T r a n s j o r d a n i ë , Egyp te , I r a k , Perz iè , E t h i o p i ë , A f r i k a , 
A u s t r a l i ë , N o o r d - en Z u i d - A m e r i k a . 
M a n c o l i j s t e n a l l een i n d i e n u z o v e r g e v o r d e r d b e n t da t een p r a c h t i g e 
r o n d z e n d i n g geen d o e l m e e r hee f t . D e v e r z e n d i n g kan soms en ige 
t i j d d u r e n , daar d o o r l o p e n d h o n d e r d e n boek jes o n d e r w e g z i j n . 

Minimumafnanie 10,—. Korting bij afname boven 25,— 5% en boven 100,—10% 
By bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

F O L K I N G E S T R A A T 35, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31S77 TOLHUIZEN 

WIE RUILT VATICAAN TEGEN VATICAAN OF 
ZWITSERSE BLOKKEN 

A . H . VAN ELK - Wilhelminalaan 6 - Beuningen (GId ) - Telefoon (08807) 218 

ZICHTZENDINGEN 
N E D E R L A N D en O . G . 
I N D O N E S I Ë 
E U R O P A ( C e p t ) 
D U I T S L A N D ( m o d e r n ) 
ISRAËL 

G e b r u i k t o f o n g e b r u i k t . E l k e z e g e l a p a r t g e p r i j s d . G a a r n e b e r i c h t 
beg innend o f g e v o r d e r d verzannelaar. V raag t deze m o o i e boek jes 
m e t opgave van re fe ren t i es aan b i j : 

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

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. 

A. Jede WIT Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 71 34 89 

Deze maand zoek ik speciaal Nederland kinderzegelblok 1965, 
postfris, postprijs ƒ 2,50 tegen f 5,— per stuk. 

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 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Series Indonesia, idem samenstellingen. 
Korte en complete series diverse landen. 

POSXZEGELHANDEL G . V. d . E Y N D E 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (Tuindorp) - Telef. 71 39 94 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 
nummering volgens Yvert & Tellier, postfris zonder plakicer. 
I ta l ië 
481/503 
532/535 
537 
538 
539/541 
549/550 
558/559 
561/562 
563 
564 
565 
567/569 

140,— 
24,— 

6 5 0 , -
20,— 
8 0 , -
55,— 
28,— 

100,— 
10,— 
8,— 
8,— 

60,— 

570 
571 
591/592 
593 
594 
595/596 
587 
598 
599/601 
602/603 
605/606 
610/612 
615/617 

VERZAMELINGEN - PARTIJEN 
DEN WORDEN DOOR ONS 
TANTE BETALING) 

5,— 
5,— 

17,— 
5,50 
5,50 

25,— 
5,50 
6,— 

72,— 
38,— 
33.— 
13.50 
15,— 

623 23,— 
624/626 10,— 
627/628 14,— 
635 14,— 
637/639 4,— 
847 550.— 

Vat ikaan 
265/267 32,50 
274/279 40,— 
282/283 6,— 
284/286 5,50 
322/327 11,50 
328/330 13,— 

331/334 
335/340 
348/352 
353/355 
356/358 
359/362 
383/38« 
22/23 vip. 
24/32 vip. 

Spanje 
236/237 
262/263 

11 ,— 
13,— 
18,— 
13,— 
13,— 
5,50 

13,— 
190,— 

30,— 

340,— 
450.— 

- BETERE ZEGELS VAN WESTEUROPESE LAN-
3EKOCHT TEGEN EEN HOGE PRIJS (CON-

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam Postgiro 312696 - Telefoon (020) 23 09 98 

Z I C H T 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 m 
Z2 (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 geb r , desgewenst gespecialiseerd, 
op stempels, kleurvar etc , het oudere gedeelte ongebruikt, niet bepaald 
oompleet, weliswaar toch een ruime keuze (40/55%). 
ZWITSERLAND, gebr en ongebr voor beginners en vergevorderden, dienst 
etc idem (50/60%) 
ENGELAND, voor beginners en vergevorderden, gebr en ongebr (40/50%), 
Eng Kol m 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%) vóór 1945 
RUSLAND, gebr en ongebr , uitsluitend vóór 1940, hoofdzakelijk voor zeer 
vergevorderden, idem luchtpost, variëteiten enz., tevens diverse bezettings-
geb , o a. Wenden, Finland, Ukraine, Armee du Nord, Zuid, Wrangel, Ar
menië, Azerbaidjan, Siberië etc 
MONACO, hoofdzakelijk ongebruikt, alleen de eerste emissies gebr. en 
ongebr., voor beginners en vergevorderden (35/55%) 
FINLAND, NOORWEGEN en ZWEDEN, voor beginners en vergevorderden, 
na 1900 uitsluitend ongebruikt, vóór 1900 geb r , uitsluitend voor zeer ver
gevorderden (40/55%) 
Portokosten zijn voor uw rekening, echter bij een uitname van ƒ25,— wordt 
u 10% korting verleend, idem bij een uitname van ƒ100,— 15%, van alle 
bovengenoemde landen 

Wilt u een zichtzending ontvangen, even een brief kaartje of u 
belt (02949) 377. 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ O L Y M P I A D E " 
Binnenweg 13 G. L van Toer LOENERSLOOT 



260ste postzegel veiling 
Onze najaarsveiling is reeds in bewerking 

u kunt nog inzenden doch wacht u niet te lang 
anderen kunnen u voor zijn! 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
PLAATS 3 1 A - TELEFOON ( 0 7 0 ) 11 7 0 2 0 

DE GECOMBINEERDE POSTZEGELYEILING 
Uw inzendingen 

4 juni geveild 
kunnen reeds op 

6 juni 
worden afgerekend 

Catalogus 
gratis op aanvraag 

Kantoor: Lijnbaansgracht 309, Amsterdam, telefoon (020) 6 63 90 

ZATERDAG 4 JUNI 1966, AANVANG 13.30 UUR 

ZESDE VEILING 
IN GEBOUW FRASCATI, NES 59-63, AMSTERDAM 

Ten overstaan van 
deurwaarder 
W. H. Blomkwist 
Voor belangrijke 
inzendingen komen 
wij gaarne bij u 
thuis en geven u 
deskundig advies 

Kijkdagen in Frascati: vrijdag 3 juni, 19.00-21.30 uur; zaterdag 4 Juni, 10.00-13.00 uur 
Inbrengadres: Lijnbaansgracht 309^, Amsterdam 

E N G E L S E K O L O N I Ë N G E S T E M P E L D : 
Aden 
Ascension 

Bahamas 

Bermuda 

Cayman Isl. 

no. 62A 
74 
75 

160 
161 
162 
17(V71 
178 
179 
170 
171 

13,50 
4,50 
9 , -
3,90 
7,50 

1 5 , -
9,50 
6 , -

1 2 , -
7,50 

1 5 , -

Oominlca 

FIJI 

Jamaica 

South Rhodesia 
Tristan da Cunha 
Virgin Isi. 

no. 174 
175 
168 
169 
198 
199 
92 
27 

124 
125 
136 
137 

6 , -
13,50 
9,50 

13,50 
9 , -

16,50 
3 5 . -
5 0 , -
9 , -

1 8 , -
8 , -

16,50 

Nummers Yvert. Boven f 25, 
vangst. 

portvri j . Betaling binnen 14 dagen na ont-

P O S T Z E G E L H A N D E L MARIAN DAUB 
AMSTERDAM-WEST - TEL. (020) 88683 JAN VAN GALENSTRAAT 165hs 

Postgiro 687471. 

SPECIALE HEROPENINGSAANBIEDING 
Ter gelegenheid van onze heropening bieden wij twee 
soorten restantpartijen aan. Deze partijen zijn gegaran
deerd onuitgezocht en bevatten vellen, blokken, series 
en losse waarden, afgeweekt en onafgeweekt, kortom, 
alles door elkaar. Een lusthof voor de verzamelaar. 

Grote winstmogelijkheden! 

KLEINE PARTIJ f 20 , -
GROTE PARTIJ f 50 , -

WEDERVERKOPERS! Vraagt onze prijslijst Indonesië aan 
met prijzen per 10 en per 100 series. 

Plataanstraat 6, Duivendrecht (N.H.) 
(Giro 67.11.20 t.n.v. Drs. Th. Thöenes). O P T I M U S 

VERKOOP POSTZEGELS 
De Inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, Van Speykstraat 
17, Postbus 1565, telefoon (070) 32 34 38, zal op DINSDAG 
28 JUNI 1966, des voormiddags 10 uur, in het openbaar bij 
inschrijving, in 142 kavels, verkopen: 

Een grote partij GEBRUIKTE BINNEN- en 
BUITENLANDSE POSTZEGELS alsmede een 
partij GEBRUIKTE STRAFPORTZEGELS. 

BEZICHTIGING: 

Uitsluitend w^oensdag 22 en donderdag 23 juni 1966 van 9 tot 16 
uur in de kantine van de werkplaatsen van de Nederlandse 
Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden te 's-Gravenhage, 
Zusterstraat 168. 
Kavellijst en voorwaarden GRATIS verkrijgbaar bij voornoemde 
Inspecteur en tijdens de kijkdagen bij voornoemde Nederlandse 
Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden. 

F.D.C's TEGEN W EG G EEF-P R I J Z E N ! 
E 63 1,75 
E64 1,20 
E 65 1,35 
E 66 0,45 
E 67 0,75 

E 68 0,60 
E 69 1,95 
E 70 0,60 
E 7 r 1,— 
E 72* 1,40 

Levering portvrij 
na ontvangst 
van postcheque 
of -wissel. 
Geldig t/m 31 juli 1966 

Of alle tien voor slechts f 8,90. 
* onbeschreven 

Frits Ruysstraat 37A 

J. B. IWel^kering ™.H?ii! 



KLEINE ANNONCES 

Prt]s der annonces: ƒ 0,70 p. mm. 
De gelegenheid tot het plaatsen 
van kleine annonces bestaat alleen 
voor abonnees. Advertenties die
nen steeds uiterlijk de 26e van 
iedere maand in ons bezit te zijn. 

A A N G E B O D E N 

Aangeboden: verzameling Duitse 
Koloniën, Michel DM 5300,-, ver
der de betere zegels van Duitsland 
Saar, enz. tot 1940. Te bevragen: 
H. I. Nieuwenkamp, Alkmaar. Tel. 
na 18.00 uur (02200) 1 70 80. 
PHILATELISTEN! Te koop aan
geboden twee Ingebonden jaargan
gen van ,,Mljn Stokpaardje", nrs. 
6 en 7 (50/51 en 51/52) alsmede 
complete losse nummers van de 
jaargangen 1962, 1963 en 1964 van 
het Nederl. Maandblad voor Phila
telie. Schrift, aanvr. en evt. bod 
aan: W. W. M. Visser, Plantage 97 
te Beverwijk. 
Hoge prijzen nu ook voor Engeland 
1924 Wembley ƒ 2,75; 1925 Wem
bley f 10,— 1929 P.U.C. £ 1,— 
ƒ 200,—; 1953" Coronation ƒ8,—; 
1961 Parlement f 2,—. Verder bijna 
alles hierna voor 4-60«/i Yvert. Al
les moet zonder plakker zijn. An
ders minder. A. P. v. Ooyen, Von
delstraat 75, Den Haag. 
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 08 75. 
Te koop aangeboden door verzame
laar pracht verzameling Zwitser
land, veel ongebruikt, In album, 
ruim 2000 NFr. (Yv.) ƒ 800,—, te
vens mooie collectie Oostenrijk, 
veel ongebr. en eveneens in album, 
ruim Yv. 150O N.Fr. voor f 600,—. 
C. Monster, Brederodehof 61, Hen
drik Ido Ambacht. 

Isarëlverzamellng te koop aange
boden. Tweemaal postfris full tab 
zonder plakker, éénmaal gebr. met 
full tab, éénmaal eerstedagbrleven. 
Bezichtiging na afspraak. A. van 
Gelder, p /a Valeriusstraat 288, Am-
sterdam-Z. 

Laat uw jaargangen „Philatelie" 
tot een boek inbinden in een 
blauwe band, met goud opdruk. 
De prijs is inclusief portokosten 
ƒ 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 dagen heeft 
u het boek keurig ingebonden 
weer in uw bezit. 

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 ƒ 0,85 stort op giro 
1598 V. d. Alg. Bank t.n.v. B. Lam, 
Hooftstraat 11, Dordrecht. Ook 
alle port, vllegp. enz. ook m.pl. 
en gest. 

Bod gevraagd op: complete verza
meling „Ver. Europa" vanaf 1956, 
zegels zitten in album, zijn postfr. 
en zonder plakker. Ook f.d.c.'s 
V,E. nagenoeg compleet. W. G 
Eijkemans, Europalaan 16, Schijn-
del 

Pracht koop: verzameling Neder
land, gebruikt è 70"/o N.V.P.H. 
Cat. wrd. ƒ 1030,—. Alles luxe kwa
liteit en meest met mooi hoekstem-
peltje! O.a. zijn aanwezig de nrs.: 
12, 13/18, 25, 105, 212/9, alle zomer
en kinderzegels etc. Alles In blauw 
album in hawidklemstroken. Se
rieuze gegadigden stuur ik op ver
zoek een juiste specificatie. F. L. 
V. d. Hammen, Burg. van Haaren-
laan 1165, Schiedam. 

Te koop; Ned. Indlë nr. 260 (post
fris z. pi.) voor ƒ 240,—. Koop, ruil 
en verkoop van lang-, kleinrond-
en puntstempels. Ook R-strookjes. 
J. V. Dongen, Mozartstr. 14 Tilburg. 

Bod gevr. U.S.A. Pr. coli. First-
Day covers, plm. 430 st in 6 al
bums, vanaf 1935-1966 Specif, op 
aanvr. Br. onder nr. Ph. 215 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 
Wereldverzameling zegels in bijz. 
samenhang te koop, geheel of per 
land. Voor serieuze kopers, liefst 
verzamelaars, na afspr. te bez. 
A. L. G. van Dongen, Buiksloter-
weg 99, Amsterdam-N. Tel. (020) 
26 41 85. 

Zwitserland Blok 2-3-4, Ie pi. Blok 
5 postfr. tezamen min. ƒ 625,—, ook 
afzonderlijk. J. Nederveen, Adria-
nalaan 311, Rotterdam-12. Tel. 
(010) 18 88 44. . 
Engelse koloniën. Mooie zichtzen-
dingen, merendeel klassiek, laag 
uitgeprijsd. B. de Blleck, A'dam. 
Busken Huëtstr. 511. Tel. 12 88 15. 
Opruiming van mijn doubletten in 
lots van plm. 10« stuks, geh. wereld 
merendeels gr. form, en gelegen-
heldsz. w.o. Ierland, Portugal, X-
Mas. N.Z. 5 Kr. Zweden 1-2-3 Mk 
D'land etc per. pr. lot ƒ 2,5», 50 
versch. USA gel. è ƒ 1,75, 100 idem 
USA gel. ä ƒ 3,75, 50 versch. Ma
laya gr. forni. ä ƒ 1,75. Franco toe
zending. E. F. H. Bruens, Dordtse 
Straatweg 655, Rotterdam-24. Post-
rek. 36 89 80. 
Verzameling Nederland 5 O.C 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 ƒ 10,— en ik stuur u voor 
ƒ 20,— 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. Harlingen, P. K. Drossaart-
straat 118, Vlaardingen. 

G E V R A A G D 

Bod gevraagd, in totaal of per se
rie, op Nederland, nrs. 90/100; 104/ 
5 (105 Iets kort); 121/131 (130 iets 
dun); 132/33; 149/165; 169/198; 
rolt. 1/18; 19/31; 33/56; 57/70; 71/ 
73; alles ongebruikt, met Ie plak
ker, of plakkerrest. Brieven aan 
F. G. V. d. Werf, Spoordijk 56, Til
burg. 

Verzamelaar zoekt van Spaanse 
wapenserle 1962 de Ie dag envelop
pen nrs. 1, 2, 3 en 4; 22 en 23. 
Aanbiedingen met prijsopgave aan 
J. v. d. Meijden, v. d. Lelystraat 
791, Delft. 

Gevr. F.D.C. Ned. E1-E36 Betaal 
goede pr. Aanbiedingen met ver
melding toestand en prijs zenden 
aan M. Bruis, Olmstraat 4, Heer
len. 
Zoek te koop FDC van Suriname 
E 1 t /m E 7 en E 10. Ook voorlo
pers van Sur. en Ned. Antillen 
worden door mij gezocht. Ben ge
negen hoge prijs te betalen of te 
ruilen tegen goede series van Ne
derland. J. Lagaay, de Sav. Loh-
manplein 12a te Groningen. 

Griekenland gevraagd de volgende 
nr. Yvert. Koop of ruil, gebr. en 
ongebr. z.p. nr. 409; 404; 438; 441/ 
445; 450; 451; 566; 573; 574; 584; 
621; 639; 659; 667; 684; 689; 693; 
695; 697; 712; 723; 739; 742; 750; 
762; 769. Ook voor betere losse ze
gels alsmede f.d.c. en brieven ben 

Ik geïnteresseerd. Joh. Maan, Os
dorpplein 78, Amsterdam-Osdorp. 
's Avonds na acht uur tel. 19 43 30. 
Verzamelaar vraagt te koop: oude 
Ned. Prentbriefkaarten. Gaarne 
bericht aan C. Rademaker, Soem-
bawastraat 57-1, Amsterdam. 
Ter ruiling: aangetekende strook
jes gevraagd. Brieven fa. D. J. P. 
Storm Lotz, Bergweg 130, R'dam. 
Gevr. N.N.G Sterrengebergte 1959 
Dlv. brieven verzonden door en 
aan de expeditie bijzonder in april 
en mei. F. Hugenholtz, Olympia-
plein 166, Amsterdam. 
Wie heeft er nog oude catalogussen 
etc. voor onze jeugdafdeling? 
Aanb. L. A. Gottgens, Pr. Hendrik
laan 39, Bilthoven. 
Particulier zoekt verzamelaar met 
brede belangstelling voor overna
me van een zeer grote verzameling 
Ned., Eng., Frankr., enz. en kolo
niën. En enveloppen Graf Zeppelin 
(40 St.), Untea, spec, vluchten, 
eerste dag, etc. etc. Te veel om op 
te noemen. Vraagprijs ƒ 30.0OO,— 
contant. Brieven onder nr. Ph. 230 
aan Boom-Ruygrok N.V. te Haar
lem. 
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.C.'S van deze. 
Postfris of gest. 393-398, 399-404, 
477-480, 489-494, 506-514. Aanbiedin
gen aan Pokorni, De Ruyterstraat 
22, Vlaardingen. 

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. 
Zend mlj zegels Ned. en O.G., en 
ik zend u voor ƒ l,— 3 Frank of 
3 Markzegels boven ƒ 0,25 cat.w. 
Zegel voor retourkosten insluiten. 
Ook 250 zegels voor ƒ 2,—, of 50O 
voor ƒ 4,— of 1000 voor ƒ 7,50. 
B. v. Harlingen, P. K. Drossaart-
straat 118, Vlaardingen. 
Gevraagd: 332 t /m 349 Ned. 1966, 
postfris, z.m. zonder plakker, in 
ruil voor postfris z.pl. West-Euro
pa op basis Yvert. R. Bakker, Jan 
Bontelaan 21, Haarlem. Tel. 4 09 84. 

Te koop gevraagd: First Day 
Covers Ned. l t /m 60. Brieven met 
prijsopgave D. Rolandus, Hr., 
Kerstantstraat 64c, Rotterdam-11. 

voor mijn verzameling zoek ik te 
koop (en betaal een zeer goede 
prijs): Nederland. Port. 66f postfr. 
Ned. Indië 67f en 85f gebr. 88 met 
verschoven opdruk. Curasao. 2 
gebr. met diverse afstempellngen. 
C. Dees, Gravin v. Megenstraat 40. 
Gorinchem. 

DIVERSEN 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.77 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta-
iriaat: L. Molkenboer, Blsonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 
Verloren. Vermist stockboek met 
Duitse zegels op ruilbeurs te Til
burg. Schrijf mij. De heer Van 
Eekelen, Dr. Schaepmanlaan 22, 
Roosendaal (N.B.). 

j . g. millaard, beëdigd filatelis-
sch makelaar-expert: keuringen, 
taxaties, inl. gr. verkrijgb., hove
niersweg 18, tlel, tel. (03440) 38 79. 

BUITENLAND 

Postzegelrull wordt gevraagd door 
Tsjechische verzamelaar, Vr. Pal-
koska, Jugosl. Partyzanu 14, Praha 
6. Tsjechoslowakije. 
Oostenrijk-nieuwtjes. F.D.C, zlcht-
zendingen en mancolijstbehande-
ling! Koopt ook alles van Oosten
rijk, losse series, verzamelingen! 
Aanvrage'n bij: Karl Ringsmuth, 
Neilreichg. 85 A.-llOO Wien 10, Ös
terreich. 
De gehele wereld: 500 versch. DM 
8.—, 1000 versch. DM 17—. 20O0 
versch. DM 30.-; 5000 versch. DM 
98.-. Dieren: 100 versch. DM 7.-; 
200 versch. DM 20.-. Luchtpost: 
100 versch. DM 7.-; 200 versch. 
DM. 20,-. Phil-Exclusivlt, Postfach 
66, Nyon (Schweiz). 
Aangeboden: kilo's Frankrijk-Su-
perlux franco ƒ 22,50 per 1 kg bru
to frankering ,.Schilderijen". Voor
uitbetaling per postwissel of per 
giro nr. Parls-7122-88. A. Kozma, 
1, Chemin de Versailles, 92 Rueil 
Frankrijk. 
Zendt mij 1 galden en u ontvangt 
30 verschillende postzegels van 
België of Frankrijk. E. De Bus-
schere, Wilgenstraat 4, Brugge, 
België. 

De sluitingsdatum voor het 
juni-nummer is gesteld op 

23 mei a.s. 

38e DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Deze veiling is In voorbereiding. 
Reeds vele inzendingen werden ons toevertrouwd. 
Inzending van goed materiaal is nog mogelijk tot 
uiterlijk eind mei. 
Lage veilingkosten, vlotte afwikkeling I 
Talrijke referenties. 
Voor belangrijke posten, speciale condities, voor
schot en bezoek bij u thuis. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht - Telefoon (01850) 20733 



TE KOOP GEVRAAGD 
VERENIGDE NATIES NEW YORK 

Blok 1 postfris zonder plakker ƒ200,— 
Blok 1 gebruikt , 90,— 
Nr. 1 - Heden compleet postfris 350,— 
Nr. 1 - Heden compleet gebruikt 120,— 

FRANKRIJK postfris 
1319-22 Ie serie Schilderijen ƒ 15,— 
1363-65 2e serie Schilderijen 8,— 
1376-77 3e serie Schilderijen 8,— 
1398-99 4e serie Schilderijen 3,— 
Blok 6 compleet vel Philatec 1964 90,— 

VERENIGD EUROPA postfris 
1956 Italië ƒ 5,— Luxemburg f 80,— 
1957 Italië 2,50 Luxemburg 18,— 
1960 Liechtenstein . „22,— In compleet vel 450,— 
1956-1965 compleet gemeensch. uitg 210,— 

Wij vragen ALLES te koop van 
ITALIË BELGIË FRANKRIJK SPANJE 

ZWITSERLAND VATICAAN 
Reeds jaren betalen w îj de HOOGSTE PRIJZEN. Indien u wilt 
verkopen, vraagt u dan ook even naar onze andere prijzen. 
Wij betalen (CONTANT) meer dan wie ook! 
Het aangewezen adres — ook voor verzamelingen 

W. V. SPLUNTER Van Adrichemweg 376 
Rotterdam-8 
Tel.(010)151976 

Recente FDC's, vanaf f 2 5 , - portovrij, boven f 50,— korting 5%. 
Frankrijk: 
Dag Postzegel 1,— Nwe. frankeerz. 11,— 
Cratère Vix. 2,25 
Schaakspel 1,50 

België: 
Rouwz. Elis. 1,— 
R. Novarum 1,— 
Dag Postz. 0,80 

T. Harteveld's FDC Service, 

Vatlkaan: 
Nwe. frankeerz. 
Indonesië: 
Bloemen II 
idem sheet 
Denemarken: 
Heidemij. 
K. Kold. 
Noorwegen: 

2,25 
3 , -

1,10 
1,25 

Skikamp. 
Zweden: 
Schaatsk. (blok) 
Nat. Museum 
U.S.A.: Lincoln 
Fr. Roosevelt 
Washington 
UNO: 
Nw. 1 $ FDC 

3,50 

7,50 
4,50 
1,25 
1,25 
1 , -

6,70 
Kerstroosstraat 9, Rott6rdam-12, te l . 184200, giro 507407 

piiM: i i n i 
1: iliii 

Vraag een GRATIS prospectus 
aan onze afdeling: 
ZICHTZENDINGEN, alleen Ned. & 
Overzee en landen West-Europa. 
Zowel voor beginners als gevor
derden. 
POSTORDERS, nu uw albums e.a. 
f i l . artikelen aan huis bezorgd, en 
. . . eerst op zicht I I I 
Gaarne opgave zichtzendingen of 
postorders. 

POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE" - DUINLAAN 28a - OOSTVOORNE 

iiiii 

ONAFHANKELIJK RHODESIA 
OnafhankeMjkheidsserie, compleet van l d t/m E l / - f43,50 
FDC met deze serie f 4 6 , -
Herdenkingsserie ,,28. Congress of the Philatelic Society" , vier 
waarden, postfris of gestempeld, compl. met FDC en blok f 17,50 
Prachtige afbeeldingen o.a. repl ica van de Black Penny 1840 Gr. 
Brittannië en de eerste £ 5/- Brit ish South Africa Company. 
Herdenkingsserie ,,20th Anniversary of the country's national air
l i ne " , vier waarden, postfris of gestempeld. Mooie vl iegtuigafb. 
Compleet met FDC f 2 0 , -

Oplaag 25.000 

Strikte aflevering in volgorde der binnengekomen betalingen per 
giro, bank of postwissel. Doe het vandaag nog, want de oplage 
is beperkt. 

R. J. O. CORBIÈRE 
FAHRENHEITSTRAAT 571 - TELEFOON 63 38 77 - DEN HAAG 
Giro 278587 Amsterdam-Rotterdambank, Den Haag 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Suriname 
No. 

4 de 3 cc. Koning ongebr. 
5 de 5 cc Koning ongebr. 
7 de 12% et. Koning ongebr. 
8 de 15 et. Koning ongebr. 
9 de 20 et. Koning ongebr. 
10 de 25 et. Koning ongebr. 
11 de 30 et. Koning ongebr. 
12 de 40 et. Koning ongebr. 
13 de 50 et. Koning ongebr. 
15 de2V5 gid. Koning ongebr. 
23de10ct . K.H.H, ongebr. 
24 de 1 2 / , et. K.H.H, ongebr. 

12,— 
12,— 
17,50 
17.50 
22.50 
45,— 
25,— 
22,50 
25,— 
75,— 
25,— 
27,50 

No. 
30 de 10 ce op 15 et. grijs ongebr. 40,— 
34-36 opdrukken serie gebr. 27,50 
40 de 50 ct. op 2>^ gld. ongebr. 110,— 
56 de 1 gId. gebr. 16,50 
56/57 de 1 en 2 / , gId. ongebr. 120,— 
62 de 15 et. opdruk ongebr. 85,— 
64 de 30 et. opdruk ongebr. 125,— 
197-199 spitfire ongebr. 3 1 , — 
137-140 en 141-144 ongebr. 50,— 
14«-149 en 151 -156 ongebr. 45,— 
280-283 en 309-311 ongebr. 87,50 
vliegpost no. 18 de 5 gId. ongebr. 525,— 
vliegpost no. 19 de 10 gld. ongebr. 85,— 
vliegpost 20-22 en 24-26 ongebr. 87,— 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdarr 

VERZAMELINGEN - PARTIJEN -

- Postg ro 312696 - Telefoon (020) 23 09 98 

BETERE ZEGELS VAN WEST-EUROPESE LANDEN 
WORDEN DOOR ONS GEKOCHT TEGEN EEN HOGE PRIJS (CONTANTE BE
TALING) 1 

ISRAËL, aangenaam verzamelgebied, waardevast. 
25verschi l lende 1,25 | 50 verschil lende 3,25 1 100verschil lende 7,50 

150 verschil lende 17,50 I 200 verschil lende 5 0 , - | Israël catalogus 2,25 
Lindner Falzlos Album Israël, een album waar u weg van bent 46,— 
Profiteert van deze gunstige aanbieding. 
Een abonnement ISRAËL hetzij gebruikt, postfr is, met of zonder tab en/of op 
FDC, óf alle vijf de mogelijkheden worden door velen onzer cliënten verzameld. 
Vraag nog heden inlichtingen aan: 
L. J. A. LUDEKER, Postbus 143, Hilversum, giro 353322, telefoon (02950) 47606 
Al le Israelische munten 1949-1960 en 1960-heden in cassette 3 5 , -

§ 
IN EEN LINDNER FALZLOS ALBUM VERZAMEL JE PAS . ECHTI 
Zo u het album nog niet kent, vraag dan ons monsterpakket, geen 
plakker of Jdemstrook meer nodig. U schuift de postzegel zo maar 
op zijn plaats. Hebt u reeds een album, vraagt dan toezending van 
de lijst der supplementen die binnenkort verschijnen of de uit
voerige pri jsl i jst die in druk is. 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND" - Postbus 143 - HILVERSUM 
In een LINDNER album verzamelen opent nieuwe perspectieven. 

Aanbieding VERENIGDE NATIES postfris 
1952 

1953 

1954 

1956 

Dag der VN 
Mensenrechten 
Vluchtelingen 
UPU 
FAO 
Mensenrechten 
UIT 

2,25 
5,50 
6,25 
6,50 
5,50 

52,50 
2,70 

1957 

1959 

1963 
1965 

Meteorologie 
Mensenrechten 
Flushing 
ECE 
Vluchtelingen 
UNTEA 
Blokje 3 (ICY) 

VERENIGD EUROPA postfris 
1956 6 landen compleet 160 , -
1957 7 „ „ 52,50 
1958 7 „ „ 12,50 
1959 6 „ „ 1 2 , -
1960 20 „ „ 7 0 , -
1961 14 „ ,, 17,50 
1962 15 ,, ,, 2 0 , -
1963 16 ,, „ 1 9 , -
1964 18 „ ,, 2 2 , -
1965 19 ,, ,, 2 2 , -
1964 Malta Dokters Congres 6 , -
1964 Italië gem. Conf. 7,50 

1949 Turkije Worstelkamp. 
1950 Saarland Europaraad 
1950 Berli jn ERP 
1950 Zwitserland Bur. Eur. 

cpl . met bijz. stempel 
1950 Triest Tabaksconf. 
1952 Frankrijk Conseil 
1953 Triest Nato 
1954 Turkije Nato 
1954 Turkije Europaraad 
1956 Luxemburg EGKS 
1965 Vaticaan Europa Apostel 

0,95 
0,90 
1,25 
3,— 
1,— 
1,60 
1,75 

1 5 , -
2 1 0 , -
5 5 , -

3 7 5 , -
4 5 , -
17,50 
17,50 
2 5 , -
37,50 
37,50 

4 , -

Vraagt u eens mijn gratis prijslijsten aan, waarin naast Ver. 
Naties en Ver. Europa (zeer gespecialiseerd, b.v. met fdc's en 
ongetande uitgiften) ook voorkomen 100 JAAR POSTZEGELS, 
PADVINDERS, Ver. Naties-werelduitgiften zoals ITU, ICY, Men
senrechten, Nub. Monumenten enz. enz. 

Uw adres: 
P O S T Z E G E L H A N D E L J .v .d . BURG 
Bullepad 26 (Postadres = Postbus 9048) - Amsterdam-Osdorp - Tel. 191039 

Zoek steeds al le voorlopers te koop, ook gebruikt en op fdc. Voorts ook 
V.N. , New York, Nederland en O.G., Duitsland enz. enz. 



AMSTERDAMC. 
Rokin 58 
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TELEFOON (020) 
230261242380 

jOBDiSffl®®" 

BELANGRIJKE SLOTVEILING VAN DIT SEIZOEN EIND JUNI a.s. 
Uitzonderlijk materiaal op velerlei gebied uit belangrijke inzendingen is reeds in behandeling. 

Voor deze veiling, waarvoor internationaal grote belangstelling zal bestaan, kan nog tot 25 mei a.s. worden ingeleverd. 

H O B B Y  H O U S E 
In  en Verkoop Postzegels N . Z . Voorburgwal 322 A M S T E R D A M ■ T e l . <6875 

Eigenaar: C. Quirijns 

VRAAG: „Hoe krijg ik voor mijn collectie Nederland 
het meeste geld in handen ?" 

Deze vraag zullen velen zich stellen. Het Is 
eenvoudig om hierop te antwoorden ,,door 
aan ons te verkopen" of ,,door via ons te ver
kopen". Dit antwoord klinkt uit honderden 
kelen, via advertentie en geschrift, vgl. bijv. 
de verkiezingsstrijd. Hier wordt ook veel be
loofd, maar men moet om juist te oordelen 
in het verleden kijken. 
Laten wij het afgelopen jaar eens bekijken 
van onze zaak. Wij kochten bijvoorbeeld 9 
stuks kopstaande vliegtuig Indië (Catalogus 
ƒ2750,—). Dit zijn alle zegels die geveild 
werden, te weten 6 stuks en nog 3 stuks uit de 

hand. Dit is 25% van de oplaag en 100% van 
de aangeboden stukken. 
Van de 9 cent zonder waarde Inschrift kochten 
wij er twee (10% van de oplaag). 
Het hoeft verder geen betoog, dat wij ook in 
andere zegels van Nederiand (bijv. Ie emissie) 
en ook in collecties van andere landen leiding
gevend zijn. 
Ons bedrijf heeft zich dynamisch ontwikkeld, 
met een zeer deskundige leiding, contante 
betaling tot ieder bedrag en aan de hand van 
ons voorbeeld mogen wij toch wel zeggen de 
hoogste prijs. 

Schrijft u vandaag nog een brief om een afspraak te maken, wij taxeren gratis indien uw collectie 
belangrijk is, en bij ons is uw collectie al gauw belangrijk, ook en gros, doubletten, e.d. kopen 
wij. 


