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NEDERLAND TE KOOP GEVRAAGD  ook MET plakker en gebruikt 

No. 
U/Só 
87/89 
90/101 
104/05 
121/31 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
166/68 
199/202 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
289/92 
296/99 
300/04 

*« 
40.— 
6,— 

750.— 
130,— 
225.— 

25,— 
65,— 

5.— 
7,50 
5,50 
9,50 

18,50 
9,50 

45,— 
10,— 
4,50 

17.50 
17,50 
17,50 
75,— 
35,— 
22,50 
55,— 
25,— 
9,— 
5.— 

35,— 
20.— 
1 0 , 
23.— 
20.— 
7.— 

15,— 
15,— 
14.— 
10,— 
6,— 

• 
4.25 

490.— 
80,— 

130,— 
14,— 
45,— 

3,50 
4,50 
3,65 
6,— 

11,50 
«.

32,50 
6.25 

10.50 
1 1 . — 
10,50 

— 
21.50 
13.50 
3 1 , — 
15,— 

5,50 
3,— 

21,50 
12.— 

« ■ 
13.50 
12,— 
4,50 
9,— 
9.— 
8,50 
6,— 
4,— 

e 

— 
1,75 

300,— 
65,— 

100,— 
1 1 , — 
35,— 

— 
2,75 
2.50 
4,50 
8,— 
3.— 

16.50 
2,50 
— 4,50 

7.50 
5.50 
— 

13,50 
8,25 

18.— 
9.— 
— 
— 10,— 

7.50 
— 

7.50 
5.25 
— 3.30 

3,50 
2,50 
3,— 
1,75 

No. 
305/09 
313/17 
318/22 
327/31 
332/49 
350/55 
356/73 
374/78 
392/96 
402/03 
402/03B 
428/42 
449/53 
454/59 
462 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
508/12 
513/17 
518/37 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 

** 
8,50 
5,50 

11 ,— 
6,— 

92.50 
12,— 
30,— 
3,25 
1,35 
3,10 

27,— 
3,— 
1,15 
1,15 
4,25 
1,10 

14,50 
1,60 
1,30 
1.80 
1,30 
3,75 

200,— 
3,35 
1,05 
4.75 

10,75 
1 8 , 
0,80 
5,60 
6,85 
5,35 
7,— 
0,27 
8,— 
1,20 

23,50 

• 
5.40 
3,50 
7,— 
4,20 

50,— 
7,50 

24,— 
2,— 
» 

2,40 
2 0 , 

2,25 
— 
— 3 , 

— 2,75 
125,— 

2,50 
— 

3,25 
8 . 

13,— 
— 

4,— 
4,50 
3,50 
4,50 

— 6.— 
— 

15,— 

o 
2,— 
1.30 
3 , 
2,— 

25,— 
2,— 

26,— 
— 
— 

2,75 
25,— 

— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 7,50 

13.— 
— 

4,— 
4,50 
3,50 
4,50 

5,75 
— 
— 

roe 

500,— 
175,— 
120,— 
70,— 
65,— 
65,— 
22,50 
40,— 
30,— 
17.50 
2 0 . 

No. 
596/600 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 
643 
644/45 
646/50 
651 
652/56 
657 

** 
4.75 

— 
8 . 
4,25 
6,50 
6,60 
0,32 
0,70 
3,60 
— 3,20 

0,27 

* 
3,50 

— 
6,— 
3,25 
4,50 
4,50 

— 
— 

2,75 
— 
— 
— 

o 
3,20 

— 
5,75 
2,90 
4,25 
4,20 

— 
— 
— 
_ 
— 
— 

FDC 
20,— 
3,50 

25,— 
1 4 , 
20,— 
17.50 
15,— 
6,50 

12,50 
10,— 
8,— 
6,— 

No. 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
680/84 
685/89 
699/703 
704/08 
719/23 
771/73 

Lp 12/13 

** 
3,55 
3,85 
8 , 
3,50 
2,25 
3,20 
3,25 
3,25 
5,— 
1,75 

220,— 

FDC 
8,— 
9,— 

1 1 , — 
«,— 
5,— 
5,— 
i,— 
— 
_ 
^ 
— 

Onze inkoopprijzen gelden uitsluitend voor volledig onbeschadigde exemplaren 
franko Rotterdam. * * = postfris zonder plakker of plakkerrest. * = ongebruikt 
met nette eerste plakker of plakkerreit. ^ = met licht rondstempel. FDC uitsluitend 
zonder adres of met zeer netjes geschreven adres en niet geopend of gevouwen resp. 
gekreukeld. Voor netjes geopende FDC's betalen v^ij ca. 2/3 van bovengenoemde 
prijzen. 

VAKANTIE Wegent vakantie zijn wij van 10 to t 24 juli a.s. 
gesloten. Post wordt met vertraging behandeld. 
Voor spoedgevallen: Hotel „Wi t te van Heem
stede" te Haamstede (Zld.)  Telefoon (01115) 551 

V o o r be lan f r i j ke Objekten bezoeken w i j u door het gehele land 
DISCRETIE VERZEKERD  C O N T A N T E B E T A L I N G 

W. van SPLUNTER 
V. Adr i chemweg 376 RotterdamS  Ta l . 010 1519 67 

WANNEER U NU VERKOOPT BEZORGT U ZICHZELF EEN ONBEZORGDE VAKANTIE!! 

Blok nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 

PAX 
serie 
80 et 
2frs 
5frs 
lOfrs 

** 
' 875,— 

7 0 , 
13.— 
50,— 

420,— 
115,— 
95.— 
65,— 
60.— 
57.50 

155,— 
110.— 
57,50 

210,— 
80,— 
22.— 
24,— 
10,— 
10,— 

380,— 
15.— 
35.— 

150.— 
80.— 

* 
700,— 

5 5 . 
1 0 . 

380 . 
85,— 
75,— 
35,— 
40,— 
35,— 

120,— 
90,— 
35.— 

170.— 

15.— 
15.— 
6.— 
6.— 

350,— 
1 2 , 
30.— 

125, 
6 5 , 

1 Pro Patria: 1936.1940 
XX = postfris 

TE KOOP GEVRAAGD: ZWITSERLAND 
O 

875,— 
120,— 
25,— 
47,50 

540.— 
185. 
155,— 
70,— 
70,— 
57,50 

200.— 
130.— 
6 0 , 

240,— 
9 0 . 
23,— 
26,— 
10,— 
10,— 

400,— 
15.— 
40.— 

170.— 
70,— 

Luchtp. ** * 
1 200,— 150,— 300,— 
2 45,— 35,— 55,— 
3 1,75 1.20 1,75 
5 5,— 4,— 5 , 
5a 6.— 5.— 11,— 
6 13.— 10.— 15,— 
7 17,50 12,— 19,— 
8 2,25 1,50 2,25 
8a 4,50 3,75 10,— 
10 3,50 3.— 3.75 
10a 2.— 1.60 2,— 
11 30,— 27,50 75,— 
11a 12,— 9,— 15,— 
12a 22,— 11,— 
13 15,— 10,— 20,— 
13a 25,— 15,— 20,— 
14 50,— 35,— 45,— 
14a 55,— 35.— 
15 7.50 4.— 
15a 44.— 27.50 
18 15.— 12,— 18,— 
19 6 ,  5,— 11,— 
22 4 ,  3 ,  5 , 
23 4,— 3,50 5.— 
24 4,50 4,— 5,50 
24a 140,— 110.— 220,— 
26 1500,— 1300,— 7,— 
34a 14.— 12,— 25.— 

39 18.— 15.— 23.— 
40 19,. 17.— 28,— 
41 18,— 16,— 25,— 
42/43 30,— 20.— 7.50 
44 26.50 24.— 32.— 
45 5.50 5.— 

Pro Juventute ** ° 
Voorlopers 1912 260.— 450.— 
1913 3.— 2.— 
1915 130.— 55.— 
1916 60.— 30,— 
1917 45.— 25,— 
1918 20.— 5.— 
1919 9.— 5.— 
1920 10.— 4.50 
1922 14.— 17.50 
1921 14.— 15.50 
1923 10.— 14.— 
1924/1951 **50ct/Yv.fr. 

* 40 ct/Yv.fr. 
" 50 ct/Yv.fr. 

Liechtenstein 
nr. ** * o 
98 6,— 4.— 8.— 
102 30.— 8.— 

103 
104 
105 
106 
107 
94/107 
111 
112 
113 
117 
128 
172 
218 
222 
227 
250 
266 
267 
272 
271 
281/83 
284/87 
276/77 

Blok nr. 
nr. 3 
nr. 7 
nr. 8 
nr.9 

en 1944/52: XX 50 ct/yvfr. X 40 ct/yvfr. en O 50 ct/yvfr. 

30.— 
35.— 
40.— 
27,50 
27,50 

200,— 
60,— 
1 0 , 
90,— 

150,— 
900,— 
100,— 
10,— 
35,— 
13,— 
25,— 
25,— 
45.— 

180,— 
20,— 
40,— 
20,— 
60,— 

210.— 
10,— 
25,— 
60,— 
7,— 

zonder plakker X = ongest. met plakker(s) O = gebruikt, met één rondstempel 

D A A / M I D I T C 
1%. fTl\#WI%l 1 ^ 

REGENTESSELAAN 44  Rvswgk (Z.H.)  Telefoon (070) 90 0312 
^ ' " " 

2 8 , 
35,— 
24,— 
24,— 

170.— 
40,— 
8,— 

70,— 
120,— 
700,— 
80,— 
8.— 

25,— 
11,— 
20,— 
20,— 
3 6 , 

120.— 
16,— 
32,— 
1 6 , 
4 5 , 

^ ■ M 

8.— 
35,— 
45,— 
27,50 
27.50 

170.— 
25,— 
15,— 

130,— 
150,— 
900,— 
120.— 
13.— 
25.— 
15.— 
30.— 
25,— 
45,— 

125,— 
25,— 
40,— 
20,— 
40,— 

1 5 , 
1 0 , 
2 5 , 
70,— 
7,— 



AANPAKKEN S.V.P.Ü GRATIS A L B U M S ! ! 
<tQO verschillende Indonesië, erg veel postfrisse complete series! Géén z.g. Weense druk, Molukken of andere waanzinuitgaven. *n Enorme waarde, u 
v ind t de meest schaarse zegels! Door leken samengesteld! Zeer hoge cataloguswaarde, wegens voordelige aankoop gaan ze weg voor slechts f 39,95 -t-
f 1 , — por tokosten. Elke koper ontvangt geheel grat is een prachtig schroef bandalbum van Indonesië m e t goudopdruk . 'n kapi taal bezi t ! 
1000 Verschi l lende Hongar i j e ! Slechts f 5 8 , — + f 2 , — portokosten. Gratis compleet Hongar i je -a lbum t e r waarde van f 22,SO. Haast u, nog slechts'n 
tiental albums beschikbaar. 

100 l^anchucko, zeldzaam ! f 11,95 
50 Peru, erg mooi f 3,95 
50 SYRIË, prachtig f 3,95 

300 BELGIË, schitterend! f 10,95 
800 BELGIË, 'n pracht collectie f 75,— 
100 BLOEMEN! Grote waarde f 6,75 
300 BULGARIJE, bijzonder! f 11.95 
500 BULGARIJE, enorme waarde f 29,95 
200 CHINA, ongelooflijl<l f 4,95 
100 COLUMBIA, gaan weg vooi f 5,75 
200 CROATIË, bijna 'n land compl. f29,75 
200 DENEMARKEN, enorm f 8,95 
300 OOST-DUITSLAND, machtig! f 12,95 
500 DUITSLAND, weggeefpriis 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 

NIEUWE VOORRAADI 

300 Verschillende 
mooie dierenzegels 

f 21,95 

300 Sportzegels 
enorme waarde f 22,50 

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 

MOOIER ALS O O I T ! 

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

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

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

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

625 tot 650 zegels! Dit zijn onze GOUDDELVERSDOZENÜ Schitterend 
goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN, u vindt 
o.a. NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid, 
NEDERLANDS-INDIË, INDONESIË, NIEUW-GUINEA, NED. A N 
TILLEN, CURACAO en SURINAME! Elke partij heeft minstens een 
cataloguswaarde van ƒ125,—. De winkelwaarde zou terecht f 110,— 
moeten bedragen, maar nu betaalt u slechts f 45,— 

1100 NEDERLAND - NED. INDIË - INDONESIË - NIEUW-GUINEA -
NED. ANTILLEN - CURAQAO en SURINAME, iets geweldigs! Uw 
album is meteen gevuld. Ruim f250,— cataloguswaarde. Winkel
waarde f200,—. Bij ons slechts f 99,— 

1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel
dadigheid. PIm. 5000 exemplaren per kilo f 13,95 

Postzegelhandel H. FIORANI 'm postaegeltnanie 9 Mtan naar FIOHANII 
POSTORDERADRES: {vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397. 
Postglro41511 t.n.v. I.J. Marl< 
te Kaag 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 



PASSEN EN METEN!! 

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, in de 
meest uitgebreide zin, van 

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

PUNS 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1965 

f 1LS0 

IMPORTA NV. POSTZEGELGROOTHANDEL 
album en stockboeken industr ie 

DEN HAAG - POSTBUS 150 

IIWHOVD 
van dit nummer 

En nu AMPHILEX 67 263 
Eerste emissie Nederlands-Indië (4) 264 
„Precancels" (2) 266 
Nationale postzegeltentoonstelling Uphilex 1966 268 
30.000ste 276 
Gebruikte jubileumzegels 1923 van Curacao 277 
Wat kost nu eigenlijk die (nieuwe) zegel? (1) 278 
Tsjechische locomotieven-series 279 
Opbrengsten van topstukken / De eerste KLM-
Luchtpost / Legaat voor het museum / Topstuk 
Boekenplank 280 
Wij ontvingen / Agenda 281 
Tentoonstellingen en ruildagen 282 
AMPHILEX 67 / Nederland 283 
Postwaardestukken 284 
Stempels / Luchtpost 285 
België / Brief uit Londen / Post uit Parijs 287 
Verenigde Naties / Verenigd Europa 288 
Suid-Afrika / Wij lazen voor u 289 
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen . . 290 
Bij Albert Lauwers op bezoek 291 
Verenigingsnieuws 292 
Nieuwtjes 295 

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 23y2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,50 
Losse etuis, per stuk ƒ0,15 

J ' , ^ , I formaat 16 x 2572 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,25 

f ^ , ^ , I I formaat SOVi x 251/2 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis f 9,90 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,50 

P C l i l fcTiaat'SS X 25y2 cm, 15 etuis voor 90 covers 
■ W a I I I Prijs, iiiclusief etuis f 12,90 

Losse etuis, per stuk f 0,65 

UITGAVE I M P O R T A n.v. 
POSTBUS 150 
DEN HAAG 

> 

. m 

FIRST DflY COÜEPS 



Nederlandsch Maandblad voor 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

Philatelie 
RAAD VAN BEHEER 

Secretaris: Mr. Ant. v. d. Filer 
Tortellaan 69, 's-Gravenhage-7 
Waarnemend penningmeester: 

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

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

Telefoon (070) 55 43 76 

ADVERTENTIES: BOOM-RUYGROK N.V. 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem 

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

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet-aangeslotenen (bIJ vooruit

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

op girorekening 706968 
te Amsterdam 

Losse exemplaren 
(bestellen bij de administrateur) 

f 1,50 franco per post 
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 

43e jaargang - juni 1966 (501) 

De nieuwe RAI, mei 1967. 

En nu... AMPHILEX67 
Misschien denkt u wel: Kan het Maandblad nu over niets anders 

schrijven dan over tentoonstellingen? Het nummer staat nog vol met 
verslagen over de Uphilex en in het hoofdartikel beginnen ze alweer aan 
de AmphUex 67. Wij menen dat er reden is om dat te doen. Amphilex 67 
zal een hoogtepunt in het Nederlandse fUatelistische leven moeten wor
den — vijftien jaar nadat we met de ITEP voor het laatst een inter
nationale tentoonstelling binnen onze landsgrenzen hadden. 

De Uphilex is daarvoor als het ware de voorronde geweest. De tentoon-
stellingskaders zijn in de praktijk beproefd. De organisatoren hebben 
veel gezien en veel geleerd uit de organisatie van de Uphilex. 

De eerste aanmeldingsformulieren lagen op de Uphilex al gereed. De 
verschillende voorbereidingscommissies werken al op volle toeren — 
ook al ziet de buitenwereld daar nog niet veel van — en het zal niet lang 
meer duren voor de Amphilex 67 ten volle voor het voetlicht treedt. 

Het aantal inzenders zal op het totaal van onze lezers slechts een zeer 
gering percentage zijn en in verhouding slechts weinigen van de lezers 
zijn op dit ogenblik rechtstreeks bij het voorbereidende werk betrokken. 
Maar toch wUlen wij nu al alle lezers oproepen tot steun aan en propa
ganda voor de Amphilex 67. 

Op de steun van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie kan de 
Amphilex 67 rekenen 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER. 

SIPEX: verguld zilver voor het Maandblad 
Zojuist vernemen wij uit Washington dat het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie op de internationale postzegeltentoonstelling „SIPEX" 
aldaar werd bekroond met een verguld-zilveren medaille in de literatuur
klasse. 

Juni 1966 263 



EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIE (4) 

yEi^a». ' f llffiMh 
1. 's Rijks Munt aan de Neude te Utrecht; rechts het huls waarin 
van 1860 tot 1866 de postzegeifabricatie plaats had. 

Opdracht tot het vervaardigen van de postzegels aan 's Rgks 
Munt te Utrecht 

In een missive van 16.4.1851 aan het Munt-CoUege schrijft 
de Minister van Financiën, dat het „wenschelijk is, dat 
alles, wat de vervaardiging der postzegels uit een technisch 
oogpunt betreft in het Muntgebouw plaats vinde, en dat 
het toezigt daarover aan het Munt Collegie opgedragen wor
de". 

Dit was een logische gedachtengang. Postzegels waren 
geldswaardige papieren; waar kon men deze beter laten 
maken dan bij de Munt aan de Neude te Utrecht, waar 
ook onze geldstukken geslagen werden. 

2 Gedenkplaat in de hal van het postkantoor aan de Neude te 
Utrecht. 

De vroegere Munt stond op de plaats van het tegenwoor
dige Hoofdpostkantoor te Utrecht. In 1952 bij de viering 
van het eeuwfeest van de Nederlandse postzegel werd in 
de hal van het postkantoor een door de Utrechtsche Phi-
latelisten-Vereeniging aangeboden bronzen gedenkplaat 
aangebracht, met de tekst: „Op deze plaats werd voor 100 
jaar de eerste Nederlandse postzegel gedrukt in 's Rijks-
Munt te Utrecht". 

Gezien het waardekarakter van postzegels moesten er 
waarborgen tegen mogelijk misbruik en onregelmatigheden 
bij de aanmaak zijn. Het Munt-CoUege dat belast werd 
met het toezicht op de Muntmeester, de aannemer-fabri
kant van de postzegels, schrijft in verband hiermee aan de 
Minister „wat nu betreft het toezigt door ons Collegie: over 
de vervaardiging der postzegels te houden, zoo ligt het in 
den aard der zaak dat het dagelijksche en onafgebroken 
toezigt over die fabricatie aan eenen afzonderlijk reken-
pligtigen ambtenaar zal dienen te worden opgedragen". 

„Bij beschikking van 6.10.1851 heeft de Minister goedgevon
den en verstaan 
1. het voeren van het toezigt in het hoofd dezes gemeld, 

voorlopig en bij wijze van tijdelijke commissie, onder den 
titel van Controleur over de fabriek van Post-Zegels, op
gedragen aan Mr. J. C. P. Baron van Heeckeren van 
Brandsenburg vroeger Bureau Ambtenaar bij de Com
missie tot de behandeling van 's Rijks Muntmateriaal, 
onder genot van zoodanige belooning als bij latere be
schikking zal worden geregeld. 

2. te bepalen dat de gemelde Controleur, bij de uitoefening 
zijner functiën, onder de orders van het Munt-Collegie 
zal zijn gesteld, doch overigens in persoon verantwoor
delijk zal zijn voor de bewaring der stempels, platen of 
andere werktuigen, die ter zijner beschikking worden 
gesteld, mitsgaders voor het gebruik hetwelk daarvan 
wordt gemaakt en welk gebruik niet buiten zijne tegen
woordigheid zal mogen plaats hebben, alles in afwachting 
van de nadere bepalingen, welke daaromtrent door den 
Minister zullen worden gemaakt." 

In plaats van „Controleur over de fabriek van postzegels" 
wordt ook vaak gesproken van „Controleur over de postze
geifabricatie." 

De verhoudingen bij de postzegeifabricatie aan 's Rijks 
Munt van 1851 tot 1 november 1866, dus ook tijdens de aan
maak van de postzegels voor Nederlands-Indië, waren kort 
samengevat, als volgt: 

Het Rijk had een overeenkomst met de Muntmeester, die 
voor de fabricatie zorg droeg. Dit „fabriceren van postze
gels" en de leverantie aan het Rijk was een door de Munt
meester H. A. van den Wall Bake privé aangenomen werk. 
Het Rijk werd vertegenwoordigd door de Minister van Fi
nanciën, onder wiens departement de posterijen ressor
teerden. Deze op zijn beurt belastte het Munt-College 
met het toezicht en de verdere gang vah zaken. 

Het dagelijks toezicht werd gehouden door de Contro
leur. Het Munt-College vormde dus een tussenschakel. 

Op 7 mei 1862 werden de nieuwe Indische postzegels be
steld, dus nog voor dat bij Koninklijk Besluit van 22 juni 
1862 de koninklijke machtiging tot vaststelling van een 
nieuw Reglement op de Brievenposterij in Nederlandsch-
Indië was verkregen. 

Deze opdracht tot de vervaardiging der Indische zegels 
wordt — evenals dit in de volgende hoofdstukken, bij 
ontwerpen en proeven, de drukplaat, het papier, de per
foratie enzovoort zal geschieden — grotendeels weergegeven 
door fragmenten uit de officiële correspondentie die in het 
archief van de Munt in Utrecht aanwezig is. 

Brief van 7 mei 1862 van de Minister van Financiën aan 
het Munt-College: 

„Onder de maatregelen tot hervorming van het Post-
wezen in Nederlandsch Indië, waarover thans bij de Re
gering wordt beraadslaagd, behoort ook de invoering var 
het gebruik van Postzegels tot het frankeren van brieven 
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3. H. A. van den Wall Bake, Muntmeester van 1845-1874. 

Door mijn ambtgenoot voor het departement van koloniën 
aangezocht om de hulp van mijn departement tot de aan
schaffing van de zegels te verleenen, heb ik gemeend mij 
daaraan niet te mogen onttrekken, en vertrouw ik daarbij 
tevens op de medewerking van Uw Kollegie te kunnen re
kenen. De voorraad die er vooreerst benoodigd is, en die 
naar alle waarschijnlijkheid langer dan een jaar zal kun
nen toereiken, bedraagt een millioen stuks, of tien geheele 
riemen, terwijl er slechts van ééne enkele soort, namelijk 
ä 10 cents verlangd worden. — Die hoeveelheid is, naar ik 
meen, niet te groot om in de fabriek van de Nederlandsche 
postzegels te kunnen worden vervaardigd, zonder dat er de 
dienst bij zal lijden; terwijl overigens het magazijn bij 
mijn departement ruim genoeg voorzien is, om desnoods 
den aanmaak van een gedeelte der laatstelijk bestelde 
zegels te doen uitstellen tot nadat het departement van Ko
lonien het benoodigde zal hebben ontvangen. — Ook bestaat 
er geen bezwaar om van het voor mijn departement aange
kochte postzegelpapier a) daartoe te bezigen, terwijl reeds 
de fabriekanten b) door mij zijn aangeschreven om de tegen 
1 September bestelde nieuwe leverantie van papier met 15 
nem ten behoeve van het departement van Kolonien te 
vermeerderen, zoodat hetgeen aanvankelijk van den reeds 
aanwezigen voorraad tot het bedoelde einde mögt verbruikt 
zijn, later weder zal kunnen worden aangevuld. — Eindelijk 
vertrouw ik dat er bij den muntmeester ook wel geene be
denking zal bestaan, om de leverantie ten behoeve van 
het departement van koloniën op zich te nemen onder de
zelfde voorwaarden als hij zich daaromtrent jegens het de
partement van Financien heeft verbonden en wel zonder 
dat daarvoor een afzonderlijk contract wordt gesloten, 
daar het evengemeld departement volgens er van ontvan
gen berigt, bereid is op eene behoorlijk gecertificeerde 
decleratie betaling te laten volgen . . . " 

Ontwerpen en proeven 
In de brief van 7 mei 1862 van de Minister van Financiën 

aan het Munt-College — de brief, waarin ook de opdracht 
tot het vervaardigen van het eerste millioen zegels wordt 
gegeven — lezen we: 

„ . . . Wat echter voor het oogenblik meer bezwaar ople
vert is, dat er nog vooraf een nieuw type zal moeten wor
den vervaardigd, omdat, ten einde de financiën van het Rijk 
en die van de kolonie behoorlijk uit elkander te houden, de 
Stempel van de postzegels voor Nederlandsch Indie, behal
ve in kleur ook eenigzins in vorm of inhoud moeten ver
schillen van die der zegels hier te lande in gebruik. 

Het borstbeeld zal geheel hetzelfde kunnen blijven, maar 
een randschrift: met b.v. Nederlandsch Indle zal duidelijk 
het verschillende doel, waarvoor de zegels bestemd zijn, 
moeten aanwijzen. — Daar er overigens bij deze zaak te 
veel haast is om op den afloop van het aanhangige onder
zoek omtrent eene verbetering van onze postzegel fabrikatie 
c) te kunnen wachten, en het tevens wenschelijk zal zijn 
zich daarbij zooveel mogelijk van het bestaande materieel 

a) Cleij: het papier met watermerk voor de eerste emissie Nederland. 
b) Cleij: De Erven Dirk Blauw te Wormerveer. 
c) Cleij: vellen met tweehonderd zegels en perforatie der zegelvel-

len, wat heeft geleld tot de tweede emissie van Nederland. 

4. J. W. Kaiser, ontwerper en graveur van de eerste emissie Neder-
lands-lndië. 

te kunnen bedienen, zal men zich voor het overige liefst 
aan de tot dusverre gevolgde wijze van aanmaak behooren 
te houden, en hetgeen daarvoor noodig is van eene druk-
plaat als anderzins, dienovereenkomstig behooren te worden 
ingerigt. 

Ik verzoek UHEG. reeds dadelijk op de aanschaffing van 
het een en ander bedacht te zijn, doch alvorens tot de ver
dere uitvoering worde overgegaan, wenscht de Minister van 
Kolonien dat de nieuwe stempel aan zijne goedkeuring wor
de onderworpen. Ten einde mij hiertoe in staat te stellen, 
verzoek ik UHEG ten spoedigste door of met overleg van 
den graveur Kaiser, wien ik veronderstel dat UHEG we
derom deze commissie zal wenschen op te dragen, eene 
teekening te doen vervaardigen naar welke de stempel ver
volgens zal kunnen worden uitgevoerd en mij bij de toezen
ding dier teekening tevens te willen opgeven hoeveel tijd er, 
zoowel voor de graveur als tot het in gereedheid brengen 
van een drukplaat met hetgeen verder daartoe behoort, en 
eindelijk voor de levering van b.v. de eerste helft der af
drukken zal worden gevorderd; van 't welk een en ander 
de bepaling van het tijdstip der invoering van den maatre
gel in Indie zal moeten afhangen." 

Onmiddellijk na ontvangst van deze brief bestelt het 
Munt-College bij de heer W. C. P. Schrijver een tweetal 
foto's van koning Willem III. Een nota van deze foto's 
is in het Muntarchief aanwezig. 

„Departement van Koloniën 
1862: 

Nota van verschotten van W. C. P. Schrijver 
ter zake van de vervaardiging van postzegels 
voor Ned. Indië, gedaan in 1862 voor rekening 
van het Departement van koloniën 

Aan 2 Photografische portretten van Z.M.s den Koning ƒ 2 
„ bristolpapier „ -,35 
„ vracht en briefport „ 1,30 

Zegge drie gulden vijf en zestig cents / 3,65 
De ondergeteekende verklaart dat de bovenstaande verschot
ten ten dienste als vorengezegd zijn voldaan 

Utrecht den 18 Maart 1863" 

Bij het verzoek een ontwerp voor een Nederlands-Indische 
postzegel te maken, worden de foto's, samen met een door 
Wiener gemaakte medaille en enkele buitenlandse post
zegels, gezonden aan J. W. Kaiser te Amsterdam, de kun
stenaar die ook de Nederlandse postzegels van de emis
sies 1852 en 1864 heeft ontworpen en gegraveerd. 

Kaiser gaat ogenblikkelijk aan het werk en reeds op 19 
mei 1862 dient hij zijn ontwerp in. 

(Wordt vervolgd) 
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„PRECANCELS" m 
L. C. Mademan, Antwerpen 

City type coils 
Deze terminologie verwijst ons naar een speciale ladder-

vormige opdruk voor „coils" (zegels op rollen, afbeelding 10). 
De opdruk wordt aangebracht tydens de herwinding van de 
rolzegels op een daartoe ontworpen toestel. In de dertiger 
jaren was het verzamelen van deze precancels zeer populair, 
maar nu is dit practisch een vergeten gebied. 

N.Y. 

BUFFALO 
N.Y. 

BUFFALO 
N.Y. 

BUFFALO 

70. „City Type Coils" 

Type sets 
behelzen een begrensde, maar uitgelezen groep van opdrukken 
die esthetisch zeer verantwoord zijn, temeer daar ze van indi
vidualiteit getuigen (afbeelding 11). Het zijn opdrukken ver
wezenlijkt door private drukkers die geen genoegen namen 
met de klassieke uitvoering en hun opdrachten uitvoerden 
met het gebruik van hun eigen fantasieletters. 

11. „Type Sets" 

Mimeographs 
Dit soort van opdruk is daarentegen van zeer lage kwali

teit en het resultaat van het gebruik van stencils tot het aan
brengen van de opdruk. Veel komen ze echter niet voor. 

„Bureau's", dat wil zeggen 
Opdrukken van „The Bureau of Engraving and Printing" 
te Washington D.C. 

De „Bureau's" zijn zegels waarvan de voorafstempeling 
verzorgd wordt door „The Bureau of Engraving and Printing" 
te Washington D.C. Bij deze wordt de opdruk kort na het 
drukken van de basiszegel geplaatst door middel van een 
bijkomend druktoestel, aangebracht aan de hoofddrukpers. 

De eerste experimentele drukken werden in het jaar 1916 
gerealiseerd door middel van elektroplaten op een vlaktafel-
drukpers. Deze precancels werden aangemaakt voor de vol
gende drie plaatsen: 
New Orleans (Louisiana), Augusta (Maine) en Springfield 
(Massachussets). 

Deze uitgiften staan bekend als de „Experimentais" en 
worden beschouwd als de klassieke onder de „bureau's". Van 
enkele dezer opdrukken zijn op heden niet meer dan 50 exem
plaren bekend. 

De voorgestempelde zegels van de 
Verenigde Staten van Amerika 

12. „Oude Typen" 

Het is mei 1923 voordat men opnieuw met de aanmaak van 
„bureau's" een aanvang maakt. De Stickney-heliogravure 
drukpers waarop de toen lopende reeks gedrukt werd, werd 
voorzien van bijkomende rondgezette platen op daartoe be
stemde rollen gemonteerd zodat de opdruk, in plaats van 
blad voor blad, van lopende aard was en het drukken van de 
voorafstempeling even na het drukken van de basiszegel ge
schiedde, vooraleer de vellen gegomd en getand werden. 
Enkel de waarden tot 10 cent werden van een „bureau"-op-
druk voorzien met een van de zeven toen toegepaste opdruk
ken die bekend staan als „de Oude Typen" (afbeelding 12). 
In oktober 1927 stelde de postadministratie vijf gelijkvor
mige opdrukken vast die als de „Standaardtypen" (afbeelding 
13) gecatalogiseerd staan en van die datum af worden ook 
zegels in de waarden van 11 cent tot 50 cent van de „bureau"-
opdruk voorzien. 

13. „Standaardtypen" 

Tot 1932 werden de elektroplaten vervaardigd uitgaande 
van met de hand gezette platen waarvan afdrukken in was 
werden gemaakt, waarvan men dan door middel van elektro-
lyse de elektroplaten bekwam. Na 1932 werden de originele 
platen langs typografische weg machinaal aangemaakt. Het 
onderscheid tussen precancels gedrukt volgens deze twee 
werkwijzen ligt hoofdzakelijk in de gebruikte lettertekens. 
By machinaal gezette precancels zijn al de horizontale lijnen 
der letters „E" en „F" van gelijke lengte en raakt de middelste 
lijn de staande juist in het midden. De letter „G" vertoont aan 
de onderzijde geen inkeping. Bij de letter „H" staat de hori
zontale lijn in het midden. De letter „J" heeft de vorm van een 
vishaak. 

In 1957, met het ingebruiknemen van de nieuwe snelle Hu<ik-
Cottrellpers waarmede de „Liberties" worden gedrukt, onder
vond men moeilijkheden met het aanbrengen van de overdruk 
door middel van „Electro's". Een nieuwe toepassing vond toen 
ingang, namelijk het gebruik van rubberplaten die de inkt 
van de opdruk ook tussen de lijnen van de zeer vooruitsprin
gende gravuredruk van de zegels brachten. Het onderscheid 
tussen opdrukken met „electro's" en deze met „rubberplaten" 
is miniscuul. Slechts geboren specialisten kunnen deze een 
gescheiden plaats in hun verzameling toekennen. 

Control 
In 1938 kwam een nieuwe reglementatie in voege die de 

gebruikers van „precancels" de verplichting oplegde him 
„precancels" van de 6 cent af van hun initialen te voorzien 
tezamen met de maand en het jaar waarin de zegels worden 
gebruikt. Dit met het oog om eventueel opnieuw gebruiken 
der zegels te voorkomen. Deze aanduiding op de zegels wordt 
eenvoudig „control" genoemd. Deze „control" moet volgens 
genoemde reglementatie boven de bovenste lijn van de voor-
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opdruk geplaatst worden. Sommige gebruikers van „precan
cels" nemen een eenvoudige rubber-datumstempel tot dat 
doel, zodat de zegels daardoor zeer dikwijls totaal ontsierd 
worden (afbeelding 14). 

14. Zegels met „controls" 

Integrals 
Sommige gebruikers van „precancels" in grotere quantums 

drukken hun „control" (afbeelding 15) op hun zegels. Andere 
voeren de „precancer'- en „controF'-opdruk in een enkele 
drukoperatie uit door middel van een speciale rubberen hand-
stempel, die aangeduid wordt als „Integral Handstamp" (af
beelding 16). Meer vooruitstrevende firma's hebben beide op
drukken uitgevoerd met een speciaal typesetvorm welke zeer 
mooie opdrukken vormen. Zij worden beschreven als „Inte
gral Typeset" (afbeelding 17). 

15. Gedrukte „controls" 

16. „Precancer en „control" 17. „Integral Typesets" 
met één handstempel 

Precancel-opdrukken op „Documentary"-zeg;eIs 
Teneinde in de financiële lasten van de eerste wereldoorlog 

tegemoet te komen werd in 1917 een bijzondere belasting ge
heven op de „Parcelpost". Het daarop betrekking hebbende 
reglement schreef voor dat op ieder postpakket waarvoor 25 
cent of meer aan normale postzegels moest worden betaald, 
voor ieder veelvoud van 25 cent één cent in de vorm van „do-
cumentary"-zegels als bijkomende taks diende te worden ge
plakt. Het gebruik van gewone postzegels voor deze taks was 
niet toegestaan. Deze bijheffing bleef van kracht van 1 decem
ber 1917 tot en met 31 december 1921. 

In die tijd waren er nagenoeg duizend verschillende plaat
sen waar een „precancel"-uitgifte bestond. Nochtans besloten 
slechts 239 postmeesters tot het plaatsen van een overdruk 
op de „documentary"-zegels. Vele postmeesters, bevreesd dat 
deze heffing spoedig zou worden ingetrokken, voorzagen him 
„documentaries" nooit van een opdruk, daar slechts postfrisse 
zegels voor afrekening konden worden ingeleverd. 

Om dit risico niet te lopen werden in de meeste postkan
toren, waaronder die van steden als New Orleans, New York, 
Philadelphia en San Francisco, de „documentary"-zegels met 
een handstempel vernietigd. Daarentegen ziet men wel op
drukken van Globe - Arizona, Eaton Rapids - Michigan en 
Palestine - Texas, plaatsen die maar kleine nederzettingen 
zijn. 

„Documentary"-zegels komen voor in de waarden van 1 cent 
tot 1000 dollar. Aangezien tijdens het van kracht zijn van deze 

heffing het maximum-gewicht van vijftig pond over de langst 
mogelijke reisweg verzonden een frankering van 6 dollar 
vereiste," kon de maximum-taks niet hoger liggen dan 25 cent. 
De beschikbare centwaarden van de „documentaries" waren 
toentertijd: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50 en 80 cent, zodat de 
waarden boven 20 cent niet voor bedoelde overdruk in aan
merking kwamen. Nochtans komen er zulke precancels voor 
op de hogere centwaarden; deze dienen als maakwerk te wor
den beschouwd en zijn van generlei waarde. 

Maakwerk en vervalsingen bij Precancels 
Daar waar men ze minst verwacht duiken tussen de pre

cancels vervalsingen op. Als voorbeeld diene dat tussen de 
opdrukken op de Zwarte Harding (Yvert nummer 249) heel 
wat vervalsingen te vinden zijn. Het verzamelen van precan
cels op deze zegel was vóór het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog zeer populair als gevolg van een intense publi
citeit zodat de vervalsers hier een hele prestatie leverden. 
Tussen deze vervalsingen vindt men er met flinke fouten zo
als: Bismarck N.D. zonder „C" en Jamaica N.Y. met de „i" op 
een verkeerde plaats, dus Bismark en Jamacia. 

In zeer vele plaatsen is de 1 cent-waarde de enige die als 
precancel werd uitgegeven (voor verzending van reclame of 
parochieblaadjes). Met het in de hoogte gaan der posttarieven 
werd dit 1V̂  cent, 1 Vz cent enzovoort. Dit heeft tot gevolg dat 
men van vele plaatsen niet moet hopen andere zegels dan in 
deze waarden te zien opdagen. Nochtans konden enkele vlij-
tigen onder de „precancel"-verzamelaars hier en daar een 
postbeambte overhalen enkele niet daarvoor in aanmerking 
komende waarden van een opdruk te voorzien. Zo is het onder 
andere met de waarden tot 50 cent uit de „Presidentials" die 
te Hooper Bay - Alaska ongewettigd de opdruk ontvingen om
dat er slechts een vergunning voor de 1 cent bestond. 

Een ander bekend feit is dat van een circusartiest die er 
werk van maakte in de plaatsen waar halt gehouden werd te 
trachten bepaalde gelegenheidszegels van een precancel-op-
druk te laten voorzien, wat hem ook vaak lukte. Hiervoor ge
bruikte hij de nummers 253 tot en met 255 en 260 tot en met 
262. Financieel zou deze vlijtige erg beteuterd staan kijken als 
hij heden de cataloguswaarde van deze zegels in postfrisse 
toestand vergelijkt met die van zijne van generlei waarde 
zijnde „precancels". 

Het catalogiseren van Precancels 
Een enkele catalogus die al de „precancels" vermeldt be

staat eenvoudig niet, daar dit het opstellen van een lijvig boek, 
meermalen de grootte van een normale postzegelcatalogus 
noodzakelijk zou maken. Er bestaat evenwel een middel om 
zich voldoende te oriënteren naargelang de richting waarin 
men wenst te verzamelen. 

Van een twintigtal staten zijn afzonderlijke catalogi te be
komen tegen prijzen tussen 1 en 5 dollar per stuk, alle samen 
voor een bedrag van ongeveer 30 dollar te bekomen. 

Verder bestaat de „Official Precancel Town and Type List", 
een werk dat al de postkantoren vermeldt die „Precancels" 
uitgaven. Tevens worden in dit werk de door deze postburelen 
gebruikte typen van overdruk aangeduid. Deze typen zijn dan 
weder numeriek vastgelegd volgens een zogenaamde „Style 
Chart". 

Van de dubbellijn electro-precancels bestaat een afzonder
lijke catalogus. 

Voor de Bureau's bestaat „The Noble Official Catalogue of 
United States Bureau Precancels" een werk dat al de „Bu
reau's" omvat. Om al de thans verkrijgbare catalogi aan te 
schaffen zou men 75 dollar moeten neerleggen. 

Een niet meer te verkrijgen catalogus is de Hoover-catalo-
gus voor precancels, een werk in twee delen waarin al de 
precancels opgenomen zijn tot de „Presidentials", verschenen 
in het jaar 1938. 

Het verzamelen van „Precancels" 
Als men ermee rekening houdt dat er nagenoeg 20.000 plaat

sen „precancels" sinds het begin dezer eeuw uitgegeven heb
ben, dat er op de verschillende lopende reeksen verschillende 
typen van opdrukken bestaan en dat de eerste drie reeksen 
met verschillende tanding en met of zonder watermerk uit
gegeven werden, dan is het zeer duidelijk dat men het aantal 
verschillende „precancels" over het half miljoen kan ramen. 
Het is dus niet aan te raden ze alle in een verzameling op te 
nemen, maar slechts een bepaald gebied te kiezen waarin tien
tallen mogelijkheden bestaan. 
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Nationale postzegeltentoonstel l ing Uphilex 1 9 6 6 
54ste Filatelistendag 57ste Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen 

WIST U D A T . . . . 

— Prins Bernhard het beschermheerschap heeft aan
vaard van de internationale filatelistische tentoon
stelling AMPHILEX 67, die volgend jaar van 11 
tot en met 21 mei in het nieuwe RAI-gebouw te 
Amsterdam zal worden gehouden? 

— De heer P. G. Melsert uit 's-Gravenhage is onder
scheiden met de Orde van de Lariafilatelica en dat 
de versierselen van die Orde in zijn prijzenkast 
zijn opgeborgen? 

— De Uphilex 5.500 betalende bezoekers heeft ge
had en dat er ongeveer 20.000 speciale enveloppen 
zijn verkocht? 

— PTT oplagecijfers bekend heeft gemaakt van zeven 
groepen verschillende emissies? 

— Oud-notaris M. C. Samson uit Rotterdam de Waller-
medaille is toegekend? 

— De heren J. F. Cleij en J. Dekker zijn opgenomen 
in het kapittel der Costerus-ridders vanwege hun 
recente publikaties? 

— De blauwe Kraaizegel van 25 cent de kraaienmars 
gaat blazen? 

- Mr. H. J. Bernsen uit 's-Hertogenbosch het Beker
toernooi heeft gewonnen met een lezing over „De 
kleuren van de (Nederlandse) postzegels"? 

-De Bond drie Leden van Verdienste rijker is ge
worden: de heren K. F. Kleiman uit Gronin
gen, M. W. van der Koog uit Heemstede en P. M. 
Prinssen uit 's-Hertogenbosch? 

- De Bondsvoorzitter in zijn openingsrede op de alge
mene ledenvergadering als zijn persoonlijke mening 
te kennen gaf het niet eens te zijn met de door de 
filatelistische pers op het speciale velletje van de 
Kinderpostzegels 1965 geoefende kritiek en voorne
mens te zijn op het congres van de FIP, dat in sep
tember in München zal worden gehouden, te protes
teren tegen het plaatsen van dit velletje op de zwarte 
lijst van de FIP? „Niemand kan in ernst volhouden — 
en daar gaat het hier uiteindelijk om — dat ons 
kinderzegelvelletje schadelijk voor de filatelie is", 
aldus mr. De Veer. 

— De redactie van het Maandblad van mening is dat 
het daar uiteindelijk juist niet om gaat? Het gaat 
naar onze mening om misbruik van de postzegel 
voor een overigens zeer loffelijk doel. 

Een eenvoudige wijze van verzamelen bestaat in het bijeen
brengen van slechts een precancel van elke plaats van uit
gifte. Dit kan geschieden zonder acht te slaan op de zegel
uitgifte noch op het type van opdruk. 

Men kan zich ook bepalen tot de opdrukken van een be
paalde zegeluitgifte (b.v. de „Presidentials"), of slechts één 
zegel uit zulk een reeks. 

Een andere begrenzing is het bij elkaar brengen van „Ghost 
Towns". Dit zijn precancels met een opdruk van plaatsen die 
of: 
— niet meer bestaan (weinig talrijk daar niet veel van deze 

plaatsen ,precancels" in gebruik namen); 
— hun plaatsnaam zagen veranderen; 
— om een of andere reden geen precancels meer uitgeven. 
Deze wijze van verzamelen is moeilijker maar daarom niet 
minder aangenaam. 

Het verzamelen van al de precancels in één staat uitge
geven biedt ook mooie aspecten. Valt de keuze bijvoorbeeld 
op Rhode Island, dan bestaan er slechts een vijftigtal post
kantoren die precancels uitgeven. Kiest men daarentegen 
Pennsylvania als verzamelgebied dan stijgt dit aantal tot over 
het duizendtal. 

Misschien kiest u een der onderstaande gebieden als ver
zamelgebied: 

Al de „bureau's"; al de „locals"; al de dubbellijn „precancels"; 
slechts de „coil-precancels" (dit zijn zegels die niet in vellen, 
maar op rollen aangemaakt zijn. Uiteraard zijn zij slechts aan 
twee zijden van tanding voorzien). 

Ook thematiekers vinden hun gading tussen de „precancels" 
(afbeelding 18). Zij kunnen onder andere bijeenbrengen: 

Plaatsnamen overgenomen van het buitenland (Peru, Holland, 
Antwerp, Amsterdam, Waterloo). 

18. Zes voorbeelden voor thematiekers 

Namen van beroemde personen (Columbus, Perry, Edison). 
Namen van heiligen (Saint Paul, Saint-Louis). 
Namen van planten (Sweetbriar, Mulberry, Daisy). 

In het algemeen kan gezegd worden dat het verzamelen van 
„precancels" een vrij goedkope en aangename bezigheid is. 

Naschrift: 
Dit artikel werd eerder gepubliceerd als nummer 3 van de reeks 
,,Filatelistische Studien van de Koninklijke Borgerhoutse Vereniging 
voor Postzegelverzamelaars ,,Emile Vloors". 
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De genummerde souvenirvelletjes van de Uphilex, waarvan er 1000 
beschikbaar waren è f5,— per stuk, waren zaterdagmiddag uit
verkocht. 

De Uphilex is een groot succes geworden. Met 5.500 
verkochte toegangsbewijzen misschien niet financieel, maar 
in ieder geval wel als prestatie en manifestatie van Neder
landse verzamelaars. Hulde en dank aan de organiserende 
verenigingen, de zestigjarige Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging en de twintigjarige Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. 

De voorzitter van de U.Ph.V., de heer L. H. Tholen, 
begon zijn begroetingstoespraak op vrijdagmorgen 13 mei 
in de Julianahal te Utrecht in academische stijl, zoals 
het in een universiteitsstad betaamt. Ook in deze rede wer
den de namen genoemd van het tweemanschap, P. O. M. 
van Hasselt en E. A. Mennega die anderhalf jaar lang 
bezieling en leiding gegeven hebben aan het tentoonstel-
lingscomité. De vice-voorzitter van Po en Po, de heer Dek
ker uit Amsterdam wees in zijn welkomstwoord op het on
schatbare belang van samenwerking in de filatelie, zoals 
deze zich manifesteerde in de Uphilex. 

Vervolgens was het woord aan de Bondsvoorzitter, mr. G. 
W. A. de Veer, die, na het uitspreken van gelukwensen aan 
het adres van de jubilerende verenigingen, memoreerde dat 
een postzegeltentoonstelling van deze omvang — de grootste 
die ooit in Nederland is gehouden — mogelijk is geworden 
door een Bondsinitiatief, namelijk de oprichting van de Stich
ting Filatelie, die aan de Uphilex 1500 moderne stalen ten-
toonstellingskaders ter beschikking heeft kunnen stellen. 

En prins Claus? 
De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, 

mr. C. Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg, gaf in 
zijn oi>eningsrede een overzicht van een thematisch onder
werp: het koninklijk huis op postzegels. Hij constateerde 
daarbij dat er zich ten aanzien van de aangehuwde leden 
van het koninklijk huis een merkwaardige terughoudend
heid voordoet. De Commissaris verbond daaraan de vol
gende opmerkelijke conclusie: „En prins Claus? Zal hij 
evenlang als zijn voorgangers in de wachtkamer verblij
ven? Gezien wat voorafging behoeft hij zich daarvoor 
geenszins te schamen: koningin Emma wachtte 48 jaar, 
prins Hendrik 20 en Prins Bernhard 25 jaar. En ook prin
ses Christina is nog niet aan de beurt geweest." 

Voor de officiële opening door de Commissaris was het 
eerste deel van de 57ste algemene ledenvergadering van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen al ach
ter de rug. Die ochtendvergadering leverde de Bond twee 
nieuwe Leden van Verdienste op, de heren K. F. Kielman, 
erevoorzitter van de Philatelisten Vereniging Groningen en 
oud-lid van het Bondsbestuur, en M. W. van der Koog uit 
Heemstede, sedert 23 jaar secretaris van de Nederlandsche 
Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te 
Haarlem. Beiden kregen een hartelijk applaus van de ver
gadering en de bijbehorende blijvende herinnering — een 
presse-papier met ingelegde zilveren penning — uit handen 
van de Bondsvoorzitter. 

De voorzitter van de U.Ph.V., de heer Tholen, nam de 
tentoonstellingswisselbeker, sinds de Grunopost van 1965 

in Groningse hoede, in ontvangst van mr. J. de Boer, 
voorzitter van de Philatelisten Vereniging „Groningen", die 
daarvoor in ruil van de Bondsvoorzitter een vaantje ontving 
als blijvend aandenken. 

Hoofdschotel van de ochtendbijeenkomst was de openings
rede van de Bondsvoorzitter, mr. G. W. A. de Veer, die 
verschillerlde zaken van specifiek Bondsbelang, maar ook 
van algemeen filatelistisch belang, ter sprake bracht. Na 
de achtergronden van het uittreden van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging als lid van de Bond te hebben 
belicht, stond mr. De Veer uitvoerig stil bij de totstand
koming van de Stichting Filatelie, een rechtspersoon, die 
door de Bond in samenwerking met de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelhandelaren in het leven is geroepen, 
in de eerste plaats voor de financiering van de in 1967 te 
Amsterdam te houden internationale filatelistische tentoon
stelling AMPHILEX 67. Deze stichting heeft van de PTT 
reeds grote voorschotten ontvangen, waaruit blijkt dat de 
Centrale Directie van PTT in de opzet vertrouwen heeft. 
Dat de Stichting Filatelie al binnen een jaar na haar 
oprichting 1500 moderne stalen kaders ter beschikking van de 
Uphilex heeft kunnnen stellen, noemde mr. De Veer een 
groot succes voor de Bond en een bewijs, dat op de inge
slagen weg moet worden voortgegaan. 

De Bondsvoorzitter deed een beroep, niet alleen op de bij 
de Bond aangesloten verenigingen, maar op alle filatelis
ten in ons land, naar vermogen mede te werken aan de 
totstandkoming van de Amphilex 67. Er is reeds veel voor
bereidend werk verricht, maar het voornaamste ligt nog 
voor de boeg. De eerste brochure zal binnenkort het licht 
zien; deze zal onder andere het speciale tentoonstellings
reglement en een inschrijvingsformulier bevatten en voorts 
allerlei gegevens als: samenstelling van de jury, van het 
Uitvoerend Comité en van het Filatelistisch Comité. 

Onder applaus deelde de Bondsvoorzitter mede, dat 
prins Bernhard het beschermheerschap over de Amphilex 
67 heeft aanvaard. 

Nadat mr. De Veer nog zijn persoonlijke visie had ge
geven op het veel bekritiseerde speciale kinderzegel velletje 
1965 en had medegedeeld op het in september te houden 
congres van de FIP tegen de plaatsing van dit velletje 
op de zwarte lijst van de FIP te zullen protesteren, besloot 
hij zijn rede met een dringend beroep op de uitgetreden 
verenigingen door wedertoetreding de gelederen van de 
Bond te versterken. De Bond heeft de laatste jaren twee 
concessies gedaan, die voor de grote verenigingen een be
langrijke tegemoetkoming betekenen, te weten de wijzi
ging van het stemrecht en een nieuwe contributieregeling, 
terwijl voorts onder andere door de oprichting van de 
Stichting Filatelie is aangetoond, dat de Bond voor nieuwe ^ 

utrecht n-M-lf mei |9M 

De eerste oplage van de bijzondere enveloppen — Uphilex en 54e 
Nederlandse Filatelistendag —, 2 x 6000 stufcs, was vrijdag al ver
kocht. Ook de zaterdagmorgen verschenen nadruk ging vlot van de 
hand. In totaal werden ongeveer 20.000 enveloppen verkocht. 
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initiatieven niet terugschrikt. Aan de uitvoering van deze 
initiatieven kunnen alle Bondsleden deel hebben. „Van 
onze kant is er geen rancune; vergeet van uw kant uw 
oude bezwaren en bedenk, dat ook in de filatelie eendracht 
macht maakt", aldus besloot de Bondsvoorzitter zijn rede. 

De middagvergadering leverde bij verrassing en accla
matie nóg een Lid van Verdienste op: de scheidende heer 
P. M. Prinssen uit 's-Hertogenbosch, sinds 1957 penning
meester van de Bond. Zijn plaats in het Bondsbestuur wordt 
ingenomen door de heer C. G. van Veenendaal, die als 
commissaris in het Bondsbestuur wordt opgevolgd door de 
heer M. W. van der Koog uit Heemstede. Het Bondsbestuur 
bleef overigens ongewijzigd. De heer J. J. Jonker uit Eind
hoven werd herkozen als commissaris. In de bemiddelingscom
missie neemt de heer Tholen uit Utrecht de plaats in van 
de heer C. H. W. Heusdens uit Rotterdam die niet herkies
baar was. 

De jaarverslagen van secretaris, penningmeester, be
heerder Bondsbibliotheek, beheerder Bondsinformatiebu
reau, Bondskeuringsdienst en Bondsdocumentatiecentrum 
werden in vlot tempo afgehandeld, evenals de versla
gen van de afgevaardigde naar het FlP-congres dat vorig 
jaar in Wenen is gehouden, de afgevaardigde bij de Stich
ting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland en de 
afgevaardigde bij het Nederlands Filatelistisch Centrum. 

Twee jaarverslagen bevatten bijzonder belangwekkende 
mededelingen. De heer H. L. J. Weidema meldt dat het 
aantal uitleningen van de Bondsbibliotheek dit jaar waar
schijnlijk voor het eerst in de historie de duizend zal halen. 
In 1965 nam het aantal uitleningen met 28 percent toe, van 
676 tot 865. De beheerder ontving ƒ 250,— van de vereni
ging „Contact Schept Kracht", waarvoor de kostbare be
schrijving van de postzegelcollectie van het Britse Konink
lijke Huis door Sir John Wilson kon worden gekocht, en een 
jaarlijkse bijdrage van ƒ 50,— van Po en Po, die in 1964 is 
ingegaan. Een opmerkelijk verschijnsel is de vlotte ver
koop van het werk van J. F. Cley, de Emissie 1864, dat 
in de tweede helft van 1965 verscheen en waarvan tegen het 
eind van dat jaar 236 exemplaren waren verkocht via de 
Bondsbibliotheek. 

Mr. T. J. B. van der Meyden uit Groningen zegt in zijn 
verslag de indruk te hebben dat niet alle verenigingen de 
royementen doorgeven aan het Bondsinformatiebureau. 

Schenking 
„Contact Schept Kracht", dat geen lid van de Bond is, 

bedacht niet alleen de Bondsbibliotheek maar schonk ook 
ƒ 150,— aan de Keuringsdienst uit waardering voor het werk 
van de Bond. 

Het Bondsdocumentatiecentrum heeft contact met de 
Commissie tot samenstelling van de Speciale Catalogus, 
waarvan goede resultaten zijn te verwachten. De volgende 
algemene ledenvergadering van de Bond zal in Amster
dam worden gehouden, na de Amphilex en het FIP-
congres, maar in elk geval voor 1 juli. Tijdens de 
rondvraag bracht de heer Dekker uit Amsterdam de maxi-
mumkaarten in discussie die door het Comité Zomerzegels 
zijn uitgegeven met nagemaakte stempels. 

Terwijl deze en nog meer gewichtige zaken aan de orde 
waren in de vergaderzaal bezochten andere verzamelaars 
de tentoonstelling of gingen zich te buiten aan de uitstap
jes in de fraaie omgeving van de Domstad die de U.Ph.V. 
voor haar gasten had georganiseerd. 

Het volgende evenement was de ontvangst ten stadhuize 
door de loco-burgemeester, die in herinnering bracht dat 
Utrecht de bakermat van de Nederlands postzegel is ge
weest waarna de Bondsvoorzitter namens alle aanwezigen 
dank bracht voor de gastvrije ontvangst. 

Bekertoernooi 
De 54ste Filatelistendag werd zaterdagmorgen geopend 

door de Bondsvoorzitter, die de vier deelnemers aan het 
gehoor voorstelde: de heren J. Molenaar met „Honderd 
jaar postzegels", J. Dekker met „De eeuw van Enschedé", 
J. F. Cleij met „Capita Selecta uit het Muntarchief" en mr. 
H. J. Bernsen met „De kleuren van de (Nederlandse) post
zegels". Een jury van tien, onder wie mejuffrouw E. Dries-
sen van het Postmuseum, kende de volgende punten toe: 
1. Bernsen 754V2; 2. Dekker 742; 3. Cleij 617V2 en 4. Mole
naar 550V2. De uitslag werd aan de lunch in Tivoli bekend 
gemaakt door de Bondsvoorzitter die mr. Bernsen de wis-

selbeker overhandigde die vorig jaar door de heer Dekker 
was veroverd. 

AIJP bg eenkomst 
De journalisten in het gezelschap begaven zich weer naar 

de Julianahal voor de vergadering van de Internationale 
vereniging van filatelistische journalisten (AIJP) die onder 
voorzitterschap van Pierre Seguy met collega's uit West-
Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en 
Nederland was belegd. 

Het slotfestijn was aangericht in Tivoli, stamlokaal van 
de U.Ph.V. Het Bondsbestuur ontving haar gasten uit bin
nen- en buitenland met een aperitief alvorens het feestelijke 
diner onder leiding van toastmaster Weidema begon. De 
Bondsvoorzitter richtte een speciaal woord van welkom 
tot de eregasten: de heer A. G. de Vries, hoofddirecteur 
der Posterijen, ir. A. J. Ehnle, voorzitter van het bestuur 
van het Nederlands Postmuseum, de heer Trussard, voor
zitter van de Belgische zusterorganisatie, de heer P. Seguy, 
voorzitter van de AIJP, de heer S. Rietveld, voorzitter van 
de N.V.P.H., de heren L. H. Tholen en J. H. Spoorenberg, 
ereleden van de Bond en de heer G. H. Folmer, secreta
ris van het Amphilex-comité. 

Waller-medaille 
In zijn tafelrede deelde de Bondsvoorzitter mede dat de 

Waller-medaille, in 1934 ingesteld voor verdiensten aan de 
filatelie, is verleend aan oud-notaris M. C. Samson, voorzitter 
van de Philatelistenclub „Rotterdam", die wegens een con
currerend (voetbal) jubileum niet aanwezig kon zijn. 

Costerus-ridders 
Het Costerus-kapittel, dat 's morgens onder voorzitter

schap van de Bondsvoorzitter in conclaaf bijeen was ge
weest, bleek twee nieuwe „ridders" tot zijn exclusieve ge
lederen te hebben toegelaten: de heren J. F. Cleij en J. Dek
ker voor belangrijke publikaties. De heer Cleij liet vorig 
jaar zijn „Emissie 1864" in boekvorm verschijnen en de 
heer Dekker sloot in het Maandblad zijn artikelenreeks „De 
Haarlemse postwaardenproduktie in de negentiende eeuw" 
af. Er werd aan tafel nóg een onderscheiding uitgereikt: de 
Orde van de Lariafilatelica waarmee de heer P. G. Melsert 
uit Den Haag werd verblijd door mr. Bernsen namens de 
jury voor zijn inzending „Philate-Laria", waarin de kleinste 
brief ter wereld — ter grootte van de opgeplakte postzegel: 
24 X 33 mm — was vervat. De heer Melsert kon, omhangen 
met feestneus annex snor en een fopkruis aan lint, zijn dank 
haast niet uitspreken. De heer Tholen reikte de verguld-
zilveren herdenkingsplaquette van de Uphilex uit aan zijn 
tentoonstellingsbouwers P. O. M. van Hasselt en E. A. Men-
nega. 

Extra edities 
Ondertussen had PTT voor enkele verrassingen gezorgd 

die bijzonder in de smaak vielen. De hoofddirecteur der 
Posterijen poneerde in zijn toespraak de niet omkeer
bare stelling: „ware er geen post dan was er geen fila
telie" en bracht de gelukwensen over van de directeur-
generaal der PTT, professor ir. G. H. Bast, die verhinderd 
was. Hij onthulde enkele PTT-geheimen: de Kraaizegel 
van 25 cent, die vroeger de waarde 12V2 cent had, staat 
op de nominatie te worden vervangen. De mededeling dat 
er een nieuw ontwerp is gemaakt waarvan de kraai moet 
verdwijnen, bracht het strijkje ertoe de melodie „Moeder 
onze kraai is dood" ten gehore te brengen. De Europa
zegels die dit jaar voor het laatst in september uitkomen 
krijgen de waarden 20 cent (EEG-tarief) en 40 cent (tarief 
buitenland) voor brieven tot en met 20 gram. Volgend jaar 
komen de Europa-zegels uit op de Europa-dag in mei. 

De heer De Vries maakte voorts bekend dat van vier 
groepen gebruikszegels die tussen 1924 en 1946 zijn versche
nen en van drie groepen bijzondere zegels die tussen 1933 
en 1950 zijn verschenen, op verzoek van de Bond de oplage
cijfers vrijgegeven zijn. Deze publikatie bereikte de 250 gas
ten aan het diner op een bijzonder originele wijze. Jonge
lui die nauwe betrekkingen onderhouden met de U.Ph.V. 
kwamen in bestellers-uniformen en met loopwagentjes van 
PTT langs de tafels om deze „extra editie" rond te bren
gen. Tot ieders verbazing bleek er ook een extra editie 
van de U.Ph.V. te zijn: de volledige lijst van de bekronin
gen, waarvan de plaatsvervangend voorzitter van de jury, 
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De Commissaris der Koningin in de provide Utrecht mr. C. Th. E. 
Graaf van Lynden van Sandenburg en de voorzitter van de Utrecht-
sche Philatelisten Vereeniging de heer L H. Tholen, tijdens de 
officiële openingsplechtigheid van de Uphilex in de Julianahal aan 
de Graadt van Roggenweg te Utrecht op vrijdag 13 mei. 

De Hoofddirecteur der Posterijen de heer A. G. de Vries op de 
tentoonstelling in gesprek met de vice-voorzitter van de Neder
landse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars 
de heer 1. Dekker. 

Twee nieuwe Leden van Verdienste van de Bond, de heren K. F. 
Kleiman uit Groningen en M. W. van der Koog uit Heemstede. 
Laatstgenoemde is gekozen als lid van het Bondsbestuur, waarin 
hij commissaris wordt. 

De Commissaris der Koningin krijgt bij de inzending van het Neder
landse Postmuseum tekst en uitleg van de conservatrice, meiuffrouw 
E. Driessen. De heer Tholen houdt een oogje in het zeil. 

Het Bondsbestuur in oude samenstelling tijdens de algemene 
ledenvergadering in de Julianahal op vrijdag 13 mei. Van links naar 
rechts: de heren P. O. M. van Hasselt uit Utrecht, commissaris; 
mr. P. C. J. Schipper uit Rotterdam, commissaris; mr. T. J. B. van 
der Meyden uit Groningen, vice-voorzitter en beheerder van het 
Bondsinformatiebureau; mr. G. W. A. de Veer uit 's-Gravenhage, 
voorzitter, hoofd van de Bondskeuringsdienst en voorzitter van het 
Bondsdocumentatiecentrum; C. Muys uit 's-Gravenhage, secretaris; 
P. M. Prinssen uit 's-Hertogenbosch, penningmeester; H. L. J. Wei-
dema uit Arnhem, commissaris en beheerder van de Bondsbiblio-
theek. Niet op de foto staan de heren J. J. Jonker uit Eindhoven, 
tweede secretaris en C. G. van Veenendaal uit Arnhem, commis
saris. 

a. De heer P. M. Prinssen, de c. De heer J. F. Cleij, met de 
scheidende penningmeester heer J. Dekker gekozen in 
van de Bond, het derde het kapittel der Costerus-
nieuwe Lid van Verdienste. ridders. 

b. Oud-notaris M. C. Samsom 
uit Rotterdam kreeg de 
Waller-medaille. 
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1 ^ drs. A. M. A. van der Willigen zojuist de hoofdprijzen had 
K , bekend gemaakt, keurig gedrukt. 
fm- De heer Rietveld, voorzitter van de N.V.P.H., bracht in 
P^' herinnering dat de Uphilex de vierde tentoonstelling is 

die in samenwerking van verzamelaars en handelaren 
wordt georganiseerd. Hij verklaarde de Amphilex met ver

I trouwen tegemoet te zien. De N.V.P.H, begeert geen andere 
« samenwerking dan die met de Bond en heeft het volste 
■^ vertrouwen in het Bondsbestuur onder voorzitterschap van 
"* mr. De Veer. Daarmee was de rij van sprekers nog niet 
|! afgesloten. De bekende Deense Nederlandverzamelaar 
l Charles Boyer uit Kopenhagen sprak een dankwoord in 
^ het Engels, de heer Cleij vertolkte de dank van de beide 
ij nieuwe Costerusridders voor hun onderscheiding, de heer 

J. H. Broekman, voorzitter van Po en Po dankte toastmas
ter Weidema en alle dames en mr. Van der Meyden bracht 

P hulde aan de Bondsvoorzitter. 
Het slot van de avond bracht nóg een verrassing: nadat 

■ de U.Ph.V. de koffie had aangeboden schonk de heer Riet
veld spontaan de cognac namens de N.V.P.H., een gebaar 
dat op zeer hoge prijs werd gesteld. Maar ook zonder deze 
bekroning mag worden gezegd dat het Bondsdiner, door 
Tivoli verzorgd, voortreffelijk was. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de aankleding van de tafels en van het menu. 
waaraan zowaar nog een filatelistische prijsvraag was ver
bonden. 

/ * De medaille van 
; de Uphilex 

DE UITSLAG VAN DE UPHILEX 

De jury voor de Uphilex, bestaande uit de heren drs. A. 
M. A. van der Willigen (voorzitter); mr. H. J. Bernsen, 
R. E. Bles, J. L. van Dieten, E. J. Enschedé, mr. A. van 
der Flier, J. J. Jonker, J. K. Rietdijk, W. baron Six 
van Oterleek, ir. Eug. Strens, C. G. van Veenendaal 
en mr. K. Viehoff (mr. W. S. Wolff de Beer was door ziekte 
verhinderd), kende de volgende bekroningen toe: 

Gouden medailles: 
,,Turk,s Islands gespecialiseerd" en „Rhodesia gespecialiseerd", ir. 
A. G. Ferf, 'sGravenhage; 
,,Ballon en Zeppelinpost", A. J. Houwfllng, Amstelveen; 
„Gespecialiseerde verzameling Nederland" en „Gespecialiseerde 
verzameling Rijksdelen Overzee", M. J. A. M. Janssen, Amster
dam, + ereprijs 1; 
„Eerste Emissie Nederland", „Mlnou Martine", + ereprys 3; 
,,OudDultse Staten", J. Poulie, Blarlcum. 

voorts het diploma goud + ereprijs 2 voor „Bulgarije" van J. 
Poulie te Blarlcum. 

Verguldzilveren medailles: 
,,WestIndlë", A. M. Benders, Maurlk, + ereprijs 6; 
„Eerste Emissie Nederland", 'Richard Boyer, Kopenhagen, + ere
prijs 4; 
„(Nederlands) NleuwGuinea", J. W. F. Bunge, Nijmegen, + ere
prijs 14; 
„Griekenland, stempels en poststukken", R. M. Feenstra, Rotter
dam, + ereprijs 23; 
„Engeland gespecialiseerd", ir. A. G. Ferf, 'sGravenhage, + ere
prijs 19; 
..Alhanlë", J. Poulie, Blarlcum, + ereprijs 26; 
,.Engeland", A. Prins, Hilversum, + ereprijs 24; 
,,Portzegels Suriname", Victor H. C. J. Thaels, AalstWaalre, + ere
prijs 18; 
„Hongarije", J. Voeren, 'sGravenhage; 

Voorts werd aan het standaardwerk ,.Emissie 1864" van J. F. 
Cley. Vught. het diploma verguld zilver toegekend. 

Groot zilveren medailles: 
,,Land en tuinbouw", C. J. Bal. Wühelmlnadorp; 
..Eerste Emissie (halfrondstempels)", H. K. Berghuijs, Deventer; 
.,Sicilië", Eduard Berms, Wlllich, Duitsland; 
,,Tibet", Eduard Berms, Wlllich; 
,,Kaap de Goede Hoop". Eduard Berms. Wlllich; 
,.De postgeschiedenls van Deens WestIndlë 18091917". J. Dekker. 
Amsterdam; 
..Egypte", H. P. van Lente, Amsterdam; 
..Palestina"  Po & Po. ..Lone Wolf". + ereprijs 22; 
„Eva", mevrouw J. W. A. MolenaarTeesink. Breda. + ereprijs 11b; 
.,Zeppelinpost". Rolf Schneider. EssenRuhr, + ereprijs 21; 
..Polen", mevrouw Th. H. Poulievan ' t Noordende, Blarlcum, + 
ereprijs 16; 
..Olympische Spelen". J. E. Stolk, Zeist; 
„Postvervoer te water", J. P. Visser, Drachten; 
„Postgeschiedenls van Spitsbergen tot 1940", H. van der Made. 
'sGravenhage, met complimenten van de jury. 

Zilveren medailles: 
..Derde Emissie Nederland", „Dr ankmaker"; 
,.NederlandsIndlë Nr. 1", W. J. A. Arratoon, Haarlem, + tezamen 
met „Portzegels van NederlandsIndië" ereprijs 25; 
..Nederland 18521930", H. J. C. van Beek, Hilversum; 
..K.L.M. HoUandIndiëLijn", H. J. C. van Beek, Hilversum; 
..VoorfUatelistische brieven", H. J. C. van Beek, Hilversum; 
„Het Heilig Land", G. G. Cohen. Haren, + ereprijs 20; 
„Expresse en zondagsbestellingen", mr. W. S. da Costa, Am
sterdam; 
..Luxemburg", P. J. Couvée, 'sGravenhage; 
..Griekenland", L. A. Donker, Rotterdam; 
„Noorwegen", L. A. Donker. Rotterdam; deze beide inzendingen 
ontvingen bovendien met „Frankrijk 18491871" ereprijs Ha; 
„De invloed van oorlog en oorlogsomstandigheden op poststukken", 
drs. W. J. van Doorn, Nijmegen; 
,,Het Roode Kruis", H. G. Hardeman, Breda; 
,.Religie en Filatelie", J. S. Jansen. Amsterdam; 
..Nederland eerste en tweede Emissie", J. Kok Rzn., Zwolle; 
„De Nederlandse rolzegels", J. A. D. Krajenbrlnk, Wassenaar; 
..Servië", H. Kroeske, Groningen; 
..Dieren op postzegels", J. A. Lammers, Leiden; 
..Nederland Emissie 1852", H. A. Lyppens, Terneuzen; 
..OudServië 18661918", mevrouw M. J. MatzenFleddérus, 'sGra
venhage; 
..Puntstempels NederlandsIndië", P. G. Melsert, 'sGravenhage; 
..Postgeschiedenls van de provincie Zeeland en de ZuidHollandse 
eilanden", ,.Seelandl"; 
..Letland". J. Poulie, Blarlcum; 
..De spoorwegen en haar personeel in de loop der tijden", A. van 
Woudenberg. Warnsveld, + ereprijs 5. 

Voorts werd aan de artikelenreeks In het Maandblad ..De Haar
lemse Postwaardenproduktie in de 19e eeuw" van J. Dekker. Am
sterdam, het diploma zilver toegekend. 

De volgende Inzenders ontvingen grootbronzen medailles, bronzen 
medailles of diploma's: 
J. Aafjes, diploma; J. C. M. Abbenhuis, diploma; De Aerophi

latelist, dipl. groot brons; W. O. P. R. Aemout. grootbronzen me
daille, gr.br. med., diploma, + ereprijs 15, diploma; G. J. Anker
man. bronzen medaille; A. J. M. Annegarn, grootbronzen me
daille; W. J. A. Arratoon, gr.br. med.; J. A. van Asselen, bronzen 
medaille; C. Avezaat, grootbronzen medaille; J, Bäcker, diploma; 
G. J. M. Berger, bronzen medaille; ..Biblia", samen met „Oecu
mene": dipl.; J. P. van Blarkom, grootbronzen medaille; W. F. 
Brlel, diploma; J. H. Broekman, diploma brons, grootbronzen 
medaille, bronzen medaille, bronzen medaille; M. H. Brouwer, di
ploma; A. Bruynes. bronzen medaille; J. G. F. Coolegem, diplo
ma; L. M. A. Grandel, bronzen medaille; J. Dekker, grootbron
zen medaille, grootbronzen medaille; Ir. G. O. J. van Dltzhuyzen, 
diploma; P. A. van Dongen, diploma; L. A. Donker, gr.br. med., 
medaille; C. Avezaat. grootbronzen medaille; J. Bäcker, diploma; 
G. J. M. Berger, bronzen medaille; ..Biblia", samen met ,.Oeeu
zen medaille; W. J. Ensink. grootbronzen medaille; W. K. Erf
mann. bronzen medaille; Ir. A. G. Ferf, grootbronzen medaille; 
A. Flllus. bronzen medaille; W. J. Frenzen, grootbronzen me
daille; dr. J. M. Fuchs, diploma brons; H. C. Geilleit. diploma; 
J. J. de Goede, grootbronzen medaille; L. Goldhoorn, diploma; 
R. L. de Graaff, grootbronzen medaille; P. Guggenheim, gr. br. 
med. + erepr. 17; J. A. Hardeman, bronzen medaille; P. O. M. van 
Hasselt, brons + ereprijs 8; mevrouw M. J. baronesse van Heerdt
Kolff, diploma; A. Hombrink, bronzen medaille; F. W. N. Hugen
holtz. bronzen medaille; A. J. van Hulst, diploma; F. Jacobs, 
bronzen medaille; J. S. Jansen, bronzen medaille; J. H. Jans
sen, diploma; ,,JOHEMU". diploma; J. L. Jvangean, grootbron
zen medaille; A. Keemlnk. bronzen medaille; J. J. M. Klggen. 
diploma brons; dr. ir. C. Koeman, bronzen medaille; S. Kort. 
gr.br. med. + erepr. 13; J. A. D. Krajenbrlnk, groot brons ge
comb.. groot brons gecomb.; Y. S. Kramer, diploma; H. Kroeske, 
diploma; „Kwikstaart", diploma; L. A. Leibbrand, bronzen me
daille; mevrouw G. Leibbrandvan Woersem. diploma; H. P. van 
Lente, bronzen medaille, bronzen medaille, grootbronzen medaille, 
diploma; S. Lindeboom, bronzen medaille; W. H. Lutkeveld, bron
zen medaille; R. H. MacmlUan, grootbronzen medaille; G. A. Ma
crander, diploma; H. van der Made, bronzen medaille; H. J. Mans
feld, grootbronzen medaille; „Marianne", brons; E. Mayer, diplo
ma; drs. E. A. Mennega. gr. br. med. + erepr. 7; H. Mennes, 
grootbronzen medaille; „Mlnou Martine", grootbronzen medaille; 
J. H. M. Muijsison. brons; ..Oecumene", samen met Biblia: diplo
ma; ..Onoma", bronzen medaille; „J. ORWI", diploma; T. M. 
Pasdriofski. diploma; G. J. Peelen, dipl. groot brons; ..Peter 
Hansen", grootbronzen medaille; W. J. Pfeiffer, grootbronzen me
daille; H. Pluim, grootbronzen medaille; G. Ponstein. bronzen 
medaille; F. H. M. Post, diploma; „De Posthoorn", diploma brons; 
J. Poulie. groot brons; H. C. A. van Reede, diploma; L. Reiz, di
ploma; J. Roos. grootbronzen medaille; H. Rorlje, diploma; D. 
A. W. Rutgers, diploma; H. W. de Ruijter. diploma; H. J. Rijkmans, 
bronzen medaille; H. A. J. Schneiders, diploma; dr. Rudolf Seichter, 
grootbronzen medaille; J. D. van der Sloot, grootbronzen medaille; 
C. A. M. Spruyt, grootbronzen medaille; Stichting Phil. Jeugd
werk, diploma brons, diploma brons; Mijn Stokpaardje, diploma 
groot brons; J. E. Stolk, diploma groot brons; Joh. Straatman, 
dipl.. dipl.; U. Stuivenberg, dipl.; „Textiel", dipl.; L. H. Tholen, 
bronzen med. + erepr. 12; B. C. van lïenhoven, brons, brons; 
K. S. Tolhuizen, groot brons; mr. G. W. A. de Veer, niet beoord.; 
wel erepr. 9. dipl.; mej. G. de Vis. dipl.; De Vliegende Hollander, 
dipl. groot brons; H. W. van der Vllst, grootbronzen medaille, dipl.; 
J. Vloebergh, brons; D. de Vries, dipl.; T. Vrijdag, brons; F. W. 
van der Wart. brons; ..WATO", brons; A. Fr. Waumans, dipl., 
brons, brons; H. G. van de Westeringh, brons, brons + ereprijs 10; 
H. J. van Wiechen. groot brons; ,,Wings", diploma. 

EREPRIJZEN 
De ereprijzen waren: 
1. een zilveren medaille van de Commissaris der Koningin in de 

provincie Utrecht 
2. een gouden tentoonstelllngsmedaille van de Nederlandse Bond 

van FilatelistenVerenigingen 
3. een zilveren kunstvoorwerp van de gemeente Utrecht 
4. een zilveren medaille van de Centrale Directie PTT 
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De drukte rondom de inlichtingencentrale in 
de lulianahal werd slechts overtroffen door 
die bij het postkantoor. 

De heer en mevrouw Van de Westeringh 
laten zich de gemeenteborrel goed smaken. 

De voorzitter van de U.Ph.V. huldigt Uphi-
lex-organisator nummer 1: de heer P. O. M. 
van Hasselt. 

De heer P. G. Melsert uit Den Haag neemt 
met zijn onderscheiding in de Orde van de 
Lariafilatelica de gelukwensen in ontvangst 
van mr. H. ]. Bernsen, die hem ook de snor 
omhing. 

Mr H. ] Bernsen neemt als winnaar van het 
Bekertoernooi de wisselbeker in ontvangst 
van de Bondsvoorzitter. 

Toastmaster Weidema hield de sprekers aan 
hun woord. 

Charmante postbestelsters deden laat op de 
avond de ronde. 

De U.Ph.V.-voorzitter helpt een handje bij 
het opzetten. 

Utrechts loco-burgemeester in gesprek met 
de voorzitters van de Bond en van de 
U.Ph.V., waarbij de tijd een belangrijke rol 
speelt. 

De heer Tholen huldigt organisator nummer 
2: drs. E. A. Mennega. 

In een recordtempo werd de tentoonstelling 
afgebroken en in kisten van de Stichting 
Filatelie klaargezet voor het volgende 
evenement: de Amphilex. 
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5 een zilveren legmedaille van de Nederlandse Spoorwegen 
6 een zilveren penning van 's Rijks Muntmeester 
7. een kunstvoorwerp van de ereleden van de Utrechtsche Phila-

telisten Vereeniging . 
8. een kunstvoorwerp van de Nederlandsche Vereeniging van Post

zegelhandelaren 
9. een zilveren tentoonstellingsplaquette van de Ned. Ver. van 

Poststukken- en Poststempelverzamelaars 
10. een bronzen tentoonstellingsplaquette van de Ned. Ver. van 

Poststukken- en Poststempelverzamelaars 
11. twee gouden postzegels van J. K. Rietdijk N.V. 
12. een zilveren kunstvoorwerp van de heer J. L. van Dieten 
13. een kunstvoorwerp van het Nederl. Maandblad voor Philatelie 
14. een kunstvoorwerp van mr. W. S. Wolff de Beer 
15. een zilveren tentoonstellingsmedallle van de Gelderse Filate

listen Vereniging „De Globe" 
16. een kunstvoorwerp van de Ver. van Postzegelverz. „Hollandia" 

De jury wil allereerst haar erkentelijkheid uitspreken voor 
de wijze waarop haar taak is veraangenaamd door de voor
treffelijke organisatie van de tentoonstelling en de bereid
willigheid welke zij bij de tentoonstellingsleiding voortdurend 
heeft ontmoet. 

Werden in 1965 op de „Grunopost" wat lagere maatstaven 
bij de beoordeling aangelegd, thans heeft de jury gemeend 
niet op die weg te moeten voortgaan. Het feit dat de „Amphi-
lex" voor de deur staat, maakte dit weliswaar urgenter, maar 
ook lafgezien van de „Amphilex" was de jury van mening, dat 
er een nauw verband behoort te zijn tussen de internationale 
beoordelingsmaatsitaven en die voor een grote nationale ten
toonstelling. Daarbij kan worden gesteld dat op een aantal 
gebieden, waarop de concurrentie zwaar is, de normen hoger 
moeten worden gesteld dan op minder in de belangstelling 
staande gebieden. Een verzameling oud-Duitse staten wordt 
tegen zwaardere vergelijkingsobjecten afgewogen dan een 
verzameling Portugal. 

Daartegenover staat dat ook de „internationale belangrijk
heid" van het onderwerp een rol moet spelen. Een studie-
coUectie Nederlandse rolzegels zal internationaal minder 
belangrijk worden geacht dan een goede verzameling eerste 
emissie. Uit dit voorbeeld blijkt dat „belangrijk voor bekro
ning" niet hetzelfde is als „filatelistisch belangrijk"; immers 
zuiver filatelistisch gezien levert deze studie van de rolzegels 
een weinig betreden gebied en is als oorspronkelijk studie
object wellicht van méér belang dan een grotere en kost
baarder verzameling van de in vrijwel al haar aspecten al 
uitvoerig nagevorste eerste emissie, die dikwijls wel over
weldigend veel mooie stukken bevat, maar overigens niet 
veel nieuws oplevert. 

Grelukkig zijn filatelistische opvattingen en waarderingen 
aan verandering onderhevig en kan ook internationaal waar
dering groeien voor onderwerpen, die tevoren weinig in de 
belangstelling stonden. 

Aangezien één der bezwaren van internationale tentoon
stellingen de steeds toenemende omvang is, is een zekere 
beperking door het stellen van grenzen noodzakelijk. Voor 
nationale tentoonstellingen bestaat zo'n grens niet en zijn alle 
onderwerpen, ook onbekende en dus nog weinig beminde, 
welkom. De jury wil dan ook gaarne de hoop uitspreken dat 
in de toekomst een groeiend aantal inzenders zich concen
treert op het brengen van een interessant en zo mogelijk 
origineel onderwerp. 

Het valt op, dat een aantal inzenders zich niet de moeite 
geeft om zijn inzending voor de bezoekers „licht verteerbaar" 
te maken. Incidentele bijschriften zijn vaak wel — soms ook 
nauwelijks of niet — aanwezig, maar het verhaal van de 
inzending als geheel ontbreekt (de volgorde is vaak nauwelijks 
te vinden) en wordt ten onrechte bij de gemiddelde toeschou
wer als bekend verondersteld. Anderzijds moet men zich ook 
beperken in de omvang der bijschriften (vooral bij thema
tische verzamelingen), aangezien er rekening mee moet wor
den gehouden, dat de bezoekers als het ware bij de eerste 
oogopslag het onderwerp en de logische volgorde van een 
object moeten kunnen overzien en dat zij slechts bij uit
zondering bij een bepaalde collectie wat langer zullen willen 
stilstaan. 

De vermoeidheid van de toeschouwers wordt dikwijls nog 
vergroot door vele te volle kaders, om niet te spreken van 
verzamelingen, welke niet eens op voor tentoonstellingen 
geschikte bladen of kartons zijn gemonteerd. In het algemeen 
kan worden gesteld dat eigen filatelistische kennis en speur
werk bij de beoordeling zwaarder hebben gewogen dan bij
voorbeeld elk der factoren zeldzaamheid of volledigheid van 

17. een kunstvoorwerp van de Haagsche Philatelisten Vereeniging 
18. een verguld-zilveren Uphilex-medaille van ir. A. G. Ferf 
19. een verguld-zilveren verenlgingstentoonstellingsmedaille van de 

Ned. Ver. van Aero-Philatelisten „De Vliegende Hollander" 
20. een verzilverde verenigingstentoonstellingsmedaille van de Ned. 

Ver. van Aero-Philatelisten „De Vliegende Hollander" 
21. een bronzen verenigingstentoonstellingsmedaille van de Ned. 

Ver. van Aero-Philatelisten ,,De Vliegende Hollander" 
22. een verzilverde verenigingsmedaille van de Amsterdamsche 

Ver. „De Philatelist" 
23. een verguld-zilveren tentoonstellingsmedaille van de I.V. „Phi-

latelica" 
24. een zilveren tentoonstellingsmedaille van de I.V. „Philate-

lica" 
25. een kunstvoorwerp van de heer P. L. Backer (Phdlatelica) 
26. een verguld-zilveren Uphilex-medaille van A. W. L. Talma 

Stheeman. 

een verzameling. Ten aanzien van sommige inzendingen heeft 
de jury enige opmerkingen gemaakt die afzonderlijk aan de 
betrokkenen zijn toegezonden. 

Aangezien aan de inzenders geen lijst van de door de FIP 
gediskwalificeerde uitgiÉten was verstrekt, is deze lijst dit
maal nog buiten beschouwing gelaten. De jury was van 
mening, dat tot combinatie van afzonderlijk aangemelde 
inzendingen in het algemeen slechts moest worden over
gegaan wanneer er een nauw verband tussen bestond. In een 
enkel geval heeft zij twee belangrijke inzendingen van ver
schillende Engelse koloniën gezamenlijk bekroond. In een 
ander geval heeft zij twee kleine inzendingen, die logischer
wijs hadden moeten worden samengevoegd, afzonderlijk be
oordeeld aangezien de inzender, daartoe gerechtigd door het 
tentoonstellingsreglement, combinatie had afgewezen. Zij wil 
een dergelijke reglementsbepaling voor de toekomst ontraden. 

Bij de literatuur heeft de jury de wijze van opdienen in 
verband met de daaraan verbonden financiële aspecten 
minder zwaar laten wegen, maar de smakelijkheid van het 
gerecht speelt hier zeker geen geringere rol dan de voed
zaamheid. 

Tenslotte volgt hier nog een samenvatting van het aantal 
inzendingen en van de toegekende bekroningen (eerste getal 
in elke kolom) en eventueel daaraan verbonden ereprijzen 
(tweede getal): 

2 3 I 
§ I SS 2S Ä gS § o, 3ä̂  
< u >N O'S N oS n a UA 

Traditionele 
verzamelingen 136 6+4 8+6 7+2 15+3 24+1 24+3 23 29 
Thematische 
verzamelingen 6 2 — 1 3+1 4+1 8+2 7 21 18 
Literatuur 9 — 1 — 1 3 4 — a 

Voor de literatuurklasse zijn geen medailles, maar uitslui
tend diploma's voor de gelijknamige categorieën toegekend. 

Prijzen jeugdverzamelingen 
Onder het patronaat van de Stichting voor het PhUatelistisch 

Jeugdwerk in Nederland waren vijftig kaders jeugdverzame
lingen ingezonden, verdeeld over 
groep Al - inzenders tot en met 13 jaar; 
groep A2 - inzenders van 14 en 15 jaar; 
groep B - inzenders van 16 tot en met 18 jaar; 
groep C - inzenders van 19 tot 21 jaar. 
De jury kwam tot de volgende prijsverdeling: 

Jury-
Naam: 
Al 

F. Vrijbergen 
R. van Duyn 
L. Booy 
E. Brouwer 
W. Schumacher 
J. Booy 
W. Vrijhoef 
J. Booy 

Onderwerp: punten: 

Olympische Spelen 
Oude auto's op postzegels 
Nederland (deel van een verz.) 
Zwitserland 
Fauna 
Nederland (deel van een verz.) 
Benelux Koningshuizen 
Europazegels 

72 
70 
65 
65 
64 
61 
61 
60 

Prijs: 

2e 
2e 
3e 
3e 
3e 
3e 
3e 
3e 

Juryrapport van de tentoonstelling 
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A2 
M. Janssen 
A. P. Teune 
J. H. van Bakelen 
A. J. v. d. Graaf 
M. W. de Vos 
W. J. L. Earning 
R. Neijenhuis 
H. van Bakelen 
F. Hendriks 
Th. Jardens 
C. Stoks 
A. P. Teune 

J. H. van Bakelen 
A. Bisseling 
C. Brouwer 

P. P. M. Schnetkamp 
A. Kiggen 
F. A. van Bakelen 
G. Holstege 
J. Schumacker 
J. Ch. V. d. Graaf 
A. J. P. C. Stolk 
L. Booy 
H. Martin 
P. Baudoin 
M. van lersel 
J. G. C. van Enck 
J. A. P. Rompa 
H. N. Schouten 
P. Vlaarkamp 

D. Wallenburg 

Frankrijk (bijzondere zegels) 
Finland 
Zwitserland 
Dieren op postzegels 
Indonesië van 1959 tot 1963 
Ruimtevaart 
Ruimtevaart in landenserie 
Dieren 
Zwitserland 
Dieren 
Indonesië na 1953; bijz. uitg. 
Nederlandse Gelegenheids-
stempels 
Monaco 
Duitsland 
Europazegels 

Griekenland in de oudheid 
Kerstgebeuren op postzegels 
Sport 
Jubileum 1923, variëteiten 
Sport op zegels 
Ruimtevaart 
Flora (deel van een verz.) 
Nederland 
Indonesië 
Sport 
Vatieaan na 1945 
Frankeerzegels type Veth 
Nederland (algemeen) 
Nederland (deel van een verz.) 
Vorstelijke i)ersonen 
op postzegels 
Schepen op postzegels 

C 
I. de Boer De wereld en haar vlaggen 
A.B.J.M.v.d.Burght Tokio 1964 
R. Saarloos Schepen op postzegels 
C. J. Smith Republiek Indonesia 
C. J. A. M. de Witte Nederland (algemeen) 
A. Sintmaartensdijk Ruimtevaart 
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Het resultaat voor de filatelisten 
Wat heeft ons verzamelaars de Uphilex geleerd? In de 

eerste plaats dat met een opstelling zoals die in een ruim 
gebouw mogelijk is, een ieder dat kan uitzoeken wat hem of 
haar interesseert en dit grondig kan bekijken zonder door 
collega's opzij geschoven te worden. Alle hulde aan de or
ganisatoren. Verder, dat het zonder catalogus plus vergroot
glas (om de plattegrond te bestuderen) niet mogelijk was de 
verschillende kaders op te zoeken. Maar eenmaal daarbij ge
komen kon men alles rustig bekijken. Helaas was de felle 
zon een spelbreker, althans waar de zon door de dakramen 
op de kaders scheen. De kaders van vele inzenders waren 
door het comité met geel cellofaan afgeschermd — tot be
houd van de kleuren der zegels, maar voor de bezoekers een 
grote hinder! Sommige vellen en veldelen waren door de 
hitte gescheurd of bolgetrokken terwijl zegels en brieven 
hadden losgelaten. Een goede les voor volgende tentoonstel
lingen: onder géén voorwaarde mag zonlicht op de kaders 
kunnen vallen. Inzenders die een tientje per vierkante meter 
betalen om hun verzamelingen te tonen mogen verwachten, 
dat niet alleen tegen diefstal en vermissing wordt gewaakt, 
doch ook tegen beschadiging van hun — veelal dure — col
lecties door fel zonlicht. 

Voor de organisatoren van de internationale tentoonstelling 
Amphilex in 1967 was het een goede gelegenheid de nieuw 
ontworpen kaders op hun kwaliteiten te beproeven en voor 
de organisatoren van de Uphilex een meevaller om die ka
ders gratis ter beschikking te krijgen! Deze bereidwillgheid 
zal ongetwijfeld een zeer gunstige invloed hebben gehad op 
de kosten van de Uphilex. De geconstateerde „schoonheids
foutjes" van de kaders zullen natuurlijk verbeterd worden. 

En thans de inzenders, wat heeft de Uphilex hun geleerd? 
In de eerste plaats dat de jury zéér hoge eisen heeft gesteld. 
Vooral in de klassen Europa en Bui ten-Europa zyn bekro
ningen gegeven die voor de inzenders zonder meer ontmoedi
gend waren. Het is niet aan ons om kritiek op de jury te 
oefenen. Wij moeten de fout dus gaan zoeken bij de inzen
ders die blijkbaar hun collecties te „licht" hebben opgezet. 
En dat kunnen wij niet zonder meer aannemen. Wij zagen 
collecties die getuigden van een grote kennis van het onder
werp, van een uitvoerige studie van de zegels, van een liefde 
voor de filatelie, kortom verzamelingen die er wezen mogen. 
En die toch een bekroning hebben gekregen die de collecties 
te licht doen zijn voor een internationaal evenement. En dat 
heeft ons toch wel verwonderd. 

Om dit toe te lichten geven wij hieronder een samenvatting 
van inzendingen en beoordelingen in de klassen B en C, die 
bedoeld waren voor verzamelaars, die hun collecties op na
tionaal niveau wilden laten toetsen voor een inzending op 
het internationale vlak. Dus voor die verzamelaars, die 
meenden een gooi te mogen doen voor inzending op de 
Amphilex 67. In de verschillende secties waren de resul
taten als volgt: 

Sectie 

A - Nederland 
B - Europa 
C - Buiten-Europa 
E - Luchtpost 
F - Thematische verza

melingen 
Poststukken, 
poststempels 

Totaal 

ingezonden 
collecties 

15 
28 
14 
6 

49 

16 

128 

bekroond 
met ten 
minste 
zilver 

3 
5 
1 
O 

17 

bekroond 
met 

minder 
dan zilver 

12 
23 
13 
6 

46 

11 

111 

Men moet hierbij weten dat men tenminste zilver moet 
hebben behaald op nationaal niveau om op een internatio
nale tentoonstelling (onder FlP-patronaat) te mogen inzen
den. 

Wij kunnen slechts aannemen, dat de jury voor deze ten
toonstelling de normen heeft verzwaard om — met de Am
philex 67 in het verschiet — daar teleurstellingen te voor
komen. Wij vinden dit — indien het juist is — zeer te be
treuren. De jurybeoordeling dient op nationale tentoonstel
lingen een bepaalde lijn te volgen. Inzenders behoren te we
ten, op welke basis hun verzamelingen zullen worden be
oordeeld. In het bijzonder die filatelisten, die voor het eerst 
op nationaal niveau deelnemen. 

Velen hebben bij hun eerste stap op dit moeilijke pad in 
Utrecht een koude douche gekregen, die hen wellicht zal af
schrikken in de toekomst weer mee te doen. Dit is zeer te 
betreuren, omdat juist de komst van nieuwe inzenders alleen 
het filatelistisch leven in Nederland op het tegenwoordige 
peil kan handhaven. Wij moeten nieuwe collecties blijven 
krijgen om de plaatsen in te nemen van die filatelisten die 
door ouderdom of anderszins ermede ophouden; wij moeten 
beginnende verzamelaars de kans geven hun collecties op 
nationaal niveau en naderhand op het internationale vlak te 
exposeren. Wij moeten deze mensen aanmoedigen, hen hel
pen, hun leren wat te doen, maar hun niet een rood licht 
tonen van ,,verboden weg". Wij nemen onmiddellijk aan dat 
dit nimmer in de bedoeling van de jury heeft gelegen, maar 
het kan de schijn wekken. En wij dienen ervoor te waken 
dat in de beoordelingen opmerkelijke verschillen optreden. 

Om één enkel — anoniem — voorbeeld te noemen; wij 
zagen een inzending in een afdeling die slechts vijf jaar ge
leden bekroond werd met een (diploma ter waarde van) ver
guld zilveren medaille — dus de op-één-na-hoogste-onder-
scheiding, die het nu niet verder dan brons bracht. De ver
zameling had in die jaren enkele bijzondere aanvullingen ge
kregen. De inzender zal zich thans echter wel afvragen, 
waarom zijn collectie, die er naar onze mening echt wel we
zen mag, niet minder dan vier klassen is gedaald! 

Wij geloven, dat hier een terrein braak ligt voor de natio
nale organisaties, namelijk waarborgen te scheppen voor een 
bepaalde continuïteit in beoordelingen op nationaal terrein. 
Als dit gebeurt zal de Uphilex ook op dit gebied tot een goed 
resultaat hebben geleid. 

Waarmede dan opnieuw het nut van nationale tentoon
stellingen zal worden bevestigd. 

H. 
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De inzendingen Nederland 
Nederland en de Overzeese Rijksdelen waren op de Uphilex 

waardig vertegenwoordigd, het beste ongetwijfeld in de Ere-
hof. 

Het Nederlandse Postmuseum had van de eerste emissies 
égi^ een indrukwekkende samenvatting samengesteld die niet 
jP "̂ nagelaten heeft op de bezoekers een diepe indruk te maken. 

Van de emissies 1852, 1864 en 1891 waren verschillende 
proeven, zegels en zelfs gehele vellen tentoongesteld. De 

LB, Kroningsgulden van 1898 en de daarna verschenen hoge 
mi" waarden toonden duidelijk de verschillen tussen de Kronings

gulden en het „normale" type van de eengulden-waarde. 
Vervolgens waren de ontwerpen van de jubileumemissie 1913 
te bewonderen samen met de zegels. 

L Maar ook de Telegramzegels — een niet dikwijls getoonde 
jÊ^i, emissie — waren met proeven en grote veldelen aanwezig. 
^' Van Nederlands-Indië werden, evenals op de „WIPA", de 

kleurproeven en de plaatreconstructie van Warren getoond, 
'een zeer interessant gebied. Suriname was vertegenwoordigd 
met de zogenaamde „kroontjesporten" van 1911, de 10 op 30 
cent en de 10 op 50 cent, met duidelijke kenmerken van 
echtheid alsmede enkele vervalsingen om de verschillen te 
laten zien. Voorts de Do.X.-luchtpostzegels van 1931 met de 
bekende opdrukfout Do zonder punt. 

Het was jammer dat deze inzending dadelijk na de opening 
uit vrees voor ernstige beschadiging naar de begane grond 
achter het postkantoor moest verhuizen daar het felle zon
licht op de bovenverdieping vrij spel had. Door de grote 
toeloop bij het postkantoor was de inzending niet steeds goed 
bereikbaar, zodat de belangstelling kleiner was dan op grond 
van het getoonde was gerechtvaardigd. 

De alom bekende - wij mogen zonder overdrijving zeggen -
beroemde verzameling Nederland en Overzee van Jan Poulie 
prijkte eveneens in de Erehof. Wat deze rasfilatelist in de 
jaren heeft bijeengebracht zal wel nimmer overtroffen 
kimnen worden. Het is steeds weer een genot deze collectie 
te mogen bewonderen en te ervaren wat uit jarenlang speur
werk en liefde voor de hobby kan worden bereikt. 

De bekende Britse Nederlandverzamelaar Ewart Gerrish 
PRPSL. toonde eveneens in de Erehof een interessante ver
zameling Nederland emissie 1891 met proeven, stempels en 
poststukken. 

Van de juryleden waren in de Erehof opgesteld een ver
zameling „Nederland anders" van mr. H. J. Bemsen, een col
lectie die, zoals de beschrijving aangeeft inderdaad „anders" 
was dan de meeste Nederlandverzamelingen; de Porten van 
Nederland werden door drs. A. M. A. van der Willigen 
getoond en wel hoe sinds 1870 het beporten is geschied, een 
leerzame verzameling met een groot aantal brieven en brief-
stukken. 

In de perskamer van de Julianahal te Utrecht vond in 
de vroege ochtend van de 14de mei 1966 een uiterst korte 
maar niettemin verheugende plechtigheid plaats: de huldi
ging van de dertigduizendste abonnee van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

Ten overstaan van een illuster gezelschap begroette daar 
de voorzitter van de Raad van Beheer, de heer L. H. Tho-
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De concurrentieklasse had minder uitschieters dan we op 
nationale tentoonstellingen gewend zijn. De internationaal al 
hoog bekroonde collectie Nederland en Overzee van de heer 
M. J. A. M. Janssen had terecht goud verdiend. In het 
bijzonder de proeven zijn in opmerkelijk ruime mate ver
tegenwoordigd en nog niet eerder in een zo grote hoeveelheid 
en verscheidenheid getoond. Een nieuweling in deze klasse, 
zich noemende „Minou Martine", had zich op de afstempe
lingen van Nederland 'toegelegd en was gekomen met een 
opmerkelijke collectie. Deze verzamelaar zal in de toekomst 
nog wel meer van zich doen spreken; zijn collectie is dan ook 
nog niet compleet, er ontbreken nog wel enkele moeilijke 
topstukken. Met goud naar onze mening aan de zeer royale 
kant bekroond. 

Een eveneens al internationaal getoonde collectie van de 
bekende Deen Richard Boyer met verschillende plaatrecon
structies van de eerste emissie verwierf verguld zilver — 
terecht. De verzameling getuigt van een intensief speurwerk 
en een grote liefde voor details. De gespecialiseerde collectie 
van Nederland met typen, tandingen, plaat- en andere fouten 
van de Hilversummer H. J. C. van Beek kreeg zilver evenals 
de plaatreconstructies Nederland eerste emissie van de heer 
H. A. Lyppens. Een opmerkelijke studieverzameling van de 
porten 1911 van Suriname van de heer V. H, C. J. Thaels 
werd met verguld zilver beloond. 

Dr ankmaker, achter welk pseudoniem de Bossche apothe
ker Cleij zich slechts ten dele kan verschuilen, was met een 
leerzame collectie over de derde emissie verschenen. Het doet 
ons goed, dat deze bekende filatelist na zijn afronding van 
de tweede emissie, nu aan een volgende is begonnen. Terecht 
met zilver beloond. De Brit R. H. Macmillan had een zeer 
gespecialiseerde collectie over de wapenzegels uitgestald met 
de verschillende papiersoorten, gebruikte stempels en de 
briefkaarten met een afdruk van deze zegels. Met groot brons 
slechts karig beloond. 

Een verrassing was de plaatreconstructie van de eerste 
emissie van Nederlands-Indië van de heer W. J. A. Arratoon. 
Bekroond met zilver. De bekende Leidse verzamelaar J. A. D. 
Krajenbrink kreeg groot brons voor de beporting van de 
na-oorlogse Indische brieven evenals de eerder genoemde 
Haarlemmer W. J. A. Arratoon voor zijn portzegels Indië. 
Voor een bronzen medaille kwamen in aanmerking de heren 
T. Vrijdag, Japanse bezetting van Nederlands-Indië 1943-1945; 
W. K. Erfman met een speciale studie over Suriname en 
B. C. van Tienhoven met een speciale collectie Nederland. 
Tenslotte werd de portverzameling Nederland van L. Gold-
hoom met een diploma gehonoreerd. Vier inzenders kregen 
geen bekroning. 

Het resultaat van de tentoonstelling als voorbereiding voor 
een internationale tentoonstelling is teleurstellend geweest. 
In de „promotieklassen" B en C kregen van de 15 collecties 
slechts drie een bekroning van zilver of hoger. Wij vragen 
ons af welke wegen onze verzamelaars moeten inslaan om 
hun collecties op internationaal niveau te brengen. H. 

len, de Eindhovense binnenhuisarchitect W. M. Lebesque, 
wiens aanmelding als 30.000ste door de administrateur was 
ontvangen. 

De heer Tholen memoreerde in zijn toespraak de snelle 
groei van het Maandblad, dat — voortspruitend uit het be
scheiden verenigingsblad van nauwelijks een decennium ge
leden — in enkele jaren tij ds van 20.000 op nu al ver over 
de 30.000 lezers kwam. Hij beschouwde des heren Lebesques 
abonnement als een van de mijlpalen op de weg naar verdere 
ontplooiing van ons tijdschrift en bood de nieuwe abonnee 
ter herinnering aan deze mijlpaal een fraai stockboek aan. 

Getuigen van deze gebeurtenis waren onder anderen de 
secretaris van de Raad van Beheer, mr. A. van der Flier, 
de voorzitter van het Tentoonstellingscomité van de Uphi
lex, de heer P. O. M. van Hasselt en de voorzitter van de 
AIJP, de heer Pierre Seguy. 

De heer Lebesque die glunderend de consequenties van 
dit voor hem zo gelukkig toeval accepteerde, werd vervol
gens door de heer Van der Flier over de Uphilex-tentoon
stelling rondgeleid. Hij moest echter de uitnodiging de rest 



Gebruikte jubileumzegels 1923 van Curasao 

Zoals men weet zijn echt gebruikte jubileumzegels van 
Curagao, uitgifte 1923, met duidelijke leesbare datum (die 
lopen kan van augustus 1923 tot eind april 1924, gezocht en 
zeldzaam. Vooral de hoogste twee waarden, de 2V« en 
5 gulden, zijn moeilijk te vinden. 

Onlangs zijn aan de Bondskeuringsdienst ter keuring 
voorgelegd exemplaren met afstempeling CURAQAO 
7.10.23. De 5 gulden wordt hierbij afgebeeld. Aan de echt
heid van deze afstempeling wordt op verschillende gronden 
getwijfeld. 

Verzamelaars, die in het bezit zijn van jubileumzegels 
van Curagao, die op dezelfde dag, dus op 7 oktober 1923, 
zijn afgestempeld, worden verzocht deze exemplaren toe 
te zenden aan het hoofd van de Bondskeuringsdienst, mr. 
G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage. Die 
zegels zullen dan zonder kosten worden gekeurd; zij zullen 
aangetekend (met filatelistische frankering!) en met ver
goeding van gemaakte portokosten, worden geretourneerd. 

'JZ ZJL 
^ïp^&^ 
4 ' ^ ^ ^ ^ 

'n£ 
B ^ ^ 

^r^/" 
im 

m^ 
£ i 

~'iL 
^ 

hJK. IK. 

y 

'r^ 

hJLi 

■■=-

1 

i 

( 
1 

■ 

k & ^ 

Nog een Nederlandse zegel 
„op de gom gedrukt"! 

In het januarinummer van het Maandblad heb ik de ma
rinierszegel van 18 cent, „gedrukt op de gom", beschre
ven en erbij vermeld dat een dergelijke variëteit bij de ze
gels van ons land nog niet eerder was gepubliceerd. 

Daarop zijn in het maartnummer in de rubriek „Neder
land" nog enkele zegels met druk op de gomzijde (of cor
recter gezegd: met gom op de bedrukte zijde!) gemeld, 
maar deze meldingen hebben de toets der kritiek niet kun

van de 54ste Filatelistendag te gast te zijn van de Raad 
van Beheer afslaan. Het wel en wee van zijn twee zaken 
voor interieurverzorging en oosterse tapijten, een in Eind
hoven en een in Tilburg, maakte zijn aanwezigheid daar 
noodzakelijk. 

Onze nieuwe lezer, 45 jaar, gehuwd, vijf kinderen, heeft 
van jongs af aan grote belangstelling voor de filatelie. De 
door hem voortgezette verzameling van zijn grootvader 
ging helaas bij het bombardement van Eindhoven, op 6 
december 1942, verloren. Een voorlopig einde van zijn lief
hebberij ! 

Sinds vijf jaar bezoekt de heer Lebesque voor zijn zaken 
tweemaal per jaar het MiddenOosten en door de vragen 
van vrienden om postzegels herleefde zijn belangstelling. 
Sinds een half jaar heeft hij energiek en enthousiast zijn 
hobby weer opgevat en verzamelt hij behalve Benelux, de 
Verenigde Naties te New York en Israël. Hij beschouwt de 
filatelie zuiver als sport en bedrijft deze uitsluitend voor 
zijn genoegen. Een genoegen dat door zijn echtgenote wordt 
gedeeld, want haar gemaal is veel huiselijker geworden 
en minder verkleefd aan de televisie. 
De heer Lebesque leest het Maandblad met plezier want 
dit tijdschrift is door zijn opzet en zijn opmaak veel ge
makkelijker leesbaar dan de buitenlandse vaktijdschriften. 

nen doorstaan, getuige het bericht van het Bondsdocumen
tatiecentrum op bladzijde 175 van het aprilnummer. 

En tóch is er thans een veel oudere zegel voor de dag 
gekomen, die wel degelijk op de gom (dus niet op het 
papier) is gedrukt, namelijk de I2V2 cent van de zoge
naamde „bevrijdingsserie", uitgifte 1944/1946, speciale cata
logus nummer 434. 

Het is de heer J. H. van Krieken te Schiedam die van 
deze ongetwijfeld zeer zeldzame afwijking twee exempla
ren bezit, waarvan hij er één aan de Bondskeuringsdienst 
heeft gezonden, die de echtheid onomstotelijk heeft vast
gesteld. 

De zegels zijn indertijd door de eigenaar bij de post te 
Rheden gekocht; hij ontdekte de afwijking echter pas enige 
weken later, zodat er geen mogelijkheid bestond de overige 
exemplaren van het vel te achterhalen. Mogelijk zijn deze 
alle in het normale verkeer opgebruikt waarbij dan de lijm
pot te hulp moet zijn geroepen, want de zegels hebben aan 
de achterkant natuurlijk geen gom. Misschien ook zijn er 
hier of daar nog wel enkele ongebruikte exemplaren van 
dit vel bewaard gebleven. 

In het januarinummer heb ik geschreven dat de va
riëteit „druk op de gom" vooral in Engeland is voorgeko
men en het is dan ook zeker een aardige bevestiging van 
deze bewering, dat de 12V2 cent „bevrijding" in Engeland 
is gedrukt! Immers deze waarde maakt deel uit van de 
serie die in opdracht van onze regering, die toen in Londen 
zetelde, bij Bradbury, Wilkinson & Co. te New Malden is 
gedrukt. 

MR. G. W. A. DE VEER. 

IMRE VÄRADI overleden 
Te Boedapest is op 5 mei 1966 plotseling overleden Imre 

Väradi en daarmee is zowel aan de Hongaarse als aan de 
internationale filatelistische wereld een vooraanstaand or
ganisator ontvallen. 

De in 1899 geboren Väradi — van huis uit verzekerings
specialist — bekleedde in het verenigingsleven tal van func
ties; hij was een van de oprichters en de eerste voorzitter 
van de Hongaarse federatie van filatelistenverenigingen, 
voorts medeoprichter en vicevoorzitter van de Associa
tion Internationale des Journalistes Philatéliques  AIJP, 
president van de filatelistische organisatie van jaarbeurs
steden „Intermess", hoofdredacteur van het Hongaarse fila
telistische maandblad, lid van de redactieraad van „A Ma
gyar Bélyegek Monografiéja", de in het meinummer be
sproken monografie van de Hongaarse Postzegels, van ouds 
enthousiast medewerker van de FIP en een bekend auteur 
over postzegels. 

Ook als verzamelaar genoot hij aanzien. Op verschillende 
nationale en internationale tentoonstellingen werden zijn 
inzendingen bekroond. 

Zijn vele Nederlandse vrienden beschouwen zijn heen
gaan als een groot verlies; zij zullen aan zijn sympathieke, 
dynamische persoonlijkheid een goede herinnering bewaren. 
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WAT KOST NU EIGENLIJK DIE (NIEUWE) ZEGEL? (D 

Hebt u zich wel eens afgevraagd, wanneer u een nieuwe postzegel 
in de winkel koopt of bij abonnement van uw vereniging of vaste 
leverancier ontvangt, wat nu de werkelijke waarde van die zegel is? 
Met andere woorden, welk bedrag men moet betalen in het land 
van uitgifte? En wat de munteenheid is, hoe deze is onderverdeeld, 
welke binding er is met andere muntstelsels? En ook of de vraag
prijs wel redelijk is? Want wat weten de meeste verzamelaars van 
wat het geld in het land van uitgifte waard is? Wanneer men enkele 
landen verzamelt, weet men wel het antwoord op de meeste vragen. 
Maar hoe gaat het de thematische verzamelaar, die niet per land 
maar per motief een verzameling aanlegt? De ene week krijgt hij 
zegels uit een Europees land, de volgende uit Afrika, waar vele 
„nieuwe" landen aan de verlangens van de motiefverzamelaars 
maar al te graag voldoen door werkelijk fraaie series uit te geven. 

Om aan onze lezers een inzicht in de werkelijke waarde van de 
nieuwe zegels te geven, zullen wij de munteenheden van de ver
schillende landen per continent opsommen met ook de onderver
deling van de munt, de prijs in guldens per eenheid (afgerond op 
halve centen) en ook het monetaire gebied van dat land. Om een 
voorbeeld te geven, Engels monetair gebied betekent, dat het land 
een binding met Engeland heeft en de munt — al dan niet op 
bepaalde voorwaarden — in Engels geld omwisselbaar is. Dit be
tekent dat de munt van dat land in koers omhoog èn omlaag gaat 
met het Engelse Pond, al zijn er natuurlijk uitzoruieringen, die deze 
regel bevestigen. Maar het geeft wèl aan, dat er een bepaalde sta
biliteit in de waarde is. 

Als gemakkelijkst gebied willen wij dit keer beginnen met: 
Europa 

Wij geven eerst het land, dan de munteenheid, de onder
verdeling daarvan, de (tegen)waarde in guldens en centen 
en tenslotte een eventueel monetair gebied, dus de binding 
met een ander land. 

Land 
Albanië 
Andorra 

Azoren 
België 

Bulgarge 
Cyprus 
Denemarken 

Duitsland (Oost-) 

Duitsland (West-) 

Eire (Ierse 
Republiek 

Munt 
Lek 
Peseta 
Franse Frank 
Escudo 
Belgische 
Frank 
Lew 
Cyprus Pond 
Deense 
Kroon 
Duitse Mark 
(Oost-) 
Duitse Mark 
(West-) 
Iers Pond 

Verdeeld in 
100 Quintar 
100 Centimos 
100 Centimes 
100 Centavos 

100 Centimes 
100 Stokinki 
1000 Mills 
100 ö r e 

100 Pfennig 

100 Pfennig 

20 Shillings 
= 240 pence 

monetair 
waarde g«bied 

0.07 —1) 
0.06 — 
0.73 — 
0.125 

0.07 
3.09 

10.14 
0.52 

1.63 

0.905 

10.14 

Port. 

- ^ ) 
Eng. 

Land 
Finland 
Frankrijk 
Gibraltar 

Griekenland 
Groot- Brittannië 
en Noord-Ierland 
Honga#*ije 
Italië 
Joegoslavië 
Liechtenstein 

Luxemburg 

Malta 

Monaco 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Roemc^ë 
San Marino 
Sovjet-Unie 
Spanje 
Tsjechoslowakije 

Turkije 

'Vaticaan(stad) 

Ilsland 

Zweden 

Zwitserland 

Munt 
Finse Mark 
Franse Frank 
Gibraltar 
Pond 
Drachme 
Pond 
Sterling 
Forinit 
Lire 
Dinar 
Zwitserse 
Frank 
Luxemburgse 
Frank 
Malthezer 
Pond 
Franse Frank 
Noorse Kroon 
Schilling 
Zloty 
Escudo 
Leu 
Lire 
Roebel 
Peseta 
Tsjechische 
Kroon 
Turks Pond 

Vaticaanse 
Lire 
IJslandse 
Kroon 
Zweedse 
Kroon 
Zwitserse 
Frank 

Verdeeld in 
100 Pennis 
100 Centimes 
20 Shillings 
= 240 pence 

100 Lepta 
20 Shillings 
= 240 pence 

100 Filler 
100 Centesimi 
100 Paras 
100 Rappen 

monetair 
waarde gebied 

1.13 
0.73 

10.14 

0.12 
10.14 

20 Shillings 
= 240 pence 

100 Centimes 
100 Ore 
100 Groschen 
100 Groszy 
lOO Oenitavos 
lOOBani 
100 Centesimi 
100 Kopeken 
100 Centimos 
100 Heller 

100 Kurus 
= 4000 Paras 

100 Centesimi 

100 Aurar 
100 o r e 

100 Rappen 

0.08 
0.70 

Eng. 

0.31 —«) 
0.006 ~ 
0.003 — 
0.83 — 

100 Centimes 0.07 Belg. 

10.14 Eng. 

0.73 
0.51 
0.14 
0.905 
0.125 
0.60 
0.006 
4.02 
0.06 
Ql.50 

0.40 — 

0.006 Ital. 

Fr. 

- » ) 
Ital. 

Eng. 

0.83 — 

Is het u in deze lijst opgevallen, dat IJsland behoort tot het 
Engelse monetaire gebied? Op het eerste gezicht zou men zeg
gen, dat het tot Noorwegen of Denemarken zou horen. 

(Wordt vervolgd) 

Eng. 

1) voor toerisme 150 percent toeslag. 
2) voor toerisme ƒ 1.81. 
3) voor nlet-commerciële transacties (dus niet voor postzegels) geldt 
een koers van ƒ 0.86. 
4) voor niet-commerciële transacties, onder andere reisverkeer geldt 
een koers van ƒ 0.15. 
5) toeristenkoers ƒ 0.30. 

Contactgroep Griekenland 

Evenals er voor verscheidene andere landen of gebie
den al kringen van verzamelaars bestaan, is er sinds 
enige tijd ook een groep van verzamelaars die zich speciaal 
bezighoudt met het verzamelen en bestuderen van de ze
gels van Griekenland en de Griekse gebieden. 

Daar deze groep nog erg klein is, zijn de activiteiten 
uiteraard nog niet omvangrijk. Om tot verdere ontplooiing 
te komen willen wij alle verzamelaars van Griekenland en 
de Griekse gebieden opwekken zich voor deze groep aan 
te melden. Het ligt namelijk in de bedoeling bij een vol
doend aantal deelnemers zo spoedig mogelijk een bijeen
komst te beleggen. 

Hoofddoel zal hierbij zijn om, na een interessante lezing 
met fraaie dia's, met elkaar van gedachten te wisselen 

en volop gelegenheid te hebben te ruilen. Ook ontvangen wij 
erg graag zoveel mogelijk materiaal zoals ruilboekjes met 
zegels, brieven, poststukken, kortom alles wat op Grieken
land en de Griekse gebieden betrekking heeft. 

Denkt u niet: „Wat ik heb liggen kunnen ze toch niet 
gebruiken." Immers een gespecialiseerde verzamelaar 
is dikwijls bijzonder blij met bijvoorbeeld een poststempel 
waarvoor een ander geen belangstelling heeft. 

Mogen wij op uw medewerking rekenen? Correspon
dentie en verzoeken om inlichtingen kunnen worden gezon
den aan 

H. C. VAN GINHOVEN, 
Kanaalstraat 151, 
Lisse. 
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Tsjechische locomotievenseries 

Als variant op het oude recept „elk uur een lepel" schij
nen de Tsjechoslowaakse posterijen nu uit te gaan van 
het recept: „elke tien jaar een locomotievenserie". In 
1956 was er een aanleiding voor: het L.I.M.congres in 
Praag (L.I.M. = Livret International des trains de Mar
chandises, de vaststelling van de internationale dienstrege
ling van de goederentreinen). Aan dit congres wijdt de 
eerstedagenvelop van 1956 (afbeelding 1) zijn vignet. Op de 
andere eerstedagenvelop van 1956 (afbeelding 2) wordt 
vermeld dat in 1841 de eerste trein op het tegenwoordige 
Tsjechische grondgebied reed en wel van Breslav naar 
Prerov. 

Prerov (Duits Prerau) ligt midden in Moravië; het is 
nog steeds een spoorwegknooppunt. Breslav moet u niet 
verwarren met het Duitse Breslau (thans Pools: Wroclaw) 
in Silezië. Het is het Tsjechische grensstation, want eigen
lijk reed deze eerste trein van Prerov naar Wenen. Maar 
het buitenlandse traject noemde men niet, men vierde al
leen het jubileum van het Tsjechische gedeelte van deze 
eerste spoorlijn. 

Helemaal de eerste lijn was het trouwens alleen in de 
zin van „traject met stoomtractie". Want veel eerder, al 
in 1827, bestond er tussen Budejovice (Budweiss) en Ge
münden in Oostenrijk een interlokale spoorweg met paar
dentractie. 

De eerste locomotief van Prerau naar Wenen was de 
Ajax, in Engeland gebouwd, die wordt afgebeeld op de 
20 h. van de serie van 1966 (afbeeldmg 3) Op het eerste 
gezicht lijkt hij veel op de locomotief die is afgebeeld op 
de eerstedagenvelop van 1956, maar als u naar het aantal 
assen kijkt ziet u toch wel grote verschillen. Bij welke van 
de twee afbeeldingen een „dichterlijke vrijheid" begaan 
is en welke de werkelijkheid toont kan ik u helaas niet 
zeggen. Wel was de herkomst van de tekening op de eer
stedagenvelop van 1956 op te sporen: het speciale stempel 
van Prerau in 1941 toen de PTT van het protectoraat aan 
het honderdjarig bestaan van deze spoorlijn een jubileum
stempel wijdde (afbeelding 4). 

De locomotief op de eerstedagenvelop van 1966 vertoont 
althans wat de pijp betreft veel gelijkenis met de locomo
tief „Zbraslav" op de 10 h. van de serie van 1956. Doch 
ook hier blijkt bij nauwkeurige beschouwing van de assen 
weer een verschil: in 1956 twee loopassen en één drijfas, 
in 1966 net andersom. Hoe het werkelijk was? Ik ben er 
helaas nog niet achter! 

De moderne locomotieven zijn met hun registratienum
mer aangeduid. De eerste drie cijfers — in 1966 groot ge
drukt en in 1956 bij de waarden van 40 h af vermeld — 
geven het type; de daarop volgende alleen in 1966 in klei
nere cijfers vermelde getallen het serienummer. Deze 
typeaanduiding is als volgt samengesteld: het eerste 
cijfer vermeldt het aantal gekoppelde assen ( vier of vijf 
op de afgebeelde zegels). Het volgende cijfer, verhoogd met 
3 en vermenigvuldigd met 10, geeft de maximaal toegela
ten snelheid aan (de goederentreinlocomotief op de 60 h. 
mag dus 50 kilometer, de sneltreinlocomotief op de 1, K. 
120 kilometer per uur rijden (afbeelding 5). Het derde cijfer 

PBARjt e 18 XI loa» 

Max. A' Tan dax Plier 
69. TortalaaJi 
Xa Haye 
Hollande 

4 
tenslotte geeft het gewicht (adhesie) per gekoppelde as 
aan. 

De tegenwoordige Tsjechische locomotieven worden 
natuurlijk niet meer uit Engeland geïmporteerd. De 
Skodafabrieken hebben zich op de bouw van elektrische, 
de CKDlocomotievenfabriek op dieselloc's gespecialiseerd. 
De laatste fabriek werkt veel voor export, onder andere 
naar Rusland waar de op de 2, K. afgebeelde dieselloc 
onder nummer Ch.M.E.3 rijdt, speciaal voor goederentreinen. 
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1841 
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OPBRENGSTEN VAN TOPSTUKKEN DE EERSTE KLM-LUCHTPOST 
Harmer Rooke & Co, Ltd. (thans Stanley Gibbons Auctions 
Ltd.)> Londen 

Op een tweetal veilingen in februari en maart 1966 wer
den ettelijke bijzondere zegels en poststukken verkocht. 
Enkele zeldzame topstukken brachten hoge prijzen op: 

CYPRUS 
1924-1929 £5, zwart op geel, ongebruikt, perfect, 

Yvert nummer 104 £250 
ITALIAANS SOMALILAND 
1934 25 c. luchtpost met opdruk „Servicio aereo spe

ciale", tezamen met verschillende andere zegels 
op envelop, met bijzonder stempel, Yvert lucht
post 6A, Yvert 188 £110 

GIBRALTAR 
1921-1932 £5, violet en zwart, ongebruikt, zonder plak

ker, perfect, Yvert 90 £160 
BRITS OOSTAFRIKA EN OEGANDA 
1921-1922 50 r., groen en rood, ongebruikt, uitstekend, 

Yvert 166 £250 
NIGER COAST 
1893 5 sh. opdruk diagonaal op 2 p. en opdruk ,.Oil 

Rivers", ongebruikt met gom, redelijke kwaliteit, 
Yvert 15 £210 

TSJECHOSLOWAKIJE 
1920 luchtpostserie van drie zegels, ongetand op enve

lop, duidelijk gedateerde stempels, kantstukken, 
Yvert luchtpost 1, 2 en 3 £12 

NEDERLAND 
1852 10 c. strip van vier op brief naar Londen, met 

kaststempel „Franco" £52 
SURINAME 
1931 Complete serie „DO X", op brief met speciale 

stempels £30 

Eind maart werden door de Londense firma zegels en 
poststukken uit Scandinavië geveild. Een aantal kavels werd 
opgehouden. Ook bij deze verkoop was enige voorkeur voor 
briefstukken en blokken merkbaar. Opbrengsten van enkele 
topstukken: 

DENEMARKEN 
1864 8 Skilling, olijf, ongebruikt blok van vijftien ze

gels, enkele met afwijkingen, hoekstuk van vel, 
Yvert 14 £225 

NOORWEGEN 
1855 4 Skilling, blauw, verticaal blok van acht zegels 

op brief; blok slecht gesneden, gevouwen en ge
scheurd, Yvert 1 £160 

1856 8 Skilling, karmijn, blok van zes zegels, bijna ge-
lieel met originele gom, Yvert 5 £480 

ZWEDEN 
1855 3 Skilling, blauwgroen, hoek met blinde perfora

tie, mooi stempel, Yvert 1 £350 
1858 9 öre, bruinviolet, ongebruikt blok van zes zegels, 

enkele plakkers, Yvert 7 £450 

De opsporing van een brief die deel heeft uitgemaakt van 
de eerste luchtpostzending van de KLM naar Engeland — 
blijkens het verslag in het aprilnummer van het Maandblad 
van dit jaar, bladzijde 174 en 175 door W. baron Six van 
Oterleek met redelijk resultaat verricht — heeft in de lezers
kring enige interessante reacties gewekt. 

De heer A. Filius te Aalsmeer schrijft: 
„In mijn verzameling bevindt zich een stuk van Amster

dam naar Harwich, afstempeling Amsterdam 5-7-1920, aan-
tekenstrookje ASD 179. Geen aankomststempel London, wel 
Harwich 6 JY 20. Op dit stuk komt ook het rode Air Mail 
Express-stempel voor. 

Volgens een bij de brief ingesloten kranteberichtje uit 
1920 werden er in Amsterdam 150 gewone brieven en 10 
aangetekende brieven verzonden; de rest kwam uit de 
provincie." 

Wij danken de heer Filius voor zijn aanvullende medede
lingen. 

De plezierige emotie van een weerzien en van een goe
de herinnering uit vroeger tijd klinken door in de brief die 
de heer H. C. Lotsy uit 's-Gravenhage ons schreef: 

„Naar aanleiding van het gepubliceerde in ons Maand
blad van april 1966 kan ik u mededelen dat het hand
schrift van mij afkomstig is. 

Ik kende in Londen Witte die met mij gediend heeft bij 
de eerste Compagnie (depot) Grenadiers van 1914-1916 on
der leiding van de eerste luitenant van het Nederlands-
Indische leger, jonkheer Laman Trip. 

In de brief heeft een cheque gezeten voor de aankoop 
van een Douglas 2 3/4 P.K.-motorrijwiel. Ik heb na veel 
moeite dit rijwiel gekregen. 

Als ik het goed zie, is de achterzijde van de envelop 
afgeknipt. Anders was mijn adres erop gevonden." 

De heer Lotsy, Haags filatelist van de oude stempel, 
sinds vele jaren lezer van het Maandblad, vertelde ons des
gevraagd nog, dat het notitieboekje, waarin hij nauwkeurig 
zijn verzonden brieven aantekende, in de oorlog verloren 
is gegaan. Had dit nog bestaan, dan was onomstotelijk vast
gesteld dat de brief al of niet tot de eerste luchtpostzending 
had behoord. De heer Lotsy is er echter persoonlijk van 
overtuigd dat het zo is, en dit strekke dan de heer Six van 
Oterleek tot aanvullend bewijs. 

BOEKENPLANK 

Legaat voor het postmuseum 
Bij testamentaire beschikking is de collectie zegels van de 

Japanse bezetting van Nederlands-Indië van de begin maart 
overleden heer C. D. Ricardo te 's-Gravenhage aan het Ne
derlands Postmuseum vermaakt. Voor zover bekend is dit de 
volledigste en meest gedocumenteerde verzameling over dit 
onderwerp. 

TOPSTUK! 
De foutdruk 9 cent zonder waarde-inschrift (Speciale Ca

talogus nummer 181 Af) in paar met normaal exemplaar, 
postfris, bracht op de op 24 mei gehouden 415e veiling 
van J. L. van Dieten te 's-Gravenhage ƒ 5.600,— + I2V2 
percent op. De koper van dit paartje, dat op de Uphilex werd 
tentoongesteld, betaalde dus in totaal ƒ 6.300,— . 

RUIMTEVAARTCATALOGUS, Sieger-Verlag, Lorch; prys 
DM 5.50. 

De bekende uitgeverij Sieger heeft de vierde druk uit
gegeven van zijn Ruimtevaartcatalogus. In vergelijking met 
de derde druk is de catalogus ongeveer 50 percent uitge
breid tot 323 pagina's. Er staan ruim 4000 noteringen in 
voor ongebruikte als wel voor gebruikte zegels benevens 
eerstedagcouverten. Een bijzonder handig naslagwerkje 
voor de verzamelaars van dit gebied, maar tevens voor alle 
anderen van belang door de zeer vele gegevens die men 
aantreft over de afgebeelde zegels. Het geheel wordt ge
completeerd door een lijst van afgeschoten kunstmanen, 
raketten enzovoort bijgehouden tot 14 oktober 1965. Al met 
al een werkje dat men in vele handen zou wensen vooral 
door de lage prijs van DM 5.50. Eventueel rechtstreeks te 
bestellen bij de uitgeverij Sieger-Verlag te Lorch/Württem-
berg; postgiro Stuttgart 4562. 

R. TOCILA. 
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WIJ ONTVINGEN 
UPHILEX-CATALOGUS; catalogus van de Nationale Post
zegeltentoonstelling ter gelegenheid van het 60-jarig be
staan van de ITtrechtsche Philatelisten-Vereeniging; 72 
bladzüden + groene katern van 32 bladz^den, formaat 
15 X 21 cm, prfls f 0,75 -|- f 0,25 porto. 

Ofschoon het geen gebruik is in deze rubriek het ver
schijnen van een tentoonstellingscatalogus aan te kondigen, 
is er ditmaal alle aanleiding toe. Want behalve dat dit 
boekje de bij een tentoonstelling behorende opgaven ver
strekt over organisatoren, comité's, reglementen en inzen
dingen, bevat het tevens een belangwekkende bijdrage tot 
de filatelistische literatuur. 

In het op groen papier gedrukte gedeelte zijn namelijk 
een drietal artikelen opgenomen, waarin deskundige schrij
vers facetten van de postale en filatelistische geschiede
nis belichten. 

Het eerste van veel illustraties voorziene artikel, gesig
neerd door „een poststukken- en poststempel verzamelaar", 
heeft tot titel: „Postgeschiedenis en postmerken van de 
stad Utrecht". J. Dekker schrijft vervolgens over „Dertig 
jaar rasterdiepdruk aan de rol". Tabellen, lijsten en een 
foto ronden zijn betoog af. Tenslotte vertelt W. Metzelaar 
iets over zijn onderzoekingen onder het hoofd „Vervalsin
gen Japanse draken geanalyseerd". 

Deze artikelen geven de catalogus een blijvende waarde 
en maken het werkje geschikt voor opneming in vereni
gingsbibliotheken en particuliere literatuurverzamelingen. 

Het secretariaat van de Uphilex beschikt nog over een 
beperkte voorraad van de catalogus. Bestellingen kunnen 
geplaatst worden door middel van overschrijving van ƒ 1,— 
op postrekening nummer 30 28 32 ten name van „Natio
nale Postzegeltentoonstelling Uphilex" te Utrecht. 

VAN PUTTEN'S FDC-CATALOGUS Nederland en overzeese 
gebiedsdelen, 1966, 2e editie; gebrocheerd, klein-offset 
in kartonpapieren bedrukt omslag, formaat 14'/: x 20V< cm, 
56 bladzgden + in het hart vier bladzqden klein-offset 
illustraties; druk „Acca"-drukkerü, Heerhugowaard; prqs 
ƒ 3,50. 

De catalogus geeft een overzicht van alle eerstedag-
stempels, zowel gewone datum- als gelegenheidstempels, 
en vermeldt daarbij of deze voorkomen op brieven, kaar
ten, carnets, maximumkaarten of speciale bladen. De sa
menstellers hebben behalve van de posterijen hier en over
zee, medewerking in de vorm van inlichtingen gehad van 
de comité's Kinderpostzegels en Zomerzegels en van de he
ren Hartog Okker en C. Avezaat. 

De eerste datumstempel die wordt vermeld is die van 
1 januari 1852. Er volgen dan elf bladzijden met 177 cata
logusnummers alvorens de eerste officiële eerstedagenve-
lop met bijzonder stempel — de E 1 — kan worden be
schreven. Van Nederland zijn 293 nummers opgenomen, voor 
het merendeel mét de verschillende stempelvariaties die 
bekend zijn, alsmede met de bijzondere kaarten, als de 
ICEM-kaart, en de maximumkaarten. 

De „voorlopige catalogisering" van Nederlands-Indië 
levert 28 nummers op; van Indonesia is één eerstedagen-
velop opgenomen (1949). Nederlands Nieuw-Guinea is met 
15 nummers vertegenwoordigd, Curagao met 27, de Neder-, 
landse Antillen met 61 en Suriname met 111. Ten slotte wor
den zes zogenaamde meelopers genoemd, terwijl de catalo
gus — bijzonder actueel — besluit met een afwijking op de 
eerstedagenvelop van de Zomerzegels 1966: de officiële en
velop met bijzonder stempel maar zonder rode druk. 

De prijzen worden gequoteerd in twee kolommen: de 
eerste kolom geeft de prijs van stukken met gelegenheid
stempels, de tweede die van de stukken met gewone eerste-
dag-datumstempels aan. „E 1" staat in het werkje geboekt 
voor ƒ 1.000,— respectievelijk voor f 150,—. 

AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 

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

EXPOSITIES: 
- NIEUW: Nederland 1872. Greep uit 

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

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

Indië. 
- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

de schrijfkunst en de brief. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. . 

Hoetvel deze agenda met de meette 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 
19 juni: 
Dinslaken. Internationale ruildag. 

19 juni: 
Castricum. Ruildag in café De Vriendschap, 
georgariiseerd door de Postzegelvereniging 
Castricum. 

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

30 juni; 
Londen. Veiling Stanley Gibbons Auctions 
Ltd. (Harmer Rooke & Co.). Speciale ver
zameling klassiek Frankrijk, waaronder 112 
stukken ,,Ballons Montés". 

7 juli: 
Londen. Veiling Stanley Gibbons Auctions 
Ltd. Brits Columbia en Vancouver Island. 

17 juli: 
Castricum. Ruildag in café De Vriendschap, 
georganiseerd door de Postzegelvereniging 
Castricum. 

21 augustus: 
Castricum. Ruildag in café De Vriendschap. 

24-28 augustus: 
Hannover. Nationale postzegeltentoonstelling 
„Hanaposta" in de Stadthalle; Bondsdagen 
van de Bund Deutscher Philatelisten e.V. 
27-28 augustus: 
Tongeren (België). Postzegeltentoonstelling 
ter gelegenheid van voorverkoop en uitgifte 
van de culturele serie, georganiseerd door 
de Tongerense postzegelvereniging ,,Ambio-
hx" in de feestzaal van het stadhuis. 
3 september: 
Rotterdam. Twaalfde ,,Europoort"-ruildag, 
georganiseerd door de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging in de Blauwe Zaal 
van het Beursgebouw, ingang Meent 110, 
Rotterdam, van 9.00 tot 18.00 uur. Tafel-
reserveringen en inlichtingen bij de heer 
C. de Wit, Crooswijksesingel 29-B, Rotter
dam 11. 

1967 
11-21 mei: 
Amsterdam. AMPHILEX 67, internationale 
postzegeltentoonstelling in het RAI-gebouw. 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RUILDAGEN 

1 
AMSTERDAM/ROTTERDAM 
Kring „Latyns-Amerika" 

In Amsterdam kwamen op 23 april 
1966 zeventien van de nu al 58 deel
nemers tellende Kring van „Latijns-
Amerika-verzamelaars" bijeen. Het is 
een bijzonder geanimeerde middag ge
worden, waarbij doubletten ter waar
de van vele honderden guldens van 
eigenaars verwisselden. 

Ook in Rotterdam was de bijeen
komst op 7 mei evenzeer bijzonder ge
slaagd, al waren daar maar twaalf per
sonen aanwezig. 

Gedurende beide middagen kwam 
haast een ieder tijd tekort om alles te 
bekijken, wat de anderen aan dou
bletten hadden meegebracht. Het gaat 
hier toch om een enorm uitgebreid ver-
zamelgebied van twintig landen en zo 
konden vrijwel allen die op één der 
middagen aanwezig waren zeer tevre
den met rijke „buit" huiswaarts keren, 
ondanks het feit dat men de meesten 
van hen toch tot de behoorlijk gevor
derde verzamelaars kan rekenen. 

De leider van de Kring, de heer 
H. W. Wachter, Azaleastraat 20b, Rot-
terdam-12, is dan ook vast besloten in 
de volgende herfst en winter weer enige 
van dit soort middagen in verschillen
de steden van Nederland te organise
ren, aangezien deze bijeenkomsten bij
zonder goed blijken te passen in het 
kader van de wederzijdse toezending 
van ruilboekjes door de deelnemers 
aan de Kring. 

Vermeldenswaard is nog dat zich ook 
al drie in Zuid-Amerika wonende ver
zamelaars als deelnemer aan de Kring 
hebben opgegeven. 

DELFZIJL 
Ruildag Noord-Nederland en Noord
west-Duitsland 

In de kantine van de N.V. Neder-
landsche Kabelfabrieken te Delfzijl 
werd op 19 mei 1966 een ruildag ge
houden georganiseerd door de Philate-
listenvereniging „NKF" en het Lan
desverband Weser-Ems van de Bund 
Deutscher Philatelisten e.V. Voor deze 
gebeurtenis bestond grote belangstel
ling. Niet alleen was men in groten 
getale uit de provincie Groningen naar 
Delfzijl getrokken, ook van Noord
west-Duitsland uit waren velen — met 
auto's en autobussen — naar de snel
groeiende haven- en industriestad van 
het noorden gekomen. 

De voorzitter van de Philatelisten-
vereniging „NKF", de heer Post, dank
te de directie van de kabelfabriek, die 
niet alleen de kantine voor deze ruil
dag afstond maar ook voor gratis 
koffie zorgde. De heer Post was van 
mening dat het ruilen in groter ver-
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band moet geschieden dan binnen de 
eigen kleine vereniging en verheugde 
zich daarom dat het contact met de 
2e voorzitter van het Landesverband, 
de heer Fischer, tot deze gezamen
lijke ruildag had geleid. 

De heer Fischer zag in deze bijeen
komst een middel tot bevordering van 
de vriendschappelijke betrekkingen en 
stelde vast dat op een dag als deze 
de grenzen waren vervallen. De burge
meester van Delfzijl sloot zich gaarne 
bij deze woorden aan. 

Er is de gehele dag geanimeerd ge
ruild, tussen ouden en jongen en tus
sen Nederlanders en Duitsers. 

Tijdens de bijeenkomst werd nog ver
nomen, dat in de komende herfst in 
Embden een postzegeltentoonstelling 
wordt gehouden, waarbij men hoopt op 
inzendingen uit Noord-Nederland. 

T. de J. 

HEEMSKERK 
Ruildag 

Op 24 april organiseerde de „Post
zegelvereniging Heemskerk" in de 
zaal Flora een ruildag. Ondanks het 
fraaie weer en de concurrentie van de 
Koopmansbeurs in Amsterdam was het 
oen geslaagde bijeenkomst. Er waren 
weliswaar minder handelaren en be
zoekers dan verleden jaar, maar er 
kwamen maar weinig belangstellenden 
zonder zegels en opvallend was, dat 
er veel geruild werd. Ook de enkele 
handelaren waren bijzonder tevreden. 

Voor het bestuur was het bijzonder 
prettig dat de secretaris van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen, de heer C. Muys, een kijkje 
kwam nemen en dat de ruildag vier 
nieuwe leden opleverde. 

WARNSVELD 
Postzegeltentoonstelling 
„Verenigd Europa" 

Op 7, 8 en 9 mei organiseerde 
de Postzegelverzamelaarsvereniging 
„Verenigde Naties/Verenigd Europa" 
ter gelegenheid van haar vijfjarig be
staan, in samenwerking met de Afde
ling „Zutphen en Omstreken" van de 
Europese Beweging, een „Verenigd 
Europa"-postzegeltentoonstelling. 

Op 9 mei werd gezamenlijk de „Dag 
van Europa" gevierd. 

Initiatiefnemer en organisator van 
deze filatelistische manifestatie was de 
heer C. L. Kreijenbroek, erelid van de 
postzegelvereniging en hem komt de 
eer toe van een voortreffelijk geslaag
de expositie in het gebouw van „Chris
telijke Belangen" te Warnsveld. 

Ter inleiding van de opening van de 
tentoonstelling, die door de burgemees

ter van Warnsveld, mr. D. Reitsma, 
op 7 mei geschiedde, spraken de voor
zitter van de afdeling „Zutphen en Om
streken", mr. H. Wijnschenk Dom, en 
de voorzitter van de Postzegelverza
melaarsvereniging W. J. A. F. R. van 
den Clooster baron Sloet tot Everlo. 
De laatste, die kon vaststellen dat in 
vijf jaar de filatelistenclub harder 
vooruitging dan de Europese Bewe
ging in 21 jaar, overhandigde de bur
gervader en de bestuurderen van de 
mede-organiserende vereniging een 
speciale herinneringsenvelop en een 
bijzondere herinneringskaart, gestem
peld te Warnsveld op 9 mei en beide 
in een genummerde oplage van dui
zend stuks tijdens de tentoonstelling 
verkocht. Zij werden ontworpen door 
het verenigingslid J. H. Janssen. 

Onder de vele belangstellenden die 
de opening bijwoonden waren namens 
het bestuur van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen, de heren 
C. G. van Veenendaal en H. L. J. Wei-
dema aanwezig. 

ZWOLLE 
Nationale ruildag 

Op zaterdag 23 april 1966 werd door 
de afdeling Zwolle van de I.V. „Phila-
telica" wederom een nationale ruildag 
georganiseerd. Deze derde ruildag 
werd gehouden in de concertzaal en de 
foyer van de Stadsschouwburg Odeon 
te Zwolle. 

De belangstelling voor deze ruilda-
gen beweegt zich nog steeds in stij
gende lijn. Waren op de vorige ruilda-
gen respectievelijk 274 en 354 bezoe
kers, nu bedroeg dit aantal ondanks de 
ongunstige weersomstandigheden 372, 
voornamelijk uit de noordelijke en oos
telijke provincies van het land, doch 
ook uit Amsterdam en Rotterdam. Wij 
menen de toekomst van deze ruildagen 
met vertrouwen tegemoet te kunnen 
zien. Niet alleen oefent Zwolle door zijn 
gunstige ligging een grote aantrek
kingskracht uit in een uitgestrekt ge
bied, maar bovendien is thans een zo
danige accomodatie gevonden dat deze 
ruildag volgens vele insiders tot de 
best geoutilleerde van het land be
hoorde. Het ruil- en handelsverkeer 
droeg een levendig karakter, dat zo
wel bij verzamelaars als handelaren 
over het algemeen tot grote tevreden
heid aanleiding gaf. 

Drs. K. Dekker. 

LEVERKUSEN 
Interphil-ruildag 

De „Interphil" vierde op zondag 15 
mei 1966 haar tienjarig bestaan. In het 
prachtige „Bayer-Erholungshaus" (het 
ontspanningsgebouw van de „Farben
fabriken Bayer A.G.") werd dit jubi
leum herdacht met een grote ruildag. 
Alhoewel geografisch gezien deze stad 
minder gunstig gelegen is, was de op
komst van de Nederlandse en Belgi
sche verzamelaars zeer bevredigend. 
Het aantal aanwezige Duitse vrienden 
was natuurlijk veel hoger. 

Er heerste een goede ruilstemming 
en de woorden van een der inleiders 
in het door de „Briefmarkensammler
verein Bayer e.V. Leverkusen" uitge-



geven feestprogramma, namelijk door 
deze ontmoeting de verzamelaars uit 
België, Nederland en Duitsland tot 
nieuwe vriendschap te bewegen en tot 
een beter onderling begrip te brengen, 
hebben zeker de mogelijkheid tot ver
werkelijking gehad. 

Interessant is nog te vermelden dat 
voor de ingang van het ontspannings
gebouw, de „Fahrende Postschule" 
stond — een bus van de Duitse Bun
despost verbouwd tot instructiewa-
gen voor de Duitse schooljeugd om de
ze vertrouwd te maken met de werk

wijze van de posterijen. Hier was een 
speciaal poststempel verkrijgbaar. 

De volgende ontmoetingen in 1966 
zijn voorlopig vastgesteld op 18 sep
tember 1966 in Maastricht en vermoede
lijk op 9 oktober 1966 in Eupen (Bel
gië). 

AMPHILEX 6 7 
RÄI-AMSTERDAM - 11-21 ME11967 

Secretariaat van het Uitvoerend Comité: Kortenaerkade 12, 
's-Gr»venhage-4. 

Na de Uphilex de 
AMPHILEX 6 7 ! 

Na een intensieve voorbereiding ach
ter de schermen is het op 19 augustus 
1965 opgerichte Uitvoerend Comité van 
de Internationale Filatelistische Ten
toonstelling Amphilex 67 tijdens de 
postzegeltentoonstelling in Utrecht met 
zijn activiteiten in de openbaarheid ge

treden. Met een keurige, opvallend 
geplaatste stand presenteerde het co
mité zich en toonde daar zijn eerste 
grote werk: een bijzonder aantrekke
lijke affiche die door haar vlakverde
ling en strak lijnenspel, uitgevoerd in 
zwart en grijs met het hierboven af
gebeelde vignet in wijnrood, niet zal 
nalaten de aandacht op deze interna
tionale tentoonstelling te vestigen. De 
plaat werd ontworpen door Aart Ver
hoeven te 's-Gravenhage. 

Bqzonder reglement en aanmeldings
formulier 

Het „Bijzonder Reglement" gelden
de voor de Amphilex 67 die van don
derdag 11 mei tot en met zondag 21 
mei 1967 in het RAI-Congrescentrum 
te Amsterdam zal worden gehouden, 
is thans, evenals het „Aanmeldings
formulier" voor de inzenders, verkrijg
baar bij het secretariaat van het uit
voerend comité: Kortenaerkade 12, 
's-Gravenhage-4. 

NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 ; 

postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

ZOMERPOSTZEGELS. 
De emissie zomerpostzegels 1966 maakt een zeer goede in

druk. Ontwerpen, druk en kleuren zijn geslaagd terwijl de 
zegels als geheel ook één geheel vormen door de uniforme 
plaatsing van beeld, waarde-aanduidingen en de opschriften. 
De kleuren zijn goed gekozen en verlevendigen het beeld. 
Een emissie om met genoegen naar te kijken. 

De technische bijzonderheden der vellen zijn als volgt: 
tanding: 

etsingnummers: 
telcöfers: 

ponstekens: 
markeerboog jes: 
overige 
bij zonderheden: 

afwijkingen: 

linker- en rechterzijden doorlopend, 
boven- en onderzijden 1 gat doorlopend. 
geen 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
geen. 
geen. 

verticale kleurstrepen boven zegels 2, 3 en 
4; kleurkruisen boven zegel 7 en onder 
zegel 97. 
tot op heden niet gemeld. 

FILATELISTENLOKETTEN. 
De Centrale Afdeling Postexploitatie van PTT bericht ons 

de volgende wijzigingen en een nieuw loket: 
Bussum - met ingang van mei is de openstellingstijd ge

wijzigd in de tweede woensdag van de maand 
van 16.00 tot 18.00 uur; 

Geleen - met ingang van mei is de openstellingstijd ge
wijzigd in de eerste en derde woensdag van de 
maand van 17.30 tot 18.30 uur; 

I Zwolle - met ingang van mei zijn de openstellingstijden 
geworden de tweede vrijdag van de maand van 
17.00 tot 19.00 uur en de vierde woensdag van 
de maand van 15.30 tot 18.30 uur; 

I Heerenveen - geopend in mei bij wijze van proef gedurende 
zes maanden op de tweede dinsdag van de 
maand van 17.30 tot 18.30 uur. 

PgD 
De girodtenst voert graag uw opdrachten uit 

Zorgt u ervoor dat uw tegoed toereikend ts7 

#4 #4 * i 
»4» : X 

Soven: velletje uit postzegelboekje met grijze omslag. 

Onder: velletie uit postzegelboekje met gele omslag. 

J^^l 

J^i^ 

!!Saiss»am:SSSii:sa>e»\SSkssis,rmi'as^^ 

iSSisstuam- fiKss^ei»; aSüs^ia'am: tgsasstatam 

POSTZEGELBOEKJES. 

De begin mei uitgekomen boekjes hebben tien zegels van 
10 cent (landschapzegel) met smalle opplakstrook zonder 
tekst; het tweede boekje heeft vijf zegels van 20 cent met 
op de zesde plaats een grijs andreaskruis en op de opplak
strook een reclame voor de postcheque- en girodienst. 

AFWIJKINGEN. 

Van de heer H. Rondhuis te Meppel kregen wij ter inzage 
een strip van zeven stuks frankeerzegels koningin Wilhel
mina, type Van Konijnenburg, waarde 6 cent met vrijwel 
weggevaagde letters Nederland op vier zegels. 

Mevrouw Bout te Haarlem toonde ons een postzegel
boekje met zes zegels van 15 cent en twee zegels van 5 cent, 
tweede druk, waarin de gele druk sterk verschoven was ten 
opzichte van de (gecentreerde) rode druk. 
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O P L A G E C I J F E R S VAN NEDERLANDSE 
P O S T Z E G E L E M I S S I E S 

Ti jdens d e 54ste Neder l andse Fi la te l i s tendag te U t r e c h t op 
14 m e i 1966 m a a k t e de Hoofddi rec teur de r Poster i jen, d e hee r 
A. G. d e Vries, in zijn t oesp raak a a n h e t Bondsdiner , d e vo l 
g e n d e oplaagci j le rs bekend : 

I. Emissies 19241911, cljfertype Lebeau 
a offset zonder watermerk 
1 c e n t 4.838.20O 
2 „ 241.057.800 
2V, , 14.822.400 
3 „ 25.798.800 
4 „ 20.796.200 

c. r o t o g r a v u r e m e t w a t e r m e r k 

b . offset m e t 
•/« c e n t 

1 
IV« „ (grijs) 
IV« „ ( rood

vlolet) 
2 
2V« ,i 

w a t e r m e r k 
21.209.000 
21.S08.40O 

„ o u d " 
per fo 
r a a t 

4 
V. 

1 
IV. 

IVi 
2 
2V. 
3 
4 

, ( rood , 
violet) 

, (grijs) 
,n ieuw" 

■perfo
r a a t 

1.032.449.800 
263.483.000 
106.666.000 
103.955.000 
19.576.800 
2.81O.40O 

33.353.600 
167.810.600 

792.858.600 
63.837.600 
95.072.000 

232.750.20t) 
56.825.600 

1 cen t 
IV. 
2 
2V. 
3 
4 
5 
TV. 

10 
127. 
15 
17V. 
20 
22V« 
25 
30 
40 
50 

(grijs) 
6.504.400 

493.959.200 
9.512.400 

52.615.000 
10.327.600 
3.801.200 

208.319.400 
470.484.800 
59.296.200 
11.408.600 
10.098.000 
16.586.600 
16.807.400 
3.974.000 

14.447.000 
16.861.200 

9.156.200 
17.771.000 

d. r o t o g r a v u r e r o U e n voor 
a u t o m a t e n 

IV« cen t (roodvlolet) S5.360.ooo 
IVs „ (grijs) 30.000 
3 „ 649.000 
7Vt + 2V« cen t 8.596.000 

I I . Emiss ies 1910 e n 1916, k o n i n g i n Wilhe lmina ( type V a n KonQnenburg ) 

b . Emiss ie 194S 
zonde r w a t e r m e r k ƒ 1,— 5.642.500 ƒ 2,50 510.200 ƒ 5,— 363.500 ƒ 10,— 291.600 

a. Emissie 1940 met watermerk 

5 cent 
6 
7V. „ 

10 
12V« „ 
15 
17V. „ 
20 
22V« „ 
25 
30 
40 
50 
60 

VOOR-
oorlogse 
oplaag 

141.046.400 
— 37.502.200 

14.551.400 
18.804.000 
7.616.600 

— 7.659.600 
926.800 

5.570.200 
2.768.400 
1.879.800 

— — 

NA-
ooilogse 
oplaag 

135.211.800 
26.702.000 

224.027.600 
178.568.400 
10.206.400 
8.420.20O 
4.653.200 

11.947.000 
3.331.800 

10.162.000 
7.052.600 
5.9S3.0OO 
4.725.000 
4.494.000 

I I I . Emi s s i e 1943-1944, G e r m a a n s e symbo len en Z e e h e l d e n 

a. G e r m a a n s e s y m b o l e n 
1 c e n t 11.618.300 
IV« „ 204.055.800 
2 „ 8.578.500 
2Vt „ 24.396.400 
3 „ 9.774.00O 
4 „ 7.374.600 
5 „ 124.220.S00 

b . Z e e h e l d e n 
7V« cen t 

10 
12V« 
15 
17V« 
20 
22V« 
25 
30 
40 

13.448.900 
8.162.000 
8.241.700 
8.332.300 

29.372.100 
5.340.300 

11.379.300 
1.488.100 

17V« cent 
20 
22V. „ 
25 
30 „ 
40 
50 „ 

IV. Emiss ie 1941-1916, B r a d b u r y s e r i e zonde r w a t e r m e r k 

IV« c e n t 
2V« 
3 
5 
7V« 

10 
12V. 
15 

V. Emiss ie 1948, r ege r ings jub i l eum kon ing in Wl lhe lmina 

( type Har tz ) zonde r w a t e r m e r k 
10 c e n t 20.080.600 20 cen t 

VI. Zege l v o o r bQzondere v l u c h t e n m e t w a t e r m e r k 

241.454.500 
37.156.100 
4.526.600 

11.377.700 
9.160.400 

19.532.000 
5.478.100 
4.477.500 

12.760.700 
4.749.0OO 

1.489.100 
2.391.900 
1.500.000 
1.489.300 
2.392.200 
1.489.700 

VII. Emissies zegels m e t o p d r u k „ C o u r I n t e r n a t i o n a l e " 

a. Emissie 1934-1938 b . Emissie 1940 

30 

IV. cen t o p d r u k 
Van K r i m p e n 
op duif zegel 
Lebeau 
idem 
o p d r u k 
Van K r i m p e n 
op kon ing in 
Wl lhe lmlna-
zegel (Veth) 
Idem 
o p d r u k 
Van K r i m p e n 
op Vredes -
zegels (Hofman) 72.800 
o p d r u k 
Van K r i m p e n 
op k o n i n g i n 
Wl lhe lmlna-
zegel (Veth) 
idem 

2V. 
7V. 

12V. 
12V« 

15 

107.800 
106.600 

76.100 
67.400 

7V. cen t 65.600 
12V. „ 66.600 
15 „ 68.500 
30 „ 67.100 

c. Emissie 1947 
7Vt c e n t 298.800 

10 „ 304.800 
127« „ 294.600 
20 „ 301.500 
25 „ 309.100 

d. Emiss ie 1950 
zonder w a t e r m e r k 

2 cen t 483.700 
4 „ 477.800 

80.650 
80.650 

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

N e u e r G a n z s a c h e n K a t a l o g 

D e B e r l i n e r G a n z s a c h e n S a m m l e r V e r e i n , — o p g e r i c h t 
i n 1901 — h e e f t d e n e g e n d e e n t i e n d e a f l e v e r i n g v a n d e 
N e u e r G a n z s a c h e n K a t a l o g g e c o m b i n e e r d l a t e n v e r s c h i j 
n e n . B e w e r k e r i s F r i t z A . B e y e r . F i n a n c i ë l e s t e u n w e r d 
v e r k r e g e n v a n R i g b y P o s t a l H i s t o r y A u c t i o n s L t d . , B o u r n e 
m o u t h . D e p r i j s v a n d e z e d u b b e l e a f l e v e r i n g ( v a n 92 b l a d 
z i j d e n ) i s D M 15 , - . B e s t e l a d r e s : M a r i e H a u e n s t e i n , M ü U e r -
s t r a s s e 47a, 1 B e r l i n 65 ( W e s t - B e r l i j n ) . 

B e h a n d e l d w o r d e n F r a n s e p o s t k a n t o r e n i n C h i n a , K r e t a , 
M a r o k k o , T a n g e r , T u r k i j e e n Z a n z i b a r , a l s m e d e i n b e z e t t e 
T u r k s e g e b i e d e n : A l e x a n d r e t t e , L a t a k i a , L i b a n o n , R o e a d , 
S y r i ë , C i l i c i ë e n v e r d e r T u n i s . D a n v o l g t G r i e k e n l a n d e n 
d o o r G r i e k e n l a n d b e z e t t e g e b i e d e n , G r o o t - B r i t t a n n i ë , B r i t 
s e p o s t k a n t o r e n i n C h i n a , M a r o k k o , P e r z i s c h e G o l f ( A b u 
D h a b i , B a h r e i n , K a t a r , K u w a i t , O m a n , T r u c i a l S t a t e s ) , 
T a n g e r e n T u r k i j e , a l s m e d e i n b e z e t t e g e b i e d e n : P a l e s t i 
n a , P e r z i s c h e G o l f ( B a g d a d , B u s h i r e , I r a q ) e n „ k o l o n i ë n " 
a l s G i b r a l t a r , M a l t a e n C y p r u s . 

M e n w e e t d a t d e N e u e r G a n z s a c h e n K a t a l o g b e g i n n e n 
z o u m e t d e E u r o p e s e l a n d e n . E e n g r o e p e r i n g a l s b o v e n 
s t a a n d h e e f t v o o r „ F r a n k r i j k " e n „ E n g e l a n d " - v e r z a m e -
l a a r s n a t u u r l i j k g r o t e v o o r d e l e n . 

H e t s p r e e k t v a n z e l f d a t d e a a n v u l l i n g e n v e r a n t w o o r d z i j n 
g e s c h i e d . N a h e t o v e r l i j d e n v a n d r . A s c h e r e n W a l t e r B e c k 
h a u s h e e f t F r i t z A . B e y e r d e t r a d i t i o n e e l g e w o r d e n c a t a l o -
g i s e r i n g s a r b e i d b i j d e B G S V , a l s m e d e h e t h o o f d r e d a c t e u r 
s c h a p v a n „ D i e G a n z s a c h e " v o o r z i jn r e k e n i n g g e n o m e n . 
H e t i s e e n g o e d k o m p a s o m o p t e v a r e n . D a t g e l d t o o k 
v o o r d e p r i j s n o t e r i n g e n . S i n d s d e A s c h e r - K a t a l o g v a n 1 9 2 5 -
1928 e n d e W e l t - G a n z s a c h e n K a t a l o g ( B e c k h a u s , 1938) 
w a s d a a r a a n w e l h e t m e e s t e t e h e r z i e n . I m m e r s a a n d e 
v o r i g e e d i t i e s g i n g d e i n f l a t i e p e r i o d e i n D u i t s l a n d v o o r a f 
e n l a t e r d e c r i s i s j a r e n . N a 1945 t r a d e e n g r o t e r e v r a a g 
n a a r p o s t w a a r d e s t u k k e n a a n d e d a g . A l s b a s i s w e r d e n 
n u p r i j s n o t e r i n g e n g e s t e l d o p r u i l w a a r d e , w a a r b i j g e r e k e n d 
w e r d d a t m e n t e g e n o n g e v e e r 33V3°/o n e t t o c o n t a n t z o u 
k u n n e n k o p e n , i n g o e d e g e m i d d e l d e k w a l i t e i t . M e t d e d u i 
d e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n d i t s y s t e e m i s d e z e c a t a l o g u s z o 
w e l b i j r u i l a l s b i j k o o p e n v e r k o o p g o e d b r u i k b a a r . 

E e n v o o r b e e l d . H e t E n g e l s e M u l r e a d y - c o u v e r t v a n 1840 
s t o n d e n s t a a t a l s v o l g t g e n o t e e r d : 

1.489.700 

2.664.000 

1. 1 d zwart 
a. toegevouwen vel 
b. envelop 

2. 2 d b lauw 
a. toegevouwen vel 
b. envelop 

1925 
Ascher 

5 8 
10 12 

12 40 
15 50 

1938 
Welt 

8 12 
12 15 

12 40 
15 75 

1966 
NGK 

75 75 
125 150 

125 200 
150 250 

Netto in 
guldens 

22V2 22V2 
37V2 45 

371/2 60 
45 75 

a. Emiss ie 1933 
30 c e n t 1.589.200 

b . Emiss ie 1938 
12V« cen t 3.488.900 

D e e e r s t e k o l o m v e r m e l d t d e n o t e r i n g v o o r o n g e s t e m p e l d , 
d e t w e e d e d i e v o o r g e s t e m p e l d . 
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De vi/aardestijging van deze couverten is toch maar be
scheiden. Immers tussen 1925 en 1940 kon men de goed
koopste soort altijd nog wel voor een 7V2 è 10 gulden kopen 
èn kwaliteitseisen stellen. Na 28 jaar zonder catalogusver
nieuwing zijn het nu zo'n 20 ä 25 gulden geworden voor dit 
klassieke materiaal, dat door speciaal-verzamelaars ook 
nog op plaatnummer wordt verzameld. 

Ter vergelijking de 5 cent briefkaart Nederland Willem 
III met bruine rand: in 1925 respectievelijk 80 en 25, in 
1938 respectievelijk 80 en 25 en in de alweer enige jaren 
oude Geuzendamcatalogus ongebruikt ƒ 80,— en gebruikt 
f 20,—. De prijs voor een gebruikf stuk is in veertig jaar 
tijd toch niet veel gewijzigd. Aanbod maar ook de vraag 
zijn beide van geringe omvang, want qua aantallen zijn er 
veel minder exemplaren bewaard gebleven dan van de 
frankeerzegel van 15 cent Willem III, nummer 3. Post-
waardestukken zijn dus wel waardevast, maar geldbeleg
gers zullen er wel niet hardhoUend op af komen. 

Iets anders is dat met zo'n nieuwe catalogus het ver
zamelen wordt gestimuleerd, maar dat te zelf dertijd de 
verzamelaar maar moet uitvinden w^aar hij zijn manco's 
kan aanvullen. Het bijeenbrengen van een verzameling 
vraagt speurzin en geduld. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur; Drs. A. M. A. van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels 
In de maand mei werden de navolgende gelegenheids

stempels gebruikt: 
1. Op 3 mei 1966 het gebruikelijke eerste-dag-van-uitgifte-

stempel op de semi-officiële enveloppen, welke waren 
voorzien van één of meer zomerzegels-1966. 

2. Van 9 tot en met 13 mei in het autopostkantoor, dat in 
die periode als standplaats had de Lange Vijverberg bij 
de Vijverdam te 's-Gravenhage. Uitsluitend stukken voor
zien van zomerzegels werden van dit stempel voorzien. 

3. Op 18 mei 1966 op stukken, welke waren gepost in een 
brievenbus, tijdelijk geplaatst in de stationshal te Arn
hem ter gelegenheid van de officiële opening van het 
geëlektrificeerde baanvak Arnhem-Oberhausen. 
Voorts hierbij afbeeldingen van de in het meinummer onder 

Gelegenheidsstempels c en d gemelde stempels. 

In dienstorder H 241 van 28 april 1966 is vermeld dat 
dienststukken, welke aan de loketten der postkantoren 
worden aangeboden, niet meer van een dagtekeningstem
pelafdruk behoeven te worden voorzien. 

Van deze regel zijn uitgezonderd de stukken waarbij de 
afzender uitdrukkelijk om stempeling vraagt of indien de 
stukken per expresse en/of aangetekend moeten worden 
verzonden. Ook blijft de stempeling gehandhaafd voor stuk
ken die in brievenbussen worden gepost. 

De Filatelistische Dienst gaat in dit opzicht nóg verder, 
want zijn leveranties van postzegels aan buitenlandse afne
mers in aangetekende brieven worden al gedurende vele 
maanden niet meer van een dagtekeningstempel voorzien! 

ms^ 
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Deze zendingen dragen slechts een stempel „PORT PAYE" 
's-GRAVENHAGE en de eigenlijk voor de frankering ver
eiste zegels worden — ter voorkoming van beschadiging — af
gestempeld in de brief ingesloten. Wij danken de heer 
A. Singels te Plumstead (Zuid-Afrika) voor zijn melding 
hiervan. 

Machinestempels 
Bijzondere stempelvlaggen worden gebruikt: 

1. van 16 mei tot en met 8 augstus 1966 te Valkenburg (L.) 
met de tekst ZOEK HET NIET TE VER, U VINDT HET 
IN VALKENBURG; 

2. van 24 mei tot en met 21 juni 1966 te Utrecht-Station met 
tekst JIMMY WALKER 25 JUNI - 8 JULI LUSTRUM 
U.S.C; 

3. van 1 juni tot en met 23 juli 1966 te Meppel met tekst 
DONDERDAG-MEPPELDAG FESTIVITEITEN VAN 
7 JUNI T/M 18 AUG; 

4. van 1 juni tot en met 1 juli 1966 te Amsterdam CS. (in 
twee machines) en te 's-Gravenhage met tekst NATO
TAPTOE ARNHEM 25 JUNI T.E.M. 2 JULI HEERLEN 
24 JUNI. 

Typenraders tempels 
1.4.1966: Postagentschap Deventer-Rozenstraat werd ver

plaatst naar de Bloemstraat; 
1.5.1966: Opgeheven: postagentschap Vlaardingen-Magno-

liastraat; 
Poststation Harfsen wenf Tsmgezet in een post
agentschap Zutphen-Harfsen; 

2.5.1966: Gevestigd: postagentschap Vlaardingen-van Ho-
gendorplaan; 
HÜlppostkantoor Munstergeleen werd omgezet in 
een postagentschap Sittard-Munstergeleen. 

LUCHTPOST 
Rubriel^redacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdan(i-0 

Nederland: 
In het meinummer is al een korte opgaaf gedaan van de 

eerste DC-9-vlucht naar Nice. Vermeld kan nog worden dat 
eveneens post is vervoerd naar Geneve die ook van het 
speciale stempel is voorzien. De post werd in beide steden 
voorzien van een aankomststempel van 25 april. Retour-
post is ook op deze vlucht vervoerd doch uit beide landen 
zonder bijzonder stempel. Alleen de Franse post draagt 
een aankomststempel van Amsterdam van 25.4, 

Met ingang van de nieuwe dienstregeling zijn begin april 
enige nieuwe verbindingen geopend. De Lufthansa-vlucht 



van Hamburg naar Amsterdam op 1 april waarvan het 
speciale stempel in het meinummer is afgebeeld, heeft bij 
de retourvlucht van Amsterdam naar Hamburg geen bij
zonder stempel gekregen. De post is echter voorzien van 
een aankomststempel van dezelfde dag. 

De Finnair is ook een regelmatige bezoeker op Schip
hol. Op 1 april zou eveneens de eerste dienst Amster
dam-Gothenburg worden gevlogen, doch door een piloten-
staking is de post vervoerd per SAS. 

Op 15 april heeft dan de werkelijke eerste vlucht plaats 
gehad waarbij sommige poststukken voorzien zijn met een 
speciaal maatschappijstempel (ize afbeelding). 

De JAL (Japan Air Lines) vliegt van begin april af over 
de Pool naar Amsterdam. Post uit Nederland op 3 april 
op de eerste vlucht verzonden draagt geen speciaal stem
pel maar wel een aankomststempel van Tokio van 4 april. 

Australië: 
De Qantas heeft op 31 mei een nieuwe dienst van 

Sydney uit op Wenen geopend via Singapore. In april is 
ook Hongkong op deze lijn opgenomen. Verzending op de 
verschillende trajecten was mogelijk terwijl de post in We
nen op 1 april is afgestempeld met een maatschappijstem
pel. 

Martinique: 
Op 6 december opende de Air France haar dienst met 

de Boeing via Guadeloupe naar New York. Een attrac
tief stempel (zie afbeelding) is gebruikt voor de post ver
voerd op deze eerste vlucht. 

KISHQtE I RAMfftlSC 
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Tsjechoslowakye: 
De post vervoerd op de terugvlucht van de Lufthansa 

van Praag naar Frankfurt op 2 april 1966 is voorzien van 
een speciaal Tsjechisch stempel. Zelfs is er aanbrengpost 
per helikopter voor deze vlucht bekend die een bijzonder 
groen kaststempel draagt met als tekst: LETNANY-
PRAHA 615/DOPRAVENO HELIKOPTEROU/HELIKOPTER-
ZUBRINGEDIENST. 

Verenigde Staten: 
Op 14 december 1965 opende de Nieuwzeelandse lucht

vaartmaatschappij Air New Zealand de dienst Los Angeles-
Fiji-Nieuw-Zeeland. De post werd in Los Angeles voorzien 
van een speciaal stempel in groen met als tekst LOS ANGE
LES / U.S.A. / 14 Dec. 1965 / afbeelding vliegtuig / AIR NEW 
ZEALAND / INAUGURAL JET FLIGHT / LOS ANGELES-
NANDI respectievelijk AUCKLAND. Hetzelfde type werd 
ook in Honoloeloe gebruikt. 

Tentoonstellingen: 
De UPHILEX is achter de rug en de organiserende vereni

gingen kunnen met trots terug kijken op deze grootse filate-
listische manifestatie. Elders zult u meer hierover hebben ge
lezen zodat ik slechts in het kort een bespreking zal geven 
van de objecten tentoongesteld in de klasse luchtpost. 

In de ereklasse stelde de heer A. Houweling uit Amstel
veen een collectie ballons montés, transatlantische vluchten 
enzovoort ten toon. Een zeer mooie verzameling, goed en 
deskundig opgezet die dan ook zeer terecht met goud werd 
bekroond. Er waren vele zeldzame stukken bij, voor de lief
hebber om van te watertanden. 

Buiten mededinging stelde drs. J. Boesman uit Den Haag 
eveneens ballons montés ten toon, alsmede de zeer zeldza
me Parijse pigeongrammes! Jammer dat de stukken mijns 
inziens te bont zijn opgezet. De stukken verdrinken in de 
kalligrafie. 

Concurrentieldasse: 
Rolf Schneider uit Essen kwam uit met Zeppelinpost 

waarbij vele stukken van vóór 1914. Mooie stukken en een 
goede opzet werden beloond met groot zilver plus ereprijs. 

H. J. C. V. Beek uit Hilversum kwam uit met zijn bekende 
verzameling KLM Holland-Indië-Lijn. Hoewel deze verza
meling nu veel beter is opgezet dan vroeger en ook met 
verschillende zeldzame stukken is uitgebreid, ontbreekt nog 
veel trajectenpost uit Brits-Indië, Irak en uit Nederlandsch-
Indië zelf. Ook ontbrak alle Oostenrijkse post die in 1928 
en 1929 op deze lijn kon worden vervoerd. Vandaar dan ook 
slechts een bekroning met zilver. 

J. G. F. Coolegem uit Amsterdam kwam uit met luchtpost
zegels, jammer genoeg veel modern materiaal zodat deze 
verzameling het niet hoger bracht dan diploma. 

G. J. Dijkerman uit Paterswolde. Een verzameling KLM-
luchtpost waarbij alleen een v. d. Hoop opviel. Verder de 
gebruikelijke stukken, vandaar slechts een diploma. 

C. A. M. Spruyt uit Gouda heeft zijn Zeppelinverzameling 
ingezonden. Hierbij kon men vele mooie stukken aantref
fen maar de opzet is ongelukkig. Mijns inziens is deze col
lectie te laag gewaardeerd, doch de jury schijnt door de 
slechte opzet niet verder gekomen te zijn dan groot brons. 

L. H. Tholen uit Utrecht: de altijd mooie collectie Canada 
luchtpost met zeer vele half-officiële vignetten op brief, 
waarbij vele zeer zeldzame. Deze collectie is zeer sta
tisch dat wil zeggen dat zeker de laatste vijftien jaar deze 
collectie vrijwel ongewijzigd is en vandaar misschien dan 
ook de naar mijn smaak te lage waardering met brons 
doch met ereprijs. 

W. F. Briel uit Leiden met Indiëlijn. Aangezien zeldza
me stukken ontbraken kon deze verzameling niet verder 
komen dan een diploma. 

H. V. d. Made uit Den Haag met een studiecollectie 
over de postvlucht van de Pelikaan in 1933. Hoewel hierbij 
geen enkel zeldzaam stuk te vinden was getuigde deze 
collectie toch van grote speurzin en studie, waarbij ver
schillende bijzonderheden aan het licht kwamen die tot nu 
toe nog niet bekend waren. Voor deze studie werd de ver
zameling bekroond met brons. 

F. W. N. Hugenholtz uit Amsterdam kwam uit met eer
ste vluchten van de Garuda. Hoewel deze poststukken op 
zich zelf vrij lastig zijn bestond deze collectie uitsluitend 
uit maakwerk dat wil zeggen alléén stukken verzonden 
door de maatschappij zelf. Hierdoor kreeg deze verzame
ling geen bekroning. 

E. van Egten uit Deventer: Eerste en speciale vluchten 
Nederland en overzeese gebiedsdelen. Gezien het feit dat 
slechts de meest voorkomende vluchten in deze collectie 
voorkwamen kon in dit milieu geen bekroning gehaald wor
den. 

Onder het pseudoniem „Wings" werden luchtpostzegels 
ongebruikt en op brief enzovoort van de Verenigde Staten 
getoond. Jammer dat de enige RF-opdruk op brief maak
werk was: diploma. 

J. Vloebergh uit Antwerpen toonde de luchtweg Enge-
land-Zuid-Afrika met vele trajectenpost enzovoort. Een op 
Engelse leest geschoeide collectie die met brons werd ge
honoreerd. 

A. Filius uit Aalsmeer: de ontwikkeling van het lucht-
postvervoer van en naar West-Indië, aardige collectie, 
waarbij echter de allereerste vluchten vóór 1929 ontbra
ken. Enkele goede moderne stukken: brons. 

286 Jani 1966 



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

Uphilex 

België wenst Nederland proficiat met zijn nationale ma
nifestatie die een frisse aanblik bood zowel wat opstelling 
als wat organisatie betrof. Spijtig genoeg had ik maar 
een paar uurtjes beschikbaar zodat ik veel materiaal en 
studie niet heb kunnen verorberen. Een volgende maal dan 
maar zorgen voor een ruimer tijdschema. Ook een felici
tatie voor de opstellers en uitvoerders van de Uphilex-
catalogus. 

Begroting van het ministerie der posterqen 
Het lezen van een „Ontwerp van wet houdende de be

groting van het ministerie van Posterijen" is bij lange na 
niet een opbeurend tijdverdrijf. Nochtans kan men uit zulk 
verslag interessante gegevens putten zoals: Waar de mi
nister van PTT spreekt over het financieel beleid vestigt 
hij er de aandacht op dat de groei van de filatelie wel tot 
bijzonder grote ontvangsten heeft geleid, maar dat ander
zijds toch ook veel kosteloze prestaties zijn geleverd. Mijn 
gedachten gaan dan naar de folders die in een oplage van 
meer dan 200.000 exemplaren verspreid worden. 

2630 miljoen poststukken van verschillende aard worden 
jaarlijks door de posterijen behandeld. Nagenoeg een tien
de daarvan heeft betrekking op de postchequeverrichtingen. 

De volgende verbeteringen zijn te verwachten. Het meer 
in gebruik stellen van distributie-apparaten om het werk 
aan de loketten te verlichten. Het aantal van 1100 al 
in gebruik zijnde apparaten zal tot nagenoeg 6000 stuks ver
hoogd worden binnen een tijdsruimte van tien jaar. 

Men maakt er ook gewag van fosforescentie te gaan ge
bruiken bij het vervaardigen van postzegels en het toeken
nen van een postnummer aan iedere gemeente met het oog 
op het vereenvoudigen van het sorteringswerk. 

In het kader van de Europese Conferentie voor Poste
rijen en Telecommunicaties zullen werkgroepen (waarvan 
er twee in september te Brussel zullen vergaderen), even
eens de problemen aanpakken verband houdende met de 
automatische sortering en codificering alsook de proble
men ten aanzien van de automatisering van de Post-
chequedienst en de ingebruikstelling van een nachtelijke 
luchtpostdienst. 

Op het meer beperkte vlak van de Gemeenschappelijke 
Markt zullen deskundigen de kwestie van de harmonisering 
van de posttarieven en van de afmetingen der poststukken 
onder oog nemen. 

Nieuwe uitgiften 
De zwemmers-reeks bestaande uit twee zegels uitgege

ven als propaganda voor de zwemsport kan als een „flop" 
beschouwd worden. Inderdaad, als men propaganda voor 
wat dan ook door middel van de postzegel wenst te ma
ken, dan deed men er goed aan geen zegels met bijzon
dere toeslag daarvoor te gebruiken, die nergens in een brie
venbus belanden en aldus van het grote publiek versto
ken blijven. Dit is te meer het geval daar de waarde van 
10 Fr. frankering + 4 Fr. bijslag zijn toepassing enkel op 
aangetekende of expressebrieven vindt. 

Zegels worden bovendien beschouwd als kleine ambassa
deurs. Van dit standpunt uit is het weer goed dat de zegels 
in de beperkte kring van de verzamelaars blijven, want het 
samenschrapen van zware vuile kleuren maakt van deze 
vignetten kleine monstertjes die de gemiddelde Belg be
schaamd maken. 

Naar aanleiding van de aanpassing van de posttarieven 
zal in de reeks „Heraldieke Leeuw" de 25 centimen-
waarde herdrukt worden. 

Kleurverscliil 
De laatstverschenen postzegel „Dag van de Postzegel" 

vertoont kleurschakeringen die gaan van een vaag spoor 
van mauve tot donker mauve wat de heliogravure druk be
treft. Niets ophefmakends, maar mijns inziens gebrek aan 
voldoende beroepsfierheid, vanwege de staatsdrukkerij. 

Antwoord op vragen van lezers! 
Om aan de nationale tentoonstelling te Woluwe deel te 

nemen behoort men lid te zijn van een bij de Koninklijke 
Landsbond aangesloten Kring. Inschrijving is mogelijk tot 
op 27 augustus 1966. 

BRIEF UIT LONDEN 
De inrichting van het nationale Britse Postmuseum 

maakt goede vorderingen. In de loop van de zomer zal 
het King Edward Gebouw opengesteld worden met als eer
ste evenement de R. M. Philips-verzameling, die vorig 
jaar aan dit museum werd geschonken. Mr. P. Marcus 
Arman is tot directeur ervan benoemd. In het najaar 
wordt er een filatelistenloket in geopend dat het bestaande 
in het oude Telegraafkantoor in St. Martin's-le-grand zal 
vervangen. 

In december zal het honderd jaar geleden zijn dat de 
eerste postzegels op de Virgin Eilanden werden uitgegeven. 
Ter herinnering hieraan is een viertal bijzondere postze
gels verschenen. De waarde van 5 cents toont het mail-
schip Atrato, dat de eerste post van Road Town naar Lon
den vervoerde, die met de nieuwe zegels was gefrankeerd. 
De tweede zegel, die van 10 cents, beeldt de in 1866 ver
schenen zegels van „One Penny" en „Six Pence" uit naar 
de originele gravures die in het Britse Museum zijn be
waard. De 25 cents waarde laat zien op welke moderne 
wijze het postvervoer nu geschiedt op deze eilanden; met 
een Beechcraft-vliegtuig. De hoogste waarde, die van 60 
cents, toont hoe honderd jaar geleden de post aan land werd 
gebracht; twee man in een roeiboot met op de achter
grond een schoener, die toen voor het postvervoer werd 
gebruikt. 

Naast de 78 postkantoren, die een eerstedagafstempeling 
zullen geven op de bijzondere postzegels voor het wereld
kampioenschap voetbal, zal Wembley, bekend als de plaats 
waar de finale wordt gehouden, een bijzonder handstempel 
krijgen. 
Londen, 2 juni 1966 CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

POST UIT PARIJS / ^ 

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

Frankrqk en de ruimtevaart 
Dat Frankrijk hard op weg is om in de ruimtevaart een 

vooraanstaande rol te spelen wordt door de uitgifte van 
een zestal zegels, die successievelijk in de afgelopen jaren 
zijn verschenen, nog eens nadrukkelijk geïllustreerd. 
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Het begon met de uitgifte op 1 oktober 1962 van de beide 
zegels (Yvert 1360 en 1361, afbeelding 1) die de telecommu
nicatie via de ruimte als motief hebben. De zegels werden 
uitgegeven naar aanleiding van de eerste intercontinen
tale verbinding via de satelliet Telstar op 11 en 12 juli 1962, 
een verbinding die een eerste rechtstreekse uitzending van 
televisiebeelden van de Verenigde Staten naar Europa mo
gelijk maakte. De zegel van 25 c vertoont een afbeelding 
van het Franse ruimte-„opvang"-centrum te Pleumeur-
Bodou, een voordien onbekend plaatsje in Bretagne. Centra 
van het ruimte-onderzoek voor telecommunicatiedoelein-
den zijn het C.N.E.T. (Centre Nationale d'Etudes et Tele
communications) te Parijs en de laboratoria in Issy-les-
Moulinaux. In samenwerking met Amerikaanse technici en 
met gebruikmaking van de gespecialiseerde kennis van de 
Franse industrie, stichtte men het proefstation in Pleumeur-
Bodou. Er staan hier op een oppervlakte van 150 hectare 
talrijke zend- en ontvangapparaten, elektronische reken
machines, radarapparaten enzovoort. De op de zegel afge
beelde bol is een koepel van 64 meter middellijn (het „ra-
doom" zoals de Fransen die noemen), een ballon gevuld 
met zeer droge lucht met een zwakke overdruk en overtrok
ken met een stof van dacron met rubber. Onder deze bol 
vertoont de afbeelding op het zegel onder andere de ver
plaatsbare antenne en de elektronische installatie. 

De ervaring met de communicatiesatelliet „Telstar", 
die „mondovisie" heeft mogelijk gemaakt, is het motief van 
de zegel van 50 c (afbeelding 2). De datum (11-12 juli) van 
de eerste verbinding via Telstar wordt daarop vermeld en 
behalve de Telstarsatelliet wordt er onder andere een af
beelding vertoond van de beide stations, Andover (Verenig
de Staten) en Pleumeur-Bodou (Frankrijk) met op de achter
grond een televisietoestel. 

De zegel die de radiotelescoop van Nancay (Cher) ver
toont (Yvert 1362) is uitgekomen op 10 juni 1963 en vormt 
een voortzetting van de serie postzegels, waarmee de Fran
sen hun aandeel in de verovering van de ruimte willen 
aantonen. De nieuwe wetenschap „radio-astronomie" die 
zich wijdt aan de kennis van de radiostraling van ver ver
wijderde hemellichamen, bedient zich voor de berekeningen 
onder andere van zeer ingenieuze elektronische rekenap-
paratuur en radar. De straling, die soms heel zwak is, 
dient met bepaalde antennes te worden opgevangen en 
,,vertaald". De radiotelescoop te Nancay, in het hartje van 
Frankrijk, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Parijs, 
heeft een zicht over een oppervlakte van 1400 vierkante 
kilometer. Het apparaat dat op het zegel staat afgebeeld 
kan stralen uit verschillende richtingen opvangen. Het heeft 
een lengte van 200 meter (afbeelding 3). 

Op 26 november 1965 slaagden de Franse ingenieurs erin, 
hun eerste ruimtesatelliet in een baan om de aarde te 
brengen. De voorbereidingen voor een herdenkingszegel 
waren reeds lang getroffen en al vier dagen na de geslaag
de lancering verscheen de eerstedaguitgifte van de nieuwe 
zegelstrip, 30 c en 60 c met tussenstrook (afbeelding 4). 
De linkerzegel (30 c) vertoont een afbeelding van een drie-
traps Diamantraket die een lengte heeft van 19 meter en 
een gewicht van 18,4 ton. Met de ontwikkeling van deze 
raket was al in november 1961 begonnen! Na verschillende 
officiële wetenschappelijke organisaties is het tenslotte de 

„Maatschappij ter bestudering en bouw van ballistische in
strumenten" geweest die het werk ter hand heeft moeten 
nemen. 

Van de experimentele basis Hammaguir in de Franse 
Sahara af was het deze raket, die de eerste Franse satelliet 
„Al" de ruimte in bracht. Het gehele project ressorteerde 
onder de D.M.A. (Delegation Ministerielle pour l'Arme-
ment = Ministeriële Commissie voor de Bewapening) en 
was een belangrijke stap op de weg naar verdere bestude
ring van de telecommunicatie en de ruimtevaart. 

De rechter zegel (60 c) geeft een afbeelding van de „Al" 
in zijn baan om de aarde. 

En tenslotte slaagde op 17 februari 1966, eveneens op de 
woestijnbasis Hammaguir, een Diamantraket erin om een 
tweede Franse satelliet in een baan om de aarde te bren
gen. De „Dl", afgebeeld op de 60 c zegel (die een dag 
later, op 18 februari, al verkrijgbaar was; afbeelding 5) 
volbrengt zijn reis om de wereld in 1 uur en 59 minu
ten. De „Dl" heeft een gewicht van 19 kilogram en is 
cilindervormig met een middellijn van 47 cm en ca. 27 cm 
hoogte. Vier „vinnen", 42 x 21 cm groot bevatten de cellen 
voor de zonne-energie. De „Dl", die moest dienen om via 
een elektronische apparatuur gegevens naar de aarde te 
zenden, heeft echter niet voor onbepaalde tijd zijn opdracht 
kunnen vervullen en het schijnt dat men het contact met 
deze tweede satelliet heeft verloren. 

Toch hebben al voldoende gegevens als gevolg van deze 
proeve van Frans technisch vernuft de aarde kunnen be
reiken en de postzegel, die als zesde deze serie voorlopig 
afsluit, dient als bewijs dat men in Frankrijk in snel tempo 
met het onderzoek van het ruimtevraagstuk op gang komt. 

Het staat daarom wel vast, dat met deze zegel de reeks 
Franse ruimtevaartzegels nog niet ten einde is. Aan toe
komstige successen op het gebied van de telecommunicatie 
via het heelal zullen de Fransen zeker ook door middel 
van hun postzegels de herinnering levend houden! 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur 

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

Wereldgezondheidsorganisatie 
Op 26 mei is er door ,de Verenigde Naties wederom een 

herinneringszegel uitgegeven, namelijk ter gelegenheid van 
het onlangs te Geneve in gebruik genomen nieuwe hoofd
kwartier van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Het gebouw staat op een glooiend, door bomen omzoomd 
terrein in de onmiddellijke nabijheid van het Palais des 
Nations. Het nieuwe hoofdkantoor bestaat uit een recht
hoekig gebouw van elf verdiepingen waarin het secreta
riaat is gehuisvest, een lager vierkant gebouw waarin de 
grote vergaderzaal van de Beheersraad is ondergebracht 
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en een op zuilen rustend complex van bijgebouwen, dat de 
zittingszaal aan drie kanten insluit en de verbinding tot 
stand brengt met het zuidwestelijk deel van het hoofdge
bouw. Deze bijgebouwen zijn bestemd voor de bibliotheek 
en — tijdens de zittingen van de Beheersraad — voor de 
tijdelijke staf. 

De nieuwe postzegel werd in fotogravure gedrukt bij 
Courvoisier S.A., Zwitserland in de waarden van 5c en l i c 
(blauw, oranje en geel); oplagen respectievelijk 2.200.000 
en 2.000.000. Het ontwerp is van Rashid-ud Din uit Pa
kistan. Afmetingen 33.6 x 25 mm. Op de tekening ziet men 
het nieuwe gebouw van de W.H.O. tegen de achtergrond 
van vier secties van de wereldbol en de emblemen van 
de Verenigde Naties (links boven) en de Wereldgezond
heidsorganisatie (links onder); verder de opschriften 
„United Nations" (boven) en „World Health Organization 
Headquarters. Geneva, 1966" (onder). 

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

Republiekfees-seëls 
Op 31 Mei was dit vyf jaar gelede dat die Republiek van 

Suid-Afrika tot stand gekom het. Algemeen is daar fees ge-
vier in die land ter herdenking van die gebeurtenis. 

Op die datum het daar ook vier herinneringseëls verskyn, 
met die waardes van Ic, 2V2C, 3c en 7V2 c. Die afmetings 
is 40.5 X 24.2 mm. vir die 1 c en 3 c, en 24.2 x 40.5 mm. vir 
die 2V2 en T'/ac seëls. Die posseëls is ontwerp deur 'n baie 
bekende Suid-Afrikaanse kunstenaar: Cecil Skotnes. Die 
Ic seëls vertoon 'n diamant. „Dit staan soos 'n simbool van 
die verskillende fasette van die Suid-Afrikaanse ekonomie 
en die groot ontwikkeling van die industrie. Die 2V2C waar
de toon 'n (ondefinieerbare) wit voel wat opwaarts beweeg 
teen 'n agtergrond van ellipslyne. Dit is 'n simbool vir die 
verbluffende vooruitgang wat in alle opsigte in die laatste 
vyf jaar in die land plaasgevind het. Die 3c-seël gee 'n ge
stileerde mielieplant (maïs) 'n teken vir die landbou en 
veeteelt wat ondanks 'n afgryslike droogte gedurende die 
afgelope jare tog 'n aansienlike uitbreiding deurgemaak 
het. Die seël simboliseer ook die groei van die Suid-Afri
kaanse volk in die algemeen. Die laaste seël in die reeks, 
die 7'/2C, gee 'n blik op 'n tipiese Suid-Afrikaanse platkruin-
berg, met regaf top en die see op die voorgrond. Daar 
is in hierdie ontwerp 'n sterk suggestie van die wydsheid 
van die land en die seël simboliseer die eerste lyne van die 
Suid-Afrikaanse volkslied: 

„Uit die blou van onze hemel, 
Uit die diepte van ons see. 
Oor ons ewige gebergtes 
Waar die kranse antwoord g e e . . . . " 

Krans is die Afrikaanse woord vir die styl boonste sykant 
van 'n bergtop. 

In die verlede is partymaal gekla oor die groot aantal 
woorde wat op die Suid-Afrikaanse seëls voorkom. Uit 
skoonheidsoorweging is derhalwe ditmaal besluit om die 
seëls eentalig te maak, om en om in Afrikaans en Engels, 
sodat daar nie so oordadig veel teks sal wees nie. 

Daar is 'n spesiale datumstempel in Pretoria gebruik: 
Republiek van Suid-Afrika — Republic of South Africa/ge-
stileerde wiel van vooruitgang, hande met fakkel/Pretoria 
31.5.66. Die poskantoor het 'n eerstedag koevert uitgegee 
met dieselfde motief as die besondere stempel bokant die 
landkaart van die Republiek. Hierdie koevert se kleure is 
blou en grys. Met die afmetings van die koevert is daar
mee rekening gehou dat die seëls eentalig is en daar ge-
volglik 'n dubbele stel op die koevert nodig sal wees. In 
navolging van die Nederlandse voorbeeld sal die amptelike 
eerstedag koeverte van Suid-Afrika voortaan genommer 
word. Hierdie Republiekfees-koevert is no. 3; die eerste 
was die I.T.U.-kaart, die tweede die kerkkoevert. Hierdie 

koevert is wel niet deur die poskantoor self gedruk nie, 
maar dit het wel amptelike goedkeuring gehad. 

Aan min Suid-Afrikaanse seëls is daar soveel aandag 
bestee en is daar soveel moeite gedoen om mooi en pas-
like ontwerpe te verkry. Die seëls moes die voorspoed en 
selfstandigheid van vyf jaar herdenk. Gevolglik is aan 
meer moderne ontwerpe die voorkeur gegee. Maar tege-
lykertyd is daarop gelet dat die seëls 'n waardige voor-
koms sou hê. Elkeen moet natuurlik vir homself besluit 
of hy die posseëls mooi vind of nie. Maar dit sal niemand 
ontgaan dat hier die seëls in baie opsigte wegbreek van 
vroeër ontwerpe en ons hoop dat dit 'n begin sal wees van 
'n nuwe rigting in die ontwerp van posseëls in Suid-Afrika. 

Tegniese besonderhede van die seëls sal volgende maand 
verstrek word. 

Nuwe 12*/2C seël 
In die begin van die jaar het 'n nuwe 12V2C seël sy versky-

ning gemaak. Die seëls is gedruk op twee panele, A en B, 
elkeen met honderd seëls (vyf rye van twintig), op R.S.A. 
watermerk papier. Drie silinders is gebruik: 13 (geel), 12 
(ligrooi) en 10 (groen). Die gewone pyltjies kom op die 
bo- en ondervelrande en groen gebreekte lyne op die regter 
en linker sykante voor. Die tanding is 14 x 13%, dit loop 
deur in die sykante, terwyl die bo- en onderkant van die 
vel nie deurgeperforeer is nie. 

Daar is 'n klein aantal foutjies, maar geen uitstaande 
plaatfoute nie. 

Nuwe boetseël 
'n Nuwe 4c boeteseël het verskyn wat in baie opsigte lyk 

soos die eerste druk. Die kleur groen van die raam is uit-
gesproke ligter in tint. Die nommers van die gebruikte 
silinders is S 22 en 66. 

Rubriekredacteur: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

Beeldfilatelie en wat er aan vast zit 
Der Sammler Dienst ruimt in nummer 10 niet minder 

dan acht pagina's in voor beeldfilatelistische artikelen, ver
zorgd door leden van het „Motiv Sammler Gilde", de Duit
se vereniging van motiefverzamelaars. Deze MSG heeft 
onlangs met enkele andere verenigingen de MSU, de „Mo
tiv Sammler Union" opgericht. Na het opgaan van de 
FIPCO in de FIP moet er toch weer een internationale 
organisatie uit de grond gestampt worden. Weliswaar zegt 
men, niet met bestaande internationale organisaties te wil
len concurreren, verderop zult u zien hoe dit uitgelegd 
wordt. 
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Om eens en voor altijd uit de spraakverwarring rond 
beeld, motief en thema verzamelen te komen, komt P. Vock-
rodt met enige voorstellen. Hij wil onderscheid maken tus
sen: 
1. Beeld-motiefverzamelingen. Dit zijn de grote massa van 

de verzamelingen, waarbij het beeld op de postzegel het 
uitgangspunt is. Het Nederlandse woord „Beeldfilatelie" 
is hier het juiste woord. 

2. Thematische motiefverzamelingen, waarbij een thema 
de leidraad is voor het opzetten. Als voorbeelden wor
den genoemd: de ontdekking van Amerika, de cultuur 
van de Renaissance, de ontwikkeling van de elektrotech
niek. Dit zijn moeilijke onderwerpen, die een gedegen 
studie vragen. 

3. Emissie-motiefverzamelingen. Deze zijn gegrond op 
emissies met eenzelfde of gelijksoortig doel. Voorbeel
den hiervan zijn: Anti-hongerjaar Verenigd Europa, In
ternationaal-geofysisch jaar, Malariabestrijding, enzo
voort. Deze verzamelingen kunnen met veel materiaal 
en met veel studie uitgewerkt worden tot verzamelin
gen als genoemd onder 2. 

De schrijver vraagt zijn medeleden instemming met zijn 
voorstellen, maar zijn woorden, „dan wordt de internatio
nale motiefcommissie van de FIP hiervan ontlast, want 
uiteindelijk bepaalt altijd het volk en niet een of andere 
commissie wat zich in het spraakgebruik inburgert", zijn 
niet erg vleiend voor deze commissie. 

In een ander artikel in deze rubriek snijdt dr. H. Nölting 
het probleem van de verkoopwaarde van een motiefver
zameling aan. Hij is niet zo somber als velen die zeggen 
dat een dergelijke verzameling onverkoopbaar is, maar 
komt toch wel tot enige beperkingen; veel hangt af van 
opzet, kwaliteit, en vooral van het onderwerp. 

Valse zegels merken of niet? 
Dit onderwerp is een punt van discussie in de „Interphila 

Courier". Dr. Arno Debo, de leider van de Duitse Bonds
keuringsdienst pleit hiervoor. Geen eerlijke handelaar of 
verzamelaar kan hiertegen bezwaar hebben, zegt hij. Hij is 
niet bang voor vergissingen als tenminste twijfelgevallen 
maar ongestempeld blijven. De firma Corinphila in Zürich 
is het hiermee niet eens omdat het „vals" merken van een 
echte zegel grote financiële gevolgen kan hebben. Het zal 
wel een eeuwig strijdpunt blijven. 

Intussen duiken steeds maar nieuwe vervalsingen op 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Belieerder: H. L. J. Weidema, Jan Vetlistraat 9, Arnliem. 
Telefoon (08300) 2 59 06. 

De catalogus van de Bondsbibliotheek wordt met inbe
grip van het in 1965 verschenen supplement franco toege
zonden na oveimaking van ƒ 1,25 op postrekening 90 2131 
van de Gelderse Bibliotheek te Arnhem. Het supplement 
dat de aanwinstenlijsten 1 tot en met 9 omvat is op aan
vrage bij de Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, 
Arnhem, gratis verkrijgbaar. De tiende en elfde aanwin
stenlijsten zijn gepubliceerd in het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, respectievelijk van december 1965 (pagina 
547) en januari 1966 (pagina 67). 

Twaalfde aanwinstenlijst 
De nummers verwijzen naar het hoofdstuk van de catalo

gus. 
1.6. Sir John WUson. The Royal Philatelie Collection. 

London. 1952. 
1.6. J. W. M. Stone. Museum Catalogue Parts I-IV of the 

Royal Philatelic Collection. London 1965. 

waarvan even verder in hetzelfde blad melding wordt ge
maakt. Er zijn zelfs valse zegels met een vals echtheids-
kenmerk. Gewaarschuwd wordt tegen valse Rode Kruis-
zegels van Guatemala met opdruk „Olympiade Tokyo 
1964", voor Rode Kruiszegels van de Franse zones van Duits
land met valse stempels, hetzelfde voor de Raad van 
Europa-zegels van het Saargebied, valse hoge waarden van 
Togo en de zoveelste vervalsing van de Zwitserse lucht
postzegel van 30 centimes uit 1920. De vervalsers zitten niet 
stil! 

Vervalsingen in het kwadraat 
De Scljweizer Briefmarken Zeitung van mei bevat twee 

mededelingen van de „Sammlerschutzstelle", de Zwitser
se bondskeuringsdienst. De eerste gaat over valse stem
pels op niet meer voor frankering geldige blokken, waar
voor een teruggedateerd stempel „Obergoldbach" gebruikt 
is. In 1963 had de Sammlerschutzstelle deze vervalsing al 
gesignaleerd, maar het heeft tot eind 1965 geduurd voor de 
schuldige tot vier maanden gevangenis werd veroordeeld. 
Nogmaals wordt er op gewezen Zwitserse zegels, die ge
stempeld belangrijk duurder zijn dan ongebruikt, alleen te 
kopen met keuringscertificaat of ze alsnog te laten keuren. 
Dit laatste is de veiligste weg, want men loopt dan ook 
niet de kans — en hierover gaat de tweede mededeling — 
door middel van een vervalst certificaat bedrogen te 
worden. Tot op heden is een dergelijk vervalst certificaat 
— met stempel en handtekening en al — alleen gevonden 
voor de eerste twee luchtpostzegels, maar het is niet uit
gesloten dat er meer in omloop zijn. Men zij op zijn hoe
de. De geldwolven die zich aan ons aller liefhebberij pro
beren te verrijken zitten overal en zij slapen niet! 

In hetzelfde nummer van de Schweizer een verklaring 
voor de letters LBpH in het stempel op brieven van het 
kanton Bazel uit de jaren 1828 tot 1845. Volgens de schrij
vers, W. Liniger en L. Vuille, betekenen zij „Lettre de Bale 
pour Huningue". Blijkbaar was Bazel toen nog geheel Frans 
georiënteerd. Huningue is de Franse plaats die als het 
ware tegen Bazel is aangebouwd, vandaar dat er een 
speciaal tarief gold voor de post van Bazel naar Huningue, 
waarvoor ook een apart stempel gebruikt moest worden. 
In 1845 werd het gebruik van het stempel afgeschaft, maar 
het stempel werd niet vernietigd. In 1850 duikt het weer 
op, nu voor het afstempelen van de toen in gebruik zijnde 
rayonzegels. Net als in Nederland staat het plaats- en 
datum-stempel naast de postzegel op de brief. 

1.6. The Queen's Stamps, The Creation and Development 
(up to 1880) of the British Postage Stamp. London. 1965. 

3.2. C. J. Schmeink. Artsen op postzegels. Overdruk uit het 
Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde van 3 juli 
1965. 

3.2. Catalogus van postzegels, poststempels, frankeermachi
nestempels e.d. betrekking hebbznde op de XVIIIe 
Olympische Spelen 1964. Uitgave De Beeldfilatelist. 
1965. 

3.2. Sikula-Winter. „Blumen" Briefmarken Motiv Katalog 
1966. Wien. 1965. 

3.2. Clemens Anheuser. Weinachten in der Philatelie. Sie
ger-Verlag, Lorch/Württemberg. 1965. 

3.3. George A. Codding Jr. The Universal Postal Union. 
New York. 1964. 

3.6. EM-DAT Ländercode. Düsseldorf 1965. 
4.2 Jacques H. Rogers, Encyclopédie Rogers des Oblitera

tions et Timbres-Poste „Europa". Tweede editie. 1964 
met Supplement 1965. Zürich. 1965. 

5.1. Mejuffrouw E. Driessen. Nederlands tweede postzegel
uitgifte. In jaarverslag 1964 Nederlandse Postmuseum. 
Den Haag. 1965. 

NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
BONDSINFOMATIEBUREAU 

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

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde cor

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

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren 

moeten worden ingezonden aan het 
hoofd van de keuringsdienst: mr. G. 
W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 
's-Gravenhage-1. 
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5.1. W. J. A. Arratoon. De eerste Nederlands Indische 
Postzegel, plaatreconstructie en afstempelingen, een 
nieuwe vondst. Haarlem 1966. 

5.6. W. Baron Six van Oterleek. Rampstukken. Amster
dam. 1965. 

6.4. Leopold I 17901865. Historische en Filatelistische Stu
die. Gent 1965. 

7.4. Paul Bremard. Les Obliterations Mécaniques Frangai
ses. Tome I (Ain Charente Maritime). Paris. 1963. 

7.4. Idem. Tome II (CherGironde). Paris. 1964. 
9.1. K. K. Doberer. Essais und Probedrucke altdeutscher 

Staaten. Nürnberg. 1963. 
9.1. Dr. Ernst MayerMargreth. Die Poststempel von Ham

burg. Hamburg. 1965. 
9.1. Arno Köth und Christian Springer. Die „FrancoCou

verts" der Königlich Sächsischen Post. Köln. ■*966. 
8.6. Hans E. Gaudard. Die edle Kunst des Stahlstechens. 

Le noble art de la tailledouche. Bern. 1965. 
12.3. Torsten Ahlström og F. C. Moldenhauer jr. De Norske 

Poststemler i tiden 1/1 184531/12 1854. Bergen. 1965. 
13.1. A. Bürgisser. Stato Pontificio (Italiaanse stempel

catalogus). Firenze. 1960. 
14.2. Dr. Nora Keil. Der österreichische Briefmarkenstich. 

Wien. 1965. 
16.2. Japanese Postage Stamp Catalogue. 1965. 
16.7. Dr. S. Dagoni and A. Lindenbaum. Judaica Guide for 

Stamp Collectors. Haifa. 1963. 
16.7. Arnold C. Waterfall. The Postal History of Tibet. Lon

don. 1965. 

Leenaanvragen voor bovenstaande werken te richten aan 
de Gelderse Biblotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. 

Een uitzondering hierop vormt het eerste boek van deze 
lijst: de beschrijving van de Britse koninklijke verzameling 
door Sir John Wilson. Normale uitlening van dit wenk is 
wegens omvang en kostbaarheid niet mogelijk. Het kan 
met speciale toestemming van de beheerder alleen in bij
zondere gevallen worden uitgeleend. 

Mededelingen Raad van Beheer 
Diefstal te Doetinchem 

Ten nadele van een geestelijke te Doetinchem werd en
kele weken geleden een kostbare postzegelverzameling ont
vreemd. De in zes albums geborgen zegels, voor het me
rendeel gebruikt materiaal, vertegenwoordigen een waar
de van ongeveer 60.000 FrancsYvert. 

Aangezien het niet onmogelijk is dat de collectie opge
splitst in kavels via veilingen of ruilbeurzen of anderszins 
ten verkope zal worden aangeboden, verzoekt het Ministerie 
van Justitie ons namens de gemeentepolitie te Doetinchem 
een overzicht van de belangrijkste zegels te publiceren: 

ALBUM I + IV FrankrUk: 
Ceres, Napoleon III, Olymplade 1924, Int. Kol. Tentoonstelling, 
Rode Kruis, Wereldtentoonstelling 1936, Noodlijdende Culturen, 
Uitgaven t.b.v. Intellectuele arbeiders. Nationale en stadswapens. 
Nat. hulp, March, Pétain, Nat. beroemde mannen, Marianneuitga
ven, Irisuitgaven, Prov. wapens, UNO + UPO, Rode Kruis, „Euro
pa", Luchtpost, Landschappen en Schilders. 

VATIC AAN: (nummers van catalogus „Michel") 
Paus Plus XI (21 t /m 36) en (45 t /m 50), Wereldtentoonstelling 
Katholieke personen (51 t /m 58), Int. Chr. Archeol. congres (67 
t/m 72), Sede Vacante (73 t/m 79), Kroning Plus XII (80 t/m 83), 
Oorlogslachtoffers 1940, 1942, 1943 en 1944 (84 t /m 91) 25 jaar Bis
schopwijding (92 t / m 95), 400 jaar Kunstacadem. (99 t /m 102), 
Concilie van Trente (126 t / m 137), 1947 L.P. (140 t /m 148), Rom. 
basilieken (149 t /m 160), H. Jaar (163 t /m 170), Paus Plus X (174 
t/m 177), Maria H. Opn. (178 t/m 179), Concilie van Kal. (180 t/m 189), 50 
jaar Gorettl (190 t/m 191), Bouw van St. Pleter (192 t/m 202) en (193 

Bij Albert Lauwers op bezoek 
Deze korte reportage laat het licht schijnen op een Belg, de 

graficus en schilder Albert Lauwers, ontwerper van verschei
dene Belgische postzegels. Deze zeer bescheiden en gevoelige 
kunstenaar, wonende in het hart van Antwerpen waarmede 
hij echt verbonden is, werkt daar enigszins teruggetrokken in 
zijn kunstwereld. Ten jare 1893, zoals hij het met zijn zachte 
stem mededeelde, werd hij geboren als zoon van Philip Lau
wers, een talentvol beeldhouwer. Onder invloed van zijn vader 
die hem hierbij aanmoedigde, voelde hij zich reeds in zijn 

t/m 204), Koepel van St. Pleter (205 t/m 206), Asslsl (207 t/m 208), Ma
riajaar (214 t/m 219), Paus Plus X (220 t/m 222), Sluiting Mariajaar 
(227 t/m 229), 1200 jr. Bonifacius (230 t/m 232), 500 jr. Angelico (233 t/m 
234), 50O jr. Nicolaus (235 t/m 237), 900 jr. St. Bartolomeus (238 t/m 240), 
Maria Boodschap (241 t/m 249), 450 jr. Zwitserse Garde (250 t/m 255), 
500 paar Cascia (256 t/m 258), 40O jaar Loyola (259 t/m 260), 
500 jaar Joh. van Caplstrano (261 t /m 262), 300 jaar M. Gods van 
Polen (263 t /m 265), 100 jaar Savlo Bosco (266 t /m 269), Maria 
Basiliek (276 t/m 279), 100 jaar Maria versch. (282 t/m 287), We
reldtentoonstelling (288 t /m 291), 200 jaar Ant. Canovas (296 t /m 
299), Dood Paus Plus XII (300 t /m 302), Kroning Paus Johannes 
(303 t /m 306), Martelaren (308 t / m 312), 30jarlg verdrag (313 t /m 
314), Zender Vaticaan (315 t /m 316), Rom. en Obelisk. (317 
t /m 326), KerstmisSerie 1959 (327 t /m 329), Vincent van Paulo 
(360 t /m 362), 1500 jaar Paus Leo (366 t / m 368), Geb. Paus Jo
hannes (382 t /m 387), Kerstmis '61 (388 t /m 390), Roeping Pries
ters (397 t/m 398), 500 jaar Cath. v. S. (402 t/m 404), 100 jaar Pau
lina Jaricot (405 t /m 407), Opening 2e Vat. Conc. (412 t /m 419), 
Kerstmis 1962 (420 t /m 421), Honger (423 t /m 426), Dood van 
Paus Johannes (429 t /m 431). 

VATICAAN: 
Met opdruk 1929, met rode opdruk 1931, Paus Plus XI met St. Ple
ter, Int. Juristen Congres, Wereldtentoonstelling Kath. Pers., Sede 
Vacante 1939, Kroning v/d Paus Plus XII, 400 jaar Academische 
Kunst, Concilie van Trente, Romeinse Basilieken, Wereld Postver., 
Heilig jaar 1950, Mariajaar, Maria verschijning, Zwitserse Garde, 
Wereldtentoonstelling, Christelijke Martelaren, Wereldvluchtelin
genjaar, Oecumen. Vat. Concilie. 

ALBUM II Nederland: 
Koning Willem III 5 en 10 ct., 1852. 
Koning Willem III 5 en 10 ct., 1864. 
Alle Weldadigheidszegels, hulpuitgaven, herdenkings, kinderzegels 
van 1924 af en zomerzegels van 1935 af. 
Voorts brandkast, internerings en „Cour Internationale de Jus
tice"serie. 
Ned. Indlë: 
Zegels tot en met 1948. 
NieuwGuinea: 
Weinig. 
Curagao: 
Weldadigheids, kinder, herdenkings en luchtpostzegels. 
Suriname: 
Hulpuitgave, weldadigheidszegels, cijferserle en Inheemse voorstel
lingen. 

ALBUM Hl + IV Portugal: 
Koning Louis I 1882, Koning Carlos I, Prins Hendrik 1895, Maaister 
1912, 1917, 1923, 1924 en 1926 met opdruk. 
H. Antonius van Lissabon, Koloniale tentoonstelling, volkskleder
drachten, beroemde Portugezen en zeevaarders, U.P.U., Heilig 
Jaar, Dag v/d Postzegel en ,,Europa". 
Spanje: 
Koning Amadeus, Koning Alphons XII 1875, Koning Alphons XIII 
(Kind, Cadet en Koning), Rode Kruis, Paus Plus XI, Gen. Franco, 
Koningin Isabella I, Koning Ferdinand, Dag v/d Postzegel, Goya, 
Velasques, Greco, Murillo, Kloosters en Abdijen, Stierengevech
ten, ,,Europa", provlnciewapens, beroemde mannen. 
Italië: 
Koning Emanuël 1863, Heilig Jaar, H. Franclscus, Kloosters, Monte 
Cassino, H. Antonius, Nantes, 10jarig fascistische reg.. Voetbal, 
Luchtpost, Expresso, Arbeid, Ambachten, Toeristen, Olympische 
winterspelen. Olympische zomerspelen, ,,Europa". 
Luxemburg: 
Gr. Hertog Willem IV, Gr. Hertogin Mar. Adelheld, Gr. Hertogin 
Charlotte, Kinderhulp Prinses Elisabeth, Idem Prinses Mar. 
Adelheid, Idem Prinses Mar. Gabr., idem Hendrik IV en Prinses 
Alex. ,,Europa", Kantonwapens, Nat. wapens, Bloemententoonstel
ling, Charltas, Dierenbescherming en Wereldvluchtelingen. 

ALBUM V + VI: 
Zegels met religieuze motieven, uitgegeven door Europese landen 
(album V) en dito zegels van landen bulten Europa. 

ALBUM II België: 
Vrijwel alle T.B.C.series, serie Rode Kruis, OBVAL, Luchtpost, 
Cultuurseries en series ,,Europa" van 1958 t /m 1965. 

Bij de aanbieding van deze verzameling of van gedeelten 
ervan wordt men verzocht onverwijld de plaatselijke politie 
op de hoogte te stellen. 

prille jeugd aangetrokken tot de kunst. In een bijvertrek van 
vaders atelier maakte hij, nog schoolknaap zijnde, van rond 
de aldaar opgestelde petroleumlamp fladderende Insekten 
kunstvolle miniaturen. 

Gezinstoestanden en moeilijke financiële omstandigheden 
betekenden een belemmering voor de ontwikkeling van de 
kunstzin die zich bij de jonge Albert Lauwers openbaarde. 
Zijn zeer objectieve moeder spoorde hem aan zijn kans te wa
gen als stadsbediende. Bij het einde der vijandelijkheden van 
19141918 tijdens welke hij dienst deed als soldaat bij de ver
plegingsdienst zag hij geen andere uitweg dan de door zijn 
moeder uitgestippelde weg te volgen, daar vader in 1915 over
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leden was en hij aldus de steun der familie werd Gelukkig 
werd hij door zijn oversten begrepen, die hem met kunst
zinnige ontwerpen belastten, zoals illustraties voor boeken en 
het figuratief uitbeelden van statistieken Zijn vrije tijd be
nutte hij hoofdzakelijk als portrettist ofschoon ik van hem ook 
landschappen en composities te zien kreeg die getuigen van 
kunstzinnig initiatief. 

Als postzegelliefhebber had hij inzonderheid oog voor de 
kunst in de zegel, in 1958 was het dat hij zich voor het eerst 
in de postzegelwereld veropenbaarde Op aandringen van 
kennissen besloot hij mede te kampen voor het ontwerpen 
van postzegels Ofschoon zijn eerste ontwerp voor de rode-
kruis-zegels niet werd aanvaard, werd zijn werk toch zo ge
waardeerd dat verschillende opdrachten daarvan het gevolg 
waren. 

De eerste zegel naar zijn ontwerp was de uitgifte ter ver
heerlijking der jeugdfilatelie, waarna pareltjes zoals onder 
andere Broeder Gochet en Kanunnik Triest, Europese confe
rentie van Ministers van Vervoer, de 1 Fr -f- 40 c, kinderhoofd 
uit de Rubensreeks 1963 en de vorig jaar verschenen Leo
pold I-reeks aan de beurt kwamen. 

In 1961 behaalde hij met zijn ontwerp voor de Europazegels 
een eerste prijs (zie afbeelding). Buiten ontwerpen voor post
zegels heeft hij ook verschillende ontwerpen voor gelegen-
heidsafstempelingen en tekeningen voor eerstedagenveloppen 
op zijn naam. 

Op het ogenblik is een ontwerp voor een Ambiorixzegel 
van zijn hand aanvaard, en wij hopen nog vele staaltjes van 
zijn kunnen op de Belgische postzegels te mogen aantreffen 

L C MADEMAN, ANTWERPEN 
1 Een recente foto van Albert Lauwers 
2 Deel van vouw/blad met zegel en afstempeling van Albert Lau

wers door hem getekend 
3 Het bekroonde Europa-ontwerp 1961 

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 he t bez i t 
t e z q n van de administrateur u i ter lük op de 
volgende da ta 

ju l inummer 
augustusnummer 
septembernummer 
oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 

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

H H Secretarissen en leden-administrateurs 
wordt dr ingend verzocht zich s t r i k t a a n deze 
da ta 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, flat 202 Bosweg Ha t t em Tel (05206) 
23 39 Ledenadm J G T h Wind, Celebesstraat 33, 
Vlaardingen Tel (01898) 34 26 

T o t ons leedwezen moeten wi | het overlijden melden, 
van onze leden 1809 N Bijhouwer, Hoorn , 2675 C L de 
Bruijn, Apeldoorn en 283 W Specht Grijp, Heemstede 

Royementen 361 C de Jong, Den H a a g en 2476 H A 
Officier, Den H a a g 
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 
M e v r A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda, tel 32307 

Ledenvergadering m a a n d a g 27 juni te 20 u u r Graan-
beurs 

Jeugdbijeenkomst zondag 3 juh te 10 uur Graanbeurs 
De prijzen in de halfjaarlijkse verloting voor de buiten-

leden zyn gevallen op de nummers 16 - 28 - 42 - 44 - 48 -
76 - 82 - 108 - 112 - 125 - 132 - 146 - 150 - 173 - 176 -
183 - 221 - 232 - 234 - 252 - 262 - 336 - 348 - 399 - 456 -
486 - 589 - 617 - 635 - 674 - 691 - 693 - 694 - 704 - 769 -
778 - 783 - en 784 

De prijzen zijn reeds aan deze leden toegezonden 
I n de maand juh wordt geen ledenvergadering gehou

den 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
L A A R S „ H O L L A N D I A " , Amsterdam, Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, HoUandsche Rading Tel 
(02957) 489 

Ledenvergadering V n i d a g 24 juni 1966, 20 15 uur Ho
tel , ,KrasnapoIsky", Warmoesstraat, Amsterdam 

Ju l i en augustus geen vergadering 
Overleden 90 A Bruynes 

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 Westermgh Tolsteegsingel 
17 bis, Utrecht 

Vergadering dinsdag 21 juni n m 8 uur in Tivoli Het 
bestuur stelt voor drs E A Mennega te benoemen tot be
stuurslid 

Landenwedstrijd, 5 bladen vnje inzendingen Belangrijke 
veiling 
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 G Muys Pioenweg 25 's-Gravenhage Leden
administratie G M van Ast Prins Mauritslaan 156 
's-Gravenhage 

Bijeenkomst 23 juni 1966 in „Diligentia", Lange Voor
hout 5 te '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 L A T F L I -
C A " Secr Drs H C Kruidenier , de Mildestraat 23 , 
's Gravenhage-1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman , Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage-8 Tel (070) 39 08 57 

Ledenaantal O p 15 mei 1966 waren 9427 personen als lid 
van de vereniging ingeschreven 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van ons lid GV 1754, M W van Vuure te 
Voorburg 

Afdelingen De , ,Purmerender Postzegel Ruilctub ' te 
Purmerend heeft besloten als afdeling tot onze Vereniging 
toe te treden, waardoor het aantal afdelingen thans op 
57 is gekomen 

De afdehngssecretariaten en bijeenkomsten zijn als 
volgt 

A A L S M E E R (Ar) J L Spaargaren, Gloxmiastraat 15, 
Aalsmeer Ie dinsdag 20 uur in gebouw , , I rene" , Kanaa l 
straat 10 Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 uur in 
Cantine „ V I G O N " te Nieuw V e n n e p , 2e woensdag on
even maand 20 uur m „ H e t Verscho'en Nest", achter de 
kerk aan het Kerkplein te Hofddorp, 3e dinsdag in gebouw 
, .Patr imonium te Amstelveen 

A L B L A S S E R D A M (Ab) W Verhaar , Kerkstraat 31 , 
Alblasserdam, Ie maandag 19 30 uur in de cantine van 
„ V a n der Giessen-de Noord, N V ' te Alblasserdam 

A M E R S F O O R T (At) , G W van Schooneveld, Ru 
bensstraat 53, Amersfoort, Ie dinsdag 19 15 uur in de ver
gaderzaal van de Johanneskerk, Westsingel 30, Amers
foort 

A M S T E R D A M (Am) Mej M H Roest, da Costa-
straat 73, Amsterdam-W, Ie donderdag 20 uur Van 
Nispenhuis, Stadhouderskade 55 te Amsterdam ,2e woens
dag ruilbijeenkomst in het Cultureel Wijkcentrum, Sloter-
meerlaan 150, Amsterdam, 3e donderdag 20 uur ruilavond 
V a n Nispenhuis, Stadhouderskade 55 te Amsterdam 

B A D H O E V E D O R P (Bp) J van Weering, Pa Ver-
kuyllaan 161, Badhoevedorp, 2e donderdag 20 uur in de 
benedenzaal der Geref Kerk, ingang Roerdompstraat 17, 
Badhoevedorp 

B L O E M B O L L E N S T R E F K (Le) H de Jong, Hvacin-
tenstraat 13, Lisse, voor 18 jaar en ouder le mandag ver
gadering en 2e woensdag ruilen, voor onder 18 jaar l e 
woensdag, alles in , ,OASE" , Bondstraat 13, Lisse, 3e 
woensdag ruilbeurs in Huize , ,Weltevreden", v d Ende
laan te Hillegom 

DE B I L T / B I L T H O V E N (Bb) Mevr J M Hoppener-
van der List, Zonneplein 4, Bilthoven, junivergadenng 
3e vrijdag 20 uur in restaurant „ D e Schouw", Emmaplein, 

Bilthoven Jeugdafdeling 3e vrijdag in „ D e Voorhof" 
Burg de Withstraat te De Bilt 

D E V E N T E R (Dr) T van Heuvel, Brinkgreverweg 35 
te Deventer , Ie vrijdag 19 30 uur in een der zalen van de 
Bouwkundige Vereniging, Papenstraat hoek ' t Klooster, 
Deventer 

D R I E B E R G E N (Dn) P A Klien, Weidestraat 22, 
Driebergen, 2e donderdag 20 uur in , ,Groot Salem", 
achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat te Driebergen 

E M M E N (Em) J Schokker, H Boomstraat 1, Em-
m e n , n a convocatie 20 uur in Hotel „ G r i m m e " , Stations
straat 37, Emmen 

E N K H U I Z L N (En) Jac Kofman, Noorderweg 22, 
Enkhuizen, 2e dinsdag 20 uur in het Nutsgebouw, Wes
terstraat 127, Enkhuizen 

F L A K K E E rFe) H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommels-
dyk , 3e donderdag in de bovenzaal van „ D e K o k " te 
Sommelsdijk 

G O E S (Gs) J A Bruynooge, Prinses Irenestraat 13, 
Kloet inge, 3e dinsdag 19 30 uur in de cantine van het 
Goese Lyceum, ingang Vogelzangseweg te Goes 

' s - G R A V E N H A G E (Gv) A Renooij, Sinaasappel
straat 79, 's-Gravenhage-8, 2e woensdag (ruilavond) en 
4e woensdag (vergadering) in de Haagse Beurs, Nobel
straat 23 , 's-Gravenhage 

G R O N I N G E N (Gn) J J Reiziger, Anjerlaan 42, 
Haren (Gron ) , n a convocatie 

H A A R L E M (Hm) J Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 
H a a r l e m , 3e vrijdag 20 uur in , ,H K B ", Tempeher-

H A R D E R W I J K (Hk) Dr R T Simon Thomas, 
Oranjelaan 28, Nunspeet , na convocatie in het Groene 
Kruisgebouw, Frisialaan 31, Harderwijk 

H O E K V A N H O L L A N D (Hh) J P van der Hoek, 
Tasmanweg 205, Hoek van Hol land, l e dmsdag 20 uur 
in het wijkgebow Groene Kruis, de Cordesstraat95, H v 
Holland 

't H O G E L A N D (Hd) Mej J F Ekema. Schoolstraat 
14, Ui thuizen, 3e donderdag in ,,De Kandelaar" , School
straat , Uithuizen 

't K A B I N E T S T U K (Kk) G J Minholts, Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug (Gron ) , na convocatie 

K A M P F N ( K n ) W G Ch Albrecht, Mauntss t raa t 16, 
K a m p e n , 2e dmsdag 20 uur in ,,De Stadsherberg", IJssel-
kade, K a m p e n 

K A T W I J K (Kw) S Hofstra, Noordwijkerweg 54. 
Katwijk a d Rijn 

K E M P E N L A N D (Kd) P M G F B I akeman, 
Nieuwstraat 52, Valkenswaard 

L A N D V A N C A D Z A N D (Cd) H P C van Melle, 
Oostburgsestraat I I A , Zuidzande, le maandag 19 u u r m 
, ,De Eenhoorn" , Markt , Oostburg 

L A N G E D I J K (Lk) C Visser Czn, Benedenweg 212, 
St Pancras , l e woensfag in het voormalig gemeentehuis 
in de Koog, Zuidscharwoude I n augustus geen vergade
ring 

L F I D F N (Ln) T h C M J Uit tenhout , Timorstraat 
3 1 , Leiden, 3e donderdag 19 15 uur in de cantine van de 
firma Glos & Leembrugge, 3e Binnenvertgracht 3, Leiden 

M A A R N (Mn) E A Fncke, Bakkersweg 52, M a a r n , 
laatste vrijdag van de maand in de lokaliteit van de Ned 
Herv Gemeente Maarn-Maarsbergen. Berkenlaan 2-4, 
te M a a r n 

M A A S M O N D (Md) wnd secr H 
nessestraat 3 1 , Hoogvliet (Z H ) 

d Berg, Lauer-
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M A A S T R I C H T (Mt) G M Vogels, Merovingcn-
straat 56, Maastr icht , 2e m a a n d a g 20 u u r in Hotel 
„Aux Pays Bas", Vrijthof 7, Maastricht 

M E P P E L (Ml) H Rondhuis , Linthort Homanst raa t 
31, Meppe l , 2e maandag 20 u u r in zaal Donker, Kl 
Oeverstraat, Meppel 

M I D D E L B U R G (Mg) A Koets, Willem van de 
Veldelaan 10 ,Vlissingen, 4e donderdag 20 u u r in Hotel 
Pax, Stationsstraat 34, Middelburg 

N O O R D O O S T P O L D E R (No) C W Jonkers, 
Lange Dreef 42, Emmeloord , n a convocatie in het bijge
bouw van de Herv Kerk te Emmeloord 

N O O R D W I J K (Nk) D Durieux, Oranje Nassau-
straat 63 , Noordwijk, 2e woensdag 20 uur in het jeugd
huis „ D e Rank" , Golfbaan 99, Noordwijk 

N I J V E R D A L (NI) J Nijssen, G J Piksenstraat 32, 
Nijverdal, 2e woensdag m Hotel , ,Buursink" te Nijverdal 

O I S T E R W I J K (Ok) F R Pesch, Peperstraat 32, 
Oisterwijk, Ie maandag 20 u u r i n Cafe-Rest „ D e Gouden 
Leeuw", Stationstraat 20, Oisterwijk I n juli en augustus 
geen vergadering 

O M M E N (On) G Steen, Baron van Fndaghs t raa t 16, 
O m m e n 

O U D - B E I J E R L A N D (Ob) C Weeda , van Brakel-
straat 44, Oud Beijerland, na convocatie 

G J P E E L E N (Gp) W Schikker, Goudzwaardst raat 
3, Bruinisse, na concovatie 

P U R M E R E N D (Pd) A van der Meulen, lepenstraat 
10, Purmerend, n a convocatie 

R O T T E R D A M (Rm) H J Polhuijs, Brigantijn-
straat 59c, Rot terdam-7, Ie dinsdag (vcilingavond) en 3e 
dinsdag (verenigingsavind) in het Beursgebouw, Meent , 
Rot te rdam Ie Zaterdagmiddag 14 30 u u r jeugdmiddag 
in de recreatiezaal van het RTM-gebouw, Rosestraat 3 te 
Rot te rdam 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D (Sd) J van Urk , P D 
de Vosstraat 8, Zierikzee, na convocatie 20 uur in cafe-
rest „Mondragon" , Zierikzee 

S C H I J N D E L (SI) C W M van Tilborg, Dr Anens-
straat 9, Schijndel 

S O E S T (St) Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhou
derslaan 35, Soest, 2e vrijdag 20 u u r in , ,De R a n k " , 
Soesterbergsestraat 18, Soest 

T E R N E U Z E N (Tn) J W L van Doorn, Bernhard-
straat 13, Temeuzen , na convocatie 

T I E L (Tl) A G. van Haaften, Dahhas t raa t 20, Gelder-
malsen, n a convocatie 20 uur in Hotel , ,De Z o n " , Var-
kensmarkt 3, Tiel 

U I T H O O R N (Un) O W Berg, & C Hooftlaan 24, 
Ui thoorn , 4e dinsdag 20 uur m Hotel , ,Het Rechthuis , 
Uithoorn 

U T R E C H T (Ut) Secretariaat tijdelijk Willem van 
Noortstraat 140, Utrecht , 3e donderdag 20 uur in cafe-
rest , ,Smits", Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L (VI) C J J M de Wer t , Peellandstraat 2, 
Veghel , na convocatie in cafe „ D e Molen" , Veghel 

V E N L O (Vo) J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, 
Ven io , 2e dinsdag in cafe-rest „ D e Gouden Tyger" , 
Lomstraat 5, Venlo 

V L I S S I N G E N (Vn) C de Leeuw, Anjelierenlaan 65, 
Vhssmgen, 3e donderdag 20 uur vergadering m de Can-
tine van het Stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen, Ie maan
dag ruilavondin de bovenzaal van „ H e t Anker", Bonedyke-
straat, Vhssmgen 

V O L K E L (Vk) R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel, 
na convocatie 

W E E R T (Wt^ H J H Tennissen, Kazernelaan 1 
Weer t , na convocatie 

W E E S ? (Wp) H J Meenink, Middenstraat 64, 
Weesp, Ie maandag 19 30 uur in zaal , ,Paolo Soprani" , 
Clacs Delsteeg, Weesp 

W O E R D E N (Wo) J C van Vliet, LindenJaan 17, 
Woerden, 4e woensdag ruilbeurs in „Concord ia" , Haven
straat 4, Woerden 

Z E I S T (Zt) G Kok, Ernst Gasimirlaan 13, Zeist, 
na convocatie in Hotel „Hermi t age" , 't Rond 7, Zeist 

Z O E T E R M E E R (Zr) A F Binkhorst, Vondelstraat 7 
Zoetermeer, 4e donderdag in „ ' t Trefpunt" , Dorpsstraat 
135, Zoetermeer 

I n juli geen vergadering 
Z W O L L E (Ze) E Gillet, Meidoomst raa t 5, Zwolle, 

na convocatie in cafe-rest „Suisse", Luttekerstraat 27, 
Zwolle 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89b. Rotter-
dam-4 TEI (010 )249340 Adreswijzigingen aan de heer 
W H Erwich, van der Meydestraat 37 a, Rot terdam-4 

Ledenvergadering maandag 27 juni 20 uur Beatrixzaal 
Groothandelsgebouw Gewone agenda Bezichtiging van 
kavels der veiling op zaterdag 25 juni , 15-16 uur in club
lokaal Noordsingel 101 

Overige vergaderingen in 1966 Dakfoyer Groothandels
gebouw op maandag 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12 I n 
juli , zoals gebruikelijk, geen vergadering 

Clubbtjeenkomsten zaterdag 15-17 30 uur bovenzaal 
„ D e Zon" , Noordsingel 101, donderdag 19 30-22 30 uur 
„ D e Gunst'*, Brielselaan 192 
9 

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

Bijeenkomsten dinsdagavond 21 juni ruilavond, Kras-
napolsky, ingang Kleine Zaal , Warmoesstraat Aanvang 
20 00 u u r In de maanden juli en augustus geen bijeen
komsten 
10 

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

Bijeenkomsten 28 juni , 12 juh en 26 juli 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 te 
Zutphen , 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Barne^ 
veld, Brummen, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, Lobith, Nij
megen, Oosterbeek, Renkum-Heelsum, Rheden-de Steeg, 
Velp-Rozendaal, Wageningen, Winterswijk, Wijchen, 
Zevenaar en Zutphen 
17 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ A S S E N " Secr A F J de Jong, Vredeveldse-
weg 19, Assen, tel (05920) 39 20 Leden a d m J Nie-
wold, Plataanweg 10, Assen Tel (05920) 25 66 

Rutl- en vergader-avonden Elke laatste dinsdag van de 
maand in het Concerthuis ,,Bellevue" te Assen, Nassau-
laan Aanvang 8 uur 

Jeugd bijeenkomsten Elke 2e Zaterdagmiddag van de 
maand van 4-6 uur , onder leiding van Mevr Y Broek-
Sikkes, en de heren G Schut en E Walbeehm 

V a n 7 t/m 11 april 1966 werd m de Prins Bernhard-
hoeve te Zuidlaren een tentoonstelling gehouden van 
hobby werkstukken en verzamelingen, waaraan verbon
den een antiek- en ruilbeurs 
Van de 100 kaders welke voor deze tentoonstelling be
schikbaar zyn gesteld voor het showen van postzegels, 
werden er 40 door de leden van de Veren Assen verzorgd, 
terwijl de 60 overige kaders door diverse verenigingen van 
Groningen werden gfvuld 
Er werden door de Stichting Prms Bernhardhoeve diverse 
fraaie prijzen ter beschikking gesteld, waarvan een 6-tal 
medailles door de leden van de Vereniging Assen werden 
gewonnen 
ZIJ nog vermeld, dat de tentoonstelling door 6500 ijer-
sonen werd bezocht 

Tevens wordt reeds thans bekend gemaakt , da t onder 
auspiciën van de P O N (Philatelistisch Overleg Noorden) 
zaterdag 17 september 1966 een grote Rui ldag wordt ge
houden in ^a len Bellevue, Nassaulaan, Assen, van 's mor
gens 10 u u r tot 's avonds 6 uur Evenals dit voorjaar 
wordt ook nu gerekend op grote belangstelling 
19 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R L I N G C O N 
T A C T " B E R G E N O P Z O O M Secr Scheldelaan 67, 
Bergen op Zoom 

Contactavond ledere 2e dinsdag in de maand 
Voor de op 1 okt te organiseren grote ruildag zoeken 

WIJ nog enige goede handelaren Inlichtingen aan het 
Secr 
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 20 juni a s in „ D e O p g a n g " , Flora
straat 2 te Beverwijk I n juli en augustus a s worden geen 
ruilavonden gehouden De eerstvolgende ruilavond in het 
najaar is 19 sept a s Let U er vooral op de rondzendingen 
snel en binnen de gestelde termijn door te sturen De door 
U uit de rondzendingen gekochte zegels kunt U ook beta
len via postgiro 345867, t/n van W Marcusse te Beverwijk 
Verder is betaling op de clubavonden mogelijk Wilt U 
ook redelijk vlot Uw gekochte zegels betalen'*' 

Wilt U er vooral om denken, da t tijdens Uw vacantie 
geen rondzendingen bij U thuis blijven liggen 
21 

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

Vergadering ledere Ie zondag van de maand om 11 uur 
in het Casino, Treebeek 

Voortan zal er qeen convocatie-kaart worden gezonden 
22 

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

Vergaderingen 2e maandag van de maand m Cafe-Rest 
„ D e Harmonie" , Bnnklaan 122 Bussum, niet in de maan
den juh en augustus 

Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag in buurthuis , ,de 
Engh" , Nijverheidswerf, Bussum, niet in de manden juli 
en augustus 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr 
J J H A Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Eindhoven, 
tel 1 06 15 

Bijeenkomsten Vergadereing elke Ie woensdag van de 
maand , 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 F N Secr P Berkhof, Noord Brabant laan 60, 
Eindhoven tel (04900) 2 58 89 

Eerstvolgende bijeenkomsten 4 ju lu , aug niet , 5 sept 1966 
m de leeszaal van het „Ontspanningscen t rum" aan de 
Mathi ldelaan te Eindhoven Aanvang 20 00 u u r 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr J M Offringa, De Savomin Lohmanple in 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Ledenadministrateur R A Talens, Koeriersterweg 34. 
Groningen Tel (05900) 5 25 45 

Bijeenkomsten Gedurende juli en Augustus geen verga
dering 
O p de vierde maandag van juni nog vergadering in Res
tauran t het Boschhuis aan de Hereweg te Groningen om 
20 uur (zaal open om 19 uur voor ruilen) 
O p de vierde maandag van september weer vergaderen 
om 20 uur in Huize Maas aan de Vismarkt te Groningen 
(Zaal open om 19 uur voor ruilen ) Nadere convocatie 
volgt nog 

36 
N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R 

E E N I G I N G „ O P H O O P V A N Z E G E L S " , H A A R L E M 
Secr M W van der Koog, Leidsevaartweg 129 te Heem
stede 

Algemene vergadering donderdagavond, 8 uur , 30 juni a s 
in de aula van de A H Gerhardschool, ingang poort 
Raaks, Haar lem De nieuwe penningmeester is in functie, 
Correspondentie hem betreffende dus te zenden aan de 
h e e r j B Broodman, Zaanenlaan 120 te Haar lem 

Alle correspondentie betreffende het rondzendverkeer 
poststukken, etc , te richten aan de heer T h Jansen, 
Timorstraat 23 te Heemstede 

Ons postgironummer blijft ongewijzigd 245576 ten 
name van „Penningmeester O H v Z , H a a r l e m " 
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 2 1 , Heerlen 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 5 j u h 
in het Pancratiushuis. Nobelstraat te Heerlen zaal 5 I n 
terne ruilbijeenkomst Geen aankondiging per convocatie 
Gelegenheid tot ruil vanaf 7 u u r 
42 

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

Vergadering Woensdag 22 juni 1966 20 uur in de grote 
zaal van Gebouw Steenschuur 6 te Leiden 

Gewone agenda, met veiling, verloting en na afloop 
ruilen 

Jeugdafdeling I n juli geen samenkomst 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D - L I M -
B U R G " Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastr icht 

Bijeenkomsten 20 juni 1966, ledenvergadering 
Beursavond 4 juh 1966, telkens om 20 00 u u r in de 

Grote Sociëteit, Vrijthof (ingang Jul iana plein), M a a s 
tricht 
48 

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

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke m a a n d Beursgebouw 
ingang Meent 110, Rot te rdam 
49 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ S A N T P O O R T " 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort 
Tel (02650) 87 99 

Penmngmeesteresse Mevr P A Schut-v d Berg, Kerk-
weg 135, Santpoort Tel (02560) 89 27 Contributie 
ƒ 9 — per jaar . Giro No 19103 Directeur rondzendver
keer H r P Vis, Bloemendaalsestraatweg 56, Santpoort Z 
Tel (02560) 60 33 Giro Rondz Verk P V S 276084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond v d 
maand m Gebouw , ,CUSA", Hoofdstraat 117, Santpoort-
Dorp 
52 

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

Ledenvergadering 13 juli in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers, Heuvelring, Ti lburg 
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 E N 
O M S T R E K E N Secretariaat J D Neuteboom, E E 
Stolperlaan 24. Veendam 

Bijeenkomsten I n juli en augustus geen bijeenkomsten 
77 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ H O O G E Z A N D -
S A P P E M E E R " Secr G J M Vlek Erasmusweg 129, 
Hoogezand Tel (05980) 37 17 

Ledenvergadering elke eerste m a a n d a g van de m a a n d te 
20 uur in Hotel Struve te Sappameer I n de zomermaan
den volgens convocatie 
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, Appingdam 

I n verband met de vacanties in juli en aug geen bijeen
komsten, eerstvolgende vergadenng/rui lavond op vrijdag 
2 sept 
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 I O M P " 
W I N T E R S W I J K Secr J Seekles, Papendijk 70, Groen-
lo 

Bijeenkomst iedere Ie maandag van de m a a n d in Hotel 
„ D e K l o m p " Winterswiik, 20 uur 

Extra ruilavond op de donderdagen 16 juni , 15 sept en 
17 november 
92 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G „ D E B I E S B O S C H -
D O R D R E C H T " , A F D E L I N G F I L A T E L I E Secr L 
de Bruyn, Oranjelaan 158, Dordrecht , tel (01850) 
3 62 44 (kantooruren), daa rna 4 1010 

Ruil- en Konlaktavonden vanaf juli iedere eerste donderdag 
van de maand des avonds te 8 00 uur in de kantine a a n de 
Maasstraat 

Uitnodigingen worden niet verzonden 
94 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " Secr 
A J Soeters, Prins Hendrikweg 75, Putten (Gld ) 

VergadenngjRuilavond iedere 3e donderdag van de 
maand , waarvan convocatie wodt toegezonden, te houden 
in het verenigingsgebouw van het „Put tens Mannenkoor" 
achter Cafe-Rest „ H e t Put ter t je" te Put ten Aanvang 
20 00 uur Voor de jeugdleden van 18 30 tot 19 00 u u r 
98 

„ 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 . Nwe Mollen-
hutseweg 173, Nnmegen Tel (08800) 5 42 98 

Contactavond maandag 20 juni 1966, 20 15 uur, cantine 
Technisch Cent rum, Kapittelweg 
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P O S T Z E G E L V E I L I N G 

R. POSTEMA 
SINGEL 276, AMSTERDAM, TEL. 24 97 49 

e VEILING 
15-18 JUNI 1966 

Deze veiling, welke tevens de laatste 
van het seizoen is, bevat o.a.: 
Nederland en Overz. Rijksdelen 
ca. 800 kavels. 
Tevens een uitermate belangrijke 
afdeling collecties en 
restanten, waarbij ook zeer veel 
Nederland en O.R. 

Wegens vakantie gesloten van 30 juni tot 10 juli 1966 

Catalogus op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. 

Inzendingen voor de 
septemberveiling gaarne vóór 
5 augustus 1966. 



MAAND 

n Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtstraat 18  Goor 

^ X Telefoon (05470) 2135 
EUROPA 

ALBANIË 
lOS'GG. Serie zeesterren. 

15 q. Palmipes membranaceus. 
25 q. Asterias glacialis. 
50 q. Echimaster sepositus. 
60 q. Holothuria. 
35 q. Ophiothrbc fragilis. 
45 q. Aatropecten aurantiacus. 
70 q. Shaereclinus granularis. 

BELCaË 
Nieuwe gebniikszegels. 

75 c. violet. Type heraldieke leeuw. 
12,— fr. groen. Portret koning Boudewijn. 

De zegel van 60 c , type heraldieke leeuw, zal in ver
groot formaat worden uitgegeven voor gebruik in auto
maten. 

315'66. Nationaal wetenschappelijk patr imonium. 
1 fr. Koninklijk Belgisch instituut voor natuurweten

schappen; skelet van voorwereldlijk dier. 
2 fr. Koninklijk museum voor MiddcnAfrika: gebeeld

houwd hoofd en spiraal. 
2 fr. Koninklijk meteorologisch instituut van België: ver

schillende soorten kristallen. 
3 fr. Algemeen rijksarchief: Zegel. 
3 fr. Koninklijke bibliotheek van België: antieke biblio

theek. 
6 fr. Koninklijke sterrewacht van België: Sterrenlucht en 

kijker. 
8 fr. Belgisch instituut voor ruimteaëronomie: wereldbol 

en twee ruimteschepen. 

...*.......^— 

KYHPOX 
>■■■ ■■! 

SO

CYPRUS 
66*66. Herdenking generaal K. S. Thimayya. 

50 m. Portre t commandan t V.N.troepen op Cyprus en 
embleem V.N. 

DUITSLAND ( B E R U J N ) 
156'66. Nieuwe waarden gebruiksserie „Bouwwer

ken uit twaalf eeuwen" in vergroot formaat. 
5 pf. Berlijnse poort in Stettin. 
8 pf. De Pfalz bij K a u b aan de Rijn. 

90 pf. Zschockschej Damenstift in Königsberg. 

D U I T S L A N D (OOST) 
175'66. Natuurbeschermingsgebied en. 

10 pf. Spreewald. 
15 pf. „Königss tuhl" op het eiland Rügen. 
20 pf. Saksisch Zwitserland. 
25 pf. Wcstdarsz. 
30 pf. Teufelsmauer bij Thale in de Harz . 
50 pf. Feldberger meren in Mecklenburg. 

265'66. Kantwerk uit Plauen. 
10 pf. donker en lichtgroen, 20 pf. blauw en lichtblauw, 
25 pf. bruinkarmijn en lichtrood, 50 pf. zwartblauw en 
lichtviolet. Bloemenmoticven in kantwerk. 

DUITSLAND (WEST) 
156"66. Nieuwe waarden gebruiksserie „Bouwwerken 

uit twaalf eeuwen", in vergroot formaat. 
5 pf. Berlijnse poort in Stettin. 

90 pf. Zschocksches Damenstift in Königsberg. 

FRANKRIJK 
Jun i *66. Gereedkomen van de brug van Oléron. 

0,25 F . Gezicht op de lange brug. 
276'66. Nieuwe zegel in de schilderijenseric. 

1,— F. „ D e jonggeborene" van Georges de la Tour . 
276*66. Zegel in serie beroemde persoonlijkheden. 

0,30 + 0 , 1 0 F.Bccldengroep, muziekschrift en portret van 
Gabriel Fauré (1845  1924). 

ll7*66. Vervolg serie beroemde persoonlijkheden. 
0,30 + 0,10 F . Portret Elie Metchnikoff met microscoop 

en gebouw. 
0,30 + 0,10 F. Portret Hippolyte Taine (1828  1893) en 

buitenhuis in bergen. 

I . , ' ''.] o o i f i i O N  * . 

REPUBUQUEFRANCAlSEIl 

'!o30ö,10 

GRIEKENLAND 
265'66. Transatlantische vluchten van de Griekse 

luchtverkeerslijnen. 
6 dr. Silhouetten van wolkenkrabbers en tempelzuil, waar
boven m o d e m straalvliegtuig. 

265'66. Vijfentwintighonderd j aa r theater. 
I ,— dr. Koperen masker dat in de vierde eeuw voor 

Christus bij treurspel gebruikt werd; in 1959 in 
Pireüs gevonden. 

1,50 dr. Fragment van vaas ui t vijfde eeuw voor Christus 
voorstellend Dionysos op rijdend toneel. 

2,50 dr. Het oude theater van Dionysos in Athene. 
4,50 dr. Fragment van rood geschilderde vaas uit zesde 

eeuw voor Christus: Dionysos in dansscène. 

G R O O T  B R I T T A N N I Ë 
88'66. Serie van vier zegelsmet vogels. 
W a a r d e 4 d. Afbeeldingen: pimpelmees, merel, zwart

kopmeeuw en roodborstje. De zegels worden gedrukt in 
blokken van vier. 

H O N G A R I J E 
35'66. Gebouw Wereldgezondheidsorganisatie, 

Geneve. 
2 ,— F . blauw en zwart. Afbeelding van het gebouw en 

embleem W H O * * 
Mei *66. Wereldkampioenschappen voetbal 1966. 

Blokje van 10,— F. met plat tegrond voetbalveld. H o n 
gaarse voetballer, embleem van de kamptoenschapp>en in 
Londen en namen van deelnemende landen. 

Jun i '66. Wereldkampioenschappen voetbal 1966. 
20 f. Wereldkaart , portret Jules Rimet , Rïmetcup en 

voetbal. 
30 f. Wereldkaart , waarop Montevideo, 1930: Uruguay

Argentinië, 42. 
60 f. Wereldkaart , Rome 1934. ItaliëTsjechoslowakije, 

21 . 
1,— F. Wereldkaart , Parijs 1938. ItaliëHongarije, 42. 
1,40 F. Wereldkaart , Rio de Janeiro 1950. UruguayBra

zilië, 21. 
1,70 F. Wereldkaart , Bern 1954. WestDuitslandHon

garije, 32. 
2 ,— F . Wereldkaart , Stockholm 1958. BraziliëZwedcn, 

52. 
2,50 F . Santiago de Chili 1962. BraziliëTsjechoslowaküe, 

31. 
3,—' + 1,— F. Kaar t GrootBrittannië met plaatsen 

waar wedstrijden worden gespeeld, em
bleem van kampioenschappen. 

Alle zegels en blokjes getand en ongetand. 

^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. Juni 1966 295 



met 

zojuist 
verschenen 
catalogus van 
nederland 

prijskolommen 
Gezien de enorme prijsverschillen van de postzegels zonder 
plakker en met plakker hebben wij gemeend niet langer te mogen 
wachten met het maken van een catalogus van Nederland met 
drie prijskolommen. 
Zeer veel ter zake kundigen hebben met enthousiasme hun mede
werking verleend om in elk opzicht een betrouwbaar en verant
woord geheel te krijgen, zowel voor de handelaar als de filatelist. 

Degenen die niet in de gelegenheid zijn de catalogus bij een han
delaar te kopen kunnen deze toegezonden krijgen né storting van 
f 2,20 op postgiro 70680 van uitgeverij Zonnebloem, Amsterdam. 

Beleefd aanbevelend 

uitgeverij 
zonnebloem 
Adm. de Ruijterweg 212, Amsterdam 



ITALIË 
285'66. Toeristische propagandazepel 

20 i. Oianjegeel en zwart . Gestileerd kapiteel, waarin 
historische gebouwen. Teks t : bezoek Italië. 

l6'66. Twintigste verjaardag uitroeping republiek. 
40 1. Parelgnjs, rood, wit, groen en zwar t ; 90 1. hemels

blauw, rood, wit, groen en zwart . Driekleurig lint 
vormt letter , , !" , olijftak en inschrift. 

.<xmMii 

% 

L90R§SSc 
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N O O R W E G E N 
146'66. Hondervijftig j a a r bank v a n Noorwegen. 
30 o Versiering van bankbiljet en jaar tal len. 
60 o Gebouw van de bank van Noorwegen. 

P O R T U G A L 
285'66. Veertig jaar nationale revolutie. 

1,—, 3,50 en 4,— e. Stilistische weeergaven van opbouw 
van het l and : verschillende middelen 
van bestaan en opvoeding. 

86'66. Achtste eeuwfeest herovering Evora. 
1 en 8 e. Afbeelding van Giraldozondervrees, met 

zwaard te paard . 

R O E M E N I Ë 
305'66. Zangvogels. 

5 b . Musicapa parva . 
10 b. Loxia Curvirostra. 
15 b AcrocephaLus arundinaceus. 
20 b . Phoenicurus. 
55 b. Erithacus rubecula 
1,20 1. Luscinia svecia 
1,55 1. Motacilla flava. 
3,20 1. Remiz pendulinus. 

SAN M A R I N O 
166'66. Reprodukties schilderijen van Tit iaan. 

40, 90, 100 en 170 1 

SOVJETUNIE ^ 
224'66. Nieuwe waarde zesennegentigste verjaardag 

Lenin. 
10 k. zilver op donkerrood. Portret van Lenm, 

304'66. Tweede zegel kunstenaars van wereldfor
maat . 
4 k. Portret van Franse dichter E. Pottier, ter gelegenheid 

van zijn honderdvijftigste verjaardag. 
304'66. Vijftiende congres van bond jonge commu

nisten. 
4 k. Ruimtevaarder en revolutionaire soldaat ui t 1917. 
304'66. Succes wereldkampioenschappen ijshockey 
1966. 
10̂  k. IJshockeyspelcr en da ta kampioenschappen. 

1,50 p . 
2,50 p . 
3 , — p . 
5 , — p . 

SPANJE 
4.3'66. Internat ionale tentoonstelling van grafische 

vakbond. 
1,— p . rood, blauwviolet en groenblauw. Negatief van 

drukletter en verpakkingsmateriaal. 
173'66. Vervolg wapenserie. 

5,— p . Wapen van Valladolid. 
243'66. Dag van de postzegel 1966, schilderijen van 

José Mar ia Sert. 
25 c. De magische kogel. 
40 c. Herinnering aan Toledo. 
70 c. Christus dicteert regels voor priesterorde. 
80 c. Aeronauten. 

1,— p . Zelfportret van Sert (1875  1945). 
, ,De dapperhe id" . 
,,De gerechtigheid". 

. Strijd tussen Jacob en de engel. 
, Symbolische weergave van de vijf werelddelen. 

10,— p . De heilige Petrus en Paulus. 
274'66. Vervolg wapenserie. 

5,— p . Wapen van Vizcaya. 

TSJEGHOSLOWAKIJE 
224'66. Vissenserie. 

30 h. Salmo t ru t ta fario L. 
60 h. Perca fluviatilis L. 
1,— kr. Cyprinus carpio L. 
1,20 kr. Esox lucius L. 
1,40 kr. Thymal lus thymallus L. 
1,60 kr. AuguiUa auguilla L. 

254'66. Twintig jaar UNESCO.*^ 
60 h. zwart en oker. Embleem U N E S C O . 

254'66. Secretariaat W H O * * in Geneve. 
I ,— kr. donker en l ichtblauw. Nieuw gebouw en em

bleem van de W H O . 
95'66. Kasteel van Praag. 

30 h. blauw. T u i n en galerij uit zestiende eeuw. 
60 h. zwart en oker. Romaans houtrelief uit 1220 uit de 

kerk van St. George uit Hradchin . 
Ook blokje, getand van 5,— kr. geel, blauw, groen, rood 

en zwart. De zegel hierop geeft reproduktie van de kroon 
van St. Wenzel. Blokje verder scepter en rijksappel van 
Karel I V . 

315'66. Dertiende congres communistische partij . 
30 en 60 h., 1,60 kr. 

1^ I l ^ p> 

Ce\kijK,„, 
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3 
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ZWEDEN 
156'66. Tweehonderd j aa r Drottningholm hoftheater 

40 o violet, 25 o oker, 5 o oranjerood. Gedeelte interieur 
theater. 

Zegels worden alleen in boekjes verkocht met twee ze
gels telkens van 40, 25 , 5, 25 en 5 o. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Maar t '66. Nieuwe waarden UNICEF***se r i e . 
150 en 250 p . Verpleegster met kind. 
10 a. Twee etende kinderen. 

Alle zegels ongetand. 

ALGERIJE 
262'66. Kunstnijverheid in Groot Kalybie. 

40 c. Schalen, kruiken en vazen. 
50 c. Vrouw aan weefstoel en geweven kleed. 
70 c. Versierselen. 

304'66. Strijd tegen analfabetisme. 
30 c. Boek en tandwiel, tarweaar . 
60 c. Geopend boek en symbolische graankorrels ; op de 

zegels ook embleem U N E S C O . * ) 

ARGENTINIË 
204*66. Tweede postzegeltentoonstelling in Rio de la 

Plata. 
Blokje met drie zegels 4, 5 en 8 pesos, waarop afbeel

dingen van eerste Argentijnse zegels, de „Rivadavias 
1864". 

234'66. Nieuw gebouw W H O * * in Geneve. 
8 p . Allegorie van de menselijke rassen en embleem van 

W H O . 
145'66. Vijftig j a a r marineluchtvaartschool. 

12 p . Zeemeeuw in vlucht en zuiderkruis. 
285'66. Dag van het leger. 

8 p . Soldaat uit het regiment „Infernal de Guemes" n a a r 
een ontwerp van Eleodora Marenco. 

AUSTRALIË 
67'66. Vijfenzeventig j aa r reddingwezen. 
4 c. Redder met drenkeling. 

AUSTRAU A: 

fWVAL UFE SAVirtó SOaTTY 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Juni 1966 297 



ISRAËL 
Op woensdag 22 juni a.s. zullen verschijnen: 

a. Serie ^̂ VERKEERSVEILIGHEID", bestaande uit 5 stuks 
resp. Isr. £0.02, 0.05, 0.10,0.12 en 0.15, meerkleurig. 

b. 1 waarde Isr. £ 1.00 ter gelegenheid der inwijding 
van het nieuwe Parlementsgebouw in het nieuwe 
regeringscentrum te Jeruzalem. 

c. Van a. en b. zijn ook fraaie FDCs leverbaar. 

Bekendmaking door de Israël-agent voor de BENELUX. 

AANGEBODEN 
Nederland 

6° luxe 
14°luxe 
29* 
29» 
48* 
66** 
78** 
79* 
80» 
84/86* 
98* 
99* 
100* 
101* 
101» 
105* 
130/31* 
130» 
132/33* 
133A* 
136/38* 
163/65* 
165B* 
199/202** 
199/202* 
203/07* 
213/19* 
213/19° 
225/28* 
232/35* 
236/37** 
236/37* 

54,— 
25,— 

210,— 
60,— 

290,— 
36,— 
70,— 

160,— 
380,— 

29,— 
38,— 
70,— 
98,— 

495,— 
385,— 

60,— 
180,— 
85,— 
32,— 
36,— 
68,— 

105,— 
75,— 
15,— 
10,— 
18,— 
52,— 
27,— 
17,— 
16,50 

110,— 
75,— 

236* 
238/39* 
240/43* 
244/47** 
244/47* 
244/47» 
248/51* 
255» 
257/60* 
257/60° 
261/64** 
261/64* 
265/66* 
268° 
270/73* 
274/77* 
278* 
279/82** 
283/86** 
283/86* 
283/86° 
287/88** 
287/88° 
288° 
293/95** 
296/99* 
300/04* 
313/17** 
313/17* 
318/22* 
346/49* 
350/55** 
356/73** 
356/73* 

28,— 
34,— 
21,50 
75,— 
48,— 
29,— 
24,— 
3,75 

34,— 
16,— 
29,— 
19,50 
10,— 
4,75 

22,— 
19,50 
7,50 

22,— 
22,— 
14,50 

5,50 
9,— 
6,25 
3,75 
8,— 
9,50 
6.75 
8,— 
5,75 

11,50 
90,— 
16,— 
39,50 
36,— 

Brandkast 

1/7** 
1/7* 

1/8* keur 
9/15» 
16/19° 

31/43* 
31/43» 

Telegraaf 
12* 

Antil len 
Lp. 69/88* 
Lp. 87* 
Lp. 88** 

Suriname 

280/33** 
Lp. 8/14* keur 

Aanbieding vrijbl 

390, 
2/b 

98, 
32, 
18, 

77, 
72, 

160, 

440, 
110, 
120, 

55, 
310, 

** = postfris zonder plakker, * = ongebruikt met plakker of 
pi.rest, ° = mooi gebruikt. Ook vele niet genoemde Nrs. en 
series In voorraad. Bezoek alleen na afspraak. Postgiro 27.10.40. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 — Halfweg N.H. — Tel. (020) 19 4187 

2e goedkope aanbieding Curasao 
( Ie Aanbieding in het Mei-nr.) 

Ai deze nrs zijn postfris 
Bij aankoop boven 10 GId. 10% korting 

210 244 244a 245 24« 247 248-252 253-254 
2,80 

253 
0,60 

270 
1,30 
297 
0,60 
318-321 

4,20 

10» 

1,35 
255-256 

3,90 

271-274 
5,50 

298-<J02 
6,— 

322 
0,80 

53-68 

1,50 

257 
0,60 

287 
S,50 

303 
0,80 

2,15 1,50 
258-260 

3,— 
288 
4,90 

304-306 
1,90 

Luchtpost Nrs. l x * 
20,— 

1.5Ö 
261 
0,60 

289 
6,40 
307-310 

3,60 
2* 

17,50 

J O , - 1,50 
262-264 265-268 

2,15 4,80 

290 291-292 
1J,50 1,10 

311-313 314 
2,75 0,80 

gestempeld 1x 
24,— 

4,20 
269 

0,65 

293-296 
5,— 

315-317 
5,60 

2 
21,— 

27,50 

Vele zegels en series zijn zonder prijsverhoging in blotcken 
van 4 verkrijgbaar. * betekent ongestempeld. 
Alle volgende Nrs gestempeld 

210 
1,80 

243 
3,75 

267 
1,60 
288 
0,80 
330-332 

217-223 
0,75 

244 
1,80 

269 
0,60 
289 
1,60 

324 
1,10 

245 
0,65 
270 
1.40 

290 
3,20 

225-226, 228-229 227 
0,45 1,50 

246 247 248-252 
2,— 1,80 22,50 

271-274 278, 280-283 
6,— 0,55 

291-292 298-302 
1,30 7,50 

230 
0,60 

251 
4,20 

2,84 
0,55 

303 
0,90 

238 
4,75 

261 
0,60 

285-286 
0,50 

304-306 
2,— 

240 
i -

262-264 
2,20 

287 
0,55 
310 
1,25 

4,25 
Alle zegels In prima kwaliteit 
Diverse losse zegels uit series verkrijgbaar ook welke hier 
niet aangeboden zijn. 

H E N D R I K V A N DER L O O ' S 
POSTZEGELHANDEL - PHILATELISTISCH BUREAU 
Juliana van Stolberglaan 192. Telef. (070) ftS 01 90, Den Haag. Giro 24392 
Bank Mees & Hope, Algemene Bank Nederland, Herengracht. Bezoek aan 
huis liefst na telefonische afspraak. 



B O E R O E N D I 
18-5-'66. Vervolg serie bloemen (zelfde afbeelding als 

in het februarinummei') . 
5 ,— fr. Crossandra. 
6,50 fr. Ansellia. 
8,— fr. Thunbergia . 

10,— fr. Schizoglossum. 
15,— fr. Dissotis. 
20,— fr. Protea. 

BEETSJOEAN ALAND 
Afbeelding van in mei gemelde zegel. 

mim 

GAMEROEN 
20-5-'66. Bloemenserie. 
9 f. Phaeomeria magnifica. 

18 f. Hibiscus schizopetalus x rosa sinensis. 
20 f. Antigonon leptopus. 
25 f. Ibiscus mutabilis. 
50 f. Delonix regia. 

100 f. Bougainvillea glabra. 
4-6-'66. Tweede serie hotelwezen. 

35 f. Klimatologisch cent rum van Oschang. 
50 f. Hotel Terminus in Yaoundé en goederentrein. 
60 f. Hotel Imperial in Yaoundé. 
85 f. Onafhankelijkheidshotel in Yaoundé. 

100 f. Jachtkampement in Mora . 
150 f. Hut ten van kampement van Waza . 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
16-5-'66. Orchideenserie. 

2 f. Eulophia cuculiata. 
5 f. Lissochilus horsfallii. 

10 f. Tridactile bicaudata. 
15 f. Polystachya. 
20 f. Eulophia alta. 
25 f. Microcelia macrorrhynchium. 

G H I U 
April *66. Wereldkampioenschappen basketbal. 

13 c. Basket en bal. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
10-5-'66. Serie vrouwen werkzaam in de overheids

dienst. 
8 f. Groep vrouwen met boekjes 
8 f. Treinconductrice. 
8 f. Rode-Kruishelpster op het plat teland. 
8 f. Helpster in Kindertehuis. 
8 f. Straatreinigster. 
8 f. Kapster. 
8 f. Busconductrice. 
8 f. Reizende koopvrouw. 
8 f. Kantinedienster. 
8 f. Postbode per fiets. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
20-5-'66. Derde serie oude Chinese schilderijen uit 

paleismuseum. 
2.50 S. „Vissen op een winterse d a g " door schilder uit de 

vijf dynastieën (907-960), 
3.50 8. Kalveren in de wei door een schilder uit Sung-

periode (960-1126). 
4.50 $. Landschap met bergen, waterval en bomen door 

schilder uit Sung-periode (960-1126). 
5.— 8. Brengers van goede berichten, door Lin Ch 'un , 

uit de Zuidelijke Bung-dynastie, (1127-1279). 

COLOMBIA 
26-4-'66. Rode-Kruiszegel 1966. 

5 + 5 c. Jongen en meisje oefenen in eerste hulp . 

C O N G O (BRAZZAVILLE) 
15-5-'66. Ruimtevaar ts ta t ion van Brazzaville. 
150 f. luchtpost. Ruimtevaar tuig , kaar t Afrika en ont
vangstation. 

C O N G O (LEOPOLDSTAD) 
23-4-'66. Eerste wereldfestival van negerkunst. 

10 f. Maskers. 
12 f. Zittende figuur. 
15 f. Mensenhoofd en dierenfiguur. 
53 f. Staande en zittende mensenfiguur. 

l-5-'66. Moboetoe president van de republiek; mot to : 
„en nu gaat Congo aan het werk" . 
2 , 4 , 6 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 e n 2 4 f r . Portret vanluitenant-generaal 

Joseph-Désiré Moboetoe (geboren 1930) en Congolezen 
die op alle mogelijke manieren aan het werk zijn. 

EGYPTE 
28-4-'66. Actie tot redding van Nubische monumen

ten. 
20 en 80 m. Twee tempels van Aboe Simbel en emble

men Arabische Liga en UNESCO.* ) 
4-5-'66. Dag van het verkeer. 

10 m. Embleem Arabische Liga, wegkruising en licht
signalen. 

C O O K EILANDEN 
24-l- '66. Herdenking Sir Winston Churchill . 
Opdrukken op de zegels Yvert 100, 101, 102, 97, 98, 99, 

waarden 4 en 10 p. , 1, 2, 3 en 5 sh. : „ I n memoriam Sir 
Winston Churchil l 1874-1965". 

C O S T A RICA 
December '65. Herdenking Olympische Spelen in 

Tokio. 
5 c. Olympisch stadion. Olympische ringen en hardloper. 

10 c. Stadion, ringen en wielrenners. 
40 c. Stadion, r ingen en judo-beoefenaars. 
65 c. Stadion, ringen en handbalspelers. 
80 c. Stadion, ringen en voetballers. 
1,— c. Stadion, ringen en Olympische vlam. 

Ook getand en ongetand blokje met de hoogste waarde 
tweemaal . 

CUBA 
12-4-'66. Vijf j aa r ruimtevluchten. 

1 c. Portret van professor Tsiolkovski. 
2 c. Opleiding van ruimtevaarder . 
3 c. Portret van eerste ruimtevaarder , Gagarin . 
7 c. Portretten van Nikolajev en Popovitsj. 
9 c. Portretten Teresjkova en Valeri Bikovski. 

10 c. Portretten Komarov, Feotistov en Yagorov. 
13 c. Leonov in ruimte. 

17-4-*66. Vijfde verjaardag „Playa Giron" . 
2 c. Fragment uit de slag. 
3 c. Gezonken schip en neergeschoten vliegtuig. 
9 c. Gedeelte van de slag. 

10 c. Jonge strijder. 
13 c. K a a r t van operaties. 

24-4-'66. Dag van de postzegel. 
3 c. Gezicht op postmuseum. 

13 c. Filatelist bij verzameling. 
l-5-'66. Internat ionale Dag van de arbeid. 

2 c. Aambeeld en boeket bloemen. 
3 c. Suikerrietsnijder en boeket. 

10 c. H a m e r en boeket. 
13 c. Tandwiel , wereldbol en boeket. 

3-5-'66. Dertigste bijeenkomst Wereldgezondheids
raad. 

2 c. Gebouw van de W H O * * in Geneve. 
3 c. Vlag W H O en gebouw. 

13 c. Embleem W H O en gebouw. 

DOEBAI 
10-5-'66. Herdenking Sir Winston Churchil l . 
Eerder uitgegeven zegels ter herdenking van Churchill 

nu van een zwarte rand voorzien; het betreft luchtpost
zegels van 1,—, 1,50, 3 , — en 4 ,— r. 

Hier komt nog ongetand blokje bij van deze vier zegels. 
30-5'66. Nieuwe gebruiksserie. 

5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 en 60 np , 1,—, 1,50 en 3 , — r. 
Portret heerser en beelden van het land. 

5 en 10 r. Portret van heerser. 

F H J P P i j i ^ N 
12-6-'66. Beëdiging van de president. 

6, 20 en 30 s. President Ferdinand E. Marcos vergezeld 
van echtgenote, legt eed af, op 30 december 
1965. 

24-6-'66. Nieuwe zegel van de stad Manil la . 
6 en 30 s. Afbeelding van nieuwe zegel en symbolische 

weergave van tien eeuwen geschiedenis van de 
stad. 

FOEJEIRA 
30-5-'66. Nieuwe verschijningsdatum van in mei ge

melde ruimtevaartserie. 

GAMBIA 
Afbeelding van in mei gemelde zegels. 

G H A N A 
Mei *66. Anti-hongeractie van de F A O * * * * 

6 p . Har ing en vissers met net. 
15 p . Platvis en vissers in kano. 
25 p . Vis en vissers in zeilboot. 
30 p . Vis en vissers in motorboot . 

Alle zegels met vlag G h a n a en embleem F A O . 

GUYANA 
26-5-'66. Nieuwe gebruiksserie bij onafhankeiykheid. 

5c. en 15 c. Nationale vlag. 
25c. en 8 1. Nieuw landswapen. 
1, 2, 3, 4 . 5, 6, 8, 12, 24, 36, 48, en 72 c , 1.—, 2 .— en 
5 .— 8. O u d e gebruiksserie met opdruk „Guyana Inde
pendence 1966". 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Juni 1966 2 9 9 
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HAITI 
24-4-'66. Staatsbezoek van keizer Halle Selassi van 

Ethiopië. 
O p d r u k : „ H o m m a g e ä Halle Selassie Ier, 24-25 Avril 

1966" op de waarden 10 en 50 c , 1,50 en 2,50 g. van de 
cuïtuurserie. 

3-5-'66. Ontmoet ing in de ruimte. 
5, 10, 25, en 50 c. Portretten van vier Geminipiloten, 
wereldbol en ruimtevaartuig. 
50 c , 1,— en 1,50 g. luchtpost. Portretten van ruimtevaar-
ders en twee ruimtevaartuigen. Druk Enschedé, Haar lem. 

H O N D U R A S 
12-3-'66. Bezoek paus Paulus aan de V.N. 
1, 2, 8, 10, 12 en 20 c , 1,— 1. O p d r u k : „Commemorat ive 
visita S.S. Pablo V I a la O N U 4-X-65" op zegels van de in 
1965 uitgegeven serie „Subi rana" . 

H O N D U R A S (BRITS) 
l-7- '66. Opdruk op vijf waarden — 1 c, 3 c, 4 c, 10 c, 

en 25 c — van de gebruiksserie met de tekst: „Wijding 
van de vestigingplaats nieuwe hoofdstad 9 oktober 1965. 

INDIA 
9-5-'66. Eeuwfeest geboorte Gopal Krishna Gokhale. 

0.15 Portret van Gokhale (1866-1915). 
15-5-'66. Herdenking Acharya Mahavi r Prasad 

Dvivedi. 
0.15 Portret van deze bekende Hindi-schrijver (1864-1938) 

«Vf vv«p««V 

^TT^cT 

IRAK 
1-4-.66. Derde kampioenschap om Arabische voetbal

beker. 
2 f. Twee voetballers. 
5 en 15 f. Voetballers voor goal. 

Ook nog blokje van 50 m. 
l-5-'66. Dag van de arbeid. 
15 en 25 f. Kraan , nieuwe gebouwen en embleem van de 

arbeid. 

JORDANIË 
27-4-'66. Bezoek paus Paulus aan de V.N. . 

O p d r u k : „Papa Paulus V I world peace visit to United 
Nations 1965" op de volgende zegels van de in 1965 uitge
geven serie bezoek van Athenagoras: 10, 15, 25, 50 en 85 f. 
en blokje. 

K H O R F A K K A N 
21-5-'66. Internationale postzegeltentoonsteUmg m 

Washington. 
80 np . Embleem tentoonstelling, portret heerser en vlag

gen. 
120 n p . Amerikaanse vlag, brandende toorts, lauwertak 

en portret . 
2 ,— rs. Gezicht op Washington bij nacht met verlicht 

Capitol. 
De drie zegels zijn samenhangend gedrukt. 

K O E W E I T 
3-5-'66. Nieuw gebouw W H O . • • ) 

5 en 10 f. Maquet te van het nieuwe gebouw, druk En
schedé, Haar lem. 

5-5-'66. Dag van de bloedbank. 
4 en 8 f. Symbool van bloeddonor. Druk Enschedé, Haar 
lem. 

5-5-*66. Dag van het verkeer. 
10 en 20 f. Kruising, verkeerslichten en embleem Arabi

sche Unie. 

KOREA (ZUID.) 
3-5-'66. Opening hoofdgebouw W H O * * in Geneve. 

7 en 39 w. Maquet te van het gebouw en embleem. 
Ook ongetand blokje van 7 w. 
I0-5-'66 Staatsbezoek van president Park Chung Hee. 

7 w. Portret van de president en in elkaar grijpende han
den met de vlaggen van China, Maleisië, Thai land 
en Zuid-Korea. 

I0-5-'66. Twintig jaar padvindsterbeweging in Korea . 
7 w. Padvindster met omhoog gestoken hand en vlag met 

embleem. 

jas 
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LIBIË 
24-12-'65. Nieuwe gebruikszegels. 

50 m. Wandelha l van het forum in Cyrenc. 
100 m. Boog van Trajanus in Leptis magna . 
200 m. Gezicht door poort op tempel van Apollo in Gyre

ne . 
500 m. Tempel van Antonius Pius in Sabratha. 
1 1. Romeins theater in Sabratha. 

MADAGASCAR 
28-7-'66. Nieuwe gebruikszegel. 

30 f. Wapen van Nossi-be. 

^^ÜTiwijisSi 

M A U 
30-5-'66. Visvangst. 

3 en 25 f. Vissen met het net. 
4 en 60 f. Gemeenschappelijke vangst. 

20 en 85 f. Verbetering van de vangst. 

M A R O K K O 
14-5-'66. Tien j aa r koninklijke strijdkrachten. 

0,25 en 0,40 dh. 
16-5-'66. Week voor Palestina, 

0,25 dh. 
23-5-'66. Week van het Rode Kruis van het Midden-
Oosten en Noord-Afrika in Marokko. 
0,25 + 0,05 en 0,40 + 0,10 dh . 

MAURETANIË 
6-6-'66. Ruimtevaar tuig D . 1. 
100 f. luchtpost. Gedeelte wereldbol en ruimtevaartuig. 

M O N G O U Ë 
April '66. Nieuw gebouw W H O . * * ) 

30 en 50 m. Maquet te van het gebouw. 
Mei '66. Wereldkampioenschappen voetbalbeker. 

10, 30, 60, 80 m., 1 t., blokje van 4 t. Voetballers, embleem 
en stadion. 

NIEUW CALEDONIË 
2-6-'66. Eeuwfeest naamsverandering van Port-de-

France in Naumea . 
30 f. Gezicht op de stad Noumea en baai met zeilschepen. 

NIGER 
17-6-'66. Achtste ronde wereldvoetbalbeker. 
30 f. Voetballer met bal. 
50 f. Keeper in doel met bal. 
60 f. Voetballer met bal. 

20-7-*66. Economische samenwerking Europa-Afrika. 
50 f. luchtpost. Embleem, waarin kaarten van Europa en 

Afrika verwerkt zijn. 

O P P E R V O L T A 
15-7-'66. Tweede gedeelte serie inlandse fauna. 

2 f. Koningspython. 
8 f. Groen aap . 

30 f. Agame. 
45 f. Soort slang. 
50 f. Kameleon. 

8̂ ^ 

P A N A M A 
16-3-'66. Vijftig j a a r Junior Kamers van Koophandel . 

30 c. Orchidee. 
30 c. Margriet . 
30 o. Hibiscus. 
40 c. Peristerio elata. 
40 c. Gladiool. 
40 e. Nymphea a lba . 

Twee blokjes met respectievelijk Hibiscus en Nymphea 
en Orchidee en Gladiool. 

4-4-*66. Bezoek paus Paulus aan de V.N. 
Yz c. De paus zegent de menigte vanaf de St. Pieter in 

R o m e . 
1 c. De paus in het gebouw van de V.N. 
5 c. Wapens van de paus, de V.N. en Panama. 

10 c. Portretten van president Johnson, de paus, kardinaal 
Spellman en embleem tentoonstelling New York. 

2 1 c . Laatste zitting concilie in St. Pieter in Rome. 
31 c. Ruimtevaar tu ig „Ear ly Bird" en kaart van Amerika. 

Ook getand en ongetand blokje met de waarden 5 en 
31 c. 

PARAGUAY 
16-5-'66. Serie ,,Bijdrage van Duitsland aan de ver

overing van de ru imte . " 
0,10 en 36,— g. Reproduktie Duitse luchtpostzegel Zeppe
lin met opdruk „Polarfahrt 1931*% Paraguaanse zegel voor 
Zeppelinvlucht 1936 en ruimtevaartzegel. 
0,15 en 18,15 g. Gedeelte van de raket „Europa I " , da t in 
Duitsland vervaardigd is. 
0,20 en 12,45 g. Portret professor Hermann Ober th , p ro 
motor van de Duitse ruimtevaart en raket. 
0,30 g. Portret ingenieur Reinhold K. Tiling, construc

teur van eerste Duitse straalvoertuig, 1931, en af
beelding hiervan. 

Ook blokjes van de hoogste waarde, alles getand en on
getand. 

P E R U 
2-5-'66. Eeuwfeest slag van Callao tegen de Spaanse 

vloot. 
1,90 s. Monument van de slag en afbeelding van parade 

met vlaggen. 
3,60 s. Monumen t en gedeelte van beeldhouwwerk. 
4,60 s. M o n u m e n t en portret van José Galvez. 

R A S AL K H A I M A 
10-5-'66. Eeuwfeest I T U . * * * * * ) 

15 np . en 1 r. Wereldbol, ruimtevaartuig en telescoop. 
50 n p . en 2 r. Wereldbol, ruimtevaartuig en toren. 
85 n p . en 3 r. Lanceer-inrichting, ruimtevaartuig en em
bleem. 

De series getand en ongetand; ook blokje van 5 r. 

RIOEKIOE EILANDEN 
l-7- '66. Overdracht van de universiteit dezer eilanden 

van het Amerikaanse burgerlijk bestuur aan het gouver
nement van Rioekioe. 
3 c. Gebouwen van de universiteit en embleem. 
l-8- '66. Week van de filatelie. 
3 c. O u d e stoof (Chinkinukuhan) . 

R O E W A N D A 
l-5- '66. Nieuw gebouw W H O * * in Geneve. 

2, 3 en 5 fr. Afbeelding van gebouw en embleem. 
30-5-'66. Serie „Jeugd en sport" . 

10 en 40 c. Voetballers in actie. 
20 c. en 9 fr. Basketballers bij basket. 
30 c. en 50 fr. Volleyballers bij net. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Juni 1966 301 



Wederom. 

Een zaal vol belangstellenden « 

een enorm, succes: 
1 onze 121ste 1 
1 ve i l ing in 1 
1 Dusseldorp 1 

3n schriftelijke opdrachten uit 36 verschillende landen tot een 
totaalbedrag van D.M. 2.000.000,- zorgden voor record-opbrengsten. 

Wij bereikten, o.a. voor: 

Wij kopen en nemen ter 
veiling voor onze inter
nat ionale grote vei 
lingen: zeldzaamheden 
en verzamelingen van 
de gehele wereld. 

Baden 1 Kr. Mi. Nr. 1 b in paar f 3 4 0 0 , -
Bergedorf 1 Sch. in origineel vel „ 7000,— 
Hamburg 9 Sch. ongetand 
Hannover, 3 Gr., blok van 24 stuks 
Oldenburg, 1 /3 Gr. Mi. nr. 5 
Saksen 3 Pf. rood 
Sardinië nr. 1 in paar 
Napels, 'Trinacria' 
Vaduz-blok 
Zwitserland dubbele Geneve 
Zwitserland halve dubbele Geneve 
Rusland nrs 1 & 2 op brief 

„ 2700 , -
, 4200 , -
, 3700 , -
, 8000 , -
„ 2000 , -
„10.000,-
„ 3100 , -
„26.000,-
. 4200 , -
, 2100 , -

Een geliquideerde verzameling gehele wereld in 35 albums bereikte bij 
een taxatie van f 300.000 - meer dan f 360.000,-. 

Sinds tientallen jaren is onze firma door zijn eersteklas resultaten 
internationaal gewaardeerd. 

Voor onze her fs tve i l ing verzoeken wij u ons uw inleveringen zo 
spoedig mogelijk te doen geworden. 

— Bij ons zijn uw zegels in goed gezelschap — 

EDGAR MOHRMANN & CO. . I 3 5 E 
Telegrammadresse: EDMORO 



♦ 
SENEGAL 

11 6'66. Ruimtevaartuig D. I. 
100 f. luchtpost. Gedeelte wereldbol en het ruimtevaar

tuig. 

SOMALIA 
157*66. Inlandse vogels. 
0,25 sh. Narina. 
0,35 sh. Falco giocoliero 
0,50 sh. Awolto io . 
1,30 sh. Ghiandaia marina. 
2,— sh. Faraona Vultur ina. 

^i|^,VVV^WV4,i^y^v^ 

SYRIË 
l2'66. Nieuwe gebruikszegels. 

12Ï4> 15, 20 en 25 p . Drie arbeiders lopen naar fabriek; 
embleem vakvereniging. 

153'66. Arabische week voor redding Nubische mo
numenten. 
25 en 60 p . Twee standbeelden van voorkant tempel van 

Abu Simbel en embleem Arabische liga. 
l l 4  '66 . Twintig jaar Verenigde Naties. 

25 en 50 p . Gebouw en embleem V.N. 
Blokje van 100 p . met afbeelding zegel en vlag V.N. 

174'66. Twintig jaar bevrijding van Fransen. 
12^^ en 2 7 ^ p . Expressionistische afbeelding van vertrek 
Fransen per boot bij zonsopgang op 17 april . 
35'66. Nieuw gebouw W H O * * in Geneve. 
60 p. Gebouw en emblleem van W H O . 

T O G O 
Nieuw gebouw W H O * * : bloemenserie. 

5 en 90 f. Gebouw, embleem en rozen. 
10 f. Camelia's. 
15 f. en 50 f. Margrieten. 
20 f. Leites. 
30 f. Magnolia 's. 

Ook blokje met twee hoogste waarden. 

TRISTAN D A C U N H A 
48'66. Honderdvijftigste verjaardag vestiging gar

nizoen. 
2/6 Britse soldaat in historisch uniform tegen achtergrond 

van baai , silhouet eiland en oorlogsgaljoen. 

TSAAD 
245'66. Douane en economische unie van Gentraal

Afrika. 
30 f. Kaar t Afrika met betreffende landen en embleem. 

U M M ALQIWAIN 
275'66. Verbeterde zegels serie monetaire conferen

tie. * 
V a n de op 20 l l  ' 65 verschenen ronde zegels uit zilver
folie (zie novembernummer 1965) zijn de zegels van 10 
np . , 1 en 3 r. met verkeerde Arabische tekst verschenen; 
deze zijn onmiddellijk na uitgave ingetrokken. N u ver
schenen deze zegels met juiste tekst; deze zijn in beperkte 
oplage aangemaakt , (zou de fout bij vergissing zijn ge
maak t? ) . 

U R U G U A Y 
294'66. Herdenking Sir Winston Churchil l . 

40 c. Portret Churchil l en Britse vlag. 
2,— p . Churchill en uitspraak: „Bloed, zweet en t r anen" . 

VENEZUELA 
154'66. Herdenking honderdvijftigste sterfdag Jose 
Angel Lamas (in 1814 overleden 
55 en 95 c. Manuscript van het lied „Popule M e u s " . 

VENEZUELA 
125'66. Eeuwfeest geboorteschilder Arturo Miche

lena, geboren in 1863. 
95 c. Zelfportret uit 1897. 
1,— b . Schilderij „Pentesüea" . 
1,05 b . Schilderij „ D e rode j a s" . 

Luchtpost : 
95 c. Circusscène. 
1,— b . Miranda in La Carraca . 
1,05 b . Charlot te Corday. 

V E R E N I G D E STATEN V A N AMERIKA 
249'66. Eerste zegel in serie „Amerikaanse folklore". 

5 c. rood, zwart, wit en groen. Appel met ervoor de figuur 
van Johnny Appleseed (folkloristische figuur, die ver
vuld was van de idee appelbomen te plan ten ; leefde 
van 17741845). 

VIETNAM (ZUID) 
H u l p door vrije wereld a a n het l and geleverd. 

3, 4 en 6 d Wereldkaart en haak van laadkraan. 

VIRGIN EILANDEN 
Afbeelding van in mei gemelde zegels. 

mi wwwmwwwwwp 

ZAMBIA 
Mei '66. Nieuw gebouw W H O * * . 

3 d. en 1 sh. 3d. Maque t t e van het gebouw tegen vlag V.N. 

ZANZIBAR 
246'66. Tweede verjaardag vereniging van Zanzibar 

en Tanganyika. 
30 c. en 2 sh. 50. Vlammende toorts met portret ten van 
president en eerste vicepresident van Tanzania 
50 c. en 1 sh. 30. Lauwertak en twee handen, die vlam
mende schaal vasthouden. 

130 , 
J A M H U R I 
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EUROPA 
HONGARIJE 

305'66. Zegel in serie „Verjaardagskalender 1966", 
20 jaar U N E S C O * ) en 72 ste zitting van de Uitvoerende 
raadBoedapest (3031 mei 1966). 
2 Ft. UNESCOembleem en middeleeuws fort van Buda 

n a a r de kroniek van H Schedel (1493). 
76'66. Zegel in serie „Verjaardagskalender 1966", 

20 j aa r Hongaarse jonge pioniers. 
60 f. Meisjespionier en emblemen van deze communis

tische jeugdbeweging. 
Beide uitgiften getand en ongetand. 

SPANJE 
66'66. Zesde wereldbosbouwcongres. 

l p . 
227'66. Vervolg wapenserie. 

5 p . Wapen van de stad Ceuta. 
juli '66. Eerste Week van de zee te Barcelona. 

l p . 

SOVJETUNIE 
Guerril lahelden uit de grote vaderlandse 95'66. 

oorlog. 
4 k. Nikolai Koeznetsov. 
4 k. Im an t Sudmalis uit Riga (Let land) . 
4 k. Anya Morozova uit Bryansk. 
4 k. Filipp Strelets. 
4 k. Tikhon Boemazhkov. 

Onder elk portret s taat : Held van de SovjetUnie, 
naast de Gouden ster van deze onderscheiding. 

BUITEN EUROPA 
ISRAEL 

226'66. Veilig verkeer met gestileerde voorstellingen, 
0,02 ag. Scooterrijder. 
0,05 ag. Fietser die richting aangeeft. 
0,10 ag. Voetganger op zebrapad. 
0,12 ag. Met bal spelend kind. 
0,15 ag. Auto met bestuurder. 

226'66. Inwijding parlementsgebouw te Jeruzalem, 
1,00 ag. Knesset (parlement)gebouw. 

■ ■■■Il l i vm^PWiv 

AAMOPO 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties 
danken wij, behalve de verschillende postadministraties, 
New Stamps in Londen en Pater Cyprianus in R o m e . 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en van som
mige Aziatische landen, — die ertoe bij kunnen dragen de 
actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons 
van har te aanbevolen. 
*) U N E S C O  United Nations Educational , Scientific 
and Cultural Organizat ion  Opvoedkundige, weten
schappelijke en culturele organisatie van de V.N. 
**) W H O  Word Heal th Organizat ion  Wereldgezond
heidsorganisatiel 
***) U N I C E F .  United Nations Childrens' Emergency 
Fund . Kindemoodfonds van de V.N. 
• * * * F A O  Food a n d Agricultural Organizat ion  Voed
sel en landbouwkundige organisatie (van de Verenigde 
Naties) . 
*****) I T U  International Telecommunications Union 
Internat ionale vereniging van telecommunicaties. 
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B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale postwissel worden overgemaakt. ' ) maximaal per postwissel. ^) met 
A-formulier boven het bedrag van; 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—;$ 150,— ; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550,—; Oostenri jk Sch. 8500.— ; Sch. 3600,— ; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $100,— ; $140,— ; Zwitserland Z.fr. 1400,—; Z.fr. 600,—. Het evt. benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar i f0,10. 

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. 

SERIEUZE RUILPARTNER GEZOCHT 
Aangeboden: Bondsrepubliek en Berlijn, postfris en gebruikt. Nieuwtiesruil, 
ook toegeadresseerd. Naar mancolijst Oost- en West-Europa en Overzee. 
Basis Michel of naar afspraak. 
Gevraagd: Nieuvi/tjesruil 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: 
ZEGELS VAN SCANDINAVIË 
(Denemarken, Noorwegen, Zwe
den, Finland, IJsland, Groenland 
en Deens West-lndië). 

Wij betalen de hoogste prijzen voor eersteklas 
zegels van Scandinavië, gebruikt en ongebruikt. 

Wij zoeken 

SAGA 
BAGERSTRAEDE 8 

verzamelingen - ook gespecia
liseerde, goede losse zegels, 
duurdere series - zov\/el oud als 
modern, oude brieven en zeld-
zaamheden. 
Zend ons uw materiaal of een specifi
catie en u l<rijgt er van ons per kerende 
post een bod op. 
Zichtzendingen met prijs zijn ook wel
kom, betaling of terugzending per kerende 
post. 
Zendingen moeten tenminste f 75,— 
waarde hebben. 
Als u Scandinavische zegels hebt dan 
schrijft u nog heden aan: 

BRIEFMARKENHANDEL 
KOPENHAGEN V DENEMARKEN 

KOOP OOSTENRIJK TEGEN DE PRIJZEN V A N MORGEN: 
Yver tnrs ; 

(postfris) 
331/50 18,— 
420/25 140,— 
484 750,— 
506/14 20,— 
543/52 135,— 
553/75 2 6 5 , -
576 1,20 

732/38 
765/68 
773/76 
783 
788/90 
791 
794/97 
810 
811 

Ik koop ook alle andere zegels var 
buitenland moet 5% invoerrecht 
deerd per kerende post. 

22,— 
55,— 
25,— 
8 . -

75,— 
2,— 

65,— 
4.30 
5,50 

812 
818 
821 
822/26 
829 
831 
832/37 
845/49 
861 

25,— 
5,— 
5 , -

13,50 
5,50 
5,80 

10,50 
30,— 

1,80 

813 
862 
875 
964 
965 
96« 
969 
Luchtpost 
54/60 

Oostenrijk, ook gestempeld. Bij zendingen 

5,50 
2,20 
3,— 
0,75 
1,30 
0,75 
0,40 

300,— 

uit het 
in mindering gebracht worden. Betaling gegaran- 1 

Lid van de Oostenrijkse Vereniging van Postzegelhandelaren. Koop ook Duitsland, 1 
Liechtenstein en Zwitserland. 

PHILATELISTISTISCHE DIENST IN OOSTENRIJK V A N 
CHARLOTTE SCHIEPEK 
Postadres: Schlepek, 1181 WIEN 

WIEN XVIII MARTINSTRASSE 
Oostenrijk. 

54 

V A T I K A A N Alle uitgaven, uitsluitend postfris, zonder plak
ker, van het jaar 1955 af tot op heden te koop 
gevraagd. Gehele series of veldelen I 

Brieven onder nummer Ph. 248 aan Boom-Ruygrok NV., Haarlem. 

Tarieven voor advertenties In dit maandblad, buiten de branche, 
zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Boom-Ruy^rok N.V., Postbus 
501. Haarlem, telefoon (02500) 1 74 50 (6 lijnen). 

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 
voorbereiding. 
Gratis worden ook uv/ 
ruil-, koop- en verkoop-
wensen in dit interna
tionale philatelistische 
adresboek opgenomen. 
In de 230 rubrieken 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 3 4 GÖTTINGEN 
Duitse Bondsrepubliek. 



Let op! Sluitingsdatum! 

grote 
internationale 
postzegelveiling 
van 27 september tot 1 oktober 1966 

Voor deze grote veiling ligt al zeer belangrijk materiaal gereed. 
In verband met de vakantie beëindigen wij de voorbereiding van deze veiling eind juni en wij verzoeken 
u daarom uw inzendingen vóór 30 juni 1966 aan ons te doen toekomen. 

inzenders 
in het 
buitenland: 

Om de douanebehandeling van uw zending te vergemakkelijken verzoeken wij u deze te adresseren aan: 
H. C. Schwenn A.G. in Zürich. 

De bewerking van uw inzending zal daardoor aanmerkelijk bespoedigd worden. 

H. C. Schwenn 
6 Frankfort - Postfach 16707 
Telefoon 25 2010 

postzegelhandel 
en -veiling 
H. C. Schwenn A.G. 
OH 8000 Zürich, Bahnhofstrasse 73 
Telefoon 27 57 72 

Als uw adres nog niet in onze adressenlijst opgenomen is verzoeken wij u zich voor de toezending van 
onze veilingcatalogussen te doen noteren. 



200ste grote jubil 
in Dusseldorp op 9 juli 1966 

Groot aanbod van interessant top-materiaal uit alle landen van de wereld. 
Nederland goed vertegenwoordigd, 1ste emissie met paren, strippen en ook 
brieven; alle gulden-waardes enz., België met Mercier en Madonna, Liech
tenstein met Vaduz-blok, Oostenrijk met Wipa-blok, Dolfuss enz., Zwitser
land: Luchtpostkaart Lugano, meer dan 100 blokken, waarbij 7 stuks NABA. 
Spanje zeer uitgebreid met ongetand blok Madrid, Montserrat, 100 jaar post
zegels, goede luchtpostzegels enz. Groot-Brittannië 14 exemplaren congres-
£, 1929, Frankrijk 3 series „Orphelins" 1917, 2 stuks blok nr. 2, 3 series 
luchtpost 1927, 4 stuks ,,Exposition Le Havre", Vatikaan met alle goede 
series, ook de hulpopdrukken, ook op brief. Duitsland met gebieden zeer 
uitvoerig, ook vele goede afwijkingen, Vineta-provisorium, Duitse koloniën 
waaronder handstempelopdrukken, Oud-Duitsland met 4 x Saksen nr. 1, 
6 x Beieren 1 Kr. zwart enz. 

Vraagt u de veilingcatalogus nu direkt aan! 
De uitgebreide catalogus met vele foto's verschijnt binnen enkele dagen. 

SCHAUB & BRABLEC Brief marken-Auktions-Haus 
Königsallee 102 4 DÜSSELDORFS Telefon 186 72 

TRANS-AFRICAN-HIGHWAYS-EXPEDrTION 1 9 6 6 

TRBNS-nFRICBN HIGHWAYS 
EXPEDITION 

1966 

WEST-ERST RFRICHN TRUNK ROUTES 

7 SluUgarl- BoJ CmniiM 
WithcLmsplaiz 
RLLENflGNE 

LAATSTE BESTELDATUM: 15 JULI 1966 

Speciale brieven van de expeditie in driekleurendruk — onderweg 
direct aan u geadresseerd — iets heel bijzonders — niet alleen 
voor de Afrika-verzamelaar maar voor elke liefhebber van bijzon
dere brieven. 

De reisroute leidt door de volgende landen: 
Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Sierra Leone, Ivoorkust, Ghana, Togo, Dahomey, 
Nigeria, Niger, Opper-Volta, Tchaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, 
Gabon, Kongo (Brazzaville), Kongo (Leopoldstad), Rwanda, Burundi, Kenya, 
Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi — en uiterlijk einde december 196'6 hebt u alle 
brieven in uw verzameling. 

Oplage. De speciale enveloppen waren oor
spronkelijk alleen bestemd voor persoonlijk 
gebruik door de leden van de expeditie. Gezien 
echter de enorme belangstelling voor dergelijke 
postdocumenten zal de oplage daarmee in 
overeenstemming gebracht worden. 
Stempels. Naast het groene expeditie-stempel 
waarvan de tekst per land wisselt zullen nog 
bijzondere poststempels gebruikt worden: 
schepen die de expeditie vervoeren, veren 
over grensrivieren enz. 
Frankering. Voor de frankering worden uit
sluitend zegels gebruikt die een afbeelding van 
het Afrikaanse continent, de landsgrenzen van 
het betrokken land of als er niets anders is 
verkeersmiddelen en wegen als thema zullen 
hebben. 
Aanbieding: alle 25 brieven bij abonnement 
direkt aan u geadresseerd: onze prijs ƒ80,—; 
natuurlijk zijn ook uit elk land afzonderlijk 
brieven los te krijgen: onze prijs ƒ3,50 per land. 
Betalingen: Tegelijk met de opdracht. Betaling 
kan op alle mogelijke manieren geschieden, 
overmaking op onze bankrekening, bankcheque, 
internationale postwissel of bankpapier in aan
getekende brief. 
Bankrekening: Deutsche Bank AG, Stuttgart-
Canstatt, Konto Nr. 291963. 
Postgirorekening: Dortmund nr. 134501. 

KAISER & RÖSKE 
afr ican contacts 

7 STUTTGART-BAD CANSTATT 
Brunnenstraße 33 
DEUTSCHLAND 



Inleveringen voor de 30ste veiling worden nog 
steeds aangenomen. 
Wij kopen ool< ä contant grote verzamelingen 
en kostbare losse zegels. 
Een inzending moet tenminste netto DM 500,— 
bedragen. Bij verzamelingen en losse kavels 
van meer dan DM 500,— slechts 10% provisie. 
Grote objecten worden desgewenst bij de in
zender thuis afgenomen. 

LANGE & 
FIALKOWSKI 

VEILINGEN ZIJN 
KWALITEITSVEILINGEN 
men bereikt er topprijzen 

62 WIESBADEN - LANGGASSE 20/22 - TELEFOON 30 30 13 

Eigenaar: Hubertus Lange, 
beëdigd en officieel aangestelde veilinghouder 

Wij publiceren iedere veertien dagen een 
postzegelcatalogus met prijsvermelding en 
talrijke reprodukties. Belangrijk voor 
iedere verzamelaar, ook voor beginners. 
In de afdeling nieuwe uitgiften komen 
eveneens de foto's voor van de laatst 
verschenen zegels over de gehele wereld. 

TOEZENDING 
GRATIS 

Een brief of briefkaart met 
uw naam en adres stelt u in 
het bezit van een fraai ver
zorgde uitpve, 

als attentie van: 

Filatelia Eugenio LIach S.L 
AV. GENERALISIMO 489 
BARCELONA-15 - ESPANA 

C l — A . S S I C S 
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 ,,Juliard Classics" met reductiekaart en 
2. in september a.s.: de 1967 „Juliard Classics". 

ALEX. S . J U L I A R D BRYN MAWR, PA. 19010, U.S.A. 

WIE RUILT VATICAAN TEGEN VATICAAN OF 
ZWITSERSE BLOKKEN 

A.H. VAN ELK - Willielmlnalaan 6 - Beuningen (GId ) - Telefoon (08807) 218 

POSTZEGELHANDEL „DE BIEB" 
Van Welderenstraat 63-65 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 40 

Postgiro 944612 
biedt aan: 
a) SPECIALE VIERDAAGSE ENVELOPPE 

De 50ste Vierdaagse, Nijmegen van 2'6-29 juli 1966. 
Uitvoering in de Vierdaagsekleur met zomerzegel en speciaal 
50ste Vierdaagse-poststempel. 
Prijs: ƒ 1,25 + f 0,25 verzendkosten per zending. 
Aanvragen vóór 15 juli 1966. 

b) CuraQao volgens NVPH no. 200-205: ƒ 11,— 
no. Lp. 53-68 „ 30,— 

c) Suriname no. 257-273 „ 32,— 
no. Lp. 24 „ 1 ,— 
no. Lp. 25 „ 18,— 
no. Lp. 24-26 „ 55.— 

Bovenstaande nummers alle postfris, zonder plakker. 
d) Deutsches Reich (Yvert) 

N.63 5 Mark Reichspost, gestempeld: ƒ225,—. 
Uit voorraad leverbaar: Bundespost en Berlijn. 

WEDERVERKOPERS! 
Wij hebben een groot assortiment series engros, o.a. 
voetbal, ruimtevaart, dieren, bloemen, Indonesië, samen
stellingen. 

Vraagt vrijblijvend een zlchtzendmg. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.Y. 
Amstel 246 (bij Magere Brug) - Tel. 622 20 - Giro 250035 

Vertegenwoordiger 
voor 
Nederland 

RENNIE 
HAAGSMA'S 
Postzegel handel 
Leeuwenstraat 2a 
HILVERSUM 

Uitvoerige documen
tatie alsmede twee 
monsterbladen wordt 
u op aanvraag gaarne 
toegezonden 

Levering desgewenst 
via uw postzegel-
of boekhandelaar 



^ ^ ^ ^ d M i 
ZOMER-AANBIEDING tegen nu nog voordelige prijzen. Onze MEI-A ANBIEDING is zolang de voorraad streict nog geldig. 

Nederland-aanbieding voor 1945 

102/03» 25,— 283/86° 6,25 
114/20» 12,— 289/92» 15,— 
132/33» 32,50 289/92° 4,75 
134/35» 22,50 296/99» 10,— 
199/202» 10.— 296/99° 5,25 
208/11» 10,—" 300/04* 7,— 
208/11° 5,— 300/04° 3,50 
212/19» 57,50 305/09» 9,— 
212/19° 30,— 305/09° 4,— 
225/28» 17,50 313/17» 6,50 
225/28° 7,75 313/17° 2,75 
232/35» 17,50 318/22» 12,50 
232/35° 9,— 318/22° 6 — 
238/39» 37,50 327/31» 7,50 
240/43» 22,50 327/31° 4,— 
244/47» 55,— 332/45»» 6,— 
248/51» 26,50 332/45° 2,25 
248/51° 15,— 350/55»» 18,— 
257/60» 36,— 350/55° 4,— 
257/60° 15,75 374/78»» 5,25 
261/64* 20,— 374/78° 1,50 
267/68* 10,— 379/91»» 2,— 
267/68° 5,— 392/96° 1 , — 
270/73» 22,50 397/401»» 0,90 
270/73° 12,50 397/401° 0,60 
274/77» 22,50 402/03»» 4,75 
274/77° 9,— 4028° 22,50 
279/82» 15,— 405/21»* 1,25 
279/82° 5,50 423/27*» 0,60 
283/86» 16,— 428/42»» 5,— 

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

Blokken van 4 
Ned. 356/73»» 
(356 4 X los) 
Nw.Guinea 
19/21»» 
Sur. 276/77»' 
295/96»» 
(oplage dezelfde 
als van Nw.Guinea) 
309/11»» 195,— 

Lattige series 
Ned. Ind. 
brandkast » 180,— 

180,— 

120,— 
50,— 
57,50 

55,— 
42,50 

100,— 

Sur. 280/83» 
309/11» 
P. 36/46» 
Indonesië 
P.1/3»» 
P.4/13»» 
RIau 23/25»* 
26/32»» 
33/41»* 
Vatikaan 85A/G»» 
1 serie tegen spec. 
pn)s I p.v. 350,— 
gekeurd 315,-

3,25 
14,25 
50,— 
9,50 

42,50 

FDC's: Nederland 
pz. boekles 60/61 
per 10 stel 
E 78 Soestdiik 

Ned. Ant . 
E.21 
E.22 
E.23 
E.27 
E.30 
E.31 
E.32 
E.33 
E.34 
E.35 
E.36 
E.37 
E.38 
E.39 
E.40 
E.41 
Suriname 
E.11 
E.14 
E.15 
E.17 
E 20 
E.21 

5,75 
5,— 
2,50 
5,— 
3,50 
5,50 
1,75 
1,75 
4,50 
1,25 
2,50 
1,25 
3,25 
1,25 
2,— 
1,25 

4,50 
5,— 
7,25 
7,25 
1,75 

E 22 
E.23 
E.24 
E.27 
E.28 
E.30 
E.31 
E.32 
E.33 
E.34 
E.35 
E.36 
E.37 
E.38 
E.39 
E.40 
E.41 
E.42 
E43 
E.44 
E.45 
E46 
E 47 

7,50 
62,50 

2,— 

2,50 
2,50 
4,— 
6,25 
5,25 
7,50 
3,50 *,— 
3,25 
1,75 
4,25 
1,50 
1,50 
2,75 
3,— 
2,75 
2,25 
2,75 
2,— 
1,25 
2,25 
4,75 
2,25 

KOOPIES I N SPECIALE VERRASSINGSSAMEN
S T E L L I N G E N 

Nu kopen is straks VERDIENEN Hoge caMlogus- en winkel
waarde Uitsluitend komplete series. 

a) 10 DIEREN-SERIES 
b) 10 BLOEMEN-SERIES 
c) 10 SPORT-SERIES 
d) 10 RUIMTEVAART-SERIES 
e) 10 MOTIEF-SERIES 

per samenstelling a, b, c, d 
of e slechts f 12,50 
BOVENDIEN EXTRA 
bij elke samenstelling: 

I e 24 wrd. Az. Spelen Indonesië 
2e Roemenie L. 144/45 Yvertfrank 4,— 

250 grootforrciaatzegels ROEMENIË in prachtig opgemaakt 
pakket slechts ƒ 15,— per 10 X 250 (dan met opgemaakt in 
pakketten) voor f125.—. 

50 korte MOTIEF-SERIES, bloemen, dieren Rode Kruis, 
ruimtevaart, sport enz. Minimaal 250 zegels, met fantastische 
waarde en extra lage priis f 17,75. BOVENDIEN EXTRA Ned. 
fdc 78 & 78 blok met een winkelwaarde van f3,80. 

Levering zolang voorraad 
strekt. Pnjzen vrijblijvend, 
porto rekening besteller, be-
taling binnen 8 dagen Geen 
bestellingen onder f 10,— 
svp 

POSTZEGELGROOTHANDEL J . G . J . V . U . K I N D 
Gouwe 35-37 — Gouda — Telefoon (01820) S6 65 (b.g.g. 23 36) — Giro 14300 — 
Bankrel. A.B.M 

ih^^^^^^^^F "^^^«"Piv^M 
1 A A N B . U N O FDC'S in Ie kwal Nrs. Yvert Kat. (al d 

Portovrii vanaf f 25,—. Boven f 50,— 5% korting. 
44/45 3,50 
50/51 3,50 
56/57 3,75 
58/59 2,75 
60/61 4,25 
64/65 2,50 

66/67 
80/81 
ld. blok 
82/83 
86/87 
88 

T. Harteveld's FDC Service -
18 42 0 0 - G i r o 50.74.07 

2,50 
3,— 

10,— 
2,50 
2,50 
4,25 

89/90 
91/92 
93/95 
96/97 
98/99 
100/02 
104/05 

Kerstroosstraat 9 -

eze óók postfris m voorraad) 

3,— 
3,— 
5,— 
2,50 
2,50 
3 50 
3,25 

106/07 2,50 
108/09 3,50 
110/11 2,75 
112/13 2,50 
114 5,— 
115/16 2,50 
en alle volgenden 

Rotterdam-12 - Tel . (OIO) 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

Leuchtturm" en .̂Secura-Faizlos" 
met IHawid-stroken normaal 

A L B U M S 
Nu ook: TSJECHO-SLOWAKIJE, 
GRIEKENLAND, PORTUGAL, 
SPANJE, JAPAN 
Verkrijgbaar brj uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24+1UIS - Amsterdam 9 - Telefoon 79 26 40 

38e 
veiling 

Dordtse 
postzegel

veiling 

op 
zaterdag 25 juni a.s. 
t.o.v. gerechtsdeurwaarder 
P. A. Walter 
in gebouw Patrimonium te Dordrecht. 
Veilingcatalogus gratis. 
Gezien het gunstige verloop m vorige 
jaren, houden wij ook nu een augus-
tusveiling. 
Voor deze veiling (27 augustus) kan 
ingezonden worden tot 
30 juli a.s. 
Lage veilingkosten, vlotte afrekening. 

Diepenbrockweg 174, Dordrecht 
Telefoon (01850) 4 07 33 

15 
63 
76 
91 
92/97 
127/29 
130 
142 

Aanbieding ISRAEL postfris «full-tab"; Benco nrs. 
34,— 

9,50 
3,50 
1 ,— 
3,— 
1,50 
1,35 
1,90 

157/159 1,70 
201/03 2,25 
205 3,25 
206/07 3 — 
230a 19,50 
234a 28,— 
239/43 0,80 
262 1,85 

274 2,85 
luchtpost7/811,95 
luchtpost 27 25,95 
Blok 3 11,75 
Blok 5 3,— 
Vlinders 1,95 
Gem.wapens10,50 
50/51 ( Ie pl.)34,75 

W I J zi]n gespeciali
seerd in Israel, Neder
land O.G , Indonesië, 
Maar hebben ook nog 
vele andere landen in 
voorraad. Stuurt u ook 
eens een mancolijst? 

P O S T Z E G E L H A N D E L ROB KÖRPER 
Volkerakstraat 4-huis - Amsterdam-Z. - Tel. (020) 73 57 27 - Gem. Giro K4151 

Te koop gevraagd tegen absolute topprijzen 
Spanje 
226/35** 
259/71** 
288/99** 
Expr. 3 x 
429/41** 
473/85** 
E 13** 
555/56** 
624/29** 
632/33** 
636/39** 
644/52** 
664/75** 
691/704** 
E 29** 
712/14** 
727/29** 
718/26** 
730/38** 
739/42** 
744/47** 
800*» 
802/05** ) 
Lp. 242/45** y 
806/07** ) 
Lp.246** i 
Lp 246** zonder 
kontrolenr. 
811/15** 
8 2 3 " 
826/30** 

200,— 
200,— 

60,— 

225,— 
500,— 

75,— 
225,— 

12,— 
60,— 

275,— 
45,— 

150,— 

4 , -
5,— 

40,— 
18,— 
15,— 
10,— 
7,— 

380,— 

75,— 

200,— 
15,— 
1,50 

18,— 

832/33** 
835/37** 
841/42** 
843/52** 
853** 
873/75** 
878/81** 
887/89** 
891/96** 
1103/08** 

Luchtpost 
50/55** 
90/94** 
202/11** 
111/12** 
227** 
229** 
231/32** 
236/37** 
248»» 
250/54»» 
256»» 
257/61»» 
262/63»» 
277»» 
265»» 

Vatikaan 
293/98»* 
310/12** 
341/43** 

7,— 
12,50 
6,— 
7,— 
1,75 

12,— 
8,— 
7,— 
7,— 
*,— 

60,— 
75,— 

160,— 
320,— 

6,— 
9,— 

12,— 
190,— 

2,— 
7,— 

15,— 
5,— 

400,— 
20,— 
12,50 

40,— 
7,— 
6 , -

348/52»» 
383/86 »» 
387/89*» 
380/82** 

16/17** 
18/19** 
20/21** 
24/32»» 
33/34»» 
22/23»* 

Blokken 
1 * * 
2* * 

itahë 
599/601** 
623** 
845** rose 

Luchtpost 
1/2»» 
25»» 
48/49** 
78/83** 
84»» 
135»» 
140»» 

28 
19 
12 
6 

1000 
400 
600 

35 
45 

180 

170 
75 

75 
40 

500 

8 
500 
75 
50 

1500 
2 
2 

Ook niet vermelde nos. van deze landen koop Ik tegen topprijzen, 
evenals goede zegels van België, Luxemburg, IJsland, Zwitserland, 
Liechtenstein, Oostenrijk, San Marino, Trieste (A-Zone), etc. 

C. OPSCHOLTENS 
Bergselaan 81B — Rotterdam-11 — Tel. (019) 28 32 76 



LUCIFERSMERKEN

SIGAREBANDEN ■ 
Een enorm assortiment P O ^ T T F ^ ï F I ^ 
uit voorraad leverbaar  r \f ^ l i. UM U U J 

tagen 

U N I E K L A G E P R I J 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 

ƒ6,50 

3,50 

. ... ƒ875 
5SR 

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 PostbusBOSJ ! - Amsterdam 

NEERLANDIA 
INSTEEKBOEKEN 
Band: kunstleer of linnen. Met goudop-
druk. Prima i ioutvr i j carton. Pergamijn 
stroken. 

Leverbaar in 
11 verschillende 
groottes en 
uitvoeringen 

Voorbeeld: biz. strook 
R; 10,5 X 16,5 cm 8 48 
Uranus 23,2 x 32 cm 16 192 
G20 24 X 31,5 cm 40 480 
D 11,5 X 19 cm 20 140 
A 17,5 X 24 cm 20 180 

pri js: 
f 1,25 
f 5,15 
f21,90 
f 3,85 
f 8 , -

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

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 425549 

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

• toegezonden. 

O o k uw manco-l i jst is welicom. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: j » * i . l \ . A . - O l A I W I K ö 

POSTBUS 124 ■sHERTOGENBOSCH 

iiiii' iiin 
f ŵ« WW ïHK «MB i 5*8» ^ssiaj Baal sSs 

Vraag een GRATIS prospectus 
aan onze afdeling: 
ZICHTZENDINGEN, alleen Ned. & 
Overzee en landen WestEuropa. 
Zowel voor beginners als gevor
derden 
POSTORDERS, nu uw albums e.a. 
f i l . artikelen aan huls bezorgd, en 
. . . eerst op zicht I I I 
Gaarne opgave zichtzendingen of 
postorders. 

POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE" ■ DUINLAAN 28a  OOSTVÖORNE 

m'&M'mM gisi 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295 ,  en f 4 8 0 , 

Tevens voorradig. 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en Icluisdeuren Interessante prijzen 
Vraagt inlichtingen 

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

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

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 in 
z.z. (45/60%) 
LUXEMBURG, gebr. en ongebr. vanaf No. 1 In z.z., idem ongebr. Dienst 
etc. (35/50%). 
FRANKRIIK, gebr. en ongebr., voor beginners en uiterst vergevorderden, 
het oudere vindt u compleet in boekjes gebr , desgewenst gespecialiseerd, 
op stempels, kleurvar. etc, het oudere gedeelte ongebruikt, niet bepaald 
compleet, 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. In beperkte mate. 
DUITSLAND en GEB., gebr. en ongebr., voor beginners en vergevorderden; 
momenteel GEEN Bondsrep. en Berlijn (45/55%) 
ITALIË, gebr. en ongebr. vanaf No 1, in z.z. voor beginners en uiterst 
vergevorderden (35/50%) 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, 
né 1900 uitsluitend ongebruikt, vóór 1900 gebr., uitsluitend voor zeer ver
gevorderden (40/55%). 
Portokosten zijn voor uw rekening, echter bij een ultname van f25,— wordt 
u 10% korting verleend, Idem bij een ultname van ƒ100,- 15%, van alle 
bovengenoemde landen. 

Wilt u een zichtzending ontvangen, even een briefkaartje of u 
belt (02949) 377. 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
Binnenweg 13 G. L van Toor LOENERSLOOT 



260ste postzegelveiling 
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 31A TELEFOON (070) 11 70 20 

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 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

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

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

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

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

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 ä f 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland ä f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

NOORWEGEN 
DENEMARKEN 

GROENLAND 
DEENS WEST-INDIË 

ZWEDEN 
FINLAND 

UW VERZAMELGEBIED ONZE SPECIALITEIT 
Wij bezitten een der ruimste voorraden in Nederland op het 
gebied Skandinavië-filatelle. 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.) 

Goede en goedkope rondzendingen 

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

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

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

FOLKINGESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 TOLHUIZEN 

w. 

St. j 
Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied 
partijen, series en bundels 

ansstraat 5, Amsterd 
. Tel. (020) 23 66 25. 

van postzegels, 
tegen contante 

am. Ie zijstraat naast Kras 
privé (020) 73 79 26. 

verzamelingen, 
betaling. 

napolsky bij de 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Series Indonesia, idem samenstellingen. 
Korte en complete series diverse landen. 

POSTZEGELHANDEL G . V. CJ. E Y N D E 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (Tuindorp) - Telef. 71 39 94 



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

Gebruikt of ongebruikt. E lke zegel a p a r t gepr i j sd . Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij • 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
K I . Berg 34b - T e l . 2 21 20 

BB- -BB 

100 
100 
100 
100 
100 

p 
100 

gest. 

„ 
. f r . 
jest. 

2,50 
.. 2.— 
.. 7.— 
„ 6,— 
„ 25,— 
„ 75,— 
.. 35,— 

37 et Koningin Juliana profiel nr. 624 op bnefstukjes f 25,— per duizend 

85 a „ «33 
iy, fid „ 635 

op pakketstroken 
5 { Id „ „ profiel nr. 636 
62 ct „ «29 
20 ct Leidse Universiteit „ 562 

Vrl ibl l jvend op voor raad 

INTERNATIOKAL STAMP TRADE ANNE DE VRIES 
In ternat ionale Postzegelhandel 

A m s t e r d a m - Postbus 312 - Tel. 5 57 90 - Postgiro nr. 123689 

BB BB 

Zojuist verschenen: 

„GLOBUS", Duitsland-Netto-Catalogus 1967 ƒ2,— 
320 biz met alle gebieden, FDC, Hawid-maten, oplaag-
cijfers Verkrijgbaar bIJ uw handelaar of toezending uitslui
tend na storting plus 35 cent port op postgiro 512461 

Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
PARNASSUSWEG 24hs - AMSTERDAM 9 - TELEFOON 792640 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V d BERGE - APELDOORN - NIEUWSTRAAT 66 - TELEFOON 20919 
Aanbieding van: Nederland-zegels, ongebr./gebr. F.D Covers, 

zegels op echt gelopen brieven w o. veel 
klassiek. Zegels van Nvi^.-Guinea, Ned. A n t , 
Suriname, Frankrijk, Amerika, Zwitser land, 
Duitsland. 

DE ZAAK IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN 4/16 JULI 

DER SAMMLER-D IENST, het D u i t n filateiistUche tijdechrift. • verschi|nt 
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 per jaar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties: opschriftwoorden 54 ct, tekstwoorden 22 ct. 
Vertegenwoordiging voor Nederland: 
P. C. van Andel, Postbus 54, Katwijk aan Zee - Giro SI «9 28 
Tel. 01718-4068 (ook 's avonds) - Bank: Amrobank, Katwijk 

Eerstedagbrieven Suriname periode 1953-1955 

dringend te koop gevraagd! 

Cat nr. 
E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 

Luchtpost 
E. Lp. 1 

Cat.prljs 
12,50 
50,— 
30,— 

5,— 
17,50 
20,— 
10,— 
7,— 
6,— 

7,50 

MIJN INKOOPPRIJS 
30,— 
50,— 
45,— 
17,50 
45,— 
50,— 
25,— 
15,— 
10,— 

18,50 

In aanmerking komen alleen stukken van prima kwaliteit op 
geïllustreerde brieven, niet opengesneden en met getypt of 
netjes geschreven adres. Tevens te koop gevraagd eerstedag
brieven uit de periode 1924-1941 van Suriname. Zo mogeli jk 
zichtzending met uiterste vraagpri js aan mijn adres. Aanbie
dingen zonder vraagpri js worden geretourneerd. 

Postzegelhandel Hartog Okker 
FRÖBELSTRAAT s n i . TEL. (020) 19 00 23 - AMSTERDAM 18 

Nederland 

101° 
101» 
131* 
136/38° 
163/65*« 
163/65» 
212/19»» 
225/28»» 
232/35»» 
270/73»» 
402/03B»» 
592/95»» 
Rolt 33/56»» 
78/81»» 
98/101»» 
Lp. 6/8»» 

450,— 
550,— 
450,— 
550,— 
112,50 
70,— 

175,— 
110,— 
75,— 
26,— 
26,— 
33,50 
40,— 
30,— 

112,50 
17,— 
30,— 
37,50 

Cour Permanente 

8»» in blok 
16/19»» 
25/26» 
27/40»» 
Telegr. 7° 
Brandk. 1/7» 

275,— 
30,— 

100,— 
350,— 
300,— 
325,— 

/ / 
Rariteiten: 
10 ct Olympiade cat. nr. 
217», in paar, één zegel 
rechts ongetand R.R. 

1600,— 
171» in blok van vier waar
bij één zegel nr. 171 AF 

75,— 
LUCHTPOST nr. 9» in 
paar, waarbij alle twee de 
zegels een verschoven 
blauwe druk hebben, zodat 
elk 4 i.p.v. 6 vliegtuigen 

300,— 
ROLTANDING 51» in blok 
van vier, 2 X 51 en 2 X 51a, 
Zeer luxe 950,— 

ROLTANDING 53a° in 
blok van vier. Zeer luxe 

600,— 
Curacao 
168/81»» 
211/33» 
234/38»» 
239/43»* 
248/52»» 
271/74»» 
Lp 69/88»» 

't HAEDTHUYS" biedt aan: 

260,— 
160,— 
27,50 
20,— 
20,— 
5,— 

550,— 

Suriname 
8» 
12» 
13» 
14» 
23/28» 
41/57* 
104/10» 
116/17»» 
127/29»* 
179/82** 
183/86»» 
190/93»» 
214/19»» 
Lp. 15/19»» 

België: zeer 
325° 
326/32° 
342/50° 
351/52° 
356/62° 
364/74» 
377/83° 

Vat icaan 
150/57»* 
163/66*» 
167/71» 

15,— 
22,50 
25,— 
55,— 
62,50 

235,— 
225,— 

26,50 
6,25 

15,— 
8,— 
9,— 

16,— 
675,— 

uxe gebruikt 
50,— 
42,50 

525,— 
85,— 
60,— 

900,— 
145,— 

75,— 
140,— 
240,— 

247/50»» 
261/64»» 
293/98»* 
313/15»» 
314/16»» 
328/30»» 
348/52»» 
359/62»» 
374/77»» 
378/79»* 
383/86»* 
387/89*» 
390/92»» 
397/400»» 
422/27»» 
428/31 • • 
Lp 33/34»» 
Lp 35/44»» 
Lp 45/46»» 

22,— 
20,— 
50,— 
19,— 
23,— 
23,— 
35,— 
10,— 
8,25 

12,75 
19,75 
13,— 
6,25 

1 1 . — 
12,— 

4,50 
75,— 
20,— 
65,— 

* * betekent postfris, * betekent ongebr. m. 
plakker, ° betekent gebruik t ; aanbieding 
vr i jbl i jvend, zolang de voorraad strekt. Be
taling uitsluitend na ontvangst. Verder 
grote voorraad Rusland, Monaco, Eng. Kol . 
Elisabeth-perlode, Duitsland, Bloemen, 
Dieren, alsmede België, Frankrijk, Vaticaan, 
Zwitserland etc. 

Wi j verkopen uitsluitend prima kwali teit 
met garantie. Bij zegels met plakker, ui t
sluitend I e pi . 

Koop „ s a f e " bij 

POSTZEGELHANDEL „'t RAEDTHUYS" 
J. D. Muis B. H. Bakicer 

Gevest igd Raadl iu isst raat 41 - A m s t e r d a m 

Te l . 2 2 0 9 0 1 - Postgiro 1 2 5 3 2 8 7 



KLEINE ANNONCES 

Prijs 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: Complete verzame
ling Nieuw Guinea, ongebruikt 
(zonder UNITEA). Prima kwaliteit. 
Bevestigd op bladen van Holland 
album. Voor hoogste bod. Schrif
telijke aanbiedingen aan F. W. 
Werkhoven, Pelikaanstraat 15 te 
Leiden of telefonisch. Tel. (01710) 
2 26 88. 
Postzegels (vele landen, alle we
relddelen) ruilen op Yvert-basis. 
Zendt opgave van de landen waar
voor u interesse hebt aan W. A. C. 
Bijvoet, Gr. v. Prinstererlaan 133 
te Den Haag. 
Prachtige collectie Duitsland 1945 
in Davo-album met o.a. 5 Mark 
Reichspost postfris, bloes 10 Jahre 
Nothilfe en Ostropa, alle Zeppe
lins postfris, Wagner Idem; cat.-
waarde ruim frs. 10.0000. Telefoon 
(08800)' 2 55 71. 
Verzamelaar wil gaarne als vrije
tijdsbesteding voor vereniging of 
bedrijf sorteerwerk verrichten. Be
taling gaarne in zegels. Goede re
ferenties beschikbaar. Brieven on
der no. Ph. 287, aan Boom-Ruygrok 
N.V., Haarlem. 
Suriname postfris z. pi. ä 90»/» -
nrs. NVPH - 326/29 - 336/39 - 340/44 -
345/46 - 347/48 - 349/53 - 371/75 - 378 -
379/83 - 384/85 - 386/87 - 388/89 -
390/93 - 394/95 - 396/97 - 398/402 - 404 -
405/09 - 410/13 - 414/17. N. Antillen 
idem 298/302 - 304/06 - 307/10 - 314 -
315/17 - 318/21 - 323/24 - 325/28 -
330/32 333 - 334 - 335 - 338/42 - 343 -
344 - 347/50. P. Maljaars, Adr. Brou-
werl. 21, Vlissingen. Giro 56 88 6S. 
Te koop aangeb.: Vat. bezoek Paus 
New York, per vel van 40 series 
prijs ƒ 180,—. 1000 jaar evang. Po
len, per vel van 40 series prijs 
f 160,—. Betaling onder rembours. 
Br. onder no. Ph. 250, aan Boom-
Ruygrok N.V., Haarlem. 
Aangeboden: Postfrisse zegels van 
alle Europ. landen (nieuwtjes). 
FDC's van Ned., O. Geb. en vele 
andere Europ. landen (nwe. uit
giften). Verkoop en detail en en-
gros. Levering ook in abonnement. 
Vraagt geheel vrijblijvend prijs
lijst. E. K. Poll, Nie. Witsenkade 9, 
Amsterdam. Tel. (020) 6 58 05. 
Te koop aangeboden: FDC's Ne
derland E 2 è ƒ 275,—, E 12 è ƒ 6,25. 
Beide opengesneden, in prima 
staat. Brieven aan: Ley weg 806, 
's-Hage. 

Aangeboden: 2 albums Verenigd 
Europa en 1 album F.D.C. Ver. 
Europa. Met vele voorlopers. Cat.-
waarde ƒ 2200,—, alles in één koop 
voor ƒ 1250,—. Brieven onder no. 
Ph. 253, aan Boom-Ruygrok N.V., 
Haarlem. 

Koop, ruil Griekenland 1861-1888. 
J. B. Kaanders, Hoge Weg 54, Am
sterdam-O. 
Bod gevraagd of ruilen. 12.000 post
zegels (60OO Gr. Form) Europa -
Postfr. + F.D.C. '63 + '64. Sha
kespeare F.D.C. + p. fr. 14 lan
den. Eur 1958 gest. + F.D.C. Tokio-
F.D.C. 13 x (10 landen). Churchill -
58 series, 2 blokken. Tonga - Wo
man Ass - 1964 - Goudopdr. Portu
gal p. fr. Yvert bloks 8-13-14. 
Kaap-Verd. no's 269-278. Vaticaan 
234, 236, 302-309 + 15 - 16, 341- 343, 
383- 386. Frankr. 2 F.D.C. Philatec 
Schilders Ie + 3e serie + Max. K.' 
vanaf no. 1376. Tel. (1898) 77 21. 

Bod gevraagd op Ned. No. 629, 
25 X. No. 771 30 X. No. 772 11 X 
No. 773 135 X. No. 809 53 X. No. 816 
250 X. Alles gebruikt. J. A. v. d. 
Steen, Leemanstraat 36, Leiden. 
Aangeboden: FDC's Ned., O. Geb. 
en vele andere Eur. landen (nwe. 
uitgiften). Postfrisse zegels van 
alle Eur. landen, (nieuwtjes). Ver
koop en detail en engros. Koers-
lijst op aanvraag. Belt u eens met 
of schrijft u eens aan: G. van 
Tienhoven Jr., de Morgenstond 8, 
Amstelveen. Tel. (02964) 1 53 54. 
Aangeb.: Nederl. Antillen. Weid. 
v/h Kind nos. 248/252, in blokken, 
strips, paren ƒ 20,— p. serie van 
5 stuks. Postfris. G. J. P. Schou
ten, Cliostr. 21II, A'dam. Postgiro 
33 78 33. 

Nieuw Guinea compleet p.fris. 
ƒ 195,—. Div. series Vaticaan, S. 
Marino, Italië, Zwitserland, onge-
br. Vraagt prijsopgaaf. Tel. (020) 
42 79 46. 

Verzamelaar wil zijn doubletten 
Nederland en Duitsland opruimen 
of ruilen en zoekt contact met ver
zamelaars. Evt. is ook een compl. 
postfrisse verzameling Bund & 
Berlin over te nemen. Ook kunt u 
uw mancolijst insturen aan: J. 
Bouwmans, Baden Powellstr. 4b, 
's-Hertogenbosch. 

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 39c, Rotter-
dam-16, aan welk adres de in te 
binden jaargangen kunnen worden 
opgezonden. Binnen 9 dagen heeft 
u het boek keurig ingebonden 
weer in uw bezit. 

Aangeb.: Bondsrepul)liek postfr. z. 
pi.: Westropa 1955 ƒ 9,90; Beetho-
venblok ƒ 9,90. Briefkaart m. stem
pel „Hitzacker 10. März 1966 B + 
C" per stuk ƒ 0,20 + porto. P. W. 
Meinhardt, Vlaskamp 200, Den 
Haag. 
Te koop: Verzameling Vaticaan, 
gebruikt en ongebruikt, in klem
stroken. Vraagprijs ƒ 6000,—. A. M. 
V. d. Vliet, Talingstr. 29, Geldrop. 

Aangeb.: Nederland gestempeld op 
papier: 10 x 627 = 20 et. . 10 x 628 
= 20 et. - 10 X 630 = 20 et. 10 X 361 
= 20 et. - 10 X 632 = 20 et. - 10 X 
633 = 45 Ct. 10 X 634 = 25 Ct. 10 X 
635 = 90 ct. 8 X 10 voor slechts 
ƒ 2,50. Aflevering in volgorde van 
binnenkomst. Brieven onder no. 
Ph. 289. aan Boom-Ruygrok N.V., 
Haarlem. 

G E V R A A G D 

Te, koop gevraagd: Verzameling 
Ned. en O.G.D. of gedeelte daar
van of losse series of zegels. P. 
Berkelaar, Doelenstr. 114, Delft. 

Ik koop Pruissen 1861/65 ISgr. 
ƒ 0,75, 2 Sgr. ƒ 2,— ; 3 Sgr. ƒ 3,—. 
Alleen eerste kwaliteit, met duide
lijk leesbaar rond plaatsnaamstem
pel. T. ter Vrugt, v. Heemstrastr. 
3. Zupthen. 

Te koop gevraagd: Müller hand
boek, afstempelingen Oostenrijk, 
emissie 1850, 1867 en emissie 1867. 
G. Sregedi, Pr. Bernhardkade 26A, 
Rotterdam-12. Tel. (010) 22 71 09. 

Gevrsiagd: N.N.G. no. 24, Waters
nood '53, de 25 ct. ongebruikt. 
J. M. van Putten, Nw. Groen-
markt 26 rd., Haarlem. 

Gevraagd: Frankr. schilders F.D.C. 
1319 tot 1322 + 1399. Spanje F.D.C, 
wapens 1 + 2. Nederl. F.D.C, van
af 1950-1953 + Overzee. Telefoon 
(01898) 77 21. 

Hoge prUzen nu ook voor Engeland 
1924 Wembley ƒ 2,75; 1925 Wem
bley ƒ 10,— 1929 P.U.C. £ 1,— 
ƒ 200,—; 1953 Coronation ƒ8,—; 
1961 Parlement ƒ 2,—. Verder bijna 
alles hierna voor 40-60»/» Yvert. Al
les moet zonder plakker zijn. An
ders minder. A. P. v. Ooyen, Von
delstraat 75, Den Haag. 
Voor mijn verz. „Onbezet België 
1914-18" zoek ik de Yvert nos. 147 
t/m 149-151 t/m 156-159 t/m 162 met 
St. ,,St. Adresse P.B." 150 t/m 152-
155-156-158-161-163 met st. ,,Baarle-
Duc" tussen aug. 1914 en nov. 1918. 
Ben steeds geïnteresseerd voor ze
gels en brlefst. uit onbezet België 
(IJzervlakte) en exil-regering, mits 
voorzien van st. tussen aug. 1914 
en nov. 1918. J. J. Peters, Flat St. 
Servaasbolwerk 27c, Maastricht. 
Alle FDC's van Ned. Nw. Guinea, 
Sur., Antillen en Ned. Ook gedeel
ten. J. Mulder, N. Ebblngestr. 151a, 
Groningen. 
Verzamelaar zoekt voor zijn blok-
kenverzameling Nederland te koop: 
Ned. no. 264 blok van 4 postfris en 
Ned. no. 536 blok van 4 postfris. 
Wil goede prijs betalen! Aanbie
dingen aan J. Drukker, Ubbergse-
veldweg 9, Nijmegen. 
Zend mi) zegels Ned. en O.G., en 
ik zend u voot ƒ 1,— 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, Vlaardingën. 
Gevraagd: Nederland ongebruikt 
prachtex. m. gom no. 6; of 28 en 29; 
of 44 en 45; of 80 of 101 in ruil te
gen: Paillard 8 mm smalfilm came
ra B.L8, lens canon 1,4-13 mm, 
winkelnieuw m. doe. en toebeh. 
Brieven onder no. Ph. 272, aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 
Te koop gevr.: pf. z. pi. Polen 
blok 9. 10, 13a, Hongarije blok 14-
15, 18, 19, 22, 26-28, en de nrs. 663 tot 
1447. J. Ph. Veerman, De Slinge 
366, Rotterdam-23. 
Gevraagd: Wie kan mij helpen aan 
postzegels „Nederland", type Ko
ningin Juliana no. 617 t/m 633 
N.P.V.H. met duidelijk plaats
naamstempel, tegen andere zegels? 
P. de Bruin, Sir Winston Chur-
chlllaan 179, Rijswijk. 

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. 

Steeds te koop of in ruil gevraagd 
alle soorten poststukken en post
zegels uit de Japanse bezettings
tijd. T. Vrijdag, Klaarwaterbos-
laan 18, Putten (Gld.). Telefoon 
(03418) 18 84. 

Gevraagd: Israëlpostzegels te koop 
gevr. P.fr. FuUtab. Uw aanbieding 
volgens nr. Benco in aantal en 
uiterste prijs. Br. onder no Ph. 277, 
aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

DIVERSEN 

J. g. millaard, beëdigd filatelis-
tisch makelaar-expert: keuringen, 
taxaties, inl. gr. verkrijgb., hove
niersweg 18, tiel, tel. (03440) 38 79. 
Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 
Verwijderen van roest-, fungus-
en tropenvlekken van postzegels. 
Inlichtingen: J. A. van Dijk, Aca
cialaan 14, Amstelveen. 

BUITENLAND 

Te koop: Prachtverzameling België 
voor 85*/o compl., gebr. en ongebr., 
in Davo-album Yv. N. Fr. 520O, 
prijs ƒ 2.000,—. Niet in gedeelten, 
veel oud-Belglë. L. Schapelhou-
mai], 13096 Franklin Avenue, Moun
tain View, California 9 40 40 
(U.S.A.). 
Te koop: Prachtverzameling U.S.A. 
in 2 mooie ringbanden, de Com-
memoratives vanaf 1935 geheel 
compleet, gebruikte en ongebruik
te zegels, alles in mooie staat. 
Vraagprijs ƒ 1200,—. L. Schapel-
houman, 13098 Franklin Avenue, 
Mountain View, California 9 40 40 
(U.S.A.). 

Te koop Prachtverzameling Israël, 
met tab en zonder tab, beide voor 
98«/« compleet, met uitz. van Nrs. 
7/9/, Port 1/5; wat is uw prijs voor 
deze prachtige verzameling? 
L. Schapelhouman, 13098, Franklin 
Avenue, Mountain View, Califor
nia 9 40 40 (U.S.A.). 

De sluitingsdatum 
voor het juli nummer 

is gesteld op 28 juni 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

Jac Engelkam 
}Negens vakantie 

gesloten 
van 9 iuni - 9 juli 

P 
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TEGEN T O P P R I J Z E N TE KOOP 
GEZOCHT 

Series Nederland en Kolomen, 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.J.deWIT Postbus 7055 - Amsterdam-Z 
Telefoon 71 34 89 

Deze maand zoek ik speciaal Nederland kinderzegelblok 1965, 
postfris, postpnjs f 2,50 tegen f 6,— per stuk 

• = ongestempeld No's CM 
Frankrijk 
162/169» 82,50 
216 41,50 
270/74» 25,— 
280/89» 41,50 
303* 13,75 

313* 
379» 
398» 
424* 
841» 
853/58» 

Te koop gevraagd 
verzamelingen gebruikt 
en ongebruikt 
Ned & O G , België 

Yvert Alle aanbiedingen vniblifvend 1 
1 1 , — 
15,50 
39,— 
«,-15,— 

15,— 

867/72» 27,50 
1027/32* 25,— 
Vip 20» 24,— 
Vip 24/27» 35,— 
28» 3,50 
Vip 34» 7,50 

Vip 35/7» 26,— 

Duitsland 
435/38* 60,— 
462/66» 55,— 
Vip 36» 70,— 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Bergselaan 225b - Rotterdam - Giro 481779 

Voor eerste klas zichtzendingen Ned. & O.R. 
N. O V E R D U I N , S O E S T D I J K 
Gestempeld als ongestempeld Vanaf ƒ 25,— (mini
mum uitname) port aftrekbaar 
Schriftelijke aanvraag (met referenties) worden vlot 
behandeld. 
Jan Steenlaan 37 - Giro 385725 Gülf Oil (Nederland) N.V. Blaak 32, Rotterdam. 

Nederland 
346/49** 95,— 
462** 4,50 
518/37** 210,— 
533** 16,— 
771/73** 1,75 
blok Kinderzegels** 5,50 
niet gevouwen 
Verder volgens m'n aankooplijst 
januarinummer 

Engeland 
183** 300,— 
183* 260,— 
183° 125,— 
279/82** 9,— 
verder alle moderne series 

Frankrijk 
1319/22** 17,50 
1363/65** 10,— 
1376/77** 9,— 
1398/99** 4,— 
1413** 3,— 
1424** 2,50 

J. H. ACKERM 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Spanje 
555/56** of * 60,— 
802/05 ) » ^00 
Av. 242/45 ( ° ' *""• 
Af. 262/63** of * 375,— 
Av. 277** 20,— 
bloks 19/20** 6,— 
bloks 21/24** 6,— 

Verenigde Naties 
1/11** 25,— 
10** 15,— 
25/26** 8,— 
31/32** 10.— 
Blok 1 * * 250,— 
Blok 1° 100,— 
Blok 2** 9,— 
land kompleet ** 400,— 

Ook alle andere series UNO los 
en in partijen gevraagd. 
** = postfris z. plakker 
* = ongebruikt met plakker 
° = mooi gebruikt. 

Nederland Nrs. volgens spec. 
cat., andere landen Yvert. 

ANN 
Lutkemeerweg 149 
Halfweg N.H. 
Telefoon (020) 1 9 « 87 

U weet, dat voor elke verzamelaar „Hawid klerastroken' 
het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar zi|n de volgen
de maten in zv^art Pak|es ä 25 stroken, lengte 21 cm 
Hoogte 24 mm f 2,40 Hoogte 39 mm f 3,25 

26 
27' 
29 
31 
33 
36 

f 2,40 
f 2,70 
f2 ,70 
f 3,— 
f 3,— 
f 3,25 

41 
44 
48 
55 
70 

f 3,75 
f 3,75 
f 4,15 
f 4,50 
f 5,75 

Voor blokken 1 strook form 
148 X 105 mm f 0,21 
160 X 120 „ f 0,26 
210 X 170 „ f 0,45 
HAWID-Klemstrokensni|der 

f 2,75 

Dit IS slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestetien Prijs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting to t kopen Bi| een 
bestelling boven f 10,— worden u de klemstroken portvri j toegezonden 5% korting 
bij een aankoop boven f 10,— en 10% korting bi| een aankoop boven f25 ,— 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwar te Honditraat 1/Blaak - Rotterdam-I , Tel (010) 14 35 80, Giro 661478 

N.P.C. ZOMERAANBIEDING N.P.C. 
1000 versch gr formaat plaatjesz geh wereld f 17,50, idem 500 versch f 6 , 7 5 
Pracht s o r t e r i n g " " 

300 versch Dieren 
100 
100 
100 

50 
50 
50 
25 

„ Dieren 
Sport 

, Bloemen 
Vruchten 
Vogels 
Schepen 
Religie 

10,— 
2,50 
2,50 
3,25 
1,60 
1,75 
1,50 
0,80 

200 versch Ruimtevaart 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Drieh 
, Vissen 

Vlinders 
, Auto's 
, Treinen 

Klederdr 
, Muziek 

10,— 
2,50 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

INDONESIF 70 versch postfr series f 30,—(ja ' f 30,—), idem 60 series f 22,50. 
50 series f 16,—, 35 series f 10,— 

Tot 20 aug as geven wij 10% korting op onze prijsl Indön bij aankoop van minstens 
f 15,— Vanaf f 30 ,— album cadeau Prijsl gratis 
In verband met reorganisatie verzending vanaf 5 juli Alle bestellingen, enz aan 

J. BULSMA - ZUTPHEN 
Schimmelpennincklaan 3 Tel (05750) 3311 - Giro 927678 



lOBDliffl®*' 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING N.V. 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C. Telefoon (020) 23 02 61 en 24 23 80 

Onze laatste 

IMPORTANTE VEILING 
van dit seizoen 

waarin wederom interessant en belangrijk 
materiaal ten verkoop komt 

vindt plaats van 
29 juni t/m 2 juli a.s. 

in gebouw „FRASCATI" 
Nes 59-63, Amsterdam-C. 

CATALOGUS OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBAAR 

Zojuist verschenen: Catalogus van de 

EERSTE-DAGBRIEVEN VAN 
NEDERLAND & OVERZEESE 
RIJKSDELEN 
waarin alle tot nu toe bekende voorlopers zijn opgenomen 
evenals alle hierop betrekking hebbende bijzondere stempels. 

ABSOLUUT ONMISBAAR VOOR 
VERZAMELAARS VAN NEDERLAND & 
OVERZEESE RIJKSDELEN! 

Oplage slechts 1000 stuks. 
Prijs f 3,50 plus 15 cent port. 
Levering uitsluitend bij vooruitbetaling op mijn postgiro 193156. 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
FRÖBELSTRAAT 5 ' " - AMSTERDAM 18 - TEL. (020) 1 9 0 0 2 3 

Speciale aanbieding 
droom partijen 

Aarzel niet, maar bestel nu meteen zo'n droompartijl Deze partijen 
bestaan uit restanten, die zich in de loop der jaren biJ mIj opgestapeld 
hebben. U vindt er alles in! Korte en complete series, afgeweekt en 
onafgeweekt, brokken, vellen en bundels, van alles door elj<aarl 
De handelswaarde bedraagt een veelvoud van hetgeen u betaalt; het 
uitzoeken zou ons teveel tijd kosten! Talloze brieven van tevreden 
cliënten ter inzagel Wie eens bestelt, bestelt weer! 

Kleine partij f 2 0 , -
Grote partij fSO,-

Onze engrosprijslijsten van Nederland en Overzee en die van Indonesië 
zenden wij u een jaar lang toe na ontvangst van ^1,50 in postzegels. 
Dit bedrag is aftrekbaar van uw eerste bestelling! 

Optimus 
DUIVENDRECHT GIRO67.1t.20(t.n.v TH. THOENES) 

Detaillisten en wederverkopers! 
Gratis ontvangt u op aanvrage onze engrosprijslijst 
INDONESIË. 
Wij kunnen u eveneens vele BUITENLANDSE 
MOTIEFSERIES aanbieden, waarvan het door het 
steeds wisselend assortiment evenwel moeilijk Is, 
een prijslijst samen te stellen. Wij geven er daarom 
de voorkeur aan, hiiervan zictitzendingen te sturen. 
Graag zullen wij ook u zo'n zending sturen (nieuwe | 
cliënten referenties opgeven s.v.p.). 

Te koop gevraagd: 
Nederland & Overzee en Indonesië 

I J L A N D & V A N R E U E N 
AMSTELVELD 17 - AMSTERDAM - TEL. 6 71 32l 

yOfFSETDRUK BCXJH-RUYGROK N V -HAARLEM>1 



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 



TANDEN en BOORGATEN 

Ik nam geen risico. 
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, in de 
meest uitgebreide zin, van 

NEDERLAND, NEDERLANDS-INDIË, REPUBLIEK 
INDONESIË, WEST-IRIAN, NEDERLANDS NIEUW-
GUINEA, CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN, 
SURINAME, totaal 203 bladen. 

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

PRIJS 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1965 

/ 1150 

I X H o II D 
van dit nummer 

P. L. Backer, erevoorzitler van de I.V. „Philatelica" 315 
Eerste emissie Nederlands-Indië (5) 316 
Het maandblad in het nieuws 317 
Japan: Wat een postzegel verliaalt (3a) 318 
De begroeting van de 30.000ste 319 
De eeuw van Enschedé 320 
Uit de dode natuur 322 
Gulf-, Royco- en Slagersgouden postzegels 323 
Ingezonden: protest is „in" / „De mooiste postzegel" 324 
De verzamelaars en de tentoonstellingen / Werk
gemeenschap Philatelie Nederland 325 
Ingezonden: overpeinzingen bij de Uphilex 326 
Agenda / Tentoonstellingen en ruildagen 327 
Amphilex 67 / Nederland 329 
Overzeese Rijksdelen 331 
Postwaardestukken 332 
Stempels / België 333 
Brief uit Londen 334 
Post uit Parijs 335 
Ver. Naties, Ver. Europa / Suid-Afrika 336 
Wij lazen voor u 337 
Ned. Bond van Filatelisten-Verenigingen 338 
Nieuwtjes 339 

FIRST DAY COVER A L B U IVI 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 
goudtltel en kader. 
Uw handelaar heeft de gehele collectie in voorraad, t.w.: 

P.S. Populair 
formaat 12 x 2372 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,50 
Losse etuis, per stuk ƒ0,15 

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

f a O . I I formaat 30y2 x 25'/2 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis f 9,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,50 

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

Losse etuis, per stuk ƒ0,65 

UITGAVE I M P O R T A n.v. 
POSTBUS 150 
DEN HAAG 


