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VAKANTIE Wegens vakantie t i jn wij van 10 tot 24 juli a.s. 
gesloten. Post worAc met vertraging behandeld. 
Voor spoedgevallen: Hotel „Wit te van Haem
stede" te Haamstede ^Zld.) Telefoon (01115) 551 

Voor belangrijke Objekten bezoeken wi 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. Adrichemweg 376 Rotterdam8  Tel . 010 15 19 76 

t o t onze spijt vorige maand telefoonnummer verkeerd vermeld. 

WANNEER U NU VERKOOPT BEZORGT U ZICHZELF EEN ONBEZORGDE VAKANTIE!! 
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Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris: Mr. Ant v. d Flier 
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 ledere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor met-aangeslotenen (bij vooruit

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

op girorekening 70 6968 
te Amsterdam 

Losse exemplaren 
(bestellen bij de administrateur) 

f 1,50 franco per post 
Nymmers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 

43e jaargang - juli 1966 (502) 

L. Backer, erevoorzitter van de I.V. „Philatelica' 
De heer P. L. Backer, vice-voorzitter van de Raad van Beheer van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, is benoemd tot erevoorzitter 
van de grootste vereniging van postzegelverzamelaars in Nederland, de 
Internationale Vereniging „Philatelica", waarvan hij sinds 1946 algemeen 
voorzitter is geweest. 

Dat,,Philatelica" met bijna tienduizend leden en zestig afdelingen in den 
lande zo'n hoge vlucht heeft kunnen nemen is de grote verdienste van 
de heer Backer. Met de hem aangeboren tact en diplomatie, met onver
moeibare vlijt en werklust, met onverstoorbaar doorzettingsvermogen en 
overredingskracht heeft de heer Backer zijn vereniging omhooggestuwd. 

Van sommige mensen zegt men dat ze in hun leven iets groots verricht 
hebben door hun schouders onder een geweldige onderneming te zetten. 
Onwillekeurig denkt men dan aan Jan Pieterszoon Coen. Bij de heer 
Backer denkt men eerder aan „vader Drees", die evenals hij de gave 
bezat de goede maat schouder voor bepaalde taken te kunnen vinden: 
zelf de juiste man op de juiste plaats en een meester in het scheppen van 
een geest van produktieve samenwerking! De heer Backer bezit boven
dien een diepgaande filatelistische kennis en ervaring waardoor hij veel
vuldig werd uitgenodigd als jurylid bij tentoonstellingen en als spreker 
op vergaderingen. 

De Raad van Beheer voegt zijn beste wensen bij de vele die de heer 
Backer ten deel zullen vallen. Hij prijst zich gelukkig hem sinds 1947 
— een jaar nadat „Philatelica" hem tot het voorzitterschap riep — in 
zijn midden te hebben. De Raad hoopt nog lange jaren gebruik te mogen 
maken van zijn talenten die ook het Maandblad groot hebben helpen 
maken. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
HOOFDREDACTIE 
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EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIË 
Kaiser ontvangt van het Munt-CoUege de opdracht vooi het 

ontwel pen van een Nederlands-Indische postzegel, gaat ogenblikke
lijk aan het werk en al op 19 mei 1862 dient hij zijn ontwerp in: 

Den WEd Gestr Heere Amsterdam den 19 Mei 1862 
Hora Siccama 

Hoog Edelgestr. Heer! 
Nevensgaande heb ik de eer UWEdGestr. een teekening-

etje te zenden voor het bedoelde postzegel, benevens de 
beide Photographien, de medaille van Wiener en het doos
je met postzegels. 

Om de welstand te bevorderen heb ik het vierkant 2 streep 
hoger gemaakt als dat van ons gewoon postzegel d). 

Bij het bestaan eener photographic is het voor de gelij
kenis het beste deze exact te volgen, ik heb daarom de 
kop maar op % gemaakt zoo als de belgische en eenige 
anderen en twijfel niet of dat zal zeer goed staan. Voor de 
reproductie is het zelfs beter daar het minder op de lichte 
tinten, die het meeste te lijden hebben, aankomt. 

Boven aan de hoeken wenschte ik lotusbloemen te plaat
sen en hier en daar een klein ornamentje aan te brengen dat 
te klein is om te teekenen. 

Zoo UWEdGestr tot dit ontwerp zijn goedkeuring geeft 
en ik tot de gravure moet overgaan verzoek ik eene der 
Photographien omdat de teekening minder goed gelijkt. 

Met betuiging van de meeste hoogachting heb ik de eer 
te zijn 

Hoog Edel gestr Heer! 
UEd Dien. Dienaar 

J. W. Kaiser. 
De leden van het Munt-College bestuderen de — thans 

in het Postmuseum aanwezige — inktaquarel van Kaiser. 
Bij de brief van Kaiser bevindt zich een vel papier waarop 
de volgende door hen gemaakte kladnotities staan vermeld: 

,,In het verschil in grootte moet worden voorzien; liefst 
door inkrimping der 2 banderollen boven en onder. 
post - zegel, de s - omgekeerd. 
Het onderste lint heeft het voorkomen als rustte het op 
's Konings Schouders. 
Op den kraag moet het borduurwerk worden uitgedrukt. 
Even als de lotusbloemen zal in den rand ligt nog een en 
ander kunnen worden aangebragt, dat de locale kleur ver
andert -" 

/ Derde ontwerp, met schippers-S, van Kaiser voor de emissie 
1864 van Nederland 
2 Ontwerp, met sctiippers-S, van Kaiser voor de eerste zegel van 
Nederlands-Indie 

Kaiser was een groot graveur en een uitstekend por-
trettist maar blijkbaar geen letterkunstenaar. Op het ont
werp heeft hij, evenals bij het derde ontwerp voor de emissie 
1864 van Nederland in het woord POSTZEGEL een schip
pers-S getekend. Mogelijk heeft het denken en werken in 
Spiegelschrift de graveur Kaiser parten gespeeld. Het heeft 
bij de Indische zegels niet, zoals bij de tweede emissie van 
Nederland, geleid tot het doen graveren van letters en 
cijfers door V. J. van Hinsbergh 

d) Cleij: eerste emissie Nederland, 1852. 

(5) J. F. CLEIJ 

Op 27 mei 1862 schrijft het Munt-College aan de Minis
ter van Financiën: 

„Ter uitvoering van den wensch ons te kennen gegeven 
bij Uwer Exc. missive van 7 Mei 11, Posterijen N.118, heb
ben wij aan den Graveur J. W. Kaiser te Amsterdam op
gedragen een ontwerp • te teekenen van een postzegel, be
stemd voor de dienst van het postwezen in Nederlandsch-
Indië. Dienvolgens is ons de teekening toegezonden die wij 
de eer hebben Uwe Exc. hiernevens aan te bieden, ten
einde aan het oordeel van Z.E. den Minister van Kolonien 
te worden onderworpen. Wij veroorloven ons daarbij de 
volgende opmerkingen te voegen. 

Van gelijke breedte als het gewone postzegel is het pro
ject 2 m.M. hooger, dat verschil zal bij het graveren kun
nen worden weggenomen door inkrimping der 2 banderol
len boven en onder de koninklijke beeltenis. 

Het onderste lint met de woorden „post - zegel" (waarop 
de S gekeerd moet worden) heeft het voorkomen als rustte 
het op de schouders van het borstbeeld; daarin kan ligtelijk 
worden voorzien. 

Op den kraag der uniform moet het borduurwerk wor
den uitgedrukt. 

Voor het welslagen der gravure is het ver verkieslijk het 
beeld zoogenaamd en % te nemen, wijl zij dan veel krachti
ger worden kan en de halve tinten vermeden worden, die 
bij het herhaalde overbrengen en afdrukken het meest te 
lijden hebben. 

De inval van den kunstenaar om in het lijstwerk lotus
bloemen aan te brengen, is eigenaardig; welligt zal hij in 
de gravure nog eene en andere versiering voegen die de 
locale kleur vermeerdert. 

De gelijkenis, in evenredigheid met de hulpmiddelen die 
ons ten dienste staan vrij wel getroffen, zal denkelijk bij 
het graveren nog beter kunnen uitvallen. 

De uitvoering laat, naar onze meening, niets te wenschen 
over. 

Terwijl de Heer Kaiser ditmaal weet met welk doel hij 
werkt, (iets dat hem bij het maken zijner eerste gravure 
e) niet schijnt te zijn medegedeeld) mag men verwachten 
dat de Gravure thans beter voor het voorwerp zal berekend 
zijn, en vinden wij genoegzame vrijheid om Uwe Excellen
tie, behoudens de vorenstaande opmerkingen tot eene g'unsti-
ge voordragt aan Haren ambtgenoot voor Koloniën te ad
viseren. . . . " 

Nadat we in een brief van 21 juni 1862 van de Minister 
van Financiën aan het Munt-College nog de passage vin
den: 

, Tot dusverre echter heb ik geen antwoord van 
mijnen ambtgenoot den Minister van Koloniën ontvangen, 
omtrent het toegezondene model van den s tempel . . . . " 
schrijft de Minister van Financiën op 27 juni 1862 een brief 
van de volgende inhoud: 

's Gravenhage, den 27 Juny 1862 
Aan 
het Munt CoUegie 

Onder terugzending der bijlagen van Uwe missive van 
den 27 Mei 11. N. 160/142 heb ik de eer UHEG tt verwit
tigen dat bij den Heer Minister van Kolonien evenmin als 
bij mij eenige bedenkingen zijn gevallen op de voorstellen 
daarin vervat; en verzoek ik UHEG alzoo met den meesten 
spoed te willen overgaan tot het doen vervaardigen van 
den stempel voor de Koloniale postzegels volgens het over
gelegde model met de daarin door UHEG wenschelijk ge
keurde verbeteringen; zoomede tot het doen overbrengen 
van dien stempel op eene drukplaat met hetgeen daartoe 
behoort, een en ander voor rekening van het departement 
van Koloniën. 

Het zal mij voorts aangenaam zijn om wanneer het werk 
zooverre zal gevorderd zijn dat die kunnen worden geleverd 
van UHEG te ontvangen eenige proefafdrukken van den 
stempel in verschillende kleuren ten einde daaruit eene keu
ze door welgemelden Minister worde gedaan. 

De Minister van Financiën 
Betz 

e) Cleij: voor de emissie 1852 van Nederland. 
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De goedkeuring — behoudens enkele veranderingen — 
van het ontwerp wordt aan Kaiser meegedeeld. Het ont
werp en het lijstje met aan te brengen wijzigingen worden 
meegezonden. 

Kaiser die te zelfder tijd ook met het ontwerp voor de 
zegels van de tweede emissie van Nederland bezig was, 
bericht op 17 juli 1862: 

Amsterdam den 17 July 1862 
WelEdelgeb Heer! 

Hiernevens heb ik de eer UEd een teekeningetje te zen
den voor het postzegel f), ik hoop UEds meening begre
pen te hebben en ben bereid anders te trachten die beter 
te verstaan. 

Gaarne wilde ik UEd nog iets in bedenking geven. Zooals 
UEd bekend is wordt het postzegel eerst zonder prijsnum-
mer g) gegraveerd, op die gravure worden twee afdrukken 
in staal gemaakt en op deze de nummers gegraveerd waar
mede ze tot de eigenlijke typen geworden zijn waarop de 
platen gegraveerd worden - Vóór dat er dus gedrukt kan 
worden moet de gravure 4 maal worden gehard en twee 
maal overgenomen, dit is niet alléén zeer omslagtig maar 
het moet noodwendig nadelig op de zuiverheid der gravure 
werken. Om ons procédé zoo goed mogelijk te krijgen zou 
ik UEd voorstellen dadelijk twee postzegels te doen gra-
veeren één van 5 één van 10 cents, daarvoor zou men da
delijk van de gravure de cilinder kunnen afnemen en dezen 
daardoor zoveel scherper worden - De kosten zijn iets meer, 
maar het werk zeker veel beter.-

Het portret van den Koning voor de Olpostzegel moet een 
geborduurde kraag hebben ik heb het model gekregen en 
zal dat gebruiken bij de gravure. 

Zoo UEd het goed vindt zal ik de beiden postzegels tege
lijk onder handen nemen opdat het harden en overdrukken 
achtereen geschieden kan. 

Met betuiging van de meeste hoogachting heb ik de eer 
te zijn 

WelEdgeb Heer! 
UEd D Dienaar 

J. W. Kaiser 

Op 25 juli 1862 schrijft de Minister van Financiën aan 
het Munt-College: 

, Ik verzoek intusschen dat met de gravure van de 
tijpe voor de Koloniale postzegels de meest mogelijke spoed 
worde gemaakt, en dat onmiddelijk, nadat eene proeve 
van de afdruk zal goedgekeurd zijn, tot het maken van eene 
gelijke tijpe voor de inlandse zegels, behoudens de 
noodige wijzigingen, worde overgegaan." 

Ondertussen is Kaiser bezig met de gravure. Op 9 augus
tus 1862 schrijft hij: 

Amsterdam den 9 Aug 1862 
WelEdelgeb Heer! 

Nevensgaande heb ik de eer UEd een paar proefjes te 
zenden van het postzegel — de lastige wijze waarop zulke 
drukjes gemaakt moeten worden, veroorzaken dat ze nog 
al onderling verschillen, ik heb daar om maar eenige ge
zonden zoodat UEd de gebreken aan den een of den ande
ren zien kan. 

De oorspronkelijke teekening benevens de nota van aan
merkingen gaan hierbij. Hoewel ik zooveel mogelijk ge
tracht heb gevolg te geven aan UEds opmerkingen ben 
ik echter bereid nog te wijzigen en te verbeteren, zoo UEd. 
log eenige aanmerkingen mögt hebben. 

Met betuiging van de meeste hoogachting heb ik de eer 
Tiij te noemen 

WelEdgeb Heer! 
UEd D Dienaar 

J. W. Kaiser 

En op 19 augustus 1862: 

Amsterdam 19 Aug 62 
WelEdelgeb Heer! 

Nevensgaande heb ik de eer UEdgeb het staal te zenden 
Hnet het indische postzegel. 
H Zoo ik meen is het gereed om zoo gehard te worden doch 

f) Cleij: van de tweede emissie Nederland. 
|) Cleij: waardecijfer. 

de heer Menger zal dat dadelijk zien en ongetwijfeld zoo 
er iets aan ontbreekt dat zal te kennen geven. 

Met betuiging van de meeste hoogachting heb ik de eer 
mij te noemen 

WelEdgeb Heer! 
UEd Dienaar 
J. W. Kaiser 

WelEdgeb, Heere L. C. Hora Siccama 
te Utrecht 

Vervolgens bericht op 5 september 1862 het Munt-College 
aan de Minister van Financiën: 

„Naar aanleiding van het slot van Uwer Excell.'s missive 
dd 27 Juny 11. Posterijen no. 135, hebben wij de eer, hierbij 
4 afdrukken over te leggen van de type voor de koloniale 
postzegels, waarvan een in het zwart en 3 in verschillende 
kleuren, ten einde daaruit eene keuze worde gedaan door 
den Minister van Koloniën. . . ." 
„ . . . .w i j doen daarom eenige vellen, van verschillende soor
ten voor den druk prepareren en nemen daarmeede de noo
dige proeven waarna wij de vereischte hoeveelheid zullen 
bes te l len . . . . " 

Volgens het Handboek der Postwaarden van Neder-
landsch-Indië, deel I en het Manual of the stamps of 
Netherlands, Netherlands Indies, Curacao and Surinam, be
staan de volgende stempelproeven: 
a. een proef van de gravure in zwart; 
b. verbeterde proeven, waarbij onder andere de Z is gewij

zigd, in zwart en blauw; 
c. proeven, omgeven door ruitvormige krassen, gedrukt 

op papier met watermerk van de emissie 1852 Nederland, 
in blauw, wijnrood en oranje. 

Hoewel het niet blijkt uit de in het Muntarchief gevon
den correspondentie, kunnen we ons voorstellen dat Kaiser 
bij zijn brief van 9 augustus 1862 een zwarte proef heeft 
meegestuurd en dat het Munt-College hierop kleine aan
merkingen heeft gehad welke aan Kaiser zijn meegedeeld. 
Kaiser zou daarna kleine veranderingen hebben aange
bracht, onder andere de Z iets hebben gewijzigd en daarna 
op 19 augustus 1862 de gravure hebben opgezonden, verge
zeld van afdrukken in zwart en blauw. 

Op randen van papier, dat gebruikt werd voor de uitgif
te 1852 van Nederland, zijn daarna op de Munt door ruit
vormige krassen omgeven stempelproeven gemaakt in 
een drietal kleuren, namelijk blauw, wijnrood en oranje, dus 
in de kleuren van de destijds koerserende Nederlandse ze
gels. De in de brief van 5 september 1862 aan de Minister 
van Financiën genoemde afdruk in zwart is niet in het 
Postmuseum aanwezig, wel de blauwe, rode en oranje. De 
stempelproeven in blauw, rood en oranje zijn ook in han
den van verzamelaars. 

(Wordt vervolgd) 

HET MAANDBLAD IN HET NIEUWS 

Naar aanleiding van de onderscheiding die het Maandblad 
op de internationale postzegeltentoonstelling „Sipex" in 
Washington ontving, zocht de Haagsche Courant contact met 
de redactie. Het resultaat van het daaruit voortvloeiende 
interview met de secretaris van de Raad van Beheer en 
de hoofdredacteur was een driekoloms-artikel in het avond
blad van 2 juli 1966. 

Onder opvallende koppen als „Maandblad voor Philatelie 
toonaangevend in de wereld" en „Men leert Nederlands om 
het te kunnen lezen" geeft het artikel een indruk van de 
organisatie en de werkwijze van het Maandblad en een over
zicht van de wordingsgeschiedenis van ons op coöperatieve 
basis stoelende niet-commerciële blad. 
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o WAT EEN POSTZEGEL VERHAALT (3A) 
O 

Exclusieve reportage voor het maandblad van onze Japanse medewerker 
ir. Kanichi Amano 

Onze Japanse medewerker, ir. Ka
nichi Amano, ontving naar aanleiding 
van de tweede aflevering van zijn ar
tikelenreeks, in liet aprilnummer van 
het Maandblad, van drs. F. K. Lot
gering te Wageningen enkele aanvul
lende gegevens die wij onze lezers niet 
willen onthouden. 

Beide wegen zijn een dankbaar onder
werp geweest van prentkunstenaars, 
onder anderen Hokusai en Hiroshige." 

Voor het commentaar laten we de 
heer Amano aan het woord. 

Op grond van de nationale wetgeving 
in de Taika-periode van het Aska-
tijdperk (552-645) werden alle Japanse 

.— Tookaidoo 

.•• Nakasendoo 

. _ Koosyuu Kaïdoo 

. _ Nikkoo Kaïdoo 

^ Ooukaidoo 

Wat de Nakasendoo betreft, die de 
heer Lotgering noemt, dit was geen 
ononderbroken weg en de verbindin
gen als zodanig staat historisch niel 
vast; zo de weg al bestond dan was 
het een tertiaire weg. 

Toen de „Hei-an"-periode — het tijd
vak van de aristocratische heerschap
pij — aanbrak, werd in 794 de regerings
zetel verplaatst van Nara naar het 
vijftig kilometer verder gelegen Kyo
to. Als gevolg daarvan werd het eind
punt van alle wegen naar deze nieuwe 
hoofdstad verlegd, ook dat van de Too
kaidoo. 

In de Kamakura-periode (1186-1333) 
ontworstelde de eerste Minamoto syoo-
gun (syoogun is ridder, generaal) de 
macht aan de aristocratie en vestigde 
zijn regering in het plaatsje Kama-
kura, vijftig kilometer van Edo (To
kio). Van die tijd af liep de Tookaidoo 
van Kyoto naar Kamakura. De Naka
sendoo was nog niet belangrijk. 

In de Edo-periode (1603-1868) kwa
men de syooguns van de Tokugawa-
dynastie tot een nieuw beleid gericht 
op de éénwording van Japan; een van 
hun maatregelen was het aanwijzen 
van vijf wegen en hun af takkingen als 

Het noordelijk deel van Honsyuu (Hondo), het voornaamste Japanse 
eiland Van Kyoto naar Kusatsu zijn de Nakasendoo en de Tookai
doo identiek; de Nikkoo Kaidoo en de Ooukaidoo zijn dat eveneens 
op het traject van Utsunomiya naar Edo. 

7A. Yvert 786; 
1964; 
polychroom. 

Drs. Lotgering schrijft: 
„Naar aanleiding van de zeer inte

ressante toelichting op een aantal Ja
panse postzegels door de heer Kani
chi Amano, die op duidelijke wijze een 
aantal fraaie zegels voor de verzame
laar „leesbaar" doet zijn, enige opmer
kingen: 

De op bladzijde 170 (paragraaf 4) 
genoemde Tokaido is niet de oude ver
bindingsweg tussen Kyoto en Edo maar 
de nieuwe die langs de kust werd aan
gelegd gedurende de regering van de 
eerste Shogun van de Tokugawa-dy-
nastie. 

De oude weg, die al dateert van om
streeks 712, loopt door het binnen
land en staat bekend onder de naam 
van Kisokaido (ook wel „Nakasendo"). 

wegen ingedeeld in drie soorten: hoofd
wegen, secundaire en tertiaire wegen. 
De belangrijkheid van de weg was bij 
deze indeling beslissend. 

De enige hoofdweg in die tijd was de 
,.Sanyoodoo", van Nara, waar toen 
de keizer hof hield, naar Zuid-Japan. 
Een van de secundaire wegen was de 
oorspronkelijke Tookaidoo*) die van 
Nara naar Oost-Japan liep; het is 
evenwel niet zeker of Edo het eindpunt 
was. 

*) De heer Amano gebruikt bij het over
brengen van de Japanse woordklanken in 
het westerse alfabet een fonetische spelling 
die in de regel afwijkt van de gebruikelijke 
spelling van Japanse namen, maar de uit
spraak van het Japans beter benadert. 

hoofdweg: Tookaidoo, Nakasendoo,! 
Koosyuu Kaidoo, Nikkoo Kaidoo enl 
Ooukaidoo. Bepaalde wegen werdenl 
toen samengevoegd tot de hoofdweg! 
van Edo naar Kyoto die door het bin-l 
nenland liep en de Nakasendoo werdl 
genoemd. Deze weg liep door de bijl 
Nagoya gelegen stad Kiso — een uitf 
de geschiedenis bekende plaats — er 
werd daarom ook Kisokaidoo genoemdj 
De vijf hoofdwegen, waaronder de 
Tookaidoo langs de zee en de Nakasen
doo door het binnenland zijn op hel| 
kaartje aangegeven. 

Over de reproduktie op de postzegel^ 
schrijft de heer Lotgering: 

„Teneinde misverstand te voorkomerl 
(vermoedelijk voortgekomen uit verta-j 
ling) dient bedacht te worden dat da 
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7C 7F 

FU 
(Fuzyi) 

GAKU 
(top) 

SAN 3 

ZYUU 10 

ROKU 6 

36 

KEI 
ĵjjy (gezicht) 

7E 

TOO 
(oost) ^ ^ 

^ f c : 

DOO 
(weg) 

HO 

DO 

GA 

YA 

HOKU 

SAI 

ARATAME 
(veranderd in) 

NASU 
(doen) 

FUDE 
(penseel) 

afbeeldingen 7A, B en C geen betrek
king hebben op de schilderijen, maar 
op kleurenhoutsneden. Deze werden ont
worpen door de prentkunstenaar wiens 
naam veelal op de prent staat afge
beeld. Deze zette de contouren met 
zwarte inkt op dun papier. 

Deze tekening werd door de graveur 
in spiegelbeeld op een blok hout over
gebracht en verder uitgesneden. Hier
van werd een aantal afdrukken ge
maakt. 

Op deze zwart-wit afdrukken gaf de 
prentkunstenaar aan welke kleuren 
moesten worden gebruikt. 

De graveur maakte dan voor iedere 
kleur een afzonderlijk blok. Daarna 
kwam de drukker aan de beurt, die op 
eenzelfde vel de opeenvolgende kleu
ren volgens de bekende houtsnede
druktechniek zo sluitend mogelijk 
aanbracht. 

Na de openstelling van Japan is deze 
techniek geheel verdwenen. Opmerke
lijk is dat op de prenten wel de naam 
van de prentkunstenaar staat maar 
die van de graveur komt zelden voor; 
van de drukker vrijwel nooit. Deze be
roepen stonden in die tijden niet in aan
zien. 

Daarentegen vindt men er wel veel
al het vignet van de uitgever op. 

Wie over deze boeiende prentkunst 
iets meer wil weten kan ik onder
staande boekjes aanbevelen: 
W. Jos. de Gruyter, „Japanse Prent
kunst" (uitgave: Nederlands Kunstbe
zit uit openbare verzamelingen); 
Rose Hempel, „Japanse Prentkunst" 
(uitgave W. de Haan, Zeist, Jupiter-
boeken); 
B. W. Robinson, „Hiroshige", (Zwarte 
Beertje 729)." 

Het commentaar van de heer Amano 
luidt: 

„Voor de rechtzetting van de heer 
Lotgering ben ik zeer dankbaar. Inder
daad is op bladzijde 170 van het Maand
blad als gevolg van de vertaling uit 
het Japans via het Engels in het Ne
derlands niet voldoende tot uitdruk
king gekomen dat de als 7A opgenomen 
postzegel, evenals 7B, een reproduk-
tie laat zien van een Japanse hout
gravure. Het kunstwerk van 7A, dat 
onlangs voor radio en televisie werd 
besproken in de uitzending „Openbaar 
Kunstbezit", is een van de beroemde 

houtsneden van Hokusai Katsusika, 
vervaardigd, tussen 1825 en 1832. 

De excentrieke Hokusai, die zich 
zelf „prentendol" noemde, was de eer
ste Japanner die landschappen tot on
derwerp van een houtsnede koos. 

De kunstenaar verhuisde niet minder 
dan 93 maal en zijn oeuvre omvat on
geveer 30.000 werken Hij had grote be
langstelling voor de Nederlandse hout
sneden, die door de bevoorrechte han
delspositie van Nederland in Japan, 
daar bekend waren. 

Het opschrift in de rechterbovenhoek 
van de postzegel luidt: 
(een van de) 36 gezichten op de berg 
Fuzyr - Afbeelding 7C; 
(van de) Too kaï doo (af) - afbeelding 
7D; (bij het dorp) Hodo ga ya - afbeel
ding 7E; 

In de rechterbenedenhoek staat: 
(In) Hokusai (heb ik mijn naam) ver
anderd (en dit werk) gepenseeld - af
beelding 7F. 

^n^-
AMA NO KAN ICHI 

De begroeting van de 30.000ste 
Het verheugt ons de lezers hierbij nog een plaatje te kun

nen tonen van de verwelkoming van de 30.000ste abonnee 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie tijdens de 
Uphilex-tentoonstelling op 14 mei te Utrecht. De heer W. 
M. Lebesque uit Eindhoven met het zo juist verworven 
stockboek in de hand wordt hier geflankeerd door de voor
zitter van de Raad van Beheer, de rijzige heer L. H. Tho-
len, en de secretaris van de Raad, mr. A. van der Flier. 
Geheel rechts de heer A. Boerma, hoofdredacteur in ruste, 
thans adviseur van de redactie; geheel links de huidige 
hoofdredacteur. 

Dit historisch document danken wij aan de voorzitter van 
de AIJP, de heer Pierre Seguy, die niet alleen getuige was 
van de huldiging maar ook deze foto maakte. 
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DE EEUW VAN ENSCHEDÉ 
J. Dekker 

Op 7 november van dit jaar is het op de dag af honderd 
jaar geleden dat Enschedé begon met het drukken van 
postzegels voor Nederland; drukorders voor postzegels 
voor de Koloniën volgden en onder andere ook voor Luxem
burg, de Zuid-Afrikaansche Republiek, Perzië, België en 
Guatemala. Na de tweede wereldoorlog kwamen daar nog 
vele landen bij. 

Dit is een goede gelegenheid de ontwikkeling van de post-
zegeldruk in Nederland in grote lijn te bespreken. Hierbij 
beperken wij ons tot de Nederlandse frankeerzegels sinds 
1852, daar anders het beeld te gecompliceerd wordt. 

Technisch is deze ontwikkeling zeer kort te omschrijven: 
versnelling en integratie der opeenvolgende produktiefa-
sen. Deze definitie vereist enige toelichting. 

Zowel toen als nu — afgezien van de zegels in boekjes en 
rollen — is de eenheid van produktie en distributie tot 
aan de postkantoren het VEL postzegels, in 1852 bestaande 
uit vier blokken van 25 zegels en nu twintig rijen van tien. 

Voor onze eerste emissie is handgeschept papier gebruikt. 
Dit houdt in dat er een papierraam werd gemaakt op de 
grootte van de vellen. 

De vellen werden stuk voor stuk gemaakt en in pakken 
van 500 vel aan de drukkerij geleverd. Daar werd het pa
pier gevocht bedrukt en gedroogd, gegomd en weer ge
droogd. Na keuring gingen de vellen naar het Magazijn ter 
distributie over de postkantoren. 

Voor de emissie 1864 ging men over op grotere vellen 
machinaal papier zonder watermerk. De papiermachine 
werkt continu en levert een ROL papier. Deze werd aan 
vellen gesneden en de pakken van 500 losse vellen werden 
weer aan de drukkerij geleverd. Daar ging men op de 
gebruikelijke wijze door met dien verstande, dat na het 
gommen en drogen nog de perforatie volgde. Zo werkte 
men in 1866 ook bij Enschedé. 

Pas toen men droog ging drukken*) was het mogelijk de 
rol papier uit de papierfabriek eerst machinaal te gom
men en daarna tot vellen te versnijden. Dit is in ieder ge
val toegepast sinds de invoering in 1924 van de rasterdiep
druk en de offset. Van de Kinderzegels 1924 is een vel ge
vonden met gedeeltelijk dubbel papier, hetgeen op machi
nale gomming aan de rol wijst, waarbij twee rollen aan 
elkaar zijn geplakt om ongestoord te kunnen doorgaan. 

Tot 1939 heeft men zowel bij de rasterdiepdruk als bij 
de offset de zegels steeds aan losse (dubbel)vellen gedrukt. 
In dat jaar begon men op de Frankenthal de meest ge
bruikte waarde, de 5 cent Veth, aan de rol te drukken, 
doch daarna vond het afsnijden plaats voordat er geperfo
reerd kon worden. 

Pas in 1955 bij de indienststelling van de grote Regina-
pers, die van een perforeerapparaat is voorzien, verschoof 
het afsnijden geheel naar het eind van de nu geïntegreer
de produktie, waardoor de vellen op de controle na kant en 
klaar voor de distributie aan de postkantoren van de pers 
komen. 

De papierbaan wordt dus steeds later in het produk-
tieproces tot vellen versneden. Dit toont ons duidelijk de 
voortschrijdende ontwikkeling of anders gezegd het afsnij
den van de vellen werd geleidelijk aan de laatste bewerking 
in plaats van de eerste. 

Verdere integratie zou alleen mogelijk zijn door een pa
pierfabriek met een drukkerij erachter in een bos te plaat
sen. Dan zou men aan de ene kant de bomen erin kunnen 
stoppen en de vellen postzegels er aan de andere kant uit 
laten rollen! 

Hiermede is natuurlijk nog niet alles verteld, wat van 
belang is voor een goed overzicht. Bezien we de zegels, 
dan kunnen we deze naar de drukmethode in drie tijdvak
ken indelen: 
a. tot 1872 de klassieke plaatdruk, 
b. 1869-1924 de boekdrukperiode en 
c. sinds 1924 de moderne tijd met rasterdiepdruk en offset. 

*) De éénkleurige vellen van 200 zegels in boekdruk zijn ook al op 
gegomd papier gedrukt. In ieder geval sinds 1920, getuige op de gom 
gevonden spiegeldrukken. Of toen al machinaal gegomd werd is 
niet bekend. Reus vermeldt druk op gegomd papier bij de postzegels 
al in 1912. 

Tekst van een lezing gehouden tijdens het Beker
toernooi van de 54ste Filatelistendag op 14 mei 
1966 te Utrecht. 

Daarnaast wordt sinds 1898 plaatdruk toegepast voor 
de hoge waarden en incidenteel voor bijzondere emissies. 

In de klassieke periode vond in navolging van Engeland 
de plaatdruk toepassing omdat de postzegel allereerst als 
waardepapier van de Staat werd gezien en waarborgen 
tegen namaak werden geëist. Allengs nam het gebruik van 
postzegels zo toe, dat de nadelen van deze methode naar 
voren kwamen. De plaatdruk was tijdrovend en duur. 

In 1861 al doet de Muntmeester H. A. van den Wall Bake, 
na een studiereis naar Parijs, het voorstel over te gaan 
op grotere vellen in boekdruk, hetgeen een grotere pro
duktie tegen lagere kosten mogelijk maakt. Dit voorstel 
vond geen genade, doch met de emissie 1864 worden toch 
al enige stappen in de aanbevolen richting gedaan. 
De vellen worden vergroot tot 200 zegels en geperforeerd. 
Het watermerk verdwijnt met de invoering van machinaal 
papier, zij het na sterke tegenstand van de Minister. Het 
komt pas in 1926 terug. Bij de emissie 1867 gaat men weer 
een stap verder en schakelt voor de plaataanmaak over 
van de dure transfermethode op de galvanoplastiek. 

De nieuwe Postwet, die op 1 januari 1871 in werking 
treedt, maakt dat ook de praktijk een duchtig woord gaat 
meespreken. De invoering van een verhoogd tarief voor on
gefrankeerde brieven doet het verbruik van postzegels 
enorm stijgen. De drukkerij kan het nauwelijks bijhou
den. De volledige overschakeling wordt urgent en is een 
feit, wanneer medio 1872 de nieuwe emissie in boekdruk 
verschijnt. 

Na ruim TIEN jaar zijn de aanbevelingen van 1861 vol
ledig in praktijk gebracht, nadat dit per 1 januari 1869 al 
het geval was voor de toen voor het eerst uitgegeven lage 
waarden. 

Voor de gewone verzamelaar voltrekt deze wijziging zich 
vrijwel onopgemerkt, doch degene, die ook de proeven in 
zijn collectie opneemt, weet wel dat alles veel minder ge
makkelijk ging en dat velen deel hadden aan deze overgang. 

Nemen we het Proevenboek als wegwijzer ter hand, dan 
vinden we alle daarin genoemde proeven bij een bepaalde 
emissie ingedeeld, al geeft Korteweg zelf al aan, dat dit 
soms tot moeilijkheden leidt, speciaal bij de emissie 1867, 
waar er vele genoemd worden, die logischerwijs eerder bij 
de emissie 1872 zouden moeten worden ondergebracht. 

In 1865 levert Van Kempen een 5 cent proef in het wapen-
type van een galvanische plaat. Ook de 5 cent waarde van 
de proeven in het type van de latere emissie 1869 doet merk
waardig aan, te meer nu wij weten, dat de oudste met dub-
bellijnige letters in STEENDRUK zijn uitgevoerd. 

/ . Wapentype van Van Kempen, 5 cent. Oudste proef van een 
galvanische plaat van oktober 1865. NIET van 1869 (Proevenboek). 

Zo is er van 1865 tot 1872 een hele reeks proeven, die 
niet in DIRECT verband met een der emissies van die 
jaren te brengen zijn. 

Deze hele groep zou ik apart willen nemen en willen zien 
als getuigen van het zoeken naar nieuwe methoden van 
postzegelaanmaak, wegens de al genoemde bezwaren van 
de plaatdruk. Ik zou ze dan PRODUKTIEPROEVEN willen 
noemen. 

Dit alles staat toch min of meer los van de tussentijdse 
emissies 1867 en 1869, waarvoor incidenteel een beslissing 
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2 Proef van Enschedé, 5 cent met dubbellijnige letters in STEEN
druk (Proevenboek). 

is genomen, die een bepaald moment vastlegt van de ont
wikkeling op de achtergrond, uitlopend op de emissie 1872. 

Het is echter op het ogenblik nog niet mogelijk te zeggen 
waar iedere bekende proef — er zijn er VEEL meer dan 
in het Proevenboek zijn opgenomen — nu precies thuis 
hoort. Hiertoe is nog veel onderzoek noodzakelijk, dat 
ernstig wordt belemmerd door de uitdunning der archieven 
in het verleden. Nu kan ik dit probleem slechts aangeven. 

Op de boekdrukperiode behoef ik hier niet zo diep in te 
gaan, daar de hoofdlijnen al gepubliceerd zijn. Ik wil er hier 
alleen op wijzen, dat verschillende systemen naast elkaar 
beproefd zijn: Als oudste de platen van 150 van de emis
sie 1869, daarna via die van 25 overgaand in het gebruik 
van platen van 50. Daarnaast past men drukvormen toe 
van 200 losse clichés, die voor zegels in het normale for
maat in vellen van 200 omtrent 1896 verdwijnen, doch voor 
de tweekleurige hoge waarden in gebruik blijven, evenals 
ten dele voor de tweekleurige waarden van de Bontkraag
emissie. 

Ongeveer in 1887 krijgt men meer belangstelling voor de 
perforatie door klachten van het publiek. Dit leidt tot een
heidskammen 12'/2 grote gaten voor de normale frankeer
zegels, in gebruik tot 1934. 

TT»"» • • • ■ 1 »i» » • f H 

3a. Luchtpost 36 cent, standaardformaat D, kam I4V4 '■S'/̂  
3b TBCzegel Konmgin Emma 1934, standaardformaat G, kam 
12% M 

De laatste periode, sinds 1924, wordt beheerst door de 
rasterdiepdruk en de offset die beide droog worden uitge
voerd. De rationalisatie zet krachtig in tot zij in 1955 haar 
bekroning vindt in de Reginapers, die de vellen kant en 
klaar aflevert. 

Omstreeks 1933 worden standaardformaten voor postze
gels vastgesteld met de bijbehorende perforeerkammen. 
Sinds 1934 kunnen ook plaatdrukzegels met de kam wor
den geperforeerd, doordat deze nu ook „droog" gedrukt 
worden op van te voren gegomd papier. 

Tegelijkertijd verdwijnt de speciale roltanding en twee 
jaar later worden de rollen voor de postzegelautomaten 

„eindeloos" in rasterdiepdruk aangemaakt op de Franken
Ihal, zodat het plakken van rollen uit vellen vervalt. In 
1939 worden, zoals al vermeld, voor het eerst vellen van de 
5 cent Veth op dezelfde pers aan de rol gedrukt, doch pas 
na afsnijden aan vellen geperforeerd. 

Dezer dagen juist elf jaar geleden komt de Reginapers 
in gebruik waarop een perforeer en snijapparaat gemon
teerd is. Behalve het gommen van de papierrollen zijn nu 
alle bewerkingen gecombineerd: men voorziet de pers van 
een rol gegomd papier en de vellen worden kant en klaar 
afgeleverd in aantallen waarvan men zich vroeger geen 
voorstelling kon maken. 

Bij de zo populaire luchtpostbladen zien we een zelfde ont
wikkeling: sinds 1961 komen ook zij geheel voor gebruik 
gereed van de pers in aantallen van ruim één miljoen per 
maand! 

De ontwikkeling is nog in volle gang en misschien zullen 
binnen niet al te lange tijd ook in ons land normale fran
keerzegels aan vellen tot het verleden behoren. Tegelij
kertijd tracht men de zegels dienstbaar te maken aan de 
mechanisering van de postbehandeling, doch dit onderwerp 
— hoe interessant ook — moet ik nu voorbijgaan. 

De meestverkochte zegelwaarden vinden we in de post
kantoren reeds in rolvorm. Ook zijn combinatieboekjes per 
automaat verkrijgbaar. Machinale frankering aan de loket
ten kennen wij echter nog vrijwel niet in tegenstelling tot 
vele andere landen. Wat niet is kan nog komen! 

4 Kinderzegel 1960 standaardformaat C, kam l2'/2 '2 en Onaf
hankelijkheid 1963, kam 1212'/;, voorbeeld van aangepaste slag
afstand van het perforeerapparaat op de grote Reginapers 

Dat deze rationalisatie niet tot eenvormigheid behoeft te 
leiden danken we aan de speelruimte, die altijd nog wel 
ergens te vinden is. Zo blijkt het mogelijk de standaard
formaten te variëren. Op de zojuist genoemde grote Re
ginapers zijn ook de vrijwel vierkante Verzetzegels gedrukt, 
een variatie op het welbekende formaat der oude zomer
zegels! Dit standaardformaat kon worden verbreed, waar
bij de slagafstand van het perforeerapparaat wordt aange
past. 

Ook de variabele slagafstand van de velperforeermachi
nes, geeft een flinke „speelruimte" dwars op de „aan
slag" of wel de basisrij pennen van de kam. 

Een duidelijk voorbeeld is de kam 11:11%, die door zijn 
grove maat nogal opvallend is. De vroegste toepassing vin
den we bij de Spoorwegzegels in 1929 en bij de Jeugdzorg
zegels van NederlandsIndië in, 1930 en eind 1964 vinden we 
haar bij het Statuutzegel der Antillen terug. 

Bij beide is de grootste maat 40 mm met 22 tanden en 
deze vormt de aanslagzijde die perforatie 11 vertoont. Het 
vel is dus dwars gelegen door de perforeermachine ge
gaan. 

De breedte van beide zegels verschilt echter opmerkelijk, 
respectievelijk 14 en 20 tanden, doch beide in dezelfde 
maat 11%. Het aantal pennen in de dwarse rijtjes van de 
kam kan naar behoefte worden aangepast evenals de door
schuifafstand van de vellen. 

5a Spoorwegzegel NS, waarvoor in / 929 de kam 1111% in ge ► 
bruik genomen werd, later aangeduid als formaat B. 
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5b h'aoorlogse variaties van de B-kam sinds 1946 Verschillend 
aantal pennen in de dv^arsrijtjes 

Als we nu in de catalogus kijken vinden we pas in 1946 
de series "Curagao helpt Nederland" en „Curagao helpt onze 
Oost" met 15 tanden aan de korte kant. Het zelfde aantal 
vinden we jaren later bij Ecuador en Luxemburg. In 1954 
komt de Arubazegel met 16 tanden en in 1957 Volksgezond
heid met 17 tanden. Daarna blijft het enige jaren stil tot 
In 1964 de herdenkingszegels voor 35 jaar luchtverbinding 
en 5 jaar Caraibische Raad verschijnen, die WEER een 
tandje groter zijn en vlak daarop komt de eerdergenoemde 
Statuutzegel, die de sprong van 18 op 20 maakt. Een paar 
maanden geleden verscheen in Luxemburg de OMS-zegel*) 
met 19 tanden. 

Hier hebben we één van de „kamfamilies" met zeven 
leden met een naoorlogse ,,groei". Ondanks de rationalisa
tie is het aantal mogelijke formaten zeer groot geworden, 
hetgeen een verrassend verschijnsel genoemd mag worden. 

Alle geperforeerd met dezelfde kani' 

5c De OMS-zegel van Luxemburg in maart 1966 verschenen 
past luist tussen beide zegels van de Antillen van 1964 en is 
hiermede het longste lid van de B-familie 

UIT DE DODE NATUUR 
Fossielen IV Fr. SMEKEN 
De mens 

Op postzegels van verschillende landen zijn afbeeldingen 
verschenen van uitgestorven planten en dieren, dus van 
fossielen. Het is verwonderlijk dat de fossiele mens aan de 
aandacht van de postadministraties is ontsnapt, hoewel in 
vele landen beenderen en vooral primitieve schedels zijn 
gevonden van bijzonder wetenschappelijk belang. Maar tot 
nu toe is de afbeelding van de een of andere dode, maar 
overigens voor velen volmaakt onbekende generaal belang
rijker geoordeeld, dan die van een van onze fossiele voor-

6 Willibrordherdenking 1938 Drie formaten met dezelfde 11-kam 
14'^li J3Vi geperforeerd' Hier respectievelijk tv/ee, vier en driemaal 
de basis, met elk een verschillend aantal pennen in de dv/arsrijtjes' 

7 Kraaizegel, verschenen na Willibrord, op de dubbele basis van 
dezelfde SI-kam (211 == 28 mm) 

8. De Huwelijkszegel der Antillen is een recent voorbeeld met 
drievoudige basis (311 = 42 mm) 

Een ander treffend voorbeeld, waarbij zelfs variatie in 
BEIDE richtingen mogelijk is, wordt gevormd door de kam 
gebruikt voor de Willibrordserie van Luxemburg uitgege
ven in 1938, nog vóór onze Kraaizegel, waarvoor dezelfde 
kam is gebruikt. Een van de meest recente Produkten van 
deze kam is de huwelijkszegel van de Antillen. 

De basis van deze kam bestaat uit elf pennen (tien tan
den) op 14 mm. Door nu twee, drie of viermaal de basis 
te gebruiken kan men zegels perforeren die aan één zijde 
28, 42 of 56 mm meten. Daarbij kan men in de andere rich
ting het aantal pennen variëren, waarbij de slagafstand dan 
wordt aangepast. Een dergelijke kam biedt zodoende wel 
een zeer groot aantal mogelijke formaten! 

De tijd van de postzegels, die als artikel van luxe be
schouwd werden en met behulp van enig snijdend werktuig 
van de vellen moesten worden afgescheiden, ligt wel ver 
achter ons! 

*) 7-3-1966: zegel van 3 F ter gelegenheid van de ingebruikneming 
van het gebouw van de Wereldgezondheidsraad te Geneve = l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. 

ouders. Het zou anders best iets zijn voor landen waar deze 
zijn gevonden (Indonesië, China, Afrika, Duitsland, Frank
rijk en andere), maar ook voor landen die het alleen om de 
plaatjes en om een grote omzet te doen is zoals Monaco, 
San Marino en Rusland. 

Wat wel eens is vertoond zijn primitieve tekeningen en 
schilderijen, of beter, tekeningen, door prehistorische en 
ook moderne primitieve mensen gemaakt. Reprodukties 
daarvan werden uitgegeven door Swaziland, Zuidwest-
Afrika, Tsaad (porten), Zweden en misschien nog wel door 
enkele andere landen. De hierbij afgebeelde voorstellingen 
dateren alle uit de tijd van voor onze jaartelling. 

Het interessantst is de reproduktie door Monaco van wat 
op een prehistorische wandschildering uit de grot van Al-
tamari in Nocrdwest-Spanje lijkt en die een tienduizend jaar 
geleden is vervaardigd (afbeelding). Maar daarmee was 
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Primitieve tekeningen 

tot voor kort het verhaal geëindigd. Nu is er evenwel iets 
goed gemaakt door Tanzania. In de nieuwe gebruiksserie 
is de 1 sh. 30 opgenomen met de afbeelding van de schedel 
van een zéér primitieve (fossiele) mens, plus de plaats en 
de uitgraving waar deze is gevonden. De schedel behoort 
toe aan de Zinjanthropus (afbeelding). 

De buffel van Altamira 

Het volgende stukje negentiende-eeuws proza schreven 
WIJ voor u op tijdens de Uphilex, waar een reclameblaadje 
van een repenfabrikant — groezelig en vergeeld — in een 
vitrine te kijk lag: 

Januari 1899 2e Jaargang No 1 
DE KLEINE VERZAMELAAR 

F. P. B. van Deventer Den Haag 
Korte Houtstraat 4A 

Bij ieder Tablet-Postzegelchocolade be
vindt zich een Postzegel waarvan de 
echtheid gegarandeerd wordt. Bij franco 
toezending van 100 exemplaren (van de 
wikkel) franco een zegel ter catalogus
waarde van minstens 4 Mark. Daaronder 
Curasao port 12V2 cent Ie uitgifte en Ne-
derl. Indié port 1875 15 cent. 

Het is slechts om u te laten zien dat er niets nieuws onder 
de filatelistische zon is, wanneer grote ondernemingen de 
verkoop van hun Produkten willen bevorderen door het 
geven van een toegift in de vorm van buitenlandse post
zegels. 

De speldjesactie is aan het tanen; vandaar de reuzen
zwaai die in het voorjaar achtereenvolgens door Gulf Oil 
(Nederland) N.V., door Van den Bergh en Jürgens N.V. en 
door de Koninklijke Fabrieken T. Duyvis Jz N.V. werd ge
maakt. 

De Zinjanthropus 

Zuid- en Midden-Afrika zijn vruchtbare gebieden geble
ken voor het vinden van de restanten van verscheidene 
soorten van fossiele mensachtige wezens; de hier afgebeel
de is een paar honderdduizend jaar oud. 

Naschrift 

Na de opsomming in aflevering III over fossielen, waarin al 
kon worden medegedeeld, dat er in POLEN een aardige serie 
met de afbeelding van fossiele dieren was verschenen, is dit 
land nogmaals losgebarsten. Wederom werden er een negen
tal interessante uitgestorven dieren in groot formaat gerepro
duceerd zodat een album met een collectie zegels uit Polen 
op een leerboek over paleontologie begint te lijken. 

Het oudste dier dat nu is afgebeeld is een reuzenvis uit het 
Devoon, dat een 400 miljoen jaar geleden aanving en het 
jongste is de mammoet, waarop de mens niet alleen heeft 
gejaagd, maar die ook door hem in grotschilderingen is 
afgebeeld. 

Ten slotte gaf BELGIË op 31 mei van dit jaar de serie 
,,Nationaal wetenschappelijk patrimonium" uit. De 1 Fr.-
waarde van deze reeks laat het skelet zien van de iguanodon, 
een reuzenreptiel uit het Krijttijdperk. 

Het afgebeelde skelet van dit prehistorische dier, dat bijna 
tien meter hoog kon worden, staat met een groot aantal 
andere iguanodons opgesteld in het Koninklijk Belgisch In 
stituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. 

Gulf doet het 't gaafst: Want niet alleen dat papa-automo
bilist bij het tanken gratis een zakje met enkele postzegels 
voor zijn telgen krijgt, voor een klein bedrag (ƒ 1,31) komt 
hij bij zijn service station in het bezit van een „Album", een 
zakje plakhoekjes, een vergrootglas en een pincet. Het 
album— een echt kinderalbum — is smakelijk zij het dan niet 
geheel foutloos uitgevoerd. Ten dele als voordrukalbum met 
veel ruimte voor aanvullingen, ten dele blanco, in totaal 
30 landen op 38 bladzijden. Over de kwaliteit van het plastic 
vergrootglas van 10 cent zullen we zwijgen. De gratis post
zegels vertonen bijna alle plezierige plaatjes — uiteraard 
voornamelijk Oost-Europa, Azië en de Britse en Franse ko
loniën en gebiedsdelen;' maar daarnaast zijn toch ook blad
zijden ingeruimd voor landen als Frankrijk, de Verenigde 
Staten en Nieuw-Zeeland. 

Van de 148 gecontroleerde zegels — half om half gebruikt 
en ongebruikt — waren er negen beschadfgd' en dat vonden 
we minder plezierig. Geen erger teleurstelling toch bij het 
groter worden, wanneer blijkt dat de jeugdverzameling uit 
schroot bestaat. Jammer vinden we ook, dat in het bij het 
postzegelzakje gevoegde reclametekstje gesproken wordt van 
„een serie waardevolle postzegels"! 

Van den Bergh en Jürgens N.V. geeft bij ieder pakje 
Royco-tomatensoep een envelopje met drie buitenlandse 
postzegels; de collectie lijkt wat eenvoudiger maar toch ge
varieerder dan die van Gulf en bevat ook normale gebruiks-
zegels van onze buurlanden. Bovendien zijn er meer zegels 
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van landen, die er (nog) met op uit zijn hun staatskas te 
spekken op kosten van de filatelist 

De collectie van ,3000 vreemde zegels" die Duyvis in zak
jes van telkens ongeveer tien stuks bij „Slagersgoud"-mar-
ganne cadeau doet, is vrijwel gelijk aan die van de Royco-
soep 

Ook bij Royco en Slagersgoud behalve verstempelde exem
plaren jammer genoeg nogal wat beschadigde zegels Wij 
twijfelen er overigens niet aan of de inkopers van alle drie 
ondernemingen hebben dezelfde groothandelsbron (in Enge
land') aangeboord 

Zijn we goed ingelicht dan verlopen deze postzegelacties 
bevredigend, hoewel de belangstelling bij lange na niet zo 
groot is als voor de speldjes Is het te gewaagd te ver-

Wat zou ik mij er over verheugd hebben wanneer het 
Dagelijks Bestuur van de Raad van Beheer — hierna het 
DB te noemen op een waardige wijze verzet had aan
getekend tegen de verschijning van allerlei kunst- en/of 
kunstige Produkten waarmede de verzamelaars van post
zegels worden belaagd 

Zeer spijtig acht ik evenwel de daad aan het gedoe rond 
het huwelijk van twee verliefde mensenkinderen een steen
tje bij te dragen 

Het ware werkelijk verstandiger geweest eerst de achter
grond van de gewraakte envelop goed te beschouwen al
vorens dermate scherp uit te vallen Hetgeen mij niet ver
wondert IS dat de heer A H B , een oud-Engelandvaar-
der, die mets met de postzegelhandel te maken heeft, 
zich geducht ergerde over het predikaat van onmacht, dat 
officieel op onze PTT en op onze drukkerijen werd ge
kleefd HIJ ging opnieuw in het verzet Hij protesteerde 
tegen de politiek, tegen de verklaringen in het parlement 

Hetgeen mij wel verwondert is het vreemde getal van 
vijfhonderd enveloppen Ik zou vijftig dozijn voor een fabri
kant uit de confectie-industrie heel wat logischer gevon
den hebben Ook verwondert mij dat de heer B zijn produkt 
voorzag van te veel garnering, kleur-unicum van de eerste-
dag-van-uitgifte-kwahteit Ja, ik heb de heer B gekend, 
echter niet als postzegelverzamelaar Mijn idee is, dat 
zijn staf hem onjuist heeft geadviseerd bij de produktie van 
zijn idee Hoe komen de artikelen in de pers ' Volgens het 
DB heeft de heer B Elsevier's Weekblad geprest reclame 
voor hem te maken Ik zou zoiets met gaarne beweren Zou 
hier geen proces wegens smaad om de hoek kunnen loeren' 

Dat in de redactionele kolommen van onze kranten meer 
dan eens wordt misgeslagen, och, dat bevreemdt mij al 
lang niet meer Het DB heeft zich trouwens zelf ook ver
galoppeerd Wanneer het DB in ons te goeder naam en 
faam bekend staand Maandblad de postale recherche sug
gereert de afstempeling 10 maart na te gaan, zeg ik, dat 
het van mij niet hoeft 

Natuurlijk is met 10 maart 1966 gestempeld, hoewel alle 
postkantoren overdag gesloten waren Let op, ik zeg over-

„DE MOOISTE POSTZEGEL" 
Zoals we in het januarinummer op bladzijde 21 al ver

meldden heeft de bekende filatelist/ondernemer Herbert 
Rosen, tezamen met zijn tentoonstellingsmaatschappij „In
dustrial Exhibitions' te New York, een jaarlijkse prijs in
gesteld voor „de mooiste postzegel" die in het afgelopen 
jaar is verschenen Dit internationaal concours kent ver
schillende klassen en prijzen, onder andere voor de mooiste 
zegel als zodanig, de mooiste serie, de zegel met het 
mooiste abstracte ontwerp en de zegel met de mooiste kalli
grafie 

Tijdens de achtste Interpex-tentoonstelling, eind maart, 
werden voor de eerste maal de prijzen in deze wedstrijd 
toegekend door een jury bestaande uit James Hatcher, re-

onderstellen dat postzegels wat moeilijker zijn, meer denk
werk vragen' 

Niettemin, of misschien juist daarom, zijn wij blij met deze 
reclame-acties Zij brengen talloze jongeren voor het eerst 
in aanraking met een cultuuruiting, met een produkt van 
grafische kunst, postzegel genaamd, en dus met de filatelie 
En gewis zullen heel wat kinderen blijvend worden gewon
nen voor het verzamelen van postzegels, mits filatelistisch 
Nederland ze weet op te vangen 

Daarom hopen wij dat de besproken reclame-acties nog 
geruime tijd zullen worden voortgezet en dat het Gulf-album 
spoedig een herdruk mag beleven maar dan met ge
bruikmaking van het advies van deskundige filatelisten' 

GILLES 

dag' Ik weet wel, dat na een vrije dag, mits geen zondag 
of een tweede feestdag volgt, in Amsterdam de nachtploeg 
om 23 uur met de werkzaamheden aanvangt Alzo ge
schiedde ook op 10 maart Geheel conform de voorschriften 
stempelden de PTT-ambtenaren keurig met AMSTER
DAM-CENTRAAL-STATION 10 III 23 1966 Totdat de klok 
middernacht meldde en de stempels verzet werden op de 
nieuwe datum 11 maart 

Het eerste deel van de fulminatie van het DB is — natuur
lijk onder weglating van de onzalige tiende regel met 
aan- en uitloop — fantastisch goed Weg met al die kitsch, 
die niets met de filatelie te maken heeft De banvloek over 
alle covers met mooie of lelijke plaatjes en een Speciaal 
Gelegenheidsstempel naast reeds lang bestaande postze
gels, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de Dertiende Confe
rentie van de Geitenmelkersweduwen Alleen ligt dan 
een dergelijk gewrocht van de 's-Graventrechtdamsche 
Philatelisten Vereeniging niet op precies hetzelfde vlak' 
Neen, toch niet Want de weduwen willen reclame maken 
terwijl de drijfveer van de 's-Graventrechtdammers is het 
op de begroting staande deficit te beperken Tevens weten 
de filatelisten natuurlijk wel de filatelistische onwaarde van 
het kunstzinnige souvenir 

Nu WIJ toch zo precies op de stempels gaan letten zit 
ik echt in de knoop met onze veel verzamelde Eerstedag-
enveloppen Zegge en schrijve een enkele dag worden zij 
correct gedateerd Daarna nog dagenlang met de dan ver
ouderde datum Is goed nu verkeerd of is verkeerd nu goed' 

Foei, wat een wespennesten' 
N F HEDEMAN 

Naschrift van het DB 
Over het „produkt" zijn de heer Hedeman en wij het wel 

eens Over de producent — die aan dit ,,protest" toch altijd 
nog een slordige ƒ 500, — ten koste legde — denkt de heer 
Hedeman idealistischer dan wij maar ook hij vindt toch 
dat de heer B zich beter bij zijn foundations had kunnen 
houden 

dacteur van „Scott Pubhcations", Otto Kalhr, kunsthisto
risch deskundige en George Cyrus Adams, reclame-ontwer
per 

En zie, Nederland was onder de prijswinnaars Het di
ploma voor „de postzegel die het meest tot de verbeelding 
sprak" — „The Most Imaginative Stamp" — werd toege
wezen aan de Kinderpostzegels 1965, ontworpen door vijf 
kinderen in de leeftijd van zeven tot tien jaar 

De mooiste postzegel als zodanig was in New York de 
zegel die Oostenrijk op 17 mei 1965 uitgaf voor de kunst 
van de Donauschool met een afbeelding van een hout-
plastiek van Sint George 

De prijs voor „the Most Unusual Stamp" — de raarste 
postzegel dus — ging naar Groot-Bnttannie de zegels ter 
herdenking van het zevenhonderdjarig bestaan van het par
lement 

I N G E Z O N D E N protest is Jn" 
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De verzamelaars en de tentoonstellingen 

Als er geen postzegelverzamelaars waren zouden er geen 
postzegeltentoonstellingen zijn Niemand zal er aan denken 
om deze stelling te gaan omkeren en te stellen dat als er 
geen tentoonstellingen waren er geen verzamelaars zouden 
zijn Hoe belangrijk en nuttig voor de filatelie de tentoon
stellingen dan ook zijn, ze zijn met het belangrijkste Het 
belangrijkste is nog altijd het plezier dat men aan zijn 
hobby beleven kan Het wedstrijdelement is in de sport 
belangrijk, maar veel belangrijker is de sportbeoefening 
op zichzelf Ook zonder een elfstedentocht of een Tour de 
France uitgereden te hebben kan men genoten hebben van 
het schaatsen of wielrijden Tegenover enkele tientallen 
,,internationals" staan tienduizenden voetballers die al
leen maar spelen omdat ze het plezierig vinden met el
kaar tegen een bal aan te trappen en die er eenvoudig niet 
van dromen ooit in het Nederlands elftal te zullen spe
len 

In zeker opzicht is de filatelie ook een wedstrijdsport 
aan het worden Wie de laatste jaren de grote internatio
nale tentoonstellingen heeft kunnen zien, heeft zich ver
baasd over het steeds stijgende aantal inzenders en kaders 
De hoge kaderhuren zijn geen beletsel meer, men wil mee
doen — op internationaal niveau Dat heeft consequen
ties Men kan een internationale tentoonstelling niet meer 
overzien Een scherpere selectie van de inzendingen zal 
noodzakelijk worden Want elke keer weer moet men con
stateren dat er nog veel „internationaal" getoond wordt 
wat echt toch met op internationaal peil staat Ook uit Ne
derland zagen wij regelmatig dergelijke teleurstellende in
zendingen op internationale tentoonstellingen 

Wie aan een wedstrijd meedoet moet er op rekenen dat 
hij ook kan verliezen Niet het winnen is het belangrijkste 
maar het meedoen Het aantal en de hoogte van de be
kroningen op de Uphilex schijnt, als wij „het resultaat 
voor de filatelisten" in het vorige Maandblad lezen, ge
ringer te zijn geweest dan velen hadden verwacht Of men 
de jury verwijt de beschikbare prijzen onjuist te hebben 
verdeeld dan wel de tentoonstellingsleidmg het verwijt 
maakt te weinig prijzen ter beschikking te hebben gesteld 
IS met geheel duidelijk Het is ook met zo heel belangrijk 
Belangrijker is dat van de „B" en „C"-inzendingen — die 
dus nog nimmer nationaal bekroond of zelfs ingezonden 
waren — er toch al zeventien werden bekroond met ten
minste zilver en dus nu meteen al op „internationaal ni
veau" geplaatst werden Zo maar uit de derde klasse com
petitie naar het Nederlandse elftal' Want een zilveren me
daille betekende — en de jury is zich dit zonder twijfel zeer 
goed bewust geweest — „rijp voor de Amphilex"' Dat is 
geen kleinigheid Want deze inzenders hadden, om nu maar 
in sporttermen te blijven, in Nederland maar bitter wei
nig gelegenheid om „wedstrijdervarmg" op te doen Wij 
menen dat er in Nederland te weinig wordt tentoongesteld 
Daar kunnen de beginnende inzenders aangemoedigd en 
geholpen worden, daar kunnen ze leren wat er op een ten
toonstelling kan en wat met Ook al staat voor „interna
tionaal" nog heel duidelijk een rood licht, nationaal en re
gionaal moet iedereen, die er plezier in heeft eens te laten 
zien wat hij heeft, daarvoor de gelegenheid krijgen 

Op 1 januari 1966 hebben de volgende filatelistenvereni-
gingen 
1 de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame

laars, gevestigd te Amsterdam, 
2 de Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" 

gevestigd te Amsterdam, 
3 de Internationale Vereniging „Philatelica", gevestigd te 

's-Gravenhage, 
4 de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, gevestigd te 

Rotterdam, 
opgericht de ,, Werkgemeenschap Philatelie Nederland" 

Wij hebben de moeite eens genomen na te gaan v a t 
er in 1965 in Nederland aan tentoonstellingen is geweest, 
althans in het Maandblad vermeld 

Hier hebt u het resultaat 

1 „nationale" - Grunopost in Groningen (weet u wel dat 
we in 1964 en 1962 helemaal geen „nationale" tentoon
stellingen in Nederland hebben gehad''), 

1 ,,Nationale jeugdtentoonstelling" in Breda, 
2 jubileumtentoonstellingen van plaatselijke verenigingen, 

Leiden in januari en Alphen aan de Rijn in december, 
1 plaatselijke tentoonstelling, „Onderling Contact", Bergen 

op Zoom, 
5 regionale tentoonstellingen van de afdelingen van de I V 

Philatelica in Oostburg, Weert, Uithuizen, Katwijk en 
Zwolle, 

4 tentoonstellingen van personeelsverenigingen Erres, 
Shell, Stork en Werkspoor, de laatste in samenwerking 
met Amsterdamse verenigingen 

De speciale „luchtpost"-tentoonstellingen laten wij dan 
maar even buiten beschouwing De conclusie is dat eigen
lijk alleen de I V Philatelica regelmatig en stelselmatig 
haar leden in de gelegenheid stelt hun eigen verzamelingen 
te laten zien en te leren van de inzendingen van anderen 
Hoe het moet en hoe het niet moet' Vooral omdat als re
gel bij deze tentoonstellingen een juryrapport met opmer
kingen aan elke inzender persoonlijk wordt overhandigd 

BIJ een „nationale" tentoonstelling als de Uphilex is dat 
laatste helaas technisch volkomen onmogelijk Toch is het 
juist een dergelijke persoonlijke beoordeling die de inzen
der in staat stelt zijn verzameling beter op te zetten Een 
van de nu met zilver bekroonde „C"-inzendingen is zoals 
ik toevallig weet geheel nieuw opgezet op grond van de 
door de jury bij een verenigingstentoonstelling gemaakte 
opmerkingen — en met succes' 

Ik zou niet zo ver willen gaan dat ik „nationale" tentoon
stellingen voor de „B"- en „C"-deelnemers zou willen blok
keren Maar wel geloof ik dat er juist voor de bestuurders 
van vele plaatselijke verenigingen een grote taak ligt, na
melijk door het houden van tentoonstellingen met een jury 
van buiten, die gedetailleerd beoordeelt, hun leden wedstrijd
ervaring te geven Bovendien lijkt het mij dat door der
gelijke deskundige voorlichting en hulp m dit stadium de 
verzamelaar er gemakkelijker toe komt om nog eens nieuw 
op te zetten Het bij elkaar brengen is een facet, het op
zetten van het bij elkaar gebrachte een ander facet van 
onze liefhebberij En zeker met de minste' Een paar klei
ne aanwijzingen kunnen hem leren het beter en dus met 
meer plezier te doen En de voldoening iets bij elkaar ge
bracht en goed opgezet te hebben is dan toch de hoofdzaak 
De bekroning komt dan als aardige bijkomstigheid, maar 
als l)et goed gedaan is komt die op den duur zeker Ook al 
blijft het dan misschien altijd maar bij brons 

Een zomerhuis in Spanje is met nodig om gelukkig te 
zijn, een verguld-zilveren medaille met om voldoening van 
zijn werk als verzamelaar te hebben 

FL 

Het secretariaat wordt waargenomen door de heer D de 
Vries, Waalstraat 53-1 te Amsterdam-Zuid 

Doel van de Werkgemeenschap is in de eerste plaats de 
belangen van de ruim vijftienduizend bij deze vereni
gingen aangesloten verzamelaars in breder verband te be
hartigen en door onderlinge besprekingen gemeenschap
pelijke voorlichting te geven In het algemeen kan worden 
gezegd, dat de Werkgemeenschap zich het bevorderen van 
de filatelie in het algemeen en van de „Amphilex 67" in het 
bijzonder tot doel heeft gesteld 

Werkgemeenschap Philatelie Nederland 
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De Werkgemeenschap moet niet gezien worden als een 
bond van verenigingen, maar veeleer als een gesprekscen-
trum. Mocht hei echter in het belang van de Nederlandse 
filatelie nodig zijn een ruimere doelstelling na te streven, 
dan zullen de vier verenigingen dit aan hun ledenverga
deringen voorleggen. 

De verenigingen aangesloten bij de Werkgemeenschap en 
de Nederlandse Bond yan Filatelisten-Verenigingen zijn aan
gezocht de filatelistische manifestaties rondom de 

veertigste emissie van de Kinderpostzegels 
op 15 november aanstaande te organiseren. Daar alle mani
festaties in het teken van de Kinderpostzegels zullen staan 
en het de bedoeling is dat het Comité voor de Kinderpost
zegels een grootscheepse actie zal ondernemen onder de 
jeugd zal de heer J. Jonker namens de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen voor de Stichting voor het Fi-
latistisch Jeugdwerk in Nederland speciaal de verzorging van 
de jeugdinzendingen op de te houden tentoonstellingen be-

Eindelijk is het dan zover. De tentoonstelling gaat open. 
Ik heb mij voorgenomen deze grootste nationale mani

festatie nu eens van A tot Z bij te wonen. Drie dagen lang wil 
ik ervan genieten. Ik betreed het ruime lichte gebouw. 
Perfecte organisatie. Aan alles is gedacht. Inzenders, orga
nisatoren, helpers lopen nog wat heen en weer. Wat een 
prachtige gelegenheid, die hal! Goed opgestelde handige 
kaders. Ik begin mijn rondwandeling één en al bewondering. 

Ik loop langs de kaders. Magnifiek, wat hangt daar een 
materiaal. Allemaal prachtige verzamelingen. Ik sta ver
steld over wat de Nederlandse verzamelaar bij elkaar 
weet te scharrelen. En wat een vindingrijkheid! Mijn be
wondering groeit. Als ik beschouw met welk een tijd, zorg, 
liefde en kennis van zaken sommige objecten zijn opgezet, 
raak ik bijna in jubelstemming. „Hier ziet men ware fila
telie", denk ik. De jeugdafdeling is uitstekend. Ook hier 
grote toewijding. Mijn vertrouwen in de jeugd groeit. 

Hier en daar lopen groepjes juryleden tussen de kaders. 
Ze zijn bezig inzendingen te beoordelen. Terloops vang ik 
— ongewild — enkele zinnen op. Er wordt onderhandeld 
over brons of zilver. Ik zie de betreffende collectie eens 
aan. Ineens krijg ik een komiek gevoel. De heren beoor
delen niet, ze veroordelen. De verzameling wordt tot 
„brons" veroordeeld. Ik voel mij een beetje zweven. Ben 
benieuwd wat dat straks gaat worden. Ik slenter nog wat 
door en ga naar huis. 

De volgende dag ben ik terug. Weer slenteren. Intensief 
kijken. Ik bemerk, dat mijn vreugde iets zakt. Ja, toch nog 
hier en daar prachtige collecties, dat wel. Maar ik bespeur 
hoe de afdeling beeldfilatelie wel volmaakt aan de touw
tjes ligt van de roofstaten. Polen, Hongarije, Roemenië, 
Arabische staten en dergelijke. Bah! 

Een tiental handelaren hebben hun stands opgesteld. De 
tafels liggen vol met opengeslagen stockboeken. Een bon
te verzameling nieuwtjes-plaatjes in schreeuwende kleuren, 
alle speculerend op des verzamelaars beurs, glijdt langs 
het oog. Ik bemerk dat er eigenlijk veel meer mensen om 
die stands dringen dan er tussen de kaders lopen. Het begint 
me wat tegen te vallen. Teveel handel, te weinig filatelie, 
te weinig tentoonstelling. 

Ik loop langs een bekende verzameling. Wanneer ver
dwijnt die nu eindelijk eens uit het tentoonstellingsbeeld. Om 
mijzelf onbekende redenen kan ik er geen bewondering 
voor opbrengen. Toch is ze uniek. Te veel verkapitaliseerd? 
Minderwaardigheidsgevoel? Uitdrukkingen als „enig be
kende", ,,een keus uit twintig albums", „een greep u i t . . . . " 
ergeren mij altijd een beetje. Zeer zeker niet terecht, maar 
op het gevoel afgaand ligt het zo. Beïnvloeding van een 
jury, die hoort te weten, maar niet weet. 

Ik sta voor een collectie met het huidige toverwoord 
Nieuw-Guinea erboven. Voor een groot deel prachtig maak
werk. Ben nieuwsgierig naar de plak. Een paar kaders 
eerstedagenveloppen passeer ik ongezien. „Kommt nicht 

hartigen. Na enkele besprekingen is namelijk besloten dat zo 
mogelijk in iedere provincie een regionale manifestatie met 
tentoonstelling zal worden gehouden. De officiële eerste ver
koop van de Kinderpostzegels 1966 zal plaats hebben in Rot
terdam. 

De Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging viert om
streeks die tijd haar veertigjarig jubileum en heeft aan
geboden de nationale manifestatie te organiseren met; 
— de officiële eerste verkoop; 
— een tentoonstelling van 15 tot en met 19 november, in 

hoofdzaak gewijd aan de Kinderpostzegels van Neder
land en van andere landen; 

— een internationale ruildag op 19 november; 
— zo mogelijk met bijzondere stempel(s) en envelop. 

In een volgend Maandblad zal de volledige lijst der regio
nale tentoonstellingen worden opgenomen. 

im Frage". Tot slot van de dag loop ik langs een geen 
bezoekers tellende nis bij de wand. Enige tekeningen, Pro
dukten van kunstenaars zijn er tentoongesteld. Voor mij 
het „snoepje van de dag" — een verademing. Enkele prach
tige etsen! Juweeltjes! Ineens is mijn stemming weer goed. 
Ik verlaat de tentoonstelling en ga naar huis, blij gestemd. 

De laatste dag. Het wordt de dag der vervlogen illusies. 
Ik ben nauwelijks boven of er vliegt een handelaar-niet-
standhouder-niet-jurylid (de handel hoort niet in een jury 
thuis) op mij af. Hij is een en al beweging en verontwaar
diging over de prijstoekenning. Ik word een beetje onrus
tig. Een onaangenaam gevoel bekruipt mij. De handelaar 
is zo luidruchtig dat mensen om ons heen komen staan. 
Hij sleept ons naar een verzaneling die is afgedaan met een 
diploma. Hij wijst op verscheidene zeldzaamheden en merk
waardigheden. Ik kom in zijn straatje. Deze prachtige ver
zameling lijkt mij ondergewaardeerd. Ze voldoet voor 
90 percent aan de eisen van het comité. Hoe meer ik haar 
bekijk, des te bozer word ik. Ik zoek de eigenaar op en 
spreek mijn deelneming uit. Ach, zegt hij manmoedig, ik 
verzamel geen medailles, maar postzegels, hoewel, de be
oordeling is wel erg zuinig. Ik denk: „zuinig" is een under
statement. 

De halve maakwerkverzameling heeft verguld-zilver met 
een ereprijs. Alles is mogelijk! 

Ik loop tegen een zilveren collectie aan. Hoe waren ook 
weer de beoordelingsmaatstaven? Algemene indruk-voUe-
digheid-zeldzaamheid-speurwerk-filatelistische kennis. Ken
nelijk hier niet gehanteerd. 

Dan ontmoet ik de mijnheer die mij gisteren nog verze
kerde, dat de enige mogelijke waardering voor zijn inzen
ding ,,goud" moest zijn. Hij is een geknakt man. Brons 
nota bene! Onrust bekruipt mij. Verzamelingen worden 
hier gemaakt en gebroken. Tja, die jury heeft het niet ge
makkelijk. Dat zal bij iedere jury wel zo zijn. En dat ze 
niet alle fronten beheerst, toont deze expositie duidelijk. 
Ik moet toegeven, dat ik hier en daar zeer verwonderd sta 
en uit dit tegenover een bestuurslid. „Niet inzenden", 
merkt hij beslist en slim op. Koddig toch zo'n man, met 
dergelijke simpele oplossingen. 

Ik hink op twee gedachten. Ik heb medelijden met de 
jury of ik kritiseer haar. Als ik dan bij het weggaan nog 
langs een grote collectie brieven loop en taxeer: algemene 
indruk: 7; kwaliteit: 7; zeldzaamheid: 9; volledigheid: kan 
niemand beoordelen; filatelistische kennis: blijkt nergens 
uit; speurwerk: via de veiling waarschijnlijk een 8; belo
ning: goud!, dan maak ik volkomen gedesillusioneerd rechts
omkeert. Ik spoed mij naar de trein en neem het besluit 
nooit meer een tentoonstelling te bezoeken waar medailles 
en prijzen worden uitgedeeld. 

Met de Amphilex in het vooruitzicht, die trots enige van 
dezelfde juryleden annonceert, lijkt mij dat geen moei
lijke opgave. NONEX. 
(Naam van inzender bij de redactie bekend). 

I N G E Z O N D E N Overpeinzingen bi'i de Uphilex 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

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. 

- Nieuw geëxposeerd: Turkije. 
- De postzegels van Algeri je, Angola, 

Cyprus, Dahomey, Frans West-
Afr ika, Laos, Malawi, Marokko, 
Mauretanie, Nyasaland, Opper-
Volta, Rhodesië, Roeanda-Oeroendi 
(Rwanda, Boeroendi), Spanje, Tu
nesië en Zambia. 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indié. 
- De schrijfcultuur: schri j fmaterialen, 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

de schrijfkunst en de brief. 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1966 
21 augustus: 
Castr icum. Ruildag in café De Vriendschap, 
georganiseerd door de Postzegelvereniging 
Castr icum 
24-28 augustus: 
Hannover Nationale postzegeltentoonstell ing 
,,Hanaposta" in de Stadthalle; Bondsdagen 
van de Bund Deutscher Philatelisten e V 
27-28 augustus-
Tongeren (Belgiè). Postzegeltentoonstell ing 
ter gelegenheid van voorverkoop en uitgifte 
van de culturele serie, georganiseerd door 
de Tongerense postzegelvereniging ,,Ambio-
r ix" In de feestzaal van het stadhuis. 
27 augustus-5-september 
Antwerpen. Lustrumtentoonstell ing van ,,An
t igone", Kring voor Damesfi latelisten; in de 
Stedeli jke Feestzaal aan de Meir. 
3 september: 
Rotterdam. Twaalfde ,,Europoort"-rui ldag, 
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. 
10 september-
Epe Ruildag van de afdeling ,,Epe en om
streken" van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars in café-restau-
rant Stern, Hoofdstraat 108 Aanvang 9.30 
uur 

10-25 september-
Brno (Brunn), Tsjechoslowaki je. Nationale 
postzegeltentoonstel l ing. 
13, 14 en 15 september: 
's-Gravenhage. 260ste postzegelveil ing J. K. 
Rietdijk N.V 
17 september 
Utrecht Receptie ter gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan van de Utrechtsche Phi-
latel isten-Vereeniging; Tivoli 
18 september 
Maastricht Bi jeenkomst van Interphil. 
22-23 september-
Londen Veil ing Stanley Gibbons Auctions 
Ltd Newfoundland 
23-25 september 
Haarlem Ledententoonstell ing ter gelegen
heid van het vi j fenvi j f t igjar ig bestaan van 
de Nederlandsche Philatelistische Vereeni
ging , ,0p Hoop van Zege ls " ; in ,,Huis van 
Looy", Kleine Houtweg 103 
26 september 
Eerste dag van uitgifte Europazegels 
26-27 september 
's-Gravenhage. 416de veil ing J L. van 
Dieten 

1967 

11-21 mei-
Amsterdam AMPHILEX 67, internationale 
postzegeltentoonstel l ing in het RAI-gebouw. 

TENTOONSTELLrNGEN EN RUILDAGEN 

'S-GRAVENHAGE 
Films uit Israël 

Met de welwillende medewerking 
van de Filatelistische Dienst der Ne
derlandse Posterijen gaf de Israëli
sche PTT op 8 juni in het gebouw „Op 
Gouden Wieken" te 's-Gravenhage de 
première voor de Beneluxlanden van 
de eerste Israëlische film over de ver
vaardiging van postzegels. 

De belangstelling voor de filmvoor
stelling bleek dusdanig groot, dat de 
organisator van de manifes-tatie, de 
heer M. A. Manuskowski, Officieel 
Agent der Israëlische Posterijen in Ne
derland, al enige dagen voor de ver
toning moest omzien naar een grotere 
zaal. 

Een honderdtal filatelisten en andere 
belangstellenden uit verschillende de
len van ons land aanschouwden, na een 
korte inleiding van de heer Manus
kowski, het charmante kleurenfilmpje 
van circa acht minuten, dat met Frans 

1 commentaar onder de titel „Le Lan-
gage des Timbres" de postzegelfabri-

I katie in Israël even aanstipt om ver
volgens — met de postzegel als uit-

I gangspunt — vol dynamiek en vaart 
en vol originele vondsten flitsen te la
ten zien van dit oude en toch zo mo
derne land. 

De heer Kiggen gaf vervolgens een 
reprise van de Nederlandse PTT-film 
„Nederlandse Miniaturen", waarin op 
analoge wijze Nederland gedurende 
twintig minuten door middel van de 
postzegel wordt bekeken — heel wat 
bedachtzamer overigens dan de Israëli
sche cineast; toch een documentaire 
met fantasie, die het nog altijd bijzon
der goed doet. 

Na de geanimeerde pauze werd een 
Amerikaanse reisfilm in kleuren over 
Israël vertoond die onder het motto 
„Out of this world" dertig minuten 
lang boeiend vertelde over oud en 
nieuw, geschiedenis en kunst, over le
ven en werken in deze jonge staat. 
Het Maandblad werd vertegenwoor
digd door mr. A. van der Flier, secre
taris van de Raad van Beheer, en door 
de redactionele staf, de heren Boerma 
en Baert. 

ANTWERPEN 
Antigone-tentoonstelling 

Van 27 augustus tot en met 5 sep
tember houdt de Kring voor Damesfi
latelisten „Antigone" een tentoonstel
ling om zijn eerste lustrum te vieren. 

De bijzonderheden van deze tentoon
stelling van de enige kring voor 
dames luiden: 
450 kaders ondergebracht in de ruime 
Stedelijke Feestzaal aan de Meir te 
Antwerpen. De tentoonstelling gaat 
door onder de bescherming van talrijke 
administratieve lichamen en wereldor
ganisaties waaronder UNICEF en het 
Rode Kruis. 
Uitsluitend verzamelingen opgesteld 
door vrouwelijke filatelisten worden 
naar voren gebracht. Een Zwitserse 
deelneemster laat vele proefdrukken 
van Belgische zegels zien waaronder 
die van de uitgiften „Koning Albert 
met helm" en de mooie reeks „Poort
man" uitgegeven in 1936. Deze verza
meling alleen al zal de belangstelling 
wekken. 

Het Bestuur der Posterijen brengt in 
aanschouwelijke vorm het vervaardi
gen van postzegels, van het ontwerp af 
tot zijn verwezenlijking, tot het pu
bliek. 

Wij raden u warm aan, indien op 
doortocht te Antwerpen, een paar uur
tjes veil te hebben om deze vrouwelijke 
manifestatie de eer van een bezoek te 
schenken. 

L. O. MADEMAN. 
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ANTWERPEN 
Emile VIoors en de Cercle Namurois 

Op 4 juni had te Antwerpen de derde 
ontmoeting plaats tussen de Cercle 
Royal Philatélique Namurois en de 
Koninklijke Borgerhoutse Vereniging 
voor Postzegelverzamelaars „Emile 
Vloors". Drie leden der laatstgenoem
de vereniging brachten uittreksels van 
studieverzamelingen op het voorplan. 
Besprekingen werden gevoerd met het 
oog op verdere contacten met andere 
filatelistische kringen op internatio
naal niveau. 

Na een gezellig middagmaal werden 
de Naamse vrienden in voeling ge
bracht met de grootste havenwerken 
nu in uitvoering te Antwerpen. De dag 
werd besloten met een sandwich bij 
een kop koffie en hartelijke gesprek
ken allerhande. 

De volgende ontmoeting zal deze 
maal vervroegd doorgaan ter gelegen
heid van het veertigjarig bestaan van 
de Borgerhoutse vereniging in de loop 
van de maand november. 

L. C. MADEMAN. 

NEW YORK 
Dag van de Aerofilatelie, het Zesde 

FISA-congres en Aeropex Interna
tional Airmail & Aerospace Exhibition 
te New York op 10, 11 en 12 juni 1966 
in hotel Americana. 

Deze eerste in de Verenigde Staten 
van Amerika gehouden luchtpostten
toonstelling met de Dag van de Aero
filatelie op 10 juni omvatte 104 inzen
dingen, waarbij 41 uit Europa. Hieron
der was één inzending uit Nederland 
namelijk de collectie „Rampstukken" 
van uit KLM-vliegtuigen geredde 
post van W. Baron Six van Oterleek 
te Haarlem. Deze vrijwel complete ver
zameling kreeg slechts brons, een waar
dering die mijns inziens te laag was, 
gezien studie en eigen aero-filatelisti-
sche kennis van inzender. ^ 

De „big shot" van deze tentoonstel
ling was een kader met acht stuks 
24 c luchtpostzegels van 1918 met kop-
staand middenstuk ter waarde van 
$250.000. De geschiedenis van deze 
zeldzame zegels wil dat een verzame
laar in Washington D.C. op het post
kantoor aldaar enige 24 c zegels kocht 

I^IB(S)Ii>lE 
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AAEROSPAC» 

eXHIBITfON 

JUNK lO-tZ 
1886 
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— zónder kopstaand middenstuk. Hij 
vond ze echter te veel gedecentreerd 
en verzocht de loketambtenaar om an
dere. Deze antwoordde hem dat hij 
geen betere had, en ried hem aan de 
volgende dag terug te komen. De vol
gende dag keerde hij inderdaad terug 
en kocht een geheel vel van honderd 
stuks met kopstaand middenstuk voor 
$24,—. Nog dezelfde week verkocht hij 
dit vel voor $15.000!! 

Tijdens het zesde FISA-congres werd 
besloten de volgende congressen te 
houden in Boedapest 1967, Wenen 1968, 
Zürich 1969 en Londen 1970. 

C. J. M. M. VAN DER ZIJDEN, AIJP 

TONGEREN (België) 
Ambiorix-tentoonstelling 

Op 29 augustus wordt in België een 
culturele postzegelreeks van vier waar
den uitgegeven. 

Op 27 en 28 augustus wordt op het 
stadhuis van Tongeren een voorver
koop gehouden, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een bijzondere eerstedag-
afstempeling. 

Ter gelegenheid hiervan richt de 
plaatselijke postzegelvereniging „Am-
biorix" een tentoonstelling in die wordt 
opgesteld in de feestzaal van het stad
huis en geopend is op zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus telkens van 9.00 tot 
18.00 uur. 

Aanleiding hiertoe is mede, dat de 
hoogste waarde in de culturele reeks 
is gewijd aan de stad Tongeren, waar 
de honderdste verjaring wordt gevierd 
van de inhuldiging van het Ambiorix-
beeld. 

In' samenwerking met de andere post
zegelverenigingen geeft de Postzegel
vereniging Ambiorix, die haar lokaal 
heeft in Hotel Lido, Grote Markt 19 
te Tongeren, eerstedagenveloppen uit. 

Een luxeblaadje met de vier zegels 
en de vier afstempelingen (Aubel, Hoei, 
Luik en Tongeren) is eveneens ver
krijgbaar. 

Inlichtingen bij de Postzegelvereni
ging Ambiorix, Dijkstraat 48, Tonge
ren. Bestellingen door overschrijving 
op postrekening P.C.R. 8978.43 ten na
me van de postzegelvereniging. 

PIERRE DUBOIS 

SIXIH INTERNATIONAL PHIIATELIC [XHIBITION WASHINGTON D C1 

t 
iNTERNÄTIONÄL 

AIRMAIL S tEROSPfiCE 

DSSCOVERAMtPlC*. 

R S W « R GHE« Ot Iht ültlIEO SIAIES 

WASHINGTON D.C. 
Sixth International Philatelic Exhi
bition „SIPEX" 

Van 21 tot en met 30 mei werd te 
Washington D.C. de derde internatio
nale postzegeltentoonstelling na de 
tweede wereldoorlog gehouden. Het 
was de zesde in de Verenigde Staten 
sinds 1887 te Antwerpen de eerste 
plaats vond. 

In de prachtige zalen van het Shore-
ham Hotel waren 2250 kaders onderge
bracht. Bij een vluchtige rondgang door 
deze zalen viel bij de meeste Ame
rikaanse inzenders de uitgebreidheid 
van de groep „Verenigde Staten" op. 

Wie dit alles op zijn gemak zou wil
len bekijken en daarbij per blad één 
minuut zou willen besteden, zou 450 
uren nodig hebben gehad. Of wel 56 
dagen bij een achturige — Amerikaan
se — werkdag! De jury, bestaande 
uit dertig leden, waarvan veertien uit 
de Verenigde Staten, zal hieraan han
den vol werk hebben gehad. 

Er waren twee inzendingen betrek
king hebbende op de eerste emissie 
Nederland, namelijk van A. D. N. 
Clark, Epsom, Groot-Brittannië en 
van dr. Fred L. Reed, New York, die 
beiden zowel de postzegels los, geplaat 
en op brief toonden — zij ontvingen 
respectievelijk zilver en goud en zilver. 

Van Harry S. Heymans, New York, 
was er een collectie Nederland: Vier
honderd jaar postgeschiedenis, van de 
16e eeuw af tot 1850; deze verzame
ling ontving zilver. 

De twee Nederlandse inzendingen be
troffen uitsluitend literatuur, te weten 
het „Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie", dat met verguld zilver werd 
onderscheiden, en ,,De Aerophilatelist". 
dat een diploma van deelneming ont
ving. 

De „Grand Prix" ging naar Joel 
Olsson uit Boras, Zweden, voor zijn uit
zonderlijk mooie collectie oud-Zweden 
eerste emissie en lokaaluitgiften 1856-
1862. 

Zoals gewoonlijk ontbraken ook de 
herdenkingsuitgiften niet: 
— op 21 mei een 5 c Sipex-postzegel; 
— op 23 mei een 5 c souvenirveUetje, 
— op 27 mei een 11 c internationale 

luchtpostkaart. 
Tijdens het banket ontvingen de da

mes een zijden sjaal met afbeeldingen 
van 19e-eeuwse postzegels en de heren 
een zilverkleurige herinneringsmedail
le. 

In het zicht van de Amphilex 67 mag | 
nog wel worden vermeld dat deze in
ternationale tentoonstelling de hon
derdste sinds 1887 zal zijn en de zeven
de in Nederland. De „WIPA 33" w a s | 
de vijftigste. 

C. J. M. M. VAN DER ZIJDEN, AIJPl 
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Secrelaridat van liet Litvofrcnd Comile: Kortenaerkade 12, 
's-Gravenhage-4. 

AMPHILEX 67 
RAI-AMSTERDAM - 11-21 ME11967 

In het kader van de voorbereidingen voor AMPHILEX 67 
kan worden medegedeeld dat binnenkort de eerste brochu
re het licht zal zien. Tegelijk met deze brochure, die in 
het Nederlands, Frans, Engels en Duits wordt uitgegeven, 
verschijnen ook kleine affiches (raambiljetten), show-cards 
en sluitzegels. 

De eerste brochure is verlucht met het portret van de 
beschermheer van de tentoonstelling, Zijne Koninklijke 
Hoogheid prins Bernhard der Nederlanden en bevat inlei
dende artikelen van de hand van de heer L. Th. Hoolboom, 
oud-hoofddirecteur der Posterijen, voorzitter van het Uit
voerend Comité en van de heren mr. G. W. A. de Veer, 
voorzitter van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, en S. Rietveld, voorzitter van de Nederland-
sche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

Verder zijn opgenomen het Uitvoerend Comité en de bij
zondere comités, te weten het Filatelistisch Comité, het 
Comité Publiciteit en Public Relations, het Comité Post-
zegelhandel en het Comité Douane-aangelegenheden, het 

bestuur van de Stichting Filatelie, alsmede de namen van 
de leden van de internationale jury en van de commissaris
sen-generaal in het buitenland. 

Tenslotte volgt de tekst van het bijzondere reglement 
geldend voor Amphilex 67. Deze tekst verschilt in zoverre 
van die welke op de Amphilex-stand in Utrecht verkrijg
baar was, dat aan artikel 4 „Aard der inzendingen" nog 
zijn toegevoegd de onderdelen „Luchtpost" en „Bijzondere 
onderwerpen". Voorts is in artikel 5 opgenomen dat de 
huur van ƒ 20,— per kader voor de Litteratuurklasse geldt 
per ingezonden boek of tijdschrift, terwijl in artikel 7 „Be
kroningen" enkele wijzigingen zijn aangebracht wat betreft 
de toe te kennen bekroningen. 

De brochure is na medio juli zo lang de voorraad strekt 
verkrijgbaar bij het secretariaat van de Amphilex 67: Kor
tenaerkade 12, 's-Gravenhage-4. 

G. H. FOLMER, 
secretaris. 

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

postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

Europa-zegrels 
Op 26 september komen de Europa-zegels met het ge

meenschappelijke motief dat hierbij is afgebeeld. De Neder
landse zegel kunnen wij pas in het volgende nummer af
beelden, vandaar de zegel van Liechtenstein. Het vorsten
dom heeft dit jaar voor het eerst het gemeenschappelijke 
CEPT-ontwerp overgenomen, maar het blijft eigenzinnig: 
6 september is de datum van uitgifte! 

TREINBRIEVEN 
(Dienstorder H.304 van 26 mei 1966) 
1. Met ingang van 1 juli 1966 is de vergoeding welke 

door de afzender aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen 
is verschuldigd voor haar bemoeiingen bij het vervoer 
van als treinbrief verzonden brieven en briefkaarten, 
verhoogd van 25 tot 35 cent per stuk. 

2. Artikel 113 van de PTT Gids deel la zal worden gewij
zigd. 

TREINZEGELS 
Nu met ingang van 1 juli de vergoeding, die de Nederlandse 

Spoorwegen vragen voor het verzenden van brieven per 
eerstvolgende trein naar het postkantoor in of dicht bij de 
plaats van bestemming, is verhoogd, is er behoefte aan een 

■;«aii»
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zegel van 35 cent. In afwachting van de levering van de defi
nitieve treinzegel van deze waarde heeft de NS een aanvul
lende treinzegel van 5 cent doen aanmaken. Met de voorlopig 
nog verkrijgbare treinzegel van 25 cent en twee zegels van 
5 cent voldoet men aan het thans geldende tarief. 

De zegels van 5 cent zijn evenals die van 25 cent aan
gemaakt in velletjes van tien stuks gebundeld tot gebro
cheerde boekjes van tien velletjes. De kleuren van de 5 cent
zegel zijn karmijnrood op grijze achtergrond. 

Eind juli zullen de bagageloketten van de stations wor
den bevoorraad met de nieuwe treinzegel van 35 cent. De uit
voering IS gelijk aan de huidige zegels; het treinstel of wel 
„de hondekop" zoals het afgebeelde voorstuk van een trein 
in vakjargon heet, wordt blauwgroen als de 18 centpost
zegel, de achtergrond lichtgrijs. 

Praktische overwegingen deden de NS besluiten voor
lopig een zegel van 5 cent uit te geven. De leveringstijd van 
deze treinzegels is namelijk tamelijk lang. Dat er een tarief
verhoging zou worden toegestaan was zeker, dat dit een veel
voud van 5 cent zou zijn eveneens. Welke beslissing het 
ministerie ook zou nemen, een zegel van 5 cent als hulp
uitgifte zou altijd de oplossing brengen 

AFSCHAFFÏNG PORTZEGELS 
De portzegels gaan verdwijnen. Met ingang van 1 augus

tus 1966 zullen de postkantoren niet meer met deze zegels 
bevoorraad worden en zullen de restanten moeten worden 
opgebruikt. Het van de ontvanger van een poststuk in te 
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[ B ' vorderen bedrag aan port zal op de envelop of de omslag 
K worden aangegeven door middel van de bekende blauwe 
K* stempels of, als deze bij kleinere kantoren ontbreken, door 

het opplakken van gewone frankeerzegels. 
De gangbare portzegels zullen voor verzamelaars voorlopig 

nog verkrijgbaar zijn bij de filatelistenloketten. 
Ook de Filatelistische Dienst der Nederlandse Posterijen 

zal tot nader order de portzegels aan buitenlandse bestellers 
ft-^ blijven leveren. 

MAXIMUMKAARTEN ZOMERPOSTZEGELS 1966 
Evenals vorige jaren heeft het Comité voor de Zomer

postzegels maximumkaarten uitgegeven die zeer fraai zijn 
uitgevoerd. Ze zijn ontworpen door de kunstenaar W. A. 

P■ van Stek en prachtig gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen, 
" Haarlem. De afstempelingen zijn voor de waarden 10 + 5 

en 12 + 8 cent Bolsward 4 en voor de overige waarden 
Leiden 5. 

Blijkens het Maandblad van juni (bladzijde 270) heeft een 
geachte afgevaardigde in de Bondsvergadering deze maxi
mumkaarten in discussie gebracht, „die door het Comité 
Zomerzegels zijn uitgegeven met nagemaakte stempels". 

Nu is een dergelijke beschuldiging op zichzelf al een zeer 
ernstige zaak. Het namaken van poststempels is door
gaans een strafbaar feit, het plaatsen van een afdruk van 
een nagemaakt stempel nog erger. Gelukkig is deze be
wering volkomen ongegrond geweest! Het Comité voor de 
Zomerpostzegels heeft de maximumkaarten laten ontwer
pen en drukken, de zomerpostzegels zijn er door het Comité 
opgeplakt en de zegels zgn door PTT zelf gestempeld! 
Wanneer er dus „nagemaakte" stempels zijn gebruikt, is 
de „namaak" door PTT zelf gedaan. Wij kunnen niet aan
nemen, dat de bewering van de geachte afgevaardigde op 
feiten was gegrond; naar onze mening ware het wijzer 
geweest in de Bondsvergadering een dergelijke losse be
schuldiging pas te uiten, nadat men te bevoegder plaatse 
inlichtingen had ingewonnen. 

De verzamelaars van maximumkaarten kunnen echter 
gerust zijn. De kaarten zijn mooi, de zegels goed gestem
peld met „echte" PTTstempels, en met de aankoop van de 
vijf fraaie kaarten wordt een zeer goed doel gediend. 

En het Comité voor de Zomerpostzegels wordt op deze 
plaats gaarne vrijgesproken van de beschuldiging van het 
uitgeven van nagemaakte poststempels. 

Men zie ook de hiernavolgende rubriek „Stempels". 
VERLAAGDE POSTTARIEVEN IN HET VERKEER MET 
VATICAANSE STAAT 
(Dienstorder H. 329 van 9 juni 1966) 
1. Per 1 juli 1966 zullen in het postverkeer tussen Nederland 

en de Vaticaanse Staat de navolgende verlaagde post
tarieven gelden: 
a. in het verkeer van Nederland naar de Vaticaanse 

Staat: 
vobr brieven tot en rnet 20 gram 20 cent, 
voor briefkaarten (enkele) 15 cent, 

voor briefkaarten (dubbele) 30 cent. 
b. in het verkeer van de Vaticaanse Staat naar Neder

land de in de Vaticaanse Staat in het binnenland gel
dende tarieven voor brieven tot en met 20 gram en 
briefkaarten (enkele en dubbele). 

2. Voor andere dan bovengenoemde stukken en voor de 
hogere gewichtstrappen van de brieven geldt het alge
meen internationaal tarief. 

3. De bovenstaande regeling is geheel in overeenstemming 
met de regelingen, die per 1 juli 1964 met de Bondsre
publiek Duitsland en per 1 januari 1966 met Italië en 
San Marino werden getroffen. 

ZEGEL VOOR BIJZONDERE VLUCHTEN 
(Dienstorder H. 347 van 16 juni 1966) 
1. Het ligt in de bedoeling om de zegel voor bijzondere 

vluchten, de zogenaamde „Kraaizegel", binnenkort te 
vervangen. De afbeelding op de huidige zegel is onge
veer 30 jaar oud; zij zal worden vervangen door een voor
stelling in meer moderne vormgeving verband hou
dende met de luchtvaart. Nadere informaties zullen zo 
spoedig mogelijk volgen. 

FILATELISTENLOKETTEN 
In juni kwamen de volgende wijzigingen in de opening 

van een loket en werd een nieuw loket voorlopig geves
tigd, aldus vernemen wij van PTT: 

Zutphen: openstellingsuren gewijzigd in de tweede donder
dag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur; 

Drachten: geopend, bij wijze van proef gedurende zes 
maanden, op de 3e dinsdag van de maand van 
16.30 tot 18.00 uur. 

POSTZEGELROLLEN 
(PostzegelroUen bestemd voor verkoop aan het publiek) 
Dienstorder H.367 van 23 juni 1966) 
1. Voor het publiek zal de prijs van de postzegelrollen met 

ingang van 1 juli 1966 gelijk worden gesteld aan de no
minale geldswaarde van de zich daarin bevindende ze
gels. 

2. De postzegelrollen bestemd voor de zegelafgifteappara
ten kunnen met ingang van genoemde datum mede wor
den gebezigd voor de verkoop aan het publiek. 

3. en 4. voorschriften van administratieve aard. 
Tot 1 juli was het gebruikelijk, dat de postzegelrollen 

vijftig cent per rol duurder waren dan de geldswaarde 
van de zegels — de vijftig cent waren voor administratie
kosten. Deze kosten zijn dus nu — terecht — afgeschaft. 
De postzegelrollen voor de zegelafgifteapparaten zijn de 
rollen met rugnummers. In principe zijn rollen van alle 
Nederlandse frankeerzegels verkrijgbaar. De aanmaak van 
rollen van niet gangbare waarden duurt echter enige tijd, 
zodat niet rollen van alle waarden verkrijgbaar zijn. Waar 
ze niet in voorraad zijn, worden de rollen in Haarlem aan
gevraagd. 

AFWIJKINGEN 
De heer H. W. Luitwieler te Amsterdam toonde ons een 

zegel De Ruyterherdenking, waarde 10 cent, met een zware 
rode vlek links in het midden van de zegel; 

De heer Dullaart te Delft zond ons een afbeelding van een 
half vel koningin Wilhelmina, type Van Konijnenburg, 
waarde 6 cent, met sterk verschoven perforatie (afbeeldmg). 
ding). 

Een lezer uit Haarlem legde ons de hierbij afgebeelde 
ICEMstrook voor, die verkeerd is afgesneden. Daardoor 
is van de beide buitenste zegels van 40 + 20 cent de recht
se bijna geheel weggevallen en is zoveel van de witte marge 
binnen het bereik van het mes gekomen dat een blanco „ze
gel" is ontstaan. Links ziet men het cijfer O van de linker 
zegel van de strook en rechts het cijfer 4 van de eerste zegel 
van de rechter strook. 
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Technische gegevens: 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Michiel de Ruyter op Sint Eustatius 
Ter herinnering aan het verblijf van Michiel Adriaansz. 

de Ruyter op Sint Eustatius heeft de Postadministratie van 
de Nederlandse Antillen op 19 juni 1966 een bijzondere 
frankeerzegel in de waarde van 25 cent zonder toeslag uit
gegeven. De zegel die werd ontworpen door de kunstenaar 
Oscar Ravelo Nadal te Willemstad, Curagao, toont de beel
tenis van De Ruyter en het eiland Sint Eustatius. Behalve 
de land- en waarde-aanduiding is als bijzondere tekst: „Ter 
herinnering aan het verblijf van Michiel Adriaansz. de Ruy
ter op St. Eustatius" opgenomen. De zegel is uitgevoerd in 
de kleuren bruin, blauw en rood. De prijs bedraagt in Ne
derlandse munt ƒ 0.50. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 42 x 29.6 mm 
zegelformaat: 45 x 32.67 mm 
tanding: 13V4 : i3'/2 
papiersoort: Engels gecoucheerd 
gomming: Arabische gom 
vel-indeling: 5 x 10 = 50 zegels 
druktechniek: rasterdiepdruk 
drukkerij: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

De zegel is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, doch 
uiterlijk tot en met 18 juli 1967. De geldigheidstermijn voor de 
frankering is nog niet bepaald. 

SURINAME 

Honderd jaar Redemptoristen in Suriname 
Als gevolg van de redactiewisseling bij deze rubriek werd 

in het begin van dit jaar verzuimd de algemene en techni
sche gegevens te vermelden van de uitgifte van vier bij
zondere frankeerzegels zonder toeslag op 26 maart ter ge
legenheid van het eeuwfeest van de Paters Redemptoristen, 
aangekondigd in het januarinummer. 

Deze gegevens luiden als volgt: 
Behalve de land- en waarde-aanduiding is als bijzondere 

tekst: 
„100 jaar Redemptoristen in Suriname" opgenomen. De 
zegels werden ontworpen door ir. J. L. Volders te Para
maribo. Zij waren verkrijgbaar tot 31 mei 1966; de termijn 
voor de frankering eindigt op 31 .december 1966. De prijs 
van de serie bedraagt ƒ 0,54 in Surinaamse munt en ƒ 1,08 
in Nederlandse munt. 

Waarden 
4 cent 

10 cent 

15 cent 

25 cent 

Voorstellingen 
Pater P. Donders 
1809-1887 
Kerk-Pastorie 
Batavia Coppename 1844 
Mgr. J. B. Swinkels 
1810-1875 
Kathedraal Paramaribo 
1885 

Kleuren 
bruin en 

rood en 

sepia en 

paars en 

zwart 

zwart 

zwart 

zwart 

Beeldformaat: 21.135 x 35 mm 
zegelformaat: 24.135 x 38 mm 
tanding: 12'/2 : 13V4 
papiersoort: zonder watermerk 
gomming: Arabische gom 
vel-indeling: 5 x 10 = 50 zegels 
druktechniek: rasterdiepdruk 
drukkerij: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

Paasweldadigheidszegels 
De tanding van de op 13 april 1966 uitgegeven Paaswel-

dadigheidszegels blijkt 12'/2 : 13 V4 te zijn en niet 13 : 21V? 
zoals onder de technische gegevens op bladzijde 186 van 
het aprilnummer was vermeld. 

EERSTEDAGENVELOPPEN IN DE NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Het ondervolgende artikel troffen wij aan in het mede
delingenblad van mei 1966, no. 47 van de Curagaosche Post
zegelvereniging : 

„In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 
1966 staat op pagina 123 een eerstedagenvelop van de Ne
derlandse Antillen afgebeeld. Op de envelop is een zegel 
van prinses Beatrix geplakt, uitgegeven bij gelegenheid van 
haar bezoek aan de Nederlandse Antillen in februari 1965. 
Zegel en envelop zijn voorzien van een officiële eerstedag-
afstempeling. 

Kennelijk is deze envelop zonder vignet ter afstempeling 
aangeboden want midden op zegel en eerstedagstempel staat 
de foto van de prinses kopstaandü De envelop is dus bedrukt 
nadat zegel en eerstedagstempel al waren aangebracht en 
toen omgekeerd in de drukpers gekomen!! 

Deze aan heel de Nederlands sprekende filatelistische 
wereld en ver daarbuiten getoonde misdruk is een schitte
rende demonstratie van de koehandel die er met de eerste-
dagenveloppen van de Nederlandse Antillen mogelijk is. 
Hier ligt terrein braak voor een politieke stunt!! Men kan 
naar hartelust karikaturen plaatsen op officiële stukken!! 
Men bedenke dat eerstedagenveloppen niet bestemd zijn 
voor de prullenbak maar eeuwenlang door de verzamelaars 
bewaard zullen worden; het zijn tentoonstellingsobjecten. 
Op vele plaatsen in de wereld zullen onze eerstedagenvelop
pen over honderden jaren nog steeds de vlag van de Neder
landse Antillen van nu vertegenwoordigen. 

Juist om deze redenen heeft men in vele landen voor de 
uitgave van eerstedagenveloppen een monopolie gegeven 
aan een filatelistische organisatie, die uiteraard op de hoogte 
is van de eisen die aan zo'n envelop gesteld worden. Dit is 
bijvoorbeeld in Nederland het geval. Slechts op de daarvoor 
aangewezen envelop zal de posterij het speciale eerstedag
stempel plaatsen. Het grote voordeel van dit standpunt is 
dat er een einde komt aan de chaos zoals wij die hier op 
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dit punt kennen. Koehandel is dan niet meer mogeli.ik. 
Men zal zich er wel voor hoeden om later nog iets aan het 
vignet toe te voegen. Dit immers zou zo'n envelop meteen 
waardeloos maken. 

De postzegelclubs van Curagao en Aruba hebben om aan 
de enveloppenchaos een einde te maken de Stichting Ne-
derlands-Antilliaanse Philatelistische Federatie in het leven 
geroepen. Al verschillende malen heeft deze federatie ge
tracht de betreffende minister van het belang van deze 
zaak te overtuigen. Tot op heden vergeefs! De minister is 
van mening dat de beoogde regeling de verkoop van zegels 
ongunstig zal beïnvloeden. Elke insider in de filatelie weet 
dat juist het omgekeerde het geval is. 

Dit moge blijken uit de volgende feiten: 
a. Antilliaanse eerstedagenveloppen halen nauwelijks 50% 

van de cataloguswaarde op de veilingen. Nederlandse en
veloppen daarentegen gaan tegen zeer hoge prijzen weg. 

b. Eerstedagenvelop no. 1 van de Nederlandse Antillen staat 
genoteerd in de NVPH-catalogus voor Ned. j 3,50. No. 1 
van Nederland noteert Ned. ƒ 425,— en kost bij aankoop 
ƒ 750,—! Toegegeven dat de vergelijking nogal mank gaat 
maar het verschil spreekt toch voor zichzelf. 

c. In Nederland kent men voor de prijsbepaling de juiste 
verkoopcijfers. Hier tast men steeds in het duister; de 
genoteerde prijzen zijn vaak onbetrouwbaar. 

d. ledere filatelist weet dat een gebied waar in de uitgifte 
van zegels ergens een chaos heerst, niet gewild is, dus 
weinig vraag, ergo lage prijzen. Gevolg: lagere verkoop. 
Het lijkt ons voor alle betrokken partijen nuttig dat aan 

de bestaande chaotische toestand op dit terrein spoedig een 
einde wordt gemaakt. De Stichting Nederlands-Antilliaanse 
Philatelistische Federatie is gereed om, wanneer zij het mono
polie van de regering verkrijgt, artistiek verantwoorde eer
stedagenveloppen op de markt te brengen die voldoen aan 
alle eisen die filatelisten daaraan stellen, een terrein dat 
zij kennen uiteraard. Th." 

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

Verbijsterd en verbijsterend 
De jury van de Uphilex heeft een ondubbelzinnig oordeel 

over de postwaardestukken uitgesproken. Het is jammer 
dat het juryrapport ten deze geen uitsluitsel geeft. Het biedt 
door zijn algemeenheden weinig houvast tenzij men de zin
snede „dat op een aantal gebieden, waarop de concurren
tie zwaar is, de normen hoger moeten worden gesteld dan 
op minder in de belangstelling staande gebieden" daarvoor 
zou willen aanzien. Tussen haakjes zij gezegd dat ik in de 
jury's waarvan ik deel uitmaakte steeds de les van de voor
zitter — en dat was in alle gevallen mr. Wolff de Beer — 
onthouden heb, namelijk vooral een puntenwaardering 
(maximum 100 punten) op te stellen. Een opgedane „indruk" 
kan aldus worden gecontroleerd en besproken, en elke in
zending krijgt een exact behaald puntencijfer op grond 
waarvan in verhouding per klasse een beoordelingsrang
orde kan worden opgesteld. Een methode die onjuistheden 
zoveel mogelijk uitsluit. 

Nu de Uphilex. Voor postwaardestukken zijn de feiten de 
volgende: aanwezig waren Zwitserse Bundesfeier-brief-
kaarten (Annegarn); briefkaarten Nederland en Overzeese 
Rijksdelen uit de periode van Koning Willem Hl (Broek
man); Finland, enveloppen en briefkaarten tot 1875, (Dek
ker); Nederlandse geïllustreerde briefkaarten (Dekker) en 
Zweden, 19e eeuw (Jvangean). Vijfmaal groot brons. En 
verder: briefkaarten van de Oranje Vrijstaat (Broekman), 
postzegels op postwaardestukken (Broekman) en proeven 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen (Van de Weste-
ringh). Driemaal brons, waarvan de laatste met ereprijs 
brons. Buiten mededinging waren in de Erehof te zien en
kele zeldzame postwaardestukken en een keur van proeven 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen (Po & Po) en enkele 
proeven van briefkaarten (Postmuseum). Ook elders waren 
er nog in andere verzamelingen. 

Het leek mij toch wel goed dit bij elkaar even te noemen 
want de chroniqueur „H" die in het maandblad van juni een 
verslag over „De inzendingen Nederland" gaf, beperkte 

zijn bespreking tot de postzegelinzendingen en kon daarom 
de bovengenoemde inzendingen in de concurrentieklasse 
noch de twee inzendingen buiten mededinging vermelden 
Toch was er wel iets heel bijzonders bijeen, want naar mijn 
weten is een zo uitgebreide keuze proeven van postwaarde
stukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen nog op geen 
enkele Nederlandse of internationale tentoonstelling te zien 
geweest en de verzameling „periode Willem IH" van Ne
derland van het begin van de briefkaarten op 1 januari 
1871 af (eerstedagstempel aanwezig) verkreeg de vorige 
maal te Breda groot zilver plus een zilveren medaille van 
PTT als ereprijs. Sindsdien werden weer enige interes
sante stukken toegevoegd. 

Het organisatiecomité had de postwaardestukken een 
goede plaats gegeven en toch werden ze niet of nauwelijks 
opgemerkt. Wat de jury bij de beoordeling over het hoofd 
zag? Men kan alleen maar verbijsterd zijn over deze ver
bijsterende declassering. 

Het is niet aanmoedigend voor de inzenders, zeker niet 
voor hen die met iets nieuws kwamen. Het is niet plezierig 
dat de verzamelaars van dit gebied gerangschikt zijn ge
worden onder de laagstgenoteerde filatelisten. In het bui
tenland kan men nu ten onrechte de conclusie trekken dat 
de Nederlandse verzamelaars van postwaardestukken 
niet kunnen meekomen. 

De jubilerende Nederlandse Vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars kan er intussen — met zovele 
van haar leden in de jury — niet van beschuldigd worden 
dat zij zichzelf medailles op de borst heeft gespeld. Met 
ongebroken geestkracht zal zij deze slag haar toegebracht 
wel overleven. Maar het moest wel even duidelijk worden 
gesteld dat declassering verbijsteren kan. 

België 
Portoverhoging. Op 18 april verscheen aan het kantoor 

Brussel 1, met Franse en Nederlandse tekst, een verhuis-
kaart van 60 c, violet op rose karton. Aan een ander Brus
sels postkantoor was diezelfde dag verkrijgbaar het oude 
exemplaar verhuiskaart van 50 c, blauw, met Franse tekst, 
bijgestempeld met een machinale frankering van 10 c door 

•machine P 2067. 
Duitsland (West-) 

Briefkaart 20 pfg, Lorch-Hessen, groen. Serie 21, 22 en 23 
met ieder acht verschillende afbeeldingen. Oplage serie 21 
was 20.000, van series 22 en 23 40.000 stuks. 
Oostenr^k 

Briefkaart voor het laten nazenden van poststukken ge
durende een bepaald tijdvak. 8 s, Steyr, Rathaus + vakje 
voor het bijplakken van een zegel van 7 s, wanneer de ter
mijn waarvoor nazending verlangd wordt langer is dan 
drie maanden. Links van de deelstreep is gelegenheid om 
aan te geven welke soort poststukken men wil hebben na
gezonden. Drukmerk: P.Abg. 3-231. BMZi 663-64/Oester-
reichische Staatsdruckerei 1300 64. De kaart vonden we 
in „Postal Stationery" afgebeeld. 
Papoea en Nieuw Guinea 

Envelop 5 (6) c. Aangekondigd werd een envelop voor 
aangetekende zendingen van 24 c. 
Sovjet-Unie 

In „Postal Stationery" werd afgebeeld een bewijs van 
terpostbezorging, 10 K met jaartal 1961. 
Verenigde Naties 

Luchtpostbriefkaart van 11 c. Eerste dag 9 juni ter ge
legenheid van Aeropex. 
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Verenigde Staten van Amerika 
De briefkaart 4 c Customs, rood en blauw, werd gevon

den met weglating van de rode en van de blauwe drukgang. 
Druktoevalligheden, die toch in het verkeer kwamen. 

Luchtpostbriefkaart 11 c. Links vier afbeeldingen, rechts 
in de waardestempel VISIT THE USA. Eerste dag 27 mei ter 
gelegenheid van Sipex. 

AEROGRAMMEN 
Groot-Brittannië 

6 d. Verschillende wijzigingen in de tekst, waarvan de 
voornaamste is: „To open slit here" in plaats van vroeger 
„To open cut here". 
Papoea en New Guinea 

9 c, rechts boven straalvliegtuig met nieuwe (decimale) 
waarde in dollar en cent, links onder een paradijsvogel en 
„Overseas service". 
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Van 1 tot en met 29 juli wordt te Nijmegen een vlag met 
de tekst: „GOUDEN VIERDAAGSE K.N.B.v.L.O. NIJME
GEN 26-29 JULI" gebruikt. 

TYPENRADERSTEMPELS 

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

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Speciale poststempels werden gebruikt ter gelegenheid 

van: 
1. de Conventie van de Nederlandse organisatie van Lions 

International, gehouden op 4 juni 1966 in gebouw „De 
Doelen" te Rotterdam; 

2. het Congres 1966 van de Algemene Bond van Ambtena
ren, gehouden van 8 tot en met 10 juni 1966 in het Con-
grescentrum-RAI te Amsterdam; 

3. de Manifestatie van Ambacht en Persoonlijk Vakman
schap „Bij de Tijd", welke was ingericht van 17 tot en 
met 25 juni 1966 in de Jaarbeurshallen aan de Croese-
laan te Utrecht. 
de Gysbert Japicxfeesten, gehouden van 27 juni tot en 
met 2 juli 1966 te Bolsward. Een tijdelijk postkantoor 
was gevestigd in het aldaar gestationeerde autopost
kantoor, waar tevens werd gebruik gemaakt van specia
le aantekenstrookjes. 
het ook van vorige jaren bekende vierkante speciale post
stempel voor de manifestatie „Jeugdland '66" (waar een 
nuttige vrijetijdsbesteding door de jeugd mogelijk is), 
welke dit jaar gehouden wordt van 18 juli tot 12 augustus, 
wederom in de Energiehal te Rotterdam. 

6. van 1 tot en met 31 juli wordt op het terrein te Callants-
oog waar de (West)- Duitse jeugdorganisatie „Die Fal
ken" haar zomerkamp houdt een brievenbus geplaatst. 

7. het Wereldmuziekconcours te Kerkrade van 15 juli tot en 
met 15 augustus, waar een brievenbus is geplaatst bij de 
nieuwe muziekbal. 

MTl t % ^ # 
MACHINESTEMPELS 

Van de in het vorige nummer vermelde nieuwe machine
stempels kunnen wij hierbij nog de afbeeldingen opnemen; 
het Valkenburgse stempel is gelijk aan dat van 1965. 

12.7.1965 Opgeheven: bijpostkantoor 's-Gravenhage-Van 
Baerlestraat; 

16.5.1966 Hulppostkantoor Waarde werd omgezet in een 
postagentschap; 

1.6.1966 Opgeheven: hulppostkantoor De Waal (op het 
eiland Texel). 
Gevestigd: postagentschappen Kampen-Bidding-
huizen, Maassluis-Rembrandtlaan, Raalte-Lutten-
berg; 
Hulppostkantoor Hierum werd omgezet in een post
agentschap Appingedam-Bierum. 

Beide afbeeldingen verkleind 
tot 2/3 van ware grootte. 

MAXIMUMKAARTEN 

In de rubriek Nederland wordt melding gemaakt van de 
maximumkaarten met gestempelde Zomerpostzegels-1966. 

Volledigheidshalve willen wij ook in deze rubriek het be
staan van deze kaarten memoreren. Zij bestaan, zoals uit 
bijgaande afbeeldingen blijkt, in twee uitvoeringen wat be
treft de grootte der „afstempelingen". Wij plaatsen dit 
laatste woord opzettelijk tussen aanhalingstekens, aange
zien de poststempels Bolsward 4 (op de 10 en 12 cent) en 
Leiden 5 (op de 20, 25 en 40 cent) geclicheerd zijn en met 
behulp van een degelpers van de Centrale Directie PTT 
op de — glanzende — kaarten zijn gedrukt. Een normale 
stempelafdruk zou bijna altijd onvollediger en in onregel
matiger stand op de zegels terechtkomen. 

Een soortgelijk procédé is reeds eerder toegepast voor 
de Zomerzegels-1963 met molenafbeeldingen, terwijl daar
entegen bijvoorbeeld de Zomerzegels 1961 en de Kinder
zegels 1963 op de betrokken maximumkaarten wél met de 
hand gestempeld zijn. 

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

N I E U W E U I T G I F T E N 

Hier zit ik dan gezellig voor mijn schrijftafel met onze 
laatste nieuwe uitgiften van bijzondere postzegels „Natio
naal Wetenschappelijk Patrimonium" onder het oog. Het 
geheel doet mijn gedachten terugdwalen naar een toenma
lig „mannekensblad" dat ik in mijn jeugd gretig in han
den nam. 

Dit blad, „De Kindervriend" genaamd, bevatte veel 
nietszeggende kleurrijke bladzijden. Ook deze nieuwe 
reeks is een onsamenhangend geheel van kleuren, die niet 
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met elkaar in harmonie te brengen zijn. De thematische 
verzamelaars werden behoorlijk bedacht, en de hoogste 
waarde die vrijwel niet voor frankering benut zal worden 
zal op zichzelf al een behoorlijk batig saldo laten ten voor
dele der postadministratie. 

Laten wij iedere zegel der reeks, die volgens het gecom
bineerde diepdruk heliogravure-procédé uitgevoerd werd, 
afzonderlijk behandelen (afbeeldingen in het juninummer). 

De 1 Fr.-waarde met zijn groene achtergrond en op de 
voorgrond een skelet van de Iguanodon Bernissartensis, 
gegraveerd door De Cuyper, is naar mijn mening de best 
geslaagde der reeks, daar ik voorstander ben van sobere 
zegels. De afgebeelde dinosaurus is van een geslacht dat 
140.000.000 jaren terug in onze gewesten thuis hoorde 
en een hoogte van bijna tien meter bereikte. 

De 2-Fr.-waarde voor het Koninklijk Museum voor Cen
traal Afrika op het voorplan brengend geeft rechts in bruin
rode kleur het hoofd van een voorvaderlijke Lulawa (Kas-
sai-Congo). De op de grond getrokken spiraal die de zegel 
vervolledigt zou bij dit volk het zinnebeeld zijn van de her
wonnen levenskracht. De gravure van het hoofd is van 
Leclercqz. De gebruikers beleven pret aan het vinden van 
de frankeerwaarde op dit zoekplaatje. 

De 2-Fr.-waarde voor het Koninklijk Meteorologisch In
stituut van België werd bedacht met sneeuwvlokken van 
allerhande aard; of moet de leek iets anders uit de afbeel
dingen afleiden? De gravure werd uitgevoerd door Janssens. 
De diepdruk werd — zoals in het verleden — zeer slecht 
opgenomen door de blauwe ondergrond zodat vele minisiule 
afwijkingen kunnen worden waargenomen. 

De 3-Fr.-waarde, voorstellende Keizer Karels Gouden Bul, 
een metalen zegel, dewelke tot sluiting of onderstempeling 
van handschriften diende en waarvan het gebruik een prin
selijk voorrecht was, is het motief van de zegel die het 
Algemeen Rijksarchief op het voorplan brengt. Het mooie 
graveerwerk van De Vos wordt volledig verknoeid door 
de zo ongelukkige vuilgouden achtergrond. Een mooie ze
gel zou dit zijn geweest als ons postbestuur enkele kunste
naars, die verhoudingen en kleuren in harmonie kunnen 
brengen, in de arm had genomen. 

De 3-Fr.-waarde, die hulde moet brengen aan de Konink
lijke Bibliotheek van België is van de Etablissementen 
Malvaux. En dan nog zeggen dat in onze contreien eens 
de grafische kunst hoogtij vierde. Ik vraag mij af hoe een 
Moor met het beoogde onderwerp in verband kan worden 
gebracht. Laten wij deze zegel maar als een schitterend 
allegaartje beschouwen. 

De 6-Fr.-waarde met haar komeet Arend-Roland, die door 
de gelijknamige Belgische sterrenkundigen in de avond 
van 8 november 1956 ontdekt werd zal door velen als een 
geslaagde zegel worden beschouwd. De komeet met haar 
drievoudige staart in hel geel afgebeeld is de blikvanger 
van deze zegel, met onderaan een telescoop die Spinoy 
graveerde. 
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De 8-Fr.-waarde die de reeks afsluit is wel de meest 
spectaculaire zegel van deze uitgifte. Met deze zegel laat 
onze postadministratie blijken dat zij op één lijn wil staan 
met de Oosteuropese en Zuidamerikaanse staten, dewel
ke zegels uitgeven zonder ander oogmerk dan de goege
meente wat geld afhandig te maken. Het hulde brengen aan 
het afvuren van nationale ruimtevaartuigen schijnt mij 
voorbarig toe. Waarom dan deze afbeelding op een zegel, 
waarin ook niet de minste kunstzin te bespeuren valt. Ook 
deze gravure is van Janssens. 

Laten de graveurs toch niet meedoen aan dit middelma
tig werk! Diepdruk is een kunst zoals heliogravure een 
kunst is, maar gecombineerd valt het meestal uit ten na
dele van de edele kunst der gravure. 

Gelegenheidsafstempelingen 
Hierbij geven wij u enkele reprodukties van gelegenheids-

afstempelingen die de laatste maanden tijdelijk in gebruik 
waren. 

BRIEF UIT LONDEN 
Fïlatelistische vierdaagse 

De Britse Bondsdagen in Brighton zullen volgens Stamp 
Collecting, het Britse zusterorgaan van het Maandblad, 
bekend worden als het congres der „stempels". Het blad 
doelt dan op de hierbij afgebeelde vier stempels — voor 
elke dag van de bijeenkomst één — en op het feit dat de 
organisatoren 10.000 enveloppen hadden laten maken: 2.500 
violet, 2.500 groen, 2.500 blauw en 2.500 rood. Die waren 
voor de opening al uitverkocht. Er bleken er nog eens 10.000 
nodig te zijn. Het bijzondere postkantoor verkocht voor 
f 6000,— postzegels en stempelde 24.000 poststukken af. 

De eerste congresdag, 14 juni 1966, werd ,,Brightondag" genoemd 
ter ere van de gastheren van het 84ste Fïlatelistische congres van 
Groot'Brittannië. De afbeelding in het stempel stelt hetzelfde 
gebouw voor als het vignet op de enveloppen: het koninklijke 
paviljoen, waar het vierdaagse congres werd gehouden. De tweede 
dag werd „Verzamelaarsdag" met de afbeelding van een loep op 
een postzegel met een viermastschoener. De derde dag was de 
„Schrijversdag", met de afbeelding van een inktpot met ganzeveer 
en een Stephenson-locomotief. De vierde dag, de „Dag van het 
congres" kreeg een postkoets. 

Op 23 juni zat de minister voor Postzaken, de Rt. Hon. 
Anthony Wedgwood Benn, M.P., een vergadering voor van 
Britse postzegelontwerpers, het postzegel-adviescollege, 
drukkers van postzegels, afgevaardigden van de nationale 
filatelisten-verenigingen en fïlatelistische, ontwerp- en 
kunstjournalisten van de pers, waarin een uitvoerige dis
cussie werd gehouden over de ontwikkeling van de Britse 
postzegelontwerpen. 

De bekende ontwerper, David Gentlemen, toonde een op 
verzoek gereedgemaakte collectie ontwerpen van nieuwe 
zegels die niet speciaal zijn bedoeld om te worden uitgegeven. 
De verzameling diende om de discussie op gang te brengen. 

Sinds de eerste bijzondere postzegels hier uitkwamen, dit 
was in 1924, werden tot 1964 slechts 31 bijzondere emissies 
gedrukt. Tegen het einde van deze periode werd het aan
tal bijzondere emissies groter, zelfs zes in 1963. 



Toen werd de balans opgemaakt. In die tijd waren bij
zondere emissies slechts mogelijk ter herdenking van: 
a. koninklijke verjaardagen en feesten; 
b. herdenkingen van postale hoogtijdagen; 
c. omstandigheden van uitzonderlijk nationaal of interna

tionaal belang. 
In december 1964 werden de voorwaarden voor bijzondere 

emissies als volgt gewijzigd: 
a. de herdenking van nationale of internationale evenemen

ten; 
b. de herdenking van belangrijke verjaardagen of herden

kingsdagen; 
c. de weergave van de Britse medewerking aan wereld

zaken, daaronder begrepen kunst en wetenschap; 
d. openbare steun aan de kunst door de ontwikkeling van 

de postzegelontwerpen. 
In maart 1965 werd in het Lagerhuis bekend gemaakt, 

dat de koningin had goedgevonden, dat niet-traditionele 
ontwerpen ook aan haar goedkeuring voorgelegd mochten 
worden. In dezelfde maand gaf koningin Elizabeth tevens 
toestemming een nieuwe definitieve emissie voor algemeen 
gebruik voor te bereiden. Aangezien deze emissie een lange 
looptijd zal hebben vergt de voorbereiding veel tijd; zij 
moet dan ook de beste ontwerpen die thans mogelijk zijn 
bevatten. 

In de laatste achttien maanden zijn verschillende ver
anderingen in het uitgiftebeleid aangebracht. Er is een rui
mere opvatting gekomen over wat op postzegels herdacht 
kan worden. Dit jaar zullen acht bijzondere emissies ver
schijnen; dit aantal schijnt wel ongeveer genoeg te zijn zon
der dat er ernstige bezwaren gemaakt worden tegen een te
veel aan uitgiften. 

Voorts werden er voor het eerst verschillende ontwerpen 
voor eenzelfde waarde uitgebracht. De eerste landschap
zegels kwamen uit. 

Een zeer belangrijk besluit was het cameoportret van de 
koningin, afgeleid van de beeltenis op de munten, te ge
bruiken inplaats van de foto van Dorothy Wilding. Deze 
foto bracht vele ontwerpers in grote mqeilijkheden bij hun 
ontwerpen. Ook wordt de naam van de ontwerper en van de 
drukker op de nieuwe zegels vermeld. Dit jaar zullen er 
weer kerstluchtpostbladen komen voor het buitenlands 
verkeer en als nieuwtje een kerstkaart voor binnenlands 
gebruik in de vorm van een dubbele — gevouwen — brief
kaart met de afbeelding van een oud postkantoor en een 
bijzonder postzegelontwerp. 

Tenslotte zijn kinderen uitgenodigd om ontwerpen voor 
een kerstpostzegel in te dienen. 

Het is opmerkelijk, dat een minister die doorgaans wel 
andere zaken dan postzegelontwerpen aan zijn hoofd heeft 
— minister Wedgwood Benn heeft het op het ogenblik 
zwaar aan de stok met het groeiend aantal piratenzenders 
voor de Britse kusten — een bijeenkomst met zoveel ver
schillende bij de filatelie betrokkenen heeft voorgezeten. Er 
blijkt uit, dat deze minister het uitgiftebeleid zeer ter harte 
neemt en zich de moeite heeft getroost om met alle be
trokkenen aan de tafel te gaan zitten om de zaak grondig 
te bespreken. De stemming op de vergadering was uitste
kend. Er werden goede voorstellen gedaan en een ieder 
weet nu wat de plannen zijn. 

De nieuwe Vogelzegels 
Op 8 augustus komen vier bijzondere zegels uit, ieder in 

de waarde van 4 pence, met afbeeldingen van inheemse 
Britse vogels. Het zijn de kokmeeuw, de pimpelmees, 
het roodborstje en de merel. Voor de zegels worden acht 
kleuren gebruikt: grijs, geel, rood, groen, blauw, lichtbruin, 
donkerbruin en zwart. Het portret van de koningin is op alle 
zegels tegen een grijze achtergrond gedrukt met de waarde 
daaronder. Het formaat is het dubbele van dat van een 
normale zegel. De vier zegels komen in samenhang in de 
vellen voor. Drukker is Harrison and Sons Ltd.; de ontwer
per is John Norris Wood. De zegels zullen met en zonder 
fosforstrepen uitkomen (afbeeldingen op bladzijde 339). 

PHILYMPIA 1970 
De eerstvolgende Britse internationale tentoonstelling zal 

gehouden worden van 18 tot 26 september 1970 in de be
kende tentoonstellingsruimten in Olympia. Men denkt een 
2.500 kaders te kunnen vullen met de beroemdste collec
ties ter wereld. 
Londen, 2 juli 1966 CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

POST UIT PARIJS 0^Ê^ 
Rubriekredacteur: 

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

w y n en postzegels 
Het Nationale Franse Wijnen-Comité (Comité National 

des Vins de France), 121 boulevard Haussmann te Parijs (8e) 
geeft een bijzonder aardig boekje uit dat bij motiefverzame
laars zeker in de smaak zal vallen. Het is een in prachtige 
meerkleurendruk uitgevoerd miniatuuralbum dat afbeeldin
gen met toelichtingen in het Frans, Duits en Engels geeft van 
postzegels met voorstellingen van alles wat met wijnen en 
wijnoogst te maken heeft. Het album dat een 130-tal zegel
afbeeldingen bevat, is verdeeld over 33 landen en biedt ruimte 
om de betrokken zegels in te plakken; indien eenmaal com
pleet vormt het een leerzaam bezit voor wijndrinkende fila
telisten (of, zo u wilt, filatelistische wijndrinkers). 

En nu we het toch over nieuwe uitgaven hebben: bij de 
„Monde des Philatélistes" verscheen onder nummer 74 een 
brochure getiteld „Les Pays-Bas par leurs Timbres" (Neder
land, gezien door zijn postzegels). Het werkje dat voor hen 
die de Franse taal meester zijn alleszins interessant is, be
staat uit een overdruk van een goed gedocumenteerd arti
kel dat in het decembernummer 1964 van dat maandblad 
verscheen. Tegen storting van 4 Francs (+ porto) kunt u 
het bestellen bij de Monde des Philatélistes, 7 ru des Italiens, 
Paris (9e). 

Tenslotte geeft de Cercle des Etudes Postales een herdruk 
uit van een oude postroutekaart van Prankryk ten tyde van 
1676. Voor hen die prefilatelistische belangstelling hebben, 
is er alle reden om deze kaart te bestellen bij de C.E.P S, 
rue Auguste Comte, 19-BRIVE tegen storting van frs. 3.20 
op rekening C.C.P. 717.19 Limoges. 

Parvjse tentoonstelling uitgesteld 
Tot conservator van het Parij se Postmuseum is nu officieel 

de heer Georges Rigol benoemd die na de dood van de 
heer Le Mouël deze functie als waarnemer heeft bekleed. 
Nog zeer kortelings had ik een gesprek met deze bijzonder 
beweeglijke Fransman, die als oorspronkelijk PTT-man er 
een hobby van heeft gemaakt om de Franse posthistorie te 
bestuderen. Bij dit gesprek bleek mij onder andere weer eens 
duidelijk hoe moeilijk en gecompliceerd het is om een goed 
gedocumenteerde expositie voor te bereiden. De aangekon
digde tentoonstelling „De Postdienst in Parijs" die men oor
spronkelijk deze zomer hoopte te openen, vergt nog zoveel 
voorbereiding, dat het zeker nog tot het najaar zal duren, 
voordat de deuren van het museum hiervoor open gaan. 

Men heeft contact met vooraanstaande filatelisten, des
kundigen op het gebied van de Parij se posthistorie, doch 
het samenstellen en geschikt maken van het materiaal voor 
deze tentoonstelling blijkt zeer tijdrovend te zijn. De expo
sitie moet immers een duidelijk beeld geven van de ontwik
keling van de postdienst in de Franse metropool, van de 
„Petite Poste" af via de eerste postzegels, de Commune 
naar de Derde, Vierde en Vijfde Republiek. 

De grondigheid waarmede deze voorbereidingen worden 
getroffen en de deskundigheid van hen die erbij betrokken 
zijn en hun materiaal voor deze gelegenheid willen afstaan, 
schenken ons de overtuiging dat de bezoeker over enige tijd 
zeker heel wat leerzaams te zien zal krijgen. 

De kunst in trek? 
Vóór mij ligt een zojuist verschenen aanvullingsprijslijst 

van een vooraanstaande Parijse postzegelhandelaar, die daar
in vrijwel alle nummers Frankrijk zowel gebruikt als post-
fris weet aan te bieden. Ik heb niet de moeite genomen om 
van Yvert nummer 1 af tot op heden naar de onderschei
dene prijsstijgingen te gaan zoeken, maar onwillekeurig werd 
toch de aandacht getrokken door de spectaculaire stijging 
van de moderne „schilderijzegels" die sinds vijf jaar in Frank
rijk verschijnen. Het hier volgende staatje spreekt voor zich
zelf: 
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1961 Serie 4 zegels 
1962 „ 3 „ 
1963 „ 2 „ 
1963 „ 2 „ 
1964 „ 6 

to taa l 17 zegels 

nominaa l 3.— 
2.15 
1.50 
1.80 
5 60 

nominaa l 14.— 

thans 
„ 
„ 
„ 
„ 

t hans 

42.— frs. 
30.— „ 
35.— „ 
H . - „ 
37.— „ 

158.— frs. 
Dat deze schilderijzegels zo enorm gevraagd zijn, dat ze in 

een paar jaar tijds ruim elf maal de postprijs moeten gaan 
kosten, geeft toch wel te denken; de oplagecijfers waren toch 
heus niet zo gering en het zou me dan ook niet verwonderen 
als hier de speculanten de ware filatelisten iets te vlug af 
zijn geweest . . . . 

Een kostbaar 
schilden] 

Franse postzegels 
Terugkomend op een mededeling in het maartnummer in 

deze rubriek betreffende het bestellen van nieuwe Franse 
postzegeluitgiften, geef ik hierop, op veler verzoek, nog de 
volgende toelichting: 

Het automatisch ontvangen van nieuwe Franse post
zegeluitgiften in abonnement via de Franse P & T is niet 
mogelijk. Wel kunt u, na verschijnen, rechtstreeks bij de 
filatelistische diensten in de grote steden (Parijs, Lyon en 
Marseille) bestellen; U kunt een gestencilde opgave vra
gen van de verkrijgbare zegels + een bestellijstje. 

Aanvragen kunt u onder anderen richten aan de Recette 
Principale de la Seine, 52 rue du Louvre te Parijs (Ie). 
Enkele van de belangrijkste voorwaarden zijn: 
- Betaling vooruit per internationale postwissel per giro (C.C. 

9040-00 Paris ten name van Receveur Principal des Pos-
tes de la Seine te Parijs) of per bankcheque. 

- portokosten bijsluiten; ter oriëntatie tot 20 gram Fr. 1.60, 
elke 20 gram meer Fr. 0.40. 

- geen postzegels ter betaling sturen; geen extrageld als 
depot sturen; er wordt niet onder rembours gestuurd. 

- als regel wordt de zending aangetekend verzonden, tot 
een bedrag van Fr. 100. Het terugnemen van zegels is 
uitgesloten. 

- aanvragen om inlichtingen dienen te worden voorzien 
van een internationale antwoordcoupon. 

- gestempelde zegels kunnen niet worden geleverd. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekrecjacteur: 

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

Eerstedagafstempelingen 
Voor de door de VN-postadministratie op 31 januari uit

gegeven postzegel ter ere van de World Federation of United 
Nations Associations (zie januarinummer, bladzijde 28) waren 
eerstedagenveloppen verkrijgbaar. Niet minder dan 474.154 
enveloppen kregen de eerstedagafstempeling. 

Nog beter deed het de eerstedagenvelop voor de op 29 no
vember 1965 naar aanleiding van de conferentie te Belgrado 
uitgegeven zegel „Population Trends and Development" We-
cembernummer, bladzijde 604). Deze kreeg 710.507 eerstedag
afstempelingen. 

Laatste dag van verkoop 
De op 23 oktober 1964 uitgegeven postzegel „Cessation of 

Nuclear Testing" werd op 23 april 1966 voor het laatst op het 
postkantoor van de VN verkocht. De „Education for Pro-
gress"-zegel, uitgegeven op 7 december 1964, is sinds 7 juni 
niet meer verkrijgbaar. Dat zal op 25 juli ook het geval zijn 
met de op 25 januari 1965 uitgegeven ..Special Fund"-zegel. 

Tekenaars van VN-postzegels (2) 
Van enkele van de in het meinummer genoemde ontwer

pers van VN-postzegels laten wij hieronder korte biografieën 
volgen: . 

Claude Bottiau: geboren en opgevoed in Frankrijk; hij ont
ving een opleiding als ontwerper van vliegtuigen. In 1946 
kwam hij bij het secretariaat der Verenigde Naties waar hij 
werkte bij de afdeling „ontwerpen". Het was zijn ontwerp, 
dat werd gekozen voor de herinneringszegel ter gelegenheid 
van de tiende verjaardag der VN op „United Nations Day" 
24 oktober 1955. Ook de luchtpostzegel van 17 juni 1963 (6 c) 
was van zijn hand. 

J. F. Doeve: tekenaar bij Joh. Enschedé & Zonen te Haar
lem, vervaardigde de tekening voor de waarden 2 c en $ 1, 
met' de voorstelling „Peace, Justice and Security", uitgege
ven respectievelijk 16 november en 24 oktober 1951 

Dirk van Gelder is de tekenaar van de eerste herinnerings
zegel der VN, namelijk die ter ere van de voedsel- en land
bouworganisatie (FAO); hij verwierf de eerste prijs in de 
sectie gespecialiseerde agentschappen van de internationale 
competitie, die door de VN-postadministratie in 1952 was uit
geschreven. De heer Van Gelder woont in Nederland, waar hij 
werkt als grafisch artist, tekenaar en illustrator; hij onderwijst 
etsen en houtgraveerkunst aan de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage. Hij heeft diverse Ne
derlandse postzegels ontworpen. 

(Wordt vervolgd). 

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

Die Meimaand van hierdie jaar het 'n groot verskeiden-
heid van besondere stempels opgelewer. Afgesien van die 
eerstedagafstempeling van die Republiekfees-posseëls, 
wat ons vorige maand reeds genoem het, was daar van 16 
tot 21 Mei 'n filatelistiese uitstalling in Kaapstad. Deur die 
poskantoortjie by hierdie uitstalling is 'n spesiale ronde 
datumstempel gebruik: Republiek van S.A. - Republic of 
S.A./1961-1966/afbeeldings van die beroemde rooi disa blom 
(Disa imiflora), die bontebok (Damalisens dorcas dorcas) 
en die Knysna loerie (Turacus corythaix corythaix/Kaap-
stad: Cape Town/16-21.5.1966/Die Kaap - The Cape. 

Vanaf 18 Mei tot 4 Junie was 'n poskantoor gevestig in 
die militêre kamp, wat vir die troepe wat uit alle dele 
van die land na Pretoria gekom het om deel te neem aan 
die groot Republiekfees militêre parade op 31 Mei, ingerig 
was. Dit is die eerste poskantoor van hierdie soort in die 
Republiek: no. 1 Veldposkantoor. Die stempel toon die 
embleem van die Staande Vlag, waarin die letters: 
RSA/1 VPK/18 V A66/1 FPO. 

Inmiddels is op 1 Junie 'n nuwe poskantoor geopen in 
die Golden Gate Nasionale Hoogland park. Hierdie reser-
we lê in die noordooste van die Oranje-Vrij staat. Daar 
is eienaardige geologiese formasies en 'n groot aantal 
kruidagtige en bolplante wat daar wild groei. Die stempel 
toon 'n deel van die rotsformasies, die seldsame witkruis-
arend/ 1 VI 66/Golden Gate. Dit sal die permanente stem
pel wees wat deur hierdie posagentskap gebruik word. 

In die Bontebokpark se stempel het 'n verandering ge-
kom. Tot nou toe is poskaarte en briewe, wat in die Bon
tebok Nasionale Park gepos is, na Swellendam gebring en 
daar met 'n spesiale stempel gekanselleer. Nou is 'n pos
kantoortjie in die park self geopen met die gevolg dat die 
woord Swellendam uit die oorspronklike stempel ver-
wyder is. Vanaf 1 Junie lui hierdie datumstempel as volg: 
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Bontebokpark'bokkop - 1 VI A66 bokkop'Bontebok Park. 
Tenslotte is van 23 tot 28 Mei 'n Republiekfees Poskantoor-

uitstalling gereël in die Rautenbachsaal, die groot studen
tesaal aan die Universiteit van Pretoria. Op hierdie uit
stalling is materiaal vertoon uit die versameling van die 
Hoofposkantoor. Daar was ontwerpe en proewe van Suid-
Afrikaanse gebruikstelle van voor en na die tot stand kom 
van die Unie, en van herdenkingsuitgiftes uit daardie pe
riode. Besonder interessant was die oorspronklike drukkers-
blokke, wat aanvanklik in Engeland en vervolgens deur 
die Staatsdrukkery in Pretoria gebruik is, vir die druk 
Unieposseëls en amptelike skryfbehoeftes. By elke blok was 
ook 'n afdruk daarvan uitgestal. Baie belangstelling is ook 
getrek deur die negatiewe, multipositiewe, silinders en 
komplete veile in hul verskillende stadia van die drukpro-
ses van seëls wat reeds gedurende die vyf jaar van die 
Republiek uitgegee is. 

In die Rautenbachsaal was 'n postgeleentheid waar 'n 
spesiale vlagstempel gebruik is: Republiekfees/20-31.5.1966/ 
Republic Festival. 

Suidwes-Afrika 
Op 4 Juli is hier twee spesiale posseëls uitgegee ter 
viering van die negentigste verjaardag van dr. H. H. Ved-
der. Dr. Vedder is 'n sendeling van die Rynse Sendingge-
nootskap, wat hom in Suid-wes-Afrika toegelê het op die 
studie van inheemse Bantoetale en wat 'n baie belangrike 
rol gespeel het in die organisasie van Bantoe-onderwys 
en die opleiding van onderwysers. Hy het bowendien 'n 
hele aantal wetenskaplike werke oor Suidwes-Afrika ge-
skryf. 

Die waarde van die seëls is 3c en 15c, oplaag is resp. 
800.000 en 200.000. Albei het die fotobeeld van dr. Vedder, 
volgens ontwerpe van kunstenaars van die Staatsdrukkery. 
Daar is geen besondere datumstempel gebruik nie, maar 
die A.T.K.B. (Afrikaanse Taal- en Kultuurbond van die 
Posdiens) het 'n spesiale gedenkkoevert uitgegee. 

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

Finse nummersteinpels 
Wij kennen allen de Nederlandse nummerstempels waar

bij in plaats van de naam van het postkantoor een nummer 
werd gebruikt. Ook in vele andere landen is dit vroeger 
het geval geweest. 

Van de Finse nummerstempels schrijft UMD in „Der 
Sammler Dienst", dat deze nog steeds in gebruik zijn, maar 
de nummers hebben hier geen betrekking op kantoren maar 
op de brievenbestellers. Als we deze naam tenminste mogen 
gebruiken voor de Finse postmensen, die in de uitgestrekte 
en dunbevolkte gebieden niet alleen brieven bestellen maar 
tevens postzegels verkopen en brieven in ontvangst nemen. 
Zij zijn alle uitgerust met een nummerstempel en ieder 
heeft zijn eigen nummer. Ontvangen zij een brief voor een 

geadresseerde, waar zij later op hun ronde langs komen, 
dan wordt deze brief zonder tussenkomst van een (hulp-) 
postkantoor besteld en worden de zegels onbruikbaar ge
maakt met behulp van het nummerstempel Komt de post-
beambte op zijn ronde echter door een dorp waar een hulp
postkantoor is, dan komt het nummerstempel naast de ze
gels te staan en het hulpkantoor stempelt de zegels af 
met een rond dagtekeningstempel of met een éénregelig 
stempel met de naam van het dorp waar het kantoor is 
gevestigd. 

Brieven met nummerstempels en met dorpsstempels wor
den in Finland veel verzameld; daarbuiten is de interesse 
gering. Als we u vertellen, dat er 1200 hulpkantoren en 5500 
nummerstempels zijn dan zal de animo om er nog aan te 
beginnen wel niet groot zijn. Toch is het verhaaltje in
teressant omdat het ons laat zien dat alle nummerstempels 
niet op dezelfde manier zijn gebruikt. 

Strafport op buitenlandse brieven 
In hetzelfde blad schrijft K. Griesshammer over de straf-

portberekening van niet of onvoldoende gefrankeerde post
stukken naar het buitenland. Velen hebben wel eens zo'n 
brief gezien, gemerkt met een T (van Taxe) gevolgd door 
twee door een breukstreep gescheiden getallen. Deze die
nen om het de post in het land van de geadresseerde dui
delijk te maken hoeveel strafport er betaald moet worden. 

Als voorbeeld is een briefkaart van West-Duitsland naar 
Israël genomen, gefrankeerd met 20 Pf, terwijl het port 
30 Pf. bedraagt. Het strafport is dan tweemaal het ontbre
kende port, dus 2 X 10 Pf. ^ 20 Pf. Hoe is dit nu om te reke
nen in Israëlische munt? Hiervoor wordt nu het tarief van 
een enkelvoudige brief naar het buitenland als basis geno
men, op dit ogenblik in de Bondsrepubliek 50 Pf, en wordt 
aangegeven welk deel hiervan aan strafport moet worden 
geheven. Op het poststuk') komt dan te staan 

dat wil zeggen: het strafport is 20/50 van het buitenlandse 
briefporto in het land van bestemming. In Israël is dit 25 
Agorot en het strafport is derhalve 20/50 x 25 = 10 Agorot. 

In het onderhavige in het blad besproken geval was door 
de Duitse postambtenaar, in plaats van 50, 40 Pf. opgegeven. 
Het gevolg hiervan was, dat de Israëlische geadresseerde 
teveel betaalde en de Israëlische post dit in zijn zak stak. 
Voor zover ik weet, heeft verrekening van dit strafport niet 
plaats maar geschiedt deze regeling op basis van weder
kerigheid. 

Raketten-maakwerk 
Hierover is in deze brief reeds meermalen geschreven. 

Zoals bekend is de Duitse rakettenconstructeur Gerhard 
Zucker, een kampioen op het gebied van maakwerk, vorig 
jaar tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat 
bij een van zijn experimenten een dode en enige zwaarge
wonden te betreuren waren. 

Zucker heeft zijn activiteiten daarna verlegd naar An
dorra en Pierre Seguy, voorzitter van de FlP-commissie 
tegen schadelijke uitgiften, heeft een scherp protest laten 
horen. Zucker heeft toen een klacht tegen Seguy ingediend, 
die volgens de „Briefmarken Spiegel" door het landge
recht van Saarbrücken is afgewezen. 

Dit geschiedde op grond van de stelling, dat de waar
schuwing aan en de bescherming van de verzamelaars 
uitgaat boven de zakelijke belangen van de verkopers van 
dit maakwerk. 

Dit is ongetwijfeld een belangrijke steun in de rug voor 
Pierre Seguy en een aansporing op deze weg voort te 
gaan om de verzamelaars te beschermen tegen deze uit-
buiterij. 
1) De afbeelding is genomen van een uit Zwitserland afkomstige prentbriefkaart. 
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Geen maakwerk, maar 
In hetzelfde nummer wordt een beschouwing over adver

tenties onder nummer, die al eerder in de „Interphila-
Courier" was verschenen, herhaald. De ervaringen van hen, 
die op advertenties onder nummer hebben geschreven, 
zijn zodanig, dat deze wijze van zaken doen de verzamelaar 
ten sterkste moet worden afgeraden. Een bonafide han
delaar schaamt zich niet om zijn naam te noemen. Lijkt de 
aanbieding toch zo aanlokkelijk dat men erop in wil gaan, 
dan moet men toch wel eerst alles goed lezen. Als „onge
stempeld" of „ongebruikt" wordt aangeboden, reken er dan 
beslist op dat de zegels niet postfris zijn. En als er staat 
„met gom" dan dient men er mee rekening te houden dat 
deze gom wel eens niet onbeschadigd kan zijn en sporen van 
plakkerresten kan vertonen. Zendingen onder rembours zijn 
helemaal af te raden, want dan heeft men .eenmaal betaald 
en is het veel moeilijker om te reclameren. 

Op een ander kwalijk iets vestigt de Interphila-Courier" 
de aandacht. In Duitse geïllustreerde bladen (geen filate-
listische tijdschriften) adverteert „City Central Philatelic 
Co" uit Bremen met aanbiedingen van vijfduizend post
zegels die zonder kosten en zonder koopdwang op zicht 
worden gezonden en waaruit men kan uitzoeken voor 5 Pf. 
per stuk. 

Reflectanten ontvangen na twee tot drie weken inderdaad 
een aangetekende zending, bestaande uit een zak met de 
meest gewone massawaar, vele zegels gevouwen of be
schadigd. Nog geen Pf. per stuk waard, maar toch schij
nen er verzamelaars te zijn, die hieruit voor 50 DM aan zegels 
nemen. De retourzending kost ook nog 1,80 DM. Controle 
is er niet want ter besparing van portokosten moet de zen
ding door de ene reflectant naar de andere worden doorge
zonden. 

Bij de ontvangst van het pakje krijgt men tevens de ver
koopvoorwaarden, die onder andere inhouden, dat bij lan
ger houden dan één week, dit 5 DM per week of gedeelte 
hiervan aan boete gaat kosten en dat na drie weken ge
acht wordt, dat de zending in zijn geheel is verkocht ä 
raison van 150 DM. 

Hierbij komt nog, dat de firma (overigens begrijpelijk) 
geen tijd heeft om de zegels te sorteren. Zij laat dit haar 
klanten gratis doen; deze wordt namelijk verzocht om het 
uitschot in een aparte envelop te stoppen. Verscheiden«, 
klanten hebben al aan dit verlangen voldaan en alle vijf
duizend zegels in de uitschotenvelop gedaan. 

Commentaar op dit verhaal is overbodig; ook bij onze 
oosterburen kent men dus de „Doos van Pandora", waar
mede wij vorig jaar in Nederland werden geconfronteerd. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
BONDSINFORMATIEBUREAU 

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

In de postzegelhandel kan geplaatst worden 

een net meisje 
met goede schoolopleiding voor winkelwerk 
en eenvoudige administratie. Vakkennis on
nodig. Vijfdaagse werkweek. 
Eventueel een gehuwde dame en voor halve 
dagen. 
Sollicitatie aan: 

Postzegelhandel „Philorga" (v.h. 1. L van Dieten) 
Lijnbaan 44 (naast Thalia-theater) 
Rotterdam, telefoon (010) 13 79 57 

TEGEN T O P P R I J Z E N TE KOOP 
GEZOCHT 

Series Nederland en Koloniën, postfris en/of gestempeld: idem 
losse waarden, ongeregelde partijen, bundelwaar en kilo-goed. 
Aanbieding met specificatie insturen. 
Uw collectie(s) koop ik eveneens. 
Geen post te groot, altijd contante betaling. 

A.J.deWIT Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 71 34 89 

Deze maand te koop gevraagd: 1965 Kindblok (uitsluitend on-
gevouwen en postfris) tegen ƒ 6,35 per blok. 

Onze mei en juni aanbiedingen zijn nog geldig zolang de voorraad 
strekt. 

Gedurende de maand augustus gaan wi j met vakantie en 
reorganisatie plaats. 

v indt een 

Voor het nieuwe seizoen bieden wi j aan: „ H A N D I G VOOR ROND-
Z E N D I N G " , cellophane zakjes voor postfris plakken en 
fdc's. 

formaten per afname van: 
1000 500 100 

fdc groot 125 X 235 mm 6,25 7,— 8,— 
fdc klein 110 x 1 9 5 mm 5,— 5,50 6,— 
groot 150 X 50 mm 3,— 3,50 A,— 
middel 70 x 40 mm 2,50 2,75 3,50 
klein 35 x 50 mm 2,25 2,50 3,— 
zeer klein 30 x iO mm 2,— 2,25 2,50 

Franko huis boven f 25,—. Boven f 100,— 5% kort ing 
f 250,— 10% kort ing. 
Vraag vri jbli jvend prijslijst en monster. 

Postzegelhandel J. G. J. van der Kind -

opbergen 

p.100 
p. 100 
p.100 
p.100 
p.100 
p.100 

en boven 

Gouda 
Gouwe 35-37 - Tel. (01820) 56 65, b.g.g. 23 36 . Giro 1.43.00 - Bank 
A.B.N. 

Amsterdam 
Nie. Witsenkade 16 IMPOLLEX Tel. (020) 6 5805 

Giro 34 7651 

UW NIEUWTJESDIENST 
Te koop gevraagd: BLOK 1 VERENIGDE NATIES 

SPEC. TARIEF VOOR VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 
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MAAND 

1866 CEOBC JENSEN 196« 

n Redacteur J Th A Friesen 

Rembrandtstraat 18 Goor 

^ ^ ^ Telefoon (05470) 21 35 

VERENIGDE NATIES 
19 9 66 Viertle verjaardag internationale kofhe

o vereen komst 
5 en II c 

EUROPA 
ALBANIË 

106 66 1 erste ruitnte\aartuig rond de maan 
20, 30 70 en 80 q 

Juli 66 Wereldkanipioenschappen voetballen in 
Londen 1966 
10 20 30 35 40 50 55 q \ erschiUende spelmomenten 
en de uiigtloofde bekci 
60 q Namen van deelneiiietide lan<len voetbal en beker 

BELGIË 
11 7 66 Ier ere van Lurochemic de 1 uropese Maat 

schappn voor de Chemische Bewerking van Bestraalde 
Reactorbrandstof te Mol 
6 F Svmbolische voorstelling van atoomkern en de be

ginletter h van Furochemic 
11 7 bb Ier ere van professor August Kekule (1829

1896) 
3 F Portret van deze scheikundige omlijst door de 

strucluurformule van benzeen (benzol symbool 
C6H6) die hi | in 1866 ontwikkelde honderd jaar 
geleden 

11 7 66 Ier gelegenheid van het 19de wereldcongres 
van de Internationale van het personeel der Posterijen, 
Telegrafie en Felelonie ( I P I T j hoofdzetel Brussel 
3 h Opdruk X l X e ( ongre«. IP I l aardbol m dnehoek 

op de posuegel die 18 4 bb wei I iiiigrgrvfn voor 
de Dag van de postzegel ( Lpnl en meiuunin er 

k > . . . . . .  . >  .  . .  «  . ^ 

DENEMARKEN 
31 8 66 I euw feest geboorte Georg Jensen 

I B O O blauvk Portret van de Deense zilversmid 
IZegels gewoon en fluorescerend 

DUITSLAND (OOST) 
28 6 66 Internationale tuinbouwtentoonstelling in 

ï rfurt 
25 pf Khododendron siinsii 
40 pf Dahlia pinnata 
50 pf C yclamen persicum (beperkte oplage) 

12 7 bb Wereldkampioenschappen parachutesprin
gen 1966 
10 pf blauw ohjf zwart en grijs Parachute en springer 

onmiddellijk na de landing 
15 pf lichtblauw blauw rood en zwart Verschillende 

pard( hutisten in de lucht 
20 pf blauw bruinolijf zwart en grijs Iiguursprong, 

parachutist tijdens vrije val 
168 66 Vervolg serie internationale tu inbouwten

toonstelling in Jr rfurt 
20 pf Cx>nvallaria majalis 

Van de in het vorige nummer gemelde serie kantwerk 
uit Plauen is de hoogste waarde, 50 p i , slechts in beperkte 
mate leverbaar 

5ÖDDR 
"̂ ^1 
20 i : 

■ T '   "  *   * " 

DUITSLAND (WEST) 
13 7 *66 Lenentachtigste dag van de Duitse katho

lieken 
30 pf rood grijs en zwart Vissers werpen, na een nacht 

vruchteloos vissen, opnieuw hun netten mt, op 
bevel van Christus 

13766 F I Pcongres in München 1966 
30 + 15 pf licht en donkerblauw, rood, brum en zwart 

Postkoets 
24 9 66 F I P congres in München 1966 

50 + 25 pf rood, geel, bruin en zwart Brieven bestel Ier 

FRANKRIJK 
De in juni gemelde zegel brug van Oleron kwam op 

18 juni uit 

G R O O T  B R I T T A N N I Ë 
7\fbeeltliii(ïen van iii inci efinfld« /CK< N 

HONGARIJE 
18 6 66 Nieuwe /egel in sciic Verjaardagen en ge 

beurtenissen m 196b 
2 — I* Vierhonderdste sterfdag Miklós Zrin \ i (1508 

1566) commandant van Kasteel van Szigetvar 
23 666 Honderdste gebooiledag Saiidor Kuraiiyi 

(1866 1944J 
2,— I Portret van de dokter en geleerde 

Juli 66 bene jathiirofeeen iiei,cn jtegels zeven 
waarden 
20 f Vos 
60 f ï verzwijn 
70 f Boskat 
80 f Reebok met en 7onder ^oiivcniiviRnci 
1 30 Ft Heitcbok met en /onder s<>uv(iin\ignet 
2 50 hl Damhert uitsluitend n eX souveniiMgiu I 
1 It Moeflon 

M A G Y A R P O & T A M A G Y A H lOSTA 

CtVpUS BtSPHUS S Z E P T E G ^ T 

IßüGY^ß posm 
_m>5 SllPThÜJEhR ia 

I E R L A N D 
3 8 66 V iiltiRstc s t c i t l i g Rotïfr ( isemenl 

5 d en I sh O <! 

JOEGOSLAVIË 
25 4 66 Kunsi in Joegoslivir dooi <!e eeuwen heen 

10 p 1 ener 1 uit I ati)nit psalleiium viiltietule eeuv> 
50 p 1 etter V uit C>iinis<h nmiuscup t v m Dvonums 

evangelie veertiende eeuw 
60 p Letier R uit I dtiii))« ni in i i s inp t Cregoiius I 

1 ihn Moralium twaaltde eeuw 
85 p l e t t e r P uit Cynll ts ih mmuscr ip l van het 

Miroslav evangelie twaalfde eeuw 
2,— d l e t t e r B uit het Cynll is th mannstr ipt van het 

Radomir evangelie dei tiende eeuw 
5,— d l e t t e r V uit hel 1 adjns m u i u s t n p t van het Pas 

sionaal elfde eeuw 
28 4 66 Verplichte toeslag/egel voor het Rode Kruis 

5 p Kruis met punten 

JiiU 1966 iM) 



veiling 

deze eerste veiling van het nieuwe seizoen vindt plaats op 7, 8, 9 en 10 september 
1966. voor deze veiling kan nog ingezonden worden tot uiterli jk 5 augustus a.s. 

210e veiling 
van 12 tot en met 15 oktober 1966 

211e veiling 
van 16/19 november 1966 

212e veiling 
van 14-17 december 1966 

postzegelveiling r. postema, singel 276, amsterdam, telefoon 24 97 49 

catalogus gratis verkrijgbaar 
op aanvraag. 



U E C H T E N S T E I N 
6-9-'66. Wapenserie, oude adellijke geslachten uit 
Triesen. 

20 r, lirhtgrijs, blauw, rood, zwart en goud. Herrn van 
Richenstein. 

30 r. lichtgrijs, groen, rood, zwart, goud en zilver. 
Junker Vaistli. 

60 r. lichtgrijs, blauw, zwart, zilver en goud. Edle van 
Trisun. 

120 r. lichtgrijs, zwart, goud en zilver. Die van Schiel. 
6-9-'66. Europazegel. 

50 r. blauw, lichtgroen, bruin, oranje. Gemeenschappe
lijk C,E.P.T.*l-m<>lief fscheepje met halve-niaan-
zeil). 
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N O O R W E G E N 
30-7-'66. Hondcrdvijrtigste geboortedag Johan Sverdrup 
30 o olijfgroen en 60 o karnnjnbruin. Portret van de 
stichter van de liberale partij in Noorwegen (1816-1892). 

OOSTENRIJK # 
22-8-'66 Internationale jaarbeurs van Weis. 

3 ,— sch. Gebouw van de tentoonstelling. 
29-8-'66. Tweehonderdste sterfdag Peter Anich, 

1,80 sch. 
15-9-'66. Vijftiende internationale congres voor 

arbeidsgeneeskunde. 
3 ,— sch. 

28-9-'66. Tien jaar Oostenrijkse vereniging voor het 
kind. 
3 , — sch. Meisjeshoofd. 

REPUBLIK OSTERREICH 

R I P U B i i K 
O S i ï R R f i C H 

POLEN 
18-6-'66 Europ*"se a t le i i ikkampioenvhappen 

20 gr. Start har<llu(>cn korte dfsiand mannen. 
40 gr. Estafettelopen dames, wisselen. 
60 gr, Spcen^erpen, maimen. 
90 gr. Hordenlopen, vrouwen. 
1,35 zl. Discuswerpen. 
3,40 zl. Finish hardlopen mannen middelgrote afstand. 
6,50 zl. Hamerwerpen. 
7,10 zl. Hoogspringen, mannen. 
Ook blokje van 5,— zt. met lange-afstandloop, mannen. 

SAN MARINO 
l6-6-'66. Reproduklies schildeiiien van Til iaan. 

40 I. Portret van een mooie vrouw. 
90 1, Fragment van het schilderij „Onderwijs in de 

liefde". 
100 I. Ander fragment van dit scliildeiij. 

,170 1. Fragment schilderij „Hedi^e en profane liefde". 

SOVJET-UNÏE 
26-5-'66. Deidf 'r.sj.tikovski-(on<()urs. 

4 k. Staatsconsfrvalüiium in .Vlosikou en monument van 
Tsjdikovski. 

6 k. Portret van 'I'sjaikovski en geopende part i tuur . 
16 k. AfbtjeUling huis van de rum^xinist, dat nu als 

museum is ingericht (in Klin, bi) Moskou). 
26-5-'66, Sportserie. 

4 k. Internationale competitie voor prijs van de ge
broeders Znamenskv; har(llc)pers. 

6 k. Internationale competitie vooi gewichtheffen: ge-
wichtheffers. 

12 k. Internationale wedstrijd voor de prijs van de Rus 
Ivan Piuldubny: twee worstelaars. 

29-5-'66. Vervolg serie Russische dichters en schrijvers. 
4 k. Portret van Armeense revolutionaire dichter Akop 

- Akopyan. 
31-5-'66. Sportserie wereldkampioenschappen. 

6 k. Wereldkampioenschappen schaken: Tigran Petro-
syan contra Boris Spassky: schaakbord, gouden 
medaille en twee schaakstukken. 

4 k. Wereldkampioenschappen voetballen in Londen: 
gouden beker, voetbal, lauwertak en embleem. 

6 k. Wereldkampioenschappen voetbal: spelers in actie. 
12 k. Wereldkampioenschappen schermen. Wereldbol en 

twee schermers. 
16 k. Wereldkampioenschappen st hermen: wereldbol, 

schermer, masker, scherintlegen, lauwertak. 

SPANJE 
6-5-'66. Wcreldilag van de postzegel. 

25 c , 1 en 10 p. Brief met verschillende postzegels. 
8-8-'66. Vervolg wapenserie. 

5 p. Wapen van Melilla. 
19-9-'66. Kaatste zegel wapenserie. 

5 p. groot formaat. Wapen van Spanje. 

TSJECHOSLOWAKIJE ^ 
23-5-'66. Vlinders. 

0,30 kr. geel, oranje, zwart en blauw. Papilio podalirius I. 
0,60 kr. geel, rood, bruin, groen. Colias, palaeno 

europoine esper. 

0,80 kr. geel, bruin, purper, zwart. Aparaiura ilia ilems & 
S< hiflerniuller. 

I,— kr. geel, zwart, rood, grijsgroen. Parnassiu apollo I. 
1,20 kr. geel, rood, groen, bruin. Panaxia dominula 1. 
2, - kr. geel, bruin, rood. groen. Arctia villica I. 

20-6-'66. Tentoonstelling „Indianen uit Noord Ameri
ka" in museum in Praag. 
20 h donkerblauw en steenrood. Indianenkamp met 

kegelvormige tenten en kano's. 
30 h. zwart en oranje. Tomahawk, strijdbi)! van prairie-

indianen. 
40 h. donkerbruin en lichtblauw. Totempaal in een dorp 

van de Haida-stani, noordwe«tkust. 
60 h. donkergroen en geel. Goede geest Katchina, bood

schapper der gcKlen; Hopi-stam, Arizona. 
1,— kr. Jacht op bison, violet en groen. 
1,20 kr. donkerblauw en lichtviolet. C^alumet, vredespijp 

van Uakoia-indianen uit de prairie. 
1,40 kr. geel, rood. blauw en zwart. Opperhoofd van 

Dakota-indianen. 

TURKIJE 
15-5-'66. Serie Turkse keramiek. 

50 k. Motieven uit koepel van groene Mausoleum in 
Bursa. 

60 k. Motief van lentebloemen uit Mausoleum van 
Hurreni Sultan in Istanboel. 

1,30 tl. Zestiende-eeuwse keramiek uit Iznik. 
20-5-'66. Vierde internationale kampioenschappen 

volleybal voor militairen. 
50 k. Volleybalspelcrs in actie en embleem. 

25-5-'66. Toeristische serie. 
10 k. Gezicht op Bcidrum. 
30 k. Gezicht op Kusadasi. 
50 k. Gezicht op Anadolu Hisari, Istanboel. 
90 k. Gezicht op Marmaris . 

100 k. Gezicht op Izmir. 
6-6-'66. Toeslagserie historische werken. 

30 + 5 k. Ivoren beeldje van arend met konijn. 
50 f 5 k. Figuur van godin uit basaltsteen. 
60 4- 5 k. Bronzen stier. 
90 + 5 k. Gouden kruik. 

l0-6- '66. Ingebruikneniing sniwdam van Keban. 
50 k. Geyirhi op stuwdam 
60 k. Gezicht op omgeving van dam. 

ZWITSERLAND 
Ook hier zijn zegelrollen verschenen; op de rugzijde 

van elke vijfde zegel is een gelal aangegeven; waarden : 5, 
10, 20, 40, 50, 60, 90 c , 1, ~ , 1,30, 1,70, 2,20 en 2,80 fr. 

BUITEN EUROPA 
ADEN (Kathir i ) 

Juni '66. Herdenking premier Churchill en president 
Kennedy. 

Zes waarden van de voorlopige serie gebruikszegels met 
opdruk, uitgegeven l-4-'66 bij de overgang van ShilHng-
op Filswaarden, voorzien van rode of blauwe opdruk. 

5 fils (10 ets). 1874-1965/Winston Churchill , rood. 
10 fils (15 ets), idem. 
15 fils (25 cls^ idem, blauw. 
20 fils (35 ets). 1917-1963. John F. Kennedy, rood. 
25 fds <50 etst idem, blauw. 
35 tdh (70 ctv idem, blauw. 

AJMAN 
30-6-'66. Ruimtevaartserie. 

1 np . Lancering van ruimtevaartuig. 
3 np . Ruimtevaartuig in huurt van maan. 
5 np. Ruimtevaarder verlaat ruimteschip. 

10 np. Ruimtevaarder in ruimte. 
15 np. Portretten van twee ruimtevaarders en wereldbol 

met banen. 
25 np . Ruimtevaarder met appara ten . 
Ook geland en ongetand blokje met zegels van I,— en 3 , — 
r., gelijk aan 15 en 25 np . ; op achtergrond maanland
schap. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Juli 1966 3 1 1 



Onze 6e postzegelveil ing 
zal op 26 en 27 augustus a.s. te Den Haag worden gehouden 
in Grand Hotel Central, Lange Poten 6. 
Onder meer zal worden geveild. 

• Een grote hoeveelheid Nederland en O.R. waaronder een 
imposant aantal eerste emissie. 

• Diverse (West)-Europese landen. 

• Veel overzee met onder meer uitgebreid Egypte en Israël. 

• Collecties en restanten. 

Onze luxueus uitgevoerde veil ingcatalogus wordt u op aanvraag gratis toegezonden Een briefkaartje is voldoende' ( S v p duidelijk 
afzender-adres vermelden) 

Voor deze veiling kan nog tot 10 augustus mooi materiaal worden 
ingezonden. 

Voor onze oktoberveil ing kan na deze datum reeds dagelijks materiaal in ontvangst worden genomen 

Wegens vakantie is ons gehele bedrijf van 15 juli tot en met 30 juli gesloten In deze ti jd kunt u ons dus niet bezoeken, maar wel 
kunt u ons in deze periode datgene wat u wilt laten veilen per aangetekende toezenden' 

Onze inzendvooiXvaarden zijn zeer gunstig, daar wij u slechts 1 0 % van de opbrengst berekenen on wij alle verdere kosten, zoals druk 
catalogus, foto's en verzekering voor onze rekening nemen (Voor belangrijke objecten komen wi^ u gaarne, na telefonische afspraak, 
bezoeken) 

W. H. de Munnik 
Postbus 5036 - Scheveningen 

Kantoor: Jac. Vermeystraat 30 - Telefoon (070) 55 86 38 

Wij verstrekken gratis de volgende prijslijsten: 
• Nederland en O.R. (Geldig tot 25 augustus).. 
• \ / o r £ i n i n r l P i i r / - \ r *o Verenigd Europa. 
• Ruimtevaart. 

Zulke uitgebreide prijsl i jsten zag u nog nergens Vpor toezending is een briefkaartje voldoende S v p duidelijk vermelden welke 
pri jsl i jst u wenst i 



PETROLE ~ rORftCE E« M£K 

ALGERIJE 
285'66. Inwijding nieuw gebouw W.H.O.**) te 

Gcnève. 
30 en 60 c. Maquette van het gebouw, embleem en ver
pleegster. 

ARGENTINIË 
256'66. Tentoonstelling Argentinië 1966. 

10 + 10 p. .Nationale vsapen en inschrift. 

REPUDLICA ARGENTINA 

Exposición 
Argentina '66 

10 +to 
CA3A OE WONLDA 

BHOETAN 
l7'66. Herdenking veertigste verjaardag troonsbe

stijging koning Jigme Wangchuk; serie zegels, rond, uït 
goudfolie, met telkens voor en achterzijde van munten. 
10 en 15 ch. Munt van 50 np. 
25 en 33 ch . Munt van 1,— r. 
50 en 75 ch. Munt van 3,— r. 
1,— en 1,30 nu. Munt van I sertum. 
2,'— en 3 ,— nu. Munt van 2 sertum. 
4,— en 5,— nu. Munt van 5 «erium. 

BOEROENDI 
156'66 Derde gedeelte bloemenseric (groot formaat) 

50 f. Gazania. 
100 f. Hibiscus. 
150 f. Markhamia 

47'66. Vierde vcrj'aardag onafhankelijkheid. 
Acht waarden van de bloemenseric rondom een vignet in 
een souvenirvelletje: 130 F. getand en ongetand. Hel vignet 
toont de nationale vlag of de landkaart met de tekst: 4e 
anniversaire de I 'indépendencel juillet 1966. Waarden 
en voorstellingen: 

6 F. (Dissotis), 7 F. (Crossandra), 8 F. (Amsellia), 10 F. 
(Hibiscus), 14 F. (Schizoglossum), 15 F. (Protea), 20 F. 
(Gazania) en 50 F. (Thunbergia) . 

BRAZILIË 
164'66. Vijfentwintig jaar nationale staalfabriek. 

Blokje van 150 er. met zegel, die op 164 voor deze ge
legenheid werd uitgegeven. 

264'66. Vijftigste verjaardag ontdekking tyfusbacil. 
30 er. Portret van professor Rocha Lima. 

245'66. Eeuwfeest slag van Tuiut i . 
30 er. Herdenkingsbeeld van de slag. 
Ook blokje met deze zelfde zegel, waarde 150 er. 

37'66. Herdenking Vaticaans Concilie. 
45 er. Medaille met afbeelding van Christus. 

CAMEROEN 
216'66. Serie gewijd aan het leger. 

20 f. Militairen op motor en in tank. 
25 f. Militair met geweer, valschermtroepen, tanks. 
60 f. Oorlogsschip op zee. 

100 f. Oorlogsvliegtuig bij hangar en stationsgebouw. 
207'66. Wereldkampioenschappen voetballen in 

Engeland. 
50 f. Luchtopname van Wembley stadion. 

200 f. Spelmoment. 

CANADA 
306'66. Laatste zegel in de wapenserie. 

| 5 c. rood en blauw. Wapen van Canada en esdoornblad. 
277 66. Vreedzaam gebruik kernenergie. 

| 5 c. Atoomspiraal, reactorcentrum van Douglas Point, 
microscoop en vredesduif. 

CHILI 
Nieuwe gebruikszegel. 

15 c. Nationale bloem: lapagerïa rosea (lïllaceae). 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
236'66. Draken bootrace. 

2.50 S Twee drakenboten in wedstrijd. 
(23 juni is het festival van de drakenboten, de vijfde dag 
van de vijfde maan, volgens de maan kalender). 

CONGOBRAZZAVILLE 
156'66. Kerk van St. Pierre 
Clavcr. 70 f. Afbeelding van 

modem kerkgebouw. 

ïfimE SMïJT mm iutn 

ECONGOKINSJASA 
136'66. Nieuw gebouw W.H.O.**) te Geneve. 

30, 40, 50 en 100 f. Afbeelding van het gebouw en em
bleem W . H . O . 

wn mß f ^ nmmi 
D A H O M E Y 

Vogciserie (luchtpost) 
50 f. Nettapus Auritus. 

100 f. Malaconotus cruentus. 
500 f. Coccylius iris. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Mei *66. Nieuw gebouw W.H.O.**) te Geneve. 

6 en 10 c. Maquet te van het gebouw. 
Juni '66. Verkiezingscampagne. 

2 en 6 c. Mannelijke figuur en kaart van de republiek. 

EGYPTE 
265'66. Overeenkomst tussen Egypte en Irak. 

10 m. Door twee handen gedragen toorts en vlaggen van 
beide landen. 

l6'66. Vijftigste zitting internationale arbeidsconfe
rentie. 
5, 10 en 35 m. Drie arbeiders en embleem V.N. 

ETHIOPIË 
206'66. Tweede deel dierenserie. 

5 c. Rhinoceros. 
10 c. Luipaard. 
20 c. Aap. 
30 c. Bergnuala. 
60 c. Ethiopische Ibex. 

GABON 
226*66. Strijd tegen analfabetisme. 

30 f. Schrijvende vrouw met kind op arm, embleem 
U N E S C O * * * ) . 

178'66. Economische ontwikkeling van Gabon. 
20 f. Fabrieksinstallatie en bomen. 
85 f. Oliewinning in zee. 

REPÖBUQUECA8{^AISÊ 
G H A N A 

De in juni gemelde serie antihongeractie is verschoven 
n a a r einde juni . Er zal dan ook een blokje uitkomen met 
vier maal de hoogste waarde (30 p.) 

De gebruikszegel van 1 p . (opdruk op 1 d.) zal binnen
kort vervangen worden (op deze zegel staat standbeeld 
van Nkroemah, die nu verdreven is). 

GUATEMALA 
Mei '66. Nieuwe gebruikszegel. 

10 c. Type van zegel uit 1871. 
Centraalamerikaanse eenheid. 

20 c. Vlaggen van de Centraalamerikaanse landen. 
Padvindersserie. 

5, 9, 10, 15 en 20 c. Afbeeldingen, die betrekking hebben 
op padvinders en portret van Lord Baden Powell. 

GUINEE 
305'66. Bloemen van Guinee. 

10, 20, 30 en 40 c , 3, 4, 10, 25, 30, 50, 80, 200 en 300 fr. 
Verschillende inlandse bloemen en hoofden van vrouwen 
van verschillende stammen. 

106'66. Zachte landing door Russen op de maan. 
Blokje, uitgegeven in juli 1965 voor de ruimtevaart nu 
met opdruk in Fr.ins of rneei ' ; I nn.i 9. ï februari 1966". 

■*"*■*■'* 

HAITI 
2012'65. Inlandse bloenien 

3, 50, 50 C, 5,— g. Passiflora quadrangularïs . 
5, 15, 50 c , 1,50 g Sambucus canadensis. 
10 50 c , 1,50 g. Hibiscus esculentis. 

166'66. Caraibisch voet bal festival. 
5, 10, 15, 50 c. gewone post, 50 c. en 1,50 g. luchtpost. 
Portret president Dr. Duvalïer, hand met lauwertak en 
voetballer. 
5, 10, 15 en 50 c. gewone post, 50 c. en 1,50 g. luchtpost. 
Portret president Dr. Duvalier, hand met lauwertak en 
voetbal ; inschrift „Coupe Dr. Francois Duvalier". 

H O N D U R A S 
Mei '66. Herdenking staatsgreep generaal Lopez, 

O p d r u k : „Toma de Posesion, General Oswaldo Lopez A, 
Junio 6, 1965" op de zegels uit de Lincolnserie: 1, 2, 3, 5, 
15, 15, 60 c , 2 en 5 1.; de laatste vier zegels luchtpost. 

INDIA 
l7'66. Nieuwe gebrulkszegels. 

0,06 re. Konarak olifant. 
0,10 re. Elektrische locomotief. 
1,— re. Middeleeuws beeldhouwwerk. 

IRAK 
305'66. Actie van U N E S C O * * * ) tot redding Nu

bische monumenten. 
5 en 15 f. Beeld van koningin Nefertari. 
40 f. Gezicht op tempel van Aboe Simbel. 

I R A N 
April '66. Keten van verbindingen voor C E N T O * * * * ) . 

2 r. Radarpost 's nachts. 
4 r. Zendmast en radiogolven. 
6 r. Golven die uitstralen uit CENTOembleem. 
8 r. Embleem van C E N T O . 

10 r. Vliegtuig. 
l85'66. Achttiende conferentie van internationale 

vrouwenraad in Teheran . 
6 en 8 r. Kaar t en embleem van de raad. 

I V O O R K U S T 
l9*66. Nationale school voor administratie. 

30 f. Man in uniform geeft in open lucht les aan vol
wassenen. 

JAPAN 
165'66. Vierde zegel in serie vissen. 
10 y. Katsuwonus pelamis (Afbeelding). 

l6'66. Vijfde zegel in s n i r vi*
10 y Plecossus alivelis 

Juli 1966 3 1 3 



...belt u even op (010) 2 4 8 2 0 9 
en u verzekert zich van de prettigste manier uw postzegelverzameling aan te vullen. Ook al woont u 

In het kleinste plaatsje van Nederland, 

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

zichtzendingen 
Deze bezitten thans een omvang die wi j 30 jaar geleden niet hadden kunnen of durven dromen. Toch is dit in feite niet zo verwonderl i jk. 
Welke andere wijze van aankoop stelt u in staat uw zegels zelf, in de gezellige sfeer van uw huiskamer, uit te zoeken, ze minutieus op onge

rechtigheden te bekijken, onder geli jkt i jdige raadpleging van uw albums, catalogi, e.d.?iEn di t alles zonder dat u zich gehaast voelt doordat 
andere klanten de aandacht van de winkel ier of verkoper opeisen. U kunt zulk een zichzending immers i ki dagen in uw bezit houden en 
daardoor zorgvuldig wikken en wegen, wat het eerst voor aanschaffing in aanmerking komt. 
Dhr. T. te N. schreef het ons de vorige week nog zo aardig: 
„Hartelijk dank voor de prachtige boekjes Zwitserland. Het bekijken alleen reeds is een bijzonder genoegen". 
P r o b e e r t u h e t o o k e e n s . Wi j hebben prachtige boekjes van: 

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

BELGIË & K O L . 

Hiervan zijn honderden boekjes In allerlei toonaarden beschikbaar. De meest V E R G E V O R D E R D E zowel 
als de P A S B E G I N N E N D E verzamelaar zal daarin iets van zijn gading vinden. Er zijn boekjes waarin de 
eenvoudige zegels gemêleerd zijn met kostbare t o t zeer kostbare zegels, voor verzamelaars met een fors 
budget. Maar er zijn er ook met een keur van aardige goedkope en middelsoortzegels, welke Juist voor de 
beginnende verzamelaars zo belangrijk zi jn, omdat de kwali teit uitslui tend'prima is en men niet in de ver

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

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

Z W I T S E R L A N D 

S C A N D I N A V I Ë 

E N G E L A N D « K O L . 

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

D U I T S L A N D & GEB. 

I JZEREN G O R D I J N 

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

Di t is wel een van de meest succesvolle landen, waarbij vooral de afd. D I E N S T Z E G E L S heel belangrijk Is. 
Di t land word t door ons zo uitgebreid mogelijk opgezet, dus ook op papiersoorten e.d., terwi j l vele zegels 
zowel gebruikt als ongebruikt aanwezig zi jn. 

met I J S L A N D en F I N L A N D . Daar deze landen zeer in t rek zi jn, leggen wi j ons daarop speciaal toe. Zo 
zult u b.v., met uitzondering van het oude gedeelte, vele zegels en series van F I N L A N D gebruikt en onge

bru ik t aantreffen. Kor tom: u zult zich verheugen u i t zulke r i jk gesorteerde collecties uw verzameling aan te 
kunnen vullen. 

Naast mooie boekjes van Engeland, vormen de E N G . K O L . onze specialiteit. Boekjes ter waarde van iOiSQ 
duizend gulden zijn daarvan geregeld in omloop. Als u Eng. Kol. verzamelt mag u deze gelegenheid niet 
verzuimen. De zegels van George VI en Q. Elizabeth worden afzonderlijk van het oude gedeelte opgeplakt. 

Frankrijk zelf is een lust voor het oog. De graad van compleetheid zit niet in het oudere gedeelte, hoewel u 
ook daarvan meestal een aantal mooi gestempelde stukjes aan zult treffen. 
De boekjes van de Koloniën zijn lang niet zo waardevol als die der Eng. Kol . Wegens de uitgebreidheid van 
het gebied zal zelfs de meest vergevorderde verzamelaar toch to t een keuze in staat zijn. 

Het Duitsland van voor 1945 is goed vertegenwoordigd, ook de gebieden zoals D A N Z I G , S A A R G E B I E D 
enz. 

De boekjes van deze landen, t .w. R U S L A N D , T S J E C H O S L O W A K I J E , R O E M E N I Ë , B U L G A R I J E , 
P O L E N , H O N G A R IJ E, A L B A N I Ë , lenen zich speciaal voor die verzamelaars, die voor weinig geld 
een groot aantal zegels wil len kopen. Niet dat er geen duurdere zegels inzit ten, want de meeste boekjes 
zijn In het algemeen toch zeer waardevol. 

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

Als wij in bovenstaande uiteenzetting landen zoals > 
L U X E M B U R G ■ I T A L I Ë ■ L I E C H T E N S T E I N ■ O O S T E N R I J K  G R I E K E N L A N D  V A T I C A A N  P O R T U G A L  M O N A C O 

ISRAËL 
niet speciaal naar voren brachten, dan wi l dat niet zeggen, dat wi j daarvan niets bezitten, integendeel, u zult er vele zegels in aantreffen die 
u niet zo gemakkelijk elders zult kunneh bemachtigen. 

BELT U E V E N O P . . . zo begonnen wij deze toelichting, maar natuurl i jk kunt u ons ook schrijven. Geeft 
u ons uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op, opdat wij met uw wensen rekening kunnen houden. Wel 
opgeven a.u.b. of u beginnend, gevorderd of vergevorderd bent. 
Als u van onze zendingen gebruik gaat maken, drukken daarop geen kosten voor u, want gefrankeerde retour

emballage word t door ons bijgevoegd. Wel moeten de voorwaarden aanwezig zijn dat u per zending minstens 
f 3 0 , — kunt besteden, dit in verband met de zo sterk gestegen porto en andere kosten. 

W i j v ragen u over igens n i e t ons z o n d e r m e e r u w v e r t r o u w e n t e schenken, m a a r ons i n de gelegenheid t e ste l len d i t t e ve rd i enen . 

Postzegelhandel V A N DUYN & VERHAGE 
R O T T E R D A M ■ N O O R D S I N G E L 181b ■ T E L E F O O N (010) 248209  G I R O 234272 
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KOREA (ZUID.) 
3l-5- '66. Acht jaar modem onderwijssystcetti voor 

vrouwen. 
7 w. Meisje met boeken en «ichoolgebouw. 

l-6-'66. Kconomische omwikkeling, eerste vijfjaren
plan. 
7 w. Landkaart Zuidoost-Aziè, vliegtuig, trein en boot. 
7 w. Telefoontoestel en ontvangapparaat . 

LAOS 
3-5-'66. Inwijding gebouw VV.H.O.**) in Geneve. 

10, 25 en 30 k. Afbeelding van gebouw, embleem W . H . O . 
en wapen van Laos. 

20-5-'66. Folklore-serie. 
10 k. Inwijdingsplechtigheid. 
25 k. Plechtigheid van de zandheuvels. 
30 k. Processie met was-model van een pagode. 
40 k. Plechtigheid van Sou-Kouan. 

LIBERIA 
IO-6-'66. Nieuwe gebrutkszegels. 

3 c. Portret president D. B. Warner . 
S L— Portret president E. j . Barclay. 

JORDANIË 
17-5-'66. Strijd tegen tuberculose. 

Opdrukken op de serie en blokken, getand en ongetand 
van de zegels voor de anti-hongeractie: 15, 35, 30 f.; 
ook op de tocslagserie, waarbij de toeslag nu vervalt. 

LIBIË 
Mei *66. Inwijding gebouw W . H . O . • • ) in Geneve 

20, 50 en 65 m. en ongetand blokje. Afbeelding van h<-i 
gebouw. 

MADAGASCAR 
13-6-*66. Folkloristische dansen. 
5 f. Dans van Belsileo. 

250 f. Dans uil Sakalava. 

RtPÜBLIQUE DU MAU ^MALAGASY 

NEPAL ^ 
l8-2-'66. Feest ter ere van Shiva-Ratri . 

15 p . Nepalese tempel en silhouet van twee mensen. 
l l -6 - '66 . Zevenenveertigste verjaardag koning. 

15 p. Portret van koning. 
lO-G-̂ GG. Nationale posizegeltentoonstelling. 

15 p. Driehoekige postzegel met embleem van tentoon
stelling. 

NIEUWE HEBRIDEN 
15-8-'66. Nieuwe gebruikszegels. 

3 ge. Laden van mangaan in de haven van Forari. 
25 ge. Inlandse vis: rhinecanius aculeatus. 

l gf. Inlandse vogel: mvzomela cardinalis. 
De serie zowel met Franse als met Engelse tekst; in het 

eerste geval is het Franse embleem boven, in het tweede 
geval het Engelse. Deze zegels vervangen de gebruiks
zegels uit 1957. 

20-9-'66. Nieuw gebouw W.H.O.**) te Geneve. 
25 en 60 ge. Maquet te van het gebouw en embleem 
W . H . O . 

Ook hier weer een Franse en een Engelse versie. 
1.12-'66. Twintig jaar U N E S C O * * * ) . 

13 ge. Opvoeding. 
30 ge. Wetenschap. 
45 ge. Cul tuur . 

De serie verschijnt zowel in een Franse als in een 
Engelse versie. 

NFJZEAIAND 
1 9 6 6 

NOUVELLES HEBRiDES ^BTts 

CONDOHIHt 

it^Jïilï IH. H-AI " ^ ^ l ^ ^ 

MALADIVEN 
Juli '66. Ontmoeting Gemini 6 en Gemini 7 in decem

ber '65 en zachte landing van l ^ e n a 9 op de maan . 
2 r. Gezicht van ene ruimtevaartuig op hel andere. 
5 r. De twee ruimteschepen naderen elkaar. 

10 I. De landing van de Loena 9 op de maan. 
Ook blok met de drie zegels, randversiering en uitge
breide tekst over de beide gebeurtenissen. 

MALI 
5-9-'66. Twintig jaar U N E S C O * * * ) . 

100 f. Groep mensen en embleem U N E S C O . 

MAURETANIË 
4-7-'66. Serie antieke vliegtuigen, 

50 f. Bréguet 14, dubbeldekker. 
100 f. Goliath Farman vliegt over woestijn met groep 

kamelen. 
130 f. Driemotorig vliegtuig van Couzon et „Are en ciel". 
200 f. Vliegboot Latécoère 28. 

KfPtBLlQL'K l5LAM!eLE Df MALRITAMt J 

wm 

NIEUW ZEELAND 
3-8-'66. Gezondheidszegels 1966, vogels. 

3 + 1 d. Weka. 
4 -t 1 d. Bellbird. 

N O R F O L K EILAND 
27-6-'66. Nieuwe landschapszegels. 

7 c, „Headstone bridge". 
9 c. „Cemetry road" . 

OOST-AFRIKA 
2-8-'66. Commonwealth (Gemenebest) spelen op 

Jamaica . 
30 c. Speerwerper, omgeven door keten. 

TANZANIA 
UGANDA 
KENYA 

30 
OPFER VOLTA 

16-8-'66, Runderpestbestrijding. 
25 f. Rund dat wordt ingespoten; weiland met vee. 

15-9-'66. Landbouw in Volta. 
25 f. Ploegen van land. 
30 f. Driejarig bestaan centrum in Kamboince. 

1 -10-'66. Insektenserie. 
1 f. Nemopistha Imperatrix. 
3 f. Sphodromantis I.ineola. 
4 f. Staurocleis occidentaüs. 
6 f. Pandinus imperator. 

60 I Ugada t imbata. 

wô  -^^^^"^^^^i^ 
J%Lt,U\h^\^ ~ 

MONGOLIË 
3-5-*66. Nieuw gebouw W.H.O.**) te Geneve. 

30 en 50 m. Datum van in juni gemelde zegels. 
15-5-'66. Wereldkampioenschappen voetballen 1966. 

10, 30, 60 en 80 m. Verschillende spelmomenten. 
I ,— t- Embleem met vlag van Groot-Brittannie. 
Ook getand en ongetand blok van 4,— t. met stadion en 
emblemen. 

j ^ " " — " . 

PANAMA 
26-5-'66. Beroemde persoonlijkheden. 

'/j c. William Shakespeare, 
IG e. Danle. 
31 c. Richard Wagner . 

Blokje met de twee hoogste waarden; getand en onge-
tand. 

Tweede serie beroemde persoonlijkheden. 
Vz c. Albrecht Dürer. 
10 c. Leonardo da Vinci. 
31 c. Raphael . 

Ook weer blokje met twee hoogste waarden; getand en 
ongetand. 

P A R A G U A Y 
ll-6-"66. Serie beroenule srhri|vers, 

0 ,10en 36, - g Porticl van Danle Alighieri (1265-1321) 
en scene uit een van zijn boeken. 

0,15 en 0,50 g. Portret Molière i jean B. Poquelin, 1622-
1673i en scene uit toneelstuk. 

0,20 en 12.45 g. Portret J. Wolfgang von Goethe (1749-
1832) en huis van Goethe in Weimar. 

0,30 en 18,15 g. Portret William Shakespeare (1564-1616) 
en het „(J lobe" theater in Lomlen. 

Blokje met de zegel van 36, g., Dante, met por
tretten van (Ic drie andere schrijvers. 

Zoals gevioon in dit land alles weer getand en ongetand. 

POLY.NrSin TRANCAISE ^fff . 

POLYNESIË 
30-6-'66. Haven van Papeete. 

50 f. Gezicht op baai en havenaanleg, 

P O R T U G E S E GEBIEDSDELEN 
23.3-'66. Veertigste veijaardag nationale revolutie. 

Cabo Verde. 1,— e. Embleem en gebouw ..Lieeum Dr. 
Adriano .Moreira" en gebouw van publieke wei ken. 
Guiné. 2,50 e. Embleem en gebouwen school en zieken
huis. 
S. T o m e e Pr inc ipe . 4,— e. Embleem en gebouwen van 
Sthool voor handel en kunstnijverheid en tuberculow-
bestrijding-
Angolft. I, e. Embleem en gebouwen; St Pauls zieken
huis in Loeanda, handels- en industrieschool in Sarniento 
Rodrigues. 
M o z a m b i q u e . I, - e. Embleem en gebouwen: industrie
gebouw in Beira en ,,Liceum Antonio Ene^". 
Macftu. Embleem en gebouwen: ,,L!ceum Infante D. 
Henr ique" en ziekenhuis van S Januar io . 
T i m o r . 4,50 e. Embleem en gebouwen ,,Liceum Dr. 
Vieira M a c h a d o " en gebouw in Dili. 

RAS AL K H A I M A 
9-6-'66. Panarabis the spelen C^aïro 1965. 

1 np. Hardlopers en Olympische ringen. 
2 np. Boksers en vijf ringen op een rij. 
3 np. Voetballers en Olyinpi.sche ringen. 
4 np. Schei mers en Olympische ringen, 

10 np. Zwemmers en Olympische ringen. 
5 np. Gelijk aan I np . 

25 np. Gelijk aan 2 np . 
50 np. Gelijk aan 3 np . 
75 np. Gelijk aan 4 np. 
1,-- r. Gelijk aan 10 np 

30-6-'66. Astronautenserie. 
25, 50, 75 p. en 1. 2, 3, 4, 5, R., elke waarde met pasfoto 
van een Amerikaanse ruimtevaarder (Scott Carpenter , 
Walter Schirra, James F,. Lovell en vijf anderen), ieder 
met een andersoortig ruimtevoertuig. Bovendien twee 
souvenirvelIetjes van 4 R. Zegels getand en ongeland! 

R O E A N D A 
29-6-'66. Strijd tegen de kernwapens. 

20 c , 30 c , 50 c . 6 F., 15 F. en 18 F. Elke zegel mei een 
verschillende kleur en dezelfde voorstelling: drie bommen
werpers laten atoombomexplosie achter, drie vallende 
bommen, etnbleem van de Anii-Att.onibom-Actie en op 

i>iiiuii>ii(l rrii \ftikaanse vrouw met baby op de arm. 

ULft^ua^h*^k^iaa*a** 

SAINT PIERRE E T MIQUELON 
22-6-"66. Honderdvijftig jaar terugkeer eilanden tot 

Frankrijk. 
100 f. luchtpost. Gezin met bagage op eiland, zeilboot op 

achtergrond. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Juli 1966 3 1 5 
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260e POSTZEGELVEILING 
13, 14 en 15 september a.s. 

te Den Haag in Grand Hotel Central, Lange Poten 6 

Deze belangrijke veiling bevat o.a. prachtige verzamelingen van 

NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
met vele blokken van 4 alsmede Eerste Dag Enveloppen , 

SCANDINAVIË 
LIECHTENSTEIN 
ZWITSERLAND 

Vraagt toezending van de veilingcatalogus ! 

J. K. RIETDIJK n.v. -
Telefoon (070) 11 70 20 

O n z e 261e postzegelvei l ing, die in 
december a s. zal plaatsvinden, is reeds in 
bewerking. Voor deze veiling kunnen nu 
reeds inzendingen worden aangenomen. 
V r a a g t de gunstige veilingcondities. 

DEN HAAG 
Plaats 31A 

' 

VEILING IN 
ROÜERDAMII 

POSTZEGELVEILING „[ 

Grote postzegelveiling op 20 en 27 
augustus 1966 in Rotterdam, 
Groothandelsgebouw, Beatrixzaal. 
Voor deze veiling zal grote belangstelling 

bestaan. 

Goed materiaal kan nog worden ingezonden 

totdat de veiling is volgeboekt. 

Geen commissie voor inzenders! 

(slechts f2 — kosten per kavel) 

DE HOOGT" - DORDRECHT 
Postbus 2 2 5 - Telefoon (01850) 3 84 69 



SAOEDIARABXË 
26'65. Opening Autoweg ArafetTaif. 

2, 4, 6 en 8 p. Loop van de weg in het gebied van het 
Hojazgebergte, Mekka naar Taif. 

2112'65. Honderd j aa r U . I . T . * * * » * ) . 
3, 4, 8 en 10 p. Embleem van dit eeuwfeest. 

Nieuwe gcbruikszegels. 
1 , 3 , 4 , 5 , 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 1 9 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 
31 en 33 p . Dam van Wadi Hamifa. 

Nieuwe gebruikszegels. 
3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 
31 en 33 p. Olieraffinaderij van Dahran . ■ 

Luchtpostserie. 
4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 31 
en 33 p . Straalvliegtuig Boeing 720 B. 

Jan. '66. Herdenking brand bibliotheek van Algiers. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 p . Olielamp en brandend bibliotheekge

bouw. 
193'66. Herdenking bloedbad van Deir Yassm. 

2, 4, 6, 8 p. Kaar t van Israel en bebloede dolk. 
263'66. Bijeenkomst Arabische padvinders. 

4, 8 en 10 p. Emblemen en stralenbundel. 
Mei '66. Inwijding nieuw gebouw W.H.O.**) in 

Geneve. 
4, 6 en 10 p. Gebouw en vlag W . H . O . 

E t SALVADOR 
35'66. Inwijding nieuw gebouw W.H.O.**) te 

Geneve. 
15 en 50 c. Gezicht op het gebouw en embleem W . H . O . 

SENEGAL 
2.7. '66. Nieuwe gebruikszegel. 

30 f. Wapen van het land. 

SOEDAN 
l l 6  '66 . Nieuw gebouw W . H . O . * * ; . 

15, 30 en 53 m. Afbeelding van het nieuwe gebouw en 
embleem W . H . O . 

SPAANSE PROVINCIES OVERZEE 
l6'66. Kinderzegels, uitgegeven voor de gebieden: 

Femmndo Poo . 50 c. en 1 p. Twee hoofden met verschil
lende huidskleur. 1,50 p. Madonna . 
Ifni. 1,— en 1,50 p. Vliegtuig boven Sidi Ifni. 2,50 p. 
Vliegtuigen. 

. R i o Muni . 50 c. en 1 p. Olifant en papegaai . 1,50 p . 
Inboorling met leeuw. 
Sahara. 50 c. en I p. Boeg van schip. 1,50 p . Schip. 

SYRIË 
| 5 '66. Dag van de arbeid. 

60 p. Wereldbol, waarop groep arbeiders met vlag. 
45'66. Dag van het verkeer in de Arabische landen. 

25 p . Hand met verkeerslichten, pijl, en wereldbol met 
Arabische landen. 

T O G O 
Juli '66. Amerikaanse ruimtevaartsuccessen met 

Surveyor I en met Gemini 9. 
Opdrukken op zegels die ter gelegenheid van ruimte

wandeling werden uitgegeven einde vorig j aa r : Blokje 
van twaalf gelijke zegels waarde 50 fr. elk, linkerzegel op
druk: „Envolée Surveyor I " , de rechterzegel: „Envolée 
Gemini 9 " ; marges van het velletje zijn ook van opdruk 
voorzien. De zegel van 25 fr. kreeg een nieuwe waarde
aanduid ing: 100 fr. en opdruk linkerzegel „Envolée Luna 
9", de rechter: „Envolée Venus 3 " . 

Juli '66, Inlandse kunst, 
3 en 90 fr. Houtsnijwerk. 
10 en 60 fr. Mandenvlechten. 
15 fr. Weven. 
30 fr. Pottenbakster. 

De Latijnse namen van de in het vorige nummer ge
melde serie bloemen zijn: 
3 en 90 fr. Rosa Odorata . 
10 fr. Glivia Nobilis. 
13 en 30 fr, Arctotis Grandi ' 
30 fr. Pelargonium Z o n a l e . 

TSAAD 
127'66, Wereldkampioenschappen voetbal m Lnge

land, 
30 f. Voetballer met goal op achtergrond, 
60 f. Voetballer met bal. 

238'66, Twintigste verjaardag U N E S C O * * * ) . 
32 f. Zuilenrij. 

1810'66. Vogelserie. 
100 f, Merops Albicollis. 
200 f. Ispidina Picta. 
300 f. Merops orientalis. 

eiiOPS AiBicouis 

TUNESIË 
l6'66. Tiende verjaardag onafhankelijkheid. 

5 en 10 m. Handen en portret staatshoofd. 
25 m. Gestileerde weergave onafhankelijkheid. 
40 m. Gestileerde weergave ontwikkeling van het land. 
60 m. Figuur stelt, gestileerd, facetten van leven voor. 

VENEZUELA 
Mei '66. Honderdjarige herdenking dood A b r a h a m 

Lincoln. 
I b . Portret en toortsen. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
307'66. Duizendjarig bestaan Polen. 

5 c. rood. Wapen van Polen (gekroonde adelaar) , kruis 
en jaartallen. 

298'66. Vijftig j a a r Amerikaans reservekorps mari
niers. 
5 c. zwart, grijs, rood, blauw, goud. Mariniers in ver
schillende uniformen, uit koloniale tijd, eerste en tweede 
wereldoorlog. 

129'66. Vijfenzeventig j aa r federatie van vrouwen
clubs. 
5 c. zalmkleur, blauw en zwart . Vrouw in kleding uit de 
negentiger jaren van vorige eeuw en moderne vrouw. 
Schild waarop tekst, 

111'66. Kerstzegel, 
5 c. Reproduktie van fragment schilderij van Memling 
uit t 1480 Madonn.i niet kind en engelen 

VIETNAM (ZUID) 
Juli '66. Hulp aan door communisten verdreven 

vluchtelingen. 
3 en 7 d. Twee uitgestrekte handen ontvangen groep ge
slagen vluchteliiicen 

KAA^kAAMhk " "  '  • ■   * 

Y E M E N ( K O N I N K R I J K ) 
Serie Yvert 89/93 en blok 1 werden uitgegeven met h a n d 

drukstempel in Engels en Arabisch: „Free Yemen fights 
for God, I m a m and Count ry" . 
Gelijke opdruk op zegels Yvert 125 en 126. 

55'66. 
Y E M E N (REPUBLIEK) 

Dierenserie. 
1/4 b . Haas. 
1/4 b . Haan . 
14 b . Aap. 
% b . Kat . 
1/2 b. Schaap met lammetje. 
4 b . Kameel. 
6, 8, 10 en 16 b . Verschillende vlinders. 
Alles getand en ongetand; blokje van 22 b . 

295'66. Voetbalcup Londen. 
Ï4, ^ . i4 . Vs. ^2, 4, 5 en 20 b . Verschillende spelmomen
ten. 

♦ 
EUROPA 

O O S T E N R I J K " 
128'66. Alpenbloemen 

5 1,50 Akelei S 3 , — Trollius 
S 1,80 Turkse Lelie S 4 ,— Vuurlelie 
S 2,20 Wulfenia S 5,— Alpenanemoon 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Juli '66. Herdenking Internat ionale Brigade in Span

je, 30 jaar geleden. 
60 h. Guernica, schilderij van tijdens de burgeroorlog 

(19361939) op 184'37 gebombardeerde stad, door 
Picasso. O p aanhangend vignet handtekening v a n 
de nu 85iarige schilder onder een fragment uit het 
doek: een hand met een afgebroken zwaard. 

BUITEN EUROPA 

228'66. 
datum. 

FIDZJIEILANDEN 
Ontdekking Rotuma . Wijziging in uitgifte

ISRAËL 
248'66. Joodse feestdagen van 5727 (1966). Voorwer

pen uit het ritueel van de joodse eredienst. 
0,12 ag. Kruidenschrijn; polychroom, goud en zilver. 

Kandelaars ; idem. 0,15 ag. 
0,35 ag. 
0,40 ag, 
0,80 ag. 

Kiddoesjbokaal; idem. 
Aanwijsstok voor de thora ; idem. 
Hang lamp; idem. 

M E X I C O 
46'66. Vierde eeuwfeest reis Andres de Urdane ta 

naar de Filippijnen, 
I p . en 2,75 p . Portret van de pater en kompas. 

N E P A L 
57'66. Diamanten jubi leum koningin Kant i Rajya 

Lakshmi Devi Shah, 
15 p . Portret van de 60jarige koninginmoeder. 

SEYCHELLENEILANDEN 
88'66. Twee nieuwe waarden in gebruiksserie wegens 

verhoging luchtpost tarieven. 
45 ets. Vissersvaartuig op zee, portret koningin Elizabeth. 
75 cts. Kokospalm, portret koningin. 

Intussen zijn de zegels van 40 ets. en 70 ets. voorzien 
van een opdruk, respectievelijk 45 ets. en 75 ets. 

Z U m W E S T  A F R I K A 
47'66. Dr. H. H . Vedder 90 jaar . 

3 c. en 15 c. Portret van deze zendelinggeleerde. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties 
danken wij, behalve de verschillende postadministratïes. 
New Stamps in Londen. 

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 harte aanbevolen. 

*) C E P T  Conférence Eurpéenne des Administrations des 
Postes et des Telecommunicat ions  Europese conferentie 
van administraties van posterijen en televerbindingen. 
**) W . H . O ,  World Heal th Organizat ion  Wereldge
gezondheidsorganisatie (van de Verenigde Naties). 
•**) U N E S C O  United Nations Educational , Scientific 
and Cultural Organizat ion  Opvoedkundige, wetenschap
pelijke en culturele organisatie van de V.N, 
• *•*) C E N T O  Central Treaty Organizat ion  Centrale 
verdragsorganisatie (ter verdediging van het Nabije en 
MiddenOosten) waarvan GrootBrit tannié, Perzie, Paki
stan en Turkije lid zijn. 
• • • * * ) U I T  Union Internat ionale des Telecommunica

tions  Wereldvereniging van televerbindingen (van de 
V.N.) . 
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B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland l<an per internationale postwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. )̂ met 
A-formul ier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—;$ 150,—; Duitsland DM.1300,—; DM. 550—: Oostenri jk Sch. 8 5 0 0 , - . Sch. 3600,—; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $ 100,— ; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. 1/»00,—; Z f r . 600,—. Het evt. benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar a fO,10. 

SERIEUZE RUILPARTNER GEZOCHT 
Aangeboden: Bondsrepubliek en Berlijn, postfris en gebruikt. Nieuwtjesruil, 
ook toegeadresseerd. Naar mancolijst Oost- en West-Europa en Overzee. 
Basis Michel of naar afspraak. 
Gevraagd: Nieuwtjesruil door toeadressering uit West-Europa, echter géén 
FDC's, ruil gebruikte zegels naar mancolijst. 
Correspondentie in het Duits of Engels. 
Elektro-Grosshandel Dornick, D-864 Kronach, Postfach 155, Duitse Bondsrep. 

DURBAN MAIL AUCTIONS 
P.O. Box 6029, Durban North 

Rep. van Zuid-Afr ika 
Onze volgende veil ing zal prachtig materiaal bevatten van 
Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Scandinavië. 

Vraagt thans gratis catalogus aan 

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. 

WU KOPEN: 
ZEGELS VAN SCANDINAVIË 
(Denemarken, Noorwegen, Zwe
den, Finland, IJsland, Groenland 
en Deens West-lndlë). 

Wij betalen de hoogste prijzen voor eersteklas 
zegels van Scandinavië, gebruikt en ongebruikt. 

Wij zoeken 

SAGA 
BAGERSTRAEDE 8 

verzamelingen - ook gespecia
liseerde, goede losse zegels, 
duurdere series - zowel oud als 
modern, oude brieven en zeld-
zaamheden. 
Zend ons uw materiaal of een speci f i 
catie en u kri jgt er van ons per kerende 
post een bod op. 
Zichtzendingen met pri js zijn ook wel 
kom, betaling of terugzending per kerende 
post. 

Zendingen moeten tenminste ƒ 75,— 
waarde hebben. 

A ls u Scandinavische zegels hebt dan 
schri j f t u nog heden aan: 

BRIEFMARKENHANDEL 
KOPENHAGEN V DENEMARKEN 

I n t e r n a t i o n a l 

J.C. 1 9 6 6 

PRIJSLIJST V A N ZELDZAME ZEGELS 

OPRUIMING VAN DE 1966-UITGAVE 

Zend f 0,50 en u ontvangt: 
1 nu: de 1966 ,,Jullard Class ics" met reductiekaart en 
2 in september a s . : de 1967 ..Juhard Classics". 

ALEX. S. JUL IARD BRYN MAWR, PA. 19010, U.S.A. 

IJSLAND Prijslijst van zegels van IJsland, los en in pakketten 
wordt u toegezonden tegen 40 cent in postfr isse gel

dige Nederlandse zegels Wi j leveren ook zegels van Groenland. 
THE STAMP CENTER - P O BOX 78 - REYKJAVIK - ISLAND 

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 31 juli 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 34 GÖTTINGEN 
Duitse Bondsrepubliek. 



103e STELTZER-VEILING 
Begin oktober 1966 in Frankfort aan de Main 
Inzendingen voor deze veiling worden reeds nu door ons gevraagd. 
In het bijzonder worden gevraagd: 

Klassieke uitgaven van de gehele wereld in buitengewone kwaliteit, los, strippen, brieven, Oud-Duitsland, Duitse 
koloniën en alle Duitse gebieden. 

Topwaarden en series van alle landen: Scandinavië, West-Europa, in het bijzonder Zwitserland en Oostenrijk. Kostbare 
zegels van de Britse koloniën, U.S.A., belangrijke landen-verzamelingen. 

Maak gebruik van mijn relatiekring over de gehele wereld om ook uw zegels voor internationale prijzen te verkopen. 
In Duitsland worden de hoogste prijzen bereikt! 

Grote objecten kunnen na voorafgaande afspraak afgehaald worden. Aan tussenpersonen betaal ik goede provisie I 
Afrekening in welke valuta u maar wilt! Aan serieuze reflectanten wordt de catalogus desgewenst gratis toegezonden. 

Europa-verzameling 

Verzameling Oud-Duitsland 

Verzameling Zeppelin-brieven 

Verzameling Duitse koloniën 
Duitse lokaalpost na 1945 

Veld- en „lnsel"-post 
Zo mogelijk 

complete landenverzamelingen 
Klassieke zegels 

Ik koop ook steeds tegen de 
hoogste prijs ä contant! 
in prima kwaliteit, 
minstens 400.000,— frs. 
zo mogelijk compleet, 
in zeer goede kwaliteit. 
alleen zeer groot object. 

alleen grote verzameling - gestempeld. 
alleen een waardevolle collectie. 

grote speciaalverzameling. 

van Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië, 
Liechtenstein, Nederland, Frankrijk, USA. 

van de gehele wereld in luxe-kwaliteit, 
los, in paren en op brieven. 

Ik kan een prijs betalen die boven het gemiddelde ligt! 

Uitvoerig omschreven aanbiedingen met vraagprijs aan: 

Rudolf Steltzer, 6 Frankfurt am Main 
Mainzer Landstr. 114a Telefon 0611 / 25 36 71 - 25 37 71 Schließfach 2324 



ALBANIË 1953/64 
(Jaargang 1963 bijna compleet) — Uitsluitend com
plete series van 62 uitgaven, keurig gestempeld 
(196 waarden) en 2 blokken postfris. 
Michel-waarde Mi, Mk. 367,— 
Prijs van één verzameling DM 27,50 
Prijs van tien verzamelingen DM 250,— 

Briefmarkenhaus F. Decker 

84 Regensburg, Weissenburgstr. 1 

71ste Dornhöfer-vei l ing 
op 25, 26 en 27 augustus 1966 in Hotel Bayrischer Hof In Baden-Baden 
Enkele grote verzamelingen worden geliquideerd. Duitsland met gebieden, 
Luchtpost en Zeppelinpost. Zeldzame zegels van de Duitse koloniën, 
prachtige Oud-Duitse Staten. 
Europa zeldzame losse waarden en series, vele verzamelingen en restanten, 
ook voor doorverkoop. Bovendien een verzameling was-afdrukken van 
origmele lakstempels en een grote verzameling originele lakstempels. 
Catalogus met foto's aan serieuze reflectanten gratis. 
Inzendmgen voor de 72ste veiling in november 1966 kunnen reeds nu plaats 
vinden. 

HEINRICH DORNHOFER - Briefmarken-Aukt ionen 
6800 Mannheim-1, Postfach 571, Eichendorffstr. 29, Tel. 3 39 29 

Gevraagd: Nederland, gedeelteli jk postfr is, gedeeltel i jk gebruikt, 
in ruil aangeboden; Duitse Bondsrepubliek, idem, basis Michel. 
H. K E H B E L - 56 WUPPERTAL-ELBERFELD - HOFAUE 52 

KUIß WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE Z E G E L S — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wi j geregeld ^ r o t e hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wi j in het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkel i jke goed
kope soorten. 

• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde -pegels. 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen w i j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwlieurige oondoc/it zal hebben. «5= 

VRIJ OP AANVRMG. Onze nieuwe inkoop-prijsli]st. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

^ ^ ^ Verkoop oon Amerika's grootste en oest bekende importeur 

i l H. E. HARRIS 6L co. A 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres: Harrisco Boston. 

Drie interessante series: 
Religieuze motieven 
H. Benedictus postfris DM 6,— 

T S J 6 C n O S l O W Q K I J G ! Kroon van St.Wenceslaus postfris DM4,50 

BulQjQrijC. Ikonen postfris DM 6,— 

Ikonen FDC (3 brieven) ' DM 8.— 

Voor de beroepshandel (en gros of en detail) reductie! 

Universal Philatelie GmbH 
1 Berlin 20, Paddlerweg 28, Germany West 



1 Inleveringen voor de 30ste veiling worden nog 3 
1 steeds aangenomen S 
1 WIJ kopen ook ä contant grote verzamelingen S 
1 en kostbare losse zegels 3 
1 Een inzending moet tenminste netto DM 500,— ? 
1 bedragen Bij verzamelingen en losse kavels i 
■ van meer dan DM 500,— slechts 10% provisie 5, 

'>~~>'>'>^ « f E I I lk . lA^E?KI T l I K I 1 

M 
_̂̂  

KWALITEITSVEILINGEN 1 
s men bereikt er topprijzen 1 
j 1 

■ Grote objecten worden desgewenst bij de m 1 
■ zender thuis afgenomen 1 

1 1 i V N i r ^ P A 62 WIESBADEN  LANGGASSE 20/22  TELEFOON 30 30 13 1 

1 F I A L K O W S K I Eigenaar Hubertus Lange, 1 
1 ■ ■ * » " ■ » ^ ^ ■ ■ * » ■ * • beëdigd en officieel aangestelde veilinghouder 1 

Verzameling zegels in complete vellen meest betere 
waarden, meer dan 100 MichelMark per vel, uit ver

schillende landen waaronder ook Monaco, Hongarije, 
San Marino, Duitsland en andere 

Michelwaarde 10 000,— MichelMark 
Prijs — geen drukfout — slechts DM 250,— 

dat IS V4oSte van de cataloguswaarde i 
Europa waaronder Duitsland, losse hogere waarden, 
,,Ganzsachen", gelegenheidszegels Bondsrepubliek, 
vellen en vele complete series Een ware hoorn des 
overvloeds voor elke verzamelaar 

Michelwaarde 3000,— MichelMark 
Prijs — geen drukfout — slechts DM 155,— 

dat IS V20 van de cataloguswaarde 1 
Toezending uitsluitend na vooruitbetaling op postgiro

rekening Ludwigshafen 5029 of in bankcheque 
Prijslijsten Bondsrepubliek, Berli jn, Europese landen, 
kilowaar, verzamelingen en nieuvrtjes gratis 

N . S C H N O R R 5449 Beltheim 8, Duitse Bondsrepubliek 

Nieuwtjes in abonnement 
Voordel ig en betrouwbaar, alle landen van Europa postfr is en 
gestempeld te leveren Ook USA, UNO, Afr ika enz 
Vraagt kosteloze toezending van onze leveringsvoorwaarden 
Ook eerstedagbrieven van deze landen kunnen in abonnement 
geleverd worden 

Harresheimer Briefmarlcenversand 
D7778 Markdorf (Baden), Postfach 76, Germany 

Tarieven voor advertenties in dit maandblad, buiten de branche, 
zijn op aanvraag verkri jgbaar bij BoomRuygrok N.V., Postbus 
501, Haarlem, telefoon (02500) 1 74 50 (6 l i jnen) 

14 en 15 oktober 1966 

data die u noteren moet I 

onze 51ste 
keulse postzegelveiling 
vertrouwt u ons uw verzameling, uw zegels toe, u maakt er een 
buitengewone prijs voor' 

zekerheid voor de bieder geeft onze echtheidswaarborg; zekerheid 
voor de inzender geeft onze zorgvuldige wetenschappelijke behan
deling. 

catalogus aan serieuze 
gegadigden op aanvraag gratis Dr, phil. W. Derichs 

5 Köln 
Kolumbaklrchhof 2 



ISRAËL 

op woensdag 24 augustus 1966 
zal verschijnen: 

de jaarl i jkse serie , ,FEESTDAGEN", bestaande uit vijf waarden, nl 
E 0.12  0 15  0 35  0.40 en 0 80 
Motief religieuse joodse gebruiksvoorwerpen 
Gedrukt in vellen van 20 stuks w o 10 tabs 

Uitvoerige beschrijving t.z.t. in de 
gekleurde folders. 

Publicatie van de Beneluxagent van Israël. 

Op 20 jul i verhuizen wij naar een ruimer kantoor in Rotterdams 
nieuwste wooncentrum , ,Alexanderpolder" 
Blondeelstraat 36  Rotterdam14  nieuw telefoonnr. 20 40 70 

Zeer gemakkelijk bereikbaar gelegen naast de toegangsweg tot deze 
wijk (Koningslaan) aan het begin der Autoweg E36 richting Gouda 
VAKANTIE van 18 t/m 31 juli tijdens welke periode alle post 
geheel normaal wordt aangenomen 

T. Harteveld's FDC Service  FDC abonn. 26 landen, pfr. zegels ca. 15 landen 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Nederland 

1 d t 5 et ongctand gebr 25,— 
2 de 10 et ongetand gebr 25,— 
3 de 15 et ongetand gebr 95,— 
45 de 2 / , gid gebr K H H 65,— 
45 de 2% gId ongebr K H H 250,— 
48 de 5 gId gebr K H H 135,— 
48 de 5 gld ongebr K H H 300.— 
49 de 1 gld Kroningsgulden gebr 45,— 
78 de 2% gld grijsviolec ongebr 55,— 
79 de 5 gld wijnrood ongebr 170,— 
80 de 10 gld oranje gebr 450,— 
98 de 1 gld )ub 1913 ongebr 40,— 
99 de 2 / , gld Jub 1913 ongebr 75,— 
100 de 5 gld Jub 1913 ongebr 115,— 

101 de 10 gld Jub 1913 ongebr 550,— 
101 de 10 gld Jub 1913 gebr 425,— 
104 de 2,50 op 10 gld ongebr 70,— 
105 de 2.50 op 10 gld, ongebr 70.— 
105 de 2,50 op 10 gld gebr. 50 — 
130 de 2 / , gld Jub 1923ongebr 100,— 
130 de 2% gld Jub 1923 gebr 1 0 0 , 
131 de 5 gld Jub 1923 ongebr 105,— 
131 de 5 gld Jub 1923 gebr 75.— 
BRANDKAST 17 serie cpl, ongebr 

300,— 
Vliegpost 1213 de 15 en 25 gld. 

gebr 85,— 
Roltanding 7477, 7881 8285. 

8689, 9093 9497 en 98101 
alle series cpl ongebr 135 — 

P O S T Z E G E L H A N D E L JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 — Amsterdam — Postgi 
Verzamelingen  partijen  Betere zege 
door ons gekocht tegen een contante 

■o 31 26 96 — Telefoon (020) 23 09 98 
Is van Westeuropese landen worden 
betaling 

SCHAUBEK SUPPLEMENTEN 
19661 

over het t i jdvak voorjaar 1965 tot eind 
1965 zijn zojuist verschenen. 

Telefoon (070) 11 03 19 
JJRoelfBoekema "^^^l 

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

F.D.COVERSAANBIEDING 
van Nederland aanwezig de oudere alswel de goedkopere 
soorten na El 5 t /m E79 Basis de nieuwe cat Zonnebloem Ned 
1967, mede voor series o n g / p f 

Neder land 

61b** 
136/38* 
139/UO** 
U1/43** 
166/68** 
1 9 1 * * 
199/202** 
203/07** 
208/11** 
208/11° 
212/19° 
220/23** 
236/37** in 
blok van vier 

26,50 
70,— 
8.50 

11,25 
9,— 

12,— 
15,— 
27,50 
16,— 
5,— 

27,50 
15,— 

RR 
238/39° 
240/43° 
244/47° 
248/51° 
256* ' 
257/60° 

600,— 
22,— 
13,50 
30,i

15,— 
8,— 

16,— 

261/64° 
270/73° 
27477** 
278** 
279/82° 
283/86° 
289/92° 
296/99» 
300/04° 
305/09° 
313/17° 
318/22° 
350/55° 

474/89** 
513/17** 
544/48** 
550/55** 
556/60** 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
583/87** 

12,50 
12,50 
40,— 
12,— 
5,50 
6,— 
4,50 
5,— 
3,25 
3,50 
2,50 
5,75 

18,— 

22,50 
5,50 
6.25 

15,— 
27.50 
8,50 
9,50 
7,50 

1 1 . — 

596/600** 
602/06** 
612/16** 
638/42** 
646/50** 
652/56** 
678/79** 

6,50 
1 1 . — 
9.— 
9,— 
5,— 
5.— 

12.— 

Eerste dag env. 
E2 
E5 
E7 
E9 
E 10 
E13 
E 16 
E 21 
E 29 

325 
110.— 
42.50 
55,— 
27.50 
45.— 
30.— 
16.50 
9.— 

Curasao 
75/81 ** 300.— 
75/81* 225.— 
104/20* 210,— 

265/68** 
271/74** 
298/302** 
315/17** 
Lp 45/52** 
Lp 69/88° 

Suriname 
127/29° 
137/40° 
141/44° 
146/49° 
151/56° 
179/82° 
183/86° 
190/93° 
280/83° 

5.50 
5.— 
6.50 
5.— 

27.50 
410.— 

7,— 
26.— 
32.— 
28.— 
25,— 
13,50 
8.— 

10.— 
50.— 

N w . Guinea 
1/21** 87,50 
22/24** 70,— 
41/44** 7,50 
45/48** 7.— 

,/t Raedthuys" 
biedt aan: 
* * betekent postfris 

* betekent ong.m.pl. 
° betekent gebruikt 

Aanbieding vrijbli jvend zolang de voorraad strekt. Verder grote 
voorraad Rusland ä f 0.50 per Yvert franc; Monaco. Eng. Kol. Elisa

bethi; Duitsland; Bloemen, Dieren; België; Frankri jk; Vaticaan; 
Zwitserland, etc. etc. 
Wij verkopen uitsluitend prima kwali tei t , met recht van retourneren. 
Bij zegels met plakker, uitsluitend mooie plakker. 

Koop ..Safe" bij Postzegelhandel 

„'t R A E D T H U Y S " J D. MUIS B. H. Bakker 
gevestigd Raadhuisstr. 41. A'dam. Tel. 22 09 01, Postgiro 12.53.27 



LUCIFERSMERKEN-
SIGAREBANDEN -

Een enorm assortiment P O ^ T T F ^ F I ^ 1 
uit voorraad leverbaar - r v / J I Z . I . * J t l . J 

tegen 

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 

Dit IS slechts een ZEER KLEINE GREEP uit ons e 
ment, vraagt geheel vrijblijvend onze GRATIS 
van lucifersmerken en -sigarebanden zijn honderd« 
de series leverbaar, van postzegels honderden 
samenstellingen. 
Bestellingen door storting op onze girorekeninf 
postwissel of aangetekende brief. 

f 8 , -
3,75 
225 1 

ƒ650 1 

350 1 

ƒ875 1 
595 1 

norme assorti-
PRIJSLIJSTEN, 
3n verschillen-

verschillende 1 

1 704550, per 

I N T E R P O S T - H O B B Y Postbus 6082 - Amsterdam 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295, - en f 480 , -
Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pri|zen 
Vraagt inlichtingen 

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

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

Zojuist verschenen: 

„GLOBUS", Duitsland-Netto-Catalogus 1967 f 2 , — 
320 biz met alle gebieden, FDC, Hawid-maten, oplaaq-
cijfers Verkrijgbaar bij uw liandelaar of toezendinq uitslui 
tend na storting plus 35 cent port op postqiro 512461 

Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
PARNASSUSWEG24hs - AMSTERDAMS - TELEFOON 792640 

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 w e l k o m . 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: » » U . K . A . - S T A M P S 

POSTBUS 124 - 's-HERTOGENBOSCH 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitie filatclistische tijdichrift. • verscl<i|nt 
om de veertien dagen; * gemiddelde omvang 96 pagina's; * nieuwties met foto
pagina's op kunstdrukpapier. 
Abonnementspriit: f9,70 per lialf|aar (13 nummers), f 19,40 per laar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties' opsctinftwoorden 54 et, tekstvvoorden 22 et. 
Vertegenwoordiging voor Nederland: 
P. C. van Andel, Postbu« Sd, Katwijk aan Zee - Giro 51 69 28 
Tel. 01718-4068 (ook 's avonds) - Bank: Amrobank, Katwi|k 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Series Indonesia, idem samenstellingen. 
Korte en complete series diverse landen. 

POST/EGELH ANDEL G . V. d . E Y N D E 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (Tuindorp) - Telef. 71 39 94 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vier l inghstraat 9 - Amsterdam-Te l . 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 10 JAAR ben ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export , en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede pr i jzen: 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N -

C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 

O V E R Z E E S E R IJKSDELEN, G O E D E LOSSE Z E G E L S , 

SERt£S E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te g roo t ; er word t contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

Vraag een GRATIS prospectus 
aan onze afdeling 
ZICHTZENDINGEN, alleen Ned & 
Overzee en landen West-Europa 
Zowel voor beginners als gevor
derden 
POSTORDERS, nu uw albums e a 
f i l . artikelen aan tiuis bezorgd, en 

eerst op zicht I I I 
Gaarne opgave zichtzendingen of 
postorders 

POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE" - DUINLAAN 28a - OOSTVOORNE 

illil 

EÜ? 
iiiiiMl 
j , i . 's^iS'gg 

EASY RING 
ALBUM 
f 1 7,90 

Bladen: 100 dikke blanco bladen met fijne ruitjes ondergrond. Album 
ligt volkomen vlak open. Gemakkeli jk verwisselbare bladen. Prima 
houtvr i j . 
Band: Kunstleer met echte goudopdruk, 26 x 30 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeer gewild a lbum! ' 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 80834 - Gi ro 35.20.03 



STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND 1652 1, 2, 3, los «n/of brieven. Ook zegels en/of brieven 1864 to t ± 
1900. Sinds tientallen jaren wordt door ons op dit gebied reeds bemiddeling, ver • 
fouwel i j ke vciligopdrachten etc. uitgevoerd voor binnen- en buitenland. Geheimh. 
verzekerd! 

posTZEGELHANDEL „RHILATO", G. Wentzel 
Smedanstrut 126-Dev«nMr - Tel. 05700-1 78 67 

w. 

St.J 
Dam 

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

ansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapoisk/ bij de 
. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

W I J BLUVEN TOPPRiJZEN BETALEN V O O R : 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest

partijen engros - vraag prijsopgave, welke wi j u omgaand zenden 

na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE K O O P G E V R A A G D 

Grootformaatzegels van Nederland op papier ä ƒ 15,— per ki lo. 

Uitgezochte kilo's Nederland ä f 3,— per ki lo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

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 — Amsterdam-C. 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 
Neder land 

BOdelOgldongebr. 500.— 
61c ongebr. samenh. 6 5 , ^ 
130ongebr. 80,— 
131 ongebr. 85,— 
164-165 ongebr. 85,— 
535-537 ongebr 115,— 
f.d.c. No. 1 425,— 
f.d.c. No. 2 175,— 
ïlgp. 12-13 ongebr. 1 8 5 , -
Port 45 ongebr. 37,50 
Port Ó7b-68b ongebr. 95,— 

Brandkas tsene 
ongebr. 215,— 

Postbewijszegels 
ongebr, cpl. 1000,— 
Interneringszegels 

ongebr. cpl. 37,— 
Telegraafserie ongebr. 

825.— 
Ned.- lndië 
260 ongebr. 215,— 
287 ongebr. 215,— 
289 ongebr 170,— 
R.I.S. serie ongebr. 155,^-

Curasao 
Herdenking serie 

ongebr. 
179-181 ongebr. 
231-233 ongebr 
vigp. 18-25 ongebr 
Port no. 4 ongebr. 
Sur iname 
10a ongebr. 
32a ongebr. 
48-57 ongebr. 
60-64 ongebr. 
104-110 ongebr. 
229-243 ongebr. 

Port No. 3 ongebr. 70,— 
Por tNo. 15, 16 

ongebr. 85,— 
Vat ikaan n u m m e r i n g 
volgens Yver t -Te l l i e r 
postfris zonder plakker 
163-166 115 — 
174-75 55 — 
187-188 70,— 
189-190 70,— 
191 120,— 
192-193 32,— 
194-199 30,— 

200-202 55.— 
203-204 30,— 
205-206 30,— 
207-209 55,— 
210-212 21 ,— 
213-214 28,— 
215-217 10,— 
218-220 24,— 
221-226 26,50 
227-229 20,— 
230-231 20,— 
232-233 21 ,— 
234-236 22,50 

237-240 
241-244 
322-327 
328-330 
331-334 
335-340 
341-343 
344-347 
348-352 
353-358 
359-362 
363-370 
387-389 

170,— 
160,— 
105,— 

. 160,— 
250,— 

175,— 
300,— 
150,— 
150,— 
170,— 
85,70 
22,— 
20,— 
13,— 
15,— 
12,— 
16,— 
16,— 
8,— 

25,— 
12,50 
5,50 
4,75 

10,— 

P O S T Z E G E L H A N D E L JAC. E N G E L K A M P 
Spuistraat 301 — Amsterdam — Postgiro 31 26.96 — Telefoon (020) 23 09 98 

WIE RUILT VATICAAN TEGEN VATICAAN OF 
EERSTEDAGBRIEVEN VAN NEDERLAND 

A. H. VAN ELK - Wilhelmmalaan 6 - Beuningen (Gid ) - Telefoon (08807) 218 

Goede en goedkope rondzendingen 
Duits land en Geb. 20-W% Miche l . 
Rest van de wereld 30-60 cent p. Y v e r t Frs. 

van bi jna elk land voor
rad ig . Pracht kwa l i te i t -
r i j ke verscheidenheid en 
ui tgepr i jsd voor : 

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

Minimumafname 10,—. Korting bi| afname boven 25,— 5% en boven 100,— 10% 
BIJ bestelling 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 TOLHriZEX 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij • 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
K I . Berg 34b - T e l . 2 21 20 

Porto extra onder f 25, 
blad 
Oud-Berli jn kpl (12) 
Ber Duitsers Bund 
Ber Duitsers Berlin 
Provinciehoofdst 
Pausreis India (8) 
Idem V Naties (7) 

FDC's - eerste kwaliteit 
—, boven f 50. 

5 0 . -
4 0 , -
4 0 , -
22,50 
4 5 , -
3 5 , -

Malta Kennedy *1,40 2 , -
Griekenland Theater 
Frankrijk Verdun 

Hastings 
Niort 

T 
BLONDEELSTRAAT 36 

2,25 
0,95 
1,50 
1 , -

Harteveld's 

- korting 5% Zie adv elders 

Frankrijk Académie 
Engeland Landsch 
Indonesië Watersn 
Cyprus VN Generaal 

opdr VN Verdrag 
Noorwegen- Bijbelgenootsch 

Noorse bank 
V Naties WHO Gebouw 
België Natuurwetensch 
Frankrijk Spoorwegkonf 

FDC Service 

in dit 

1,40 
4 . -
2,50 
1.85 
7.50 
1.90 
1,60 
2 , -
3.95 
1,50 

- ROTTERDAM-14 - TEL 204070 - GIRO 50 74 07 | 

1e veiling 
postzegel

veiling 
't oosten 

op zaterdag 10 september 1966, n m. 1 uur t o v gerechtsdeurwaarders V\/ L H 
E de Wit in de SCHOUWBURG „IRENE", NOORDERHAGEN 67-69, ENSCHEDE 

Bezichtiging v m. 9-12 uur 

Catalogus gratis op aanvraag 

Inzendingen tot 5 augustus 

Haaksbergerstraat 45, corr -adres J. ter Weelen, Postbus 287, Enschede, telefoon 1 88 24 

van Bremen en 



VEILING no. 416 wordt gehouden op 
26 en 27 september om 19.15 uur in „de Dierentuin" 
bevat uitsluitend collecties 

Gehele wereld, Europa en diverse zo goed als complete landen! 

Voorts een handelsvoorraad in insteekboeken, losse onuitgezochte partijen, enz. 

Een waardevolle, prachtige veiling voor iedereen! 

Catalogus gratis op aanvraag! 

in november VEILING no. 417 
Gedetailleerd worden speciaalcollecties: Nederland en O.R., Oud-Spanje 

Oud-Rocmenië met de 4 Moldaus, Vatikaan, Eng. Kol. enz. enz. 

VAN DIETEN POSTZEGELYEIUNGEN 
SINDS 1892 ANNA PAULOWNASTRAAT 58 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 32 59 32 

66e postzegelveiling 

£\JQQII 'S in bewerking 

ijoekema 

Inzendingen kunnen wij nog aannemen 

De veilingdata zijn 3 0 en 31 augustus a.s. 

Roell 
pjoeL erna 

Postbus 45 - Den Haag 
Prinsestraat hoek 

Juffrouw Idastraat 58/60 
Telefoon (070) 110319 

Weggeefpriizan/moet weg. 
273/75 
274/81 
282/83 
286/88 
289/90 
294/9* 
299/301 
A. A. M. 

0,40 
1,30 
0,15 
0,70 
0,40 
0,60 
0,45 

323/24 
331/32 
360/62 
370/72 
380/81 
384/85 
389/90 

0,45 
0,45 
0,75 
0,65 
0,50 
0,50 
0,45 

de Graaff, Hoogstraat 182a, 

391/92 
395/96 
397/98 
495/96 
504/05 
508/09 
519/21 

Box 168, 

DDR Alles Postfris 
0,50 520A 1 , — 
0,45 532/35 2,20 
0,45 546/48 2,30 
1,60 549/50 0,70 
1 , — 551/53 1,60 
1 . — 554/55 1,60 
1,50 556/68 2,20 

Tel. 26 84 07, Schiedam 

Numismaat albums 
Wij zoeken nog enige verkoopadressen in versctiillende steden 
en delen van het land voor verkoop van muntenaibums en 
catalogussen van munten. 
Alléén voor erkende postzegel-, munten- en boekhandelaren. 
Inlichtingen en condities bij: 
P. Wildenberg - Spoorstraat 4 - Voorburg - Tel. (070) 83 40 27 

Zuid-Amerika ongestempeld: 
Bolivia 
381/385 1 
L189/193 / 

Costa Rica 
L 188/195 
L 274/282 
L 289/290 
L 342/346 

Cuba 
235 
L137 
L138 
L139 

13 50 

12,— 
6,— 
2,40 
3,30 

6,— 
1,80 
2,10 
2,40 

Postzegelliandel Marian Daub 
Jan van Galenstraat 165 huis, Amsterdam 
Tel. (020) 8 86 83 - Postgiro 68.74.71 

L140 
L142 
L189 
L190 
L191 

Dominicana 
534/536 1 
L 142/145 ƒ 
L23 
L24 
L25 
L26 
L27 
L28 

3,60 
7,50 
9,— 

12,— 
15,— 

8,10 
4,80 
4,80 
4,20 
4,20 
4,20 
3.— 

L 40/44 
L 46/47 
L4fi/50 
L51/53 
L 54/57 

Ecuador 
462/465 

Guatemala 
L 235/241 
L 253/260 

Honduras 
L 266/277 

16,50 
16,50 
15,50 
13,50 
6,60 

3.90 

6,60 
60,— 

36,— 



KLEINE ANNONCES 

Prijs de r annonces ƒ 0,70 p m m 
De ge legenheid tot he t p l aa t sen 
van k le ine annonces bes taa t a l leen 
voor abonnees Adver ten t i e s d ie 
nen s teeds uiterl i jk de 26e van 
iedere m a a n d in ons bezit te zijn 

A A N G E B O D E N 

Verz p o s t z , hfdzak. Eng + kol . 
Yv N Fr p lm 4000 voor hoogste 
bod Tel (020) 16 19 91 

Te koop : In p r ima s taa t zi jnde 
postzegels van Ned Indie , S u r i 
name , Cura?ao/Ned A n t , N ieuw 
Guinea 
Van elk gebied gedeeltel i jk ge
s tempeld , postfr is m e t ee rs te p lak
ke r en postfr is Cat w a a r d e resp 
ƒ 125, ƒ 210,—, ƒ 250,— en ƒ 125,— 
Ui te r s te verkooppr i j s resp / 65,—, 
ƒ 110,—, ƒ 135,— en ƒ 65,— Voor 
ser ieuze gegad igden word t op ver
zoek een lijst gezonden w a a r o p 
aangegeven cat nummerzege l en 
wel of n ie t ges tempeld D Valkier , 
H e n d r de K e y s e r s t r 1, Vlissingen 
Tel (01184) 41 26 

Aangeb Ca. 2500 zegels Europa in 
vellen van 100 en 25 s tuks Prijs 
ƒ 45,— 300 s tuks Ned Indie 333** 
vel len v a n 25 st ƒ 20,— Br ieven 
o n d e r no Ph 293, aan Boom-
Ruygrok N V , Haa r l em 

Af en toe kan ik comple te (mo-
tiefjseries a anb i eden , tegen lage 
pri jzen Z ich tzend ingen op a a n 
v raag C V Katwijk, Poptahof 159 
Delft 

Aangeboden door par t icu l ie r , bij 
v o o r k e u r aan par t icu l ie r , een n ie t 
comple t e doch wel i n t e re s san te 
Dui t s l andverzamel ing , ongev Mi-
c h e l m a r k 60 OOO,—, b e v a t t e n d e on
d e r m e e r Ouddu i t se S ta ten , Keizer 
tijd, inflazegels, voor-oorl tijd 
W O II Westdl , D D R , Berlijn 
kol enz enz Veel b i jzondere en 
be te re zegels Br ieven onder no 
Ph 295 aan Boom-Ruygrok N V , 
H a a r l e m 

Laa t u w j a a r g a n g e n „ P h i l a t e l i e " 
to t een boek inb inden in een 
b l auwe band , met goud o p d r u k 
De prijs is inclusief por tokos ten 
ƒ 6,50, bij vooru i tbe ta l ing , op giro 
396723 t en n a m e van A Overs lui -
zen, L a m b e r t u s s t r a a t 39c, Rot te r -
dam-16, aan welk ad res de in te 
b inden j a a r g a n g e n k u n n e n worden 
opgezonden Binnen 9 dagen heef t 
u he t boek k e u r i g ingebonden 
wee r in u w bezit 

Aa ngeboden : FDC s Ned O Geb 
en vele a n d e r e Eur landen (nwe 
uitgiften) Pos t fnsse zegels van 
alle Eur l anden (nieuwtjes) Ver
koop en detai l en engros Koers 
lijst op a a n v r a a g Belt u eens m e t 
of schrijft u eens aan G van 
T ienhoven j r , de Morgens tond 8, 
Amste lveen Tel (02964) 1 53 54 

Te koop F.D.C. Ned. vanaf E2. 
Br ieven onder no P h 298, aan 
Boom-Ruygrok N V , Haa r l em 

Te koop Een p rach t ige v e r z a m e 
l ing spor tzegels , p lm 2600 s tuks , 
plm 5000 frs Voor ser ieuze gega
digden volledige opgave verkr i jg 
b a a r J Klip Eiken laan 94, Gro 
n ingen Tel (05900) 2 16 06 

Muntenwere ldca to logus . Beschr i j 
v ing van m u n t e n vanaf 1850 to t 
heden Yeoman ca ta logus ƒ 16,25 
+ 75 cen t por to , dus ƒ 17,— s tor 
ten op g i ro 583814 Vraagt in l ich
t ingen over onze geheel n ieu
we m u n t e n o p b e r g a l b u m s (Numis-
maa ta lbums) I m p o r t h a n d e l P 
Wi ldenberg Spoors t r aa t 4, Voor
b u r g Tel (070) 83 40 27 

Te koop a a n g e b o d e n : Een ver 
zamel ing Dui ts land w a a r v a n één 
a l b u m k o l o m e n , eén a lbum vóór 
1945, e én a lbum nè 1945 Totaa l 
m e e r dan Mi -mark 30 000 Tegen 
elk aannemel i jk bod D h r G 
Hakkes teeg , Dorps laan 106, Nw 
L e k k e r l a n d 

Aangeb Ned. n r . 709 compl vel 
] 100,— , n r 835-845 100 X ƒ 425— 
P a k i s t a n post f r en F D C vol
gens mancol i js t H S t ruwa , 
pos tbus 1807 Den Haag 

A a n g e b N e d e r l a n d ges tempeld op 
p a p i e r : 10 x 627 - 20 et - 10 x 628 
~- 20 et - 10 X 630 = 20 et 
- 10 X 631 - 20 et - 10 X 626 -
20 ct 10 X 634 = 25 et - 10 X 
635 = 90 ct - 8 X 10 voor s lechts 
ƒ 2,50 Aflever ing in volgorde van 
b i n n e n k o m s t Br ieven onder n o 
P h 304, a a n B o o m - R u y g r o k N V , 
H a a r l e m 

M u n t e n v e r z a m e l a a r s , geheel n i euw 
ve r schenen w e r e l d m u n t e n c a t a l o -
gus over oude a n t i e k e m u n t e n 
vanaf 1750 tot 1850 aans lu i t end 
op de yeoman cat ,,Coins of the 
w o r l d " Kostpri js ƒ 25,— + ƒ 1,— 
por to , dus j 26,— f ranco thu is 
S to r t en op giro 583814 I m p o r t h a n 
del P Wi ldenberg , Spoor s t r aa t 4, 
Voorburg Tel (070) 83 40 27 

Bod gev raagd op N e d e r l a n d : 
402-03 25X, 449-53 lOOX, 454-59 lUOx, 
462 10 X, 500-03 25 X, 508-12 25 X, 
al les postfr is Gelieve de p r y s per 
soor t op te geven Br ieven onder 
no P h 305, aan Boom-Ruygrok 
N V , H a a r l e m 

G E V R A A G D 

Gevr (ter ru i l ing R-s t rookjes . 
J M S Eimers Aug Fal iseweg 
23, Wagen ingen 

Na on tvangs t van 1000 a 1500 ver
schi l lende van uw double t t en , 
o n t v a n g t u pe r o m g a a n d e gelijk 
aan ta l van mij r e t o u r J F r a n 
sen, Hofke 90, E indhoven 

G e v r a a g d te koop of evt rui len 
Mooie ve rzamel ing België of 
s tocks Aangeb Ned compl verz 
FDC en doub le t t en en I t ep blok 
25 st Br ieven o n d e r no P h 308 
aan Boom-Ruygrok N V , Haar 
lem 

Gevr F.D.C. Ned., Sur. , Ant . 
E 1 t/m E 20 Br ieven m e t toe
s t a n d en prijs per env aan J B 
Mekke r ing , Fr i t s Ruyss t r aa t 37A 
Rotterdam-16 

Gevraagd Ned. p o r t 68 B (tête 
beche met wi t te tussens t iook) 
gest of ongest J M A Hassel-
m a n , Hazenbos laan 7, Oegstgeest 

Nede r l and ro l t and ing . Verzame
l aa r zoekt ro l t and ing Nr 14 16 
en 17 in o n g e b r u i k t e b lokken van 
4 en IS bere id daa rvoor een goede 
prijs te be ta len Br ieven onder 
no P h 311 aan Boom-Ruygrok 
N V Haa r l em 

Verzame laa r zoekt te koop 
F.D.C, van S u r i n a m e E.l-2-5-6-7. 
C Meijer, van Os tade laan 25, 
Rijswijk (Z H ) 

Verzamel Engeland op p l a a t en 
p l a a t l e t t e r . Heeft u h ier iets van 
aan te b i e d e n ' G a a r n e z ichtzending 
m e t prijs A P v Ooyen, Vondel
s t r a a t 75, Den Haag 

Een Ts jechische vr iend zoek t een 
p a r t n e r die zich specia l i seer t in 
Ts jech ische zegels en in Oost-
eu ropese zegels m e t kosmische 
mo t i even Hij zoekt Ned en In
dones i sche zegels, a l smede Afri
kaanse en Z u i d - A m e r i k a a n s e m e t 
kosmische mot ieven Adres en 
v e r d e r e b i jzonderheden bij A C 
Lodder , Ver legde Over toom 3, 
Cas t r i cum Tel 28 80 

Vat icaan . G e v r a a g d voor onze 
re la t ies Vat icaan in ser ies , in ve l 
len en op FDC's Aanb ied ingen of 
z ich tzendingen m e t pri js aan 
Dordtse Postzegelvei l ing, Diepen-
b r o c k w e g 174, D o r d r e c h t Telef 
(01850) 4 07 33 

Gevr Pos tenv . u i tg . 1904-'28 Ned 
Ind , Cur en S u r F de Josse lm 
de Jong , Thorbecke l aan 207, Den 
H a a g 

Verzamel Ned. P o r t 1-12 ongeb r , 
op brief en pi fouten Mis nog 
gest 9 A I V , 4 B I , 3 B I I , 
4 B I I I , 37a, 37b, 39b en veel va
r ia t ies Heeft u iets aan te b ie
d e n ' Ook he le ve rzame l ingen 
G a a r n e zichtz m e t prijs J Ku i 
per , M o l e n k a m p p a r k 30, Almelo 
Tel (05490) 35 18 

Een v e r t r o u w d a d r e s voor al uw 
bunde l s en m a s s a w a a r is A v d 
Heijden, Hengelo laan U96, Den 
Haag-14 Tel 67 08 75 

De Ned Phi l Ver ,,De Verza
m e l a a r " te Bussum, k a n voor 
h a a r rondzendd iens t nog goede 
boekjes Ned. en C R . e n E u r o p a 
geb ru iken Af reken ing ju l i /aug 
1967 Zend ingen aan de h e e r J J 
Simons, Vliet laan 76, B u s s u m 

Gevr tegen hoogste prUs F r a n k -
rUk - Sch i lde ryen - en Vatica<in-
zegels, postfr is Aanb ied ingen of 
z ichtzendingen aan M van d e r 
Kooij , I r e n e s t r a a t 8, O u d e r k e r k / 
IJssel (Z H ) 

Volledige Ned. Nw. Guinea-ser ie , 
incl p o r t - en Untea-zege ls J 
Mulder , N Ebbinges t r 151a, Gro 
n ingen 

Te koop gevr Verzamel ing Ned. 
en O.G.B, of gedee l te daa rvan , 
of losse series of zegels G Beu
kelaar , Doe lens t raa t 114, Delft 

Te koop g e v r a a g d : Verz of pa r 
ty Monaco en OostenrUk (onge
bru ik t ) Ev aangeboden Ned / 
Overzee en Israel A v d Lin
den A n t M o d d e r m a n s t r 1, A m 
s t e r d a m W2 Tel 13 28 90 (na 6 u ) 

Gevr Riu-Kiu Eil., postfr , ge
b ru ik t en F D C , in e lke h o e 
veelheid H S t r u w e , pos tbus 1807 
Den Haag 

D I V E R S E N 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
J a ' Word t dan lid van de gespec 
Verenig ing op di t gebied Sec re ta -
n a a t L Molkenboer , B i sons t raa t 
20 t e Breda . Tel (01600) 3 35 89 

J g mi l laard , beëdigd f i latel is-
t isch m a k e l a a r - e x p e r t keu r ingen , 
taxa t ies , inl gr . ve rk r i jgb , hove 
n ie rsweg 18, t iel , tel (03440) 38 79 

BUITENLAND 

Te koop F.D.C. Canada , d e laa t 
s te 5 j a r en geheel complee t , wat 
IS u w p r i j s ' Te koop 50 K e n n e d y 
ha lve dollars , o n g e b r u i k t ook p 
s tuk Wat IS u w p r i j s ' Ook wel 
ru i len tegen be te re Neder l ze 
gels L Schape lhouman , 13098 
F r a n k l i n A v e , Mounta in View, 
California 94040 ( U S A ) 

Te koop Neder l . Indiè Nr. 33Db, 
de 80 C oranjerood zonder wa
t e r m e r k , ongebru ik t Wat is u w 
p r i j s ' 
Te koop gevraagd de oude re ze
gels van Canada g e b r u i k t en on
gebru ik t Br ieven m e t aanb ied ing 
worden gaa rne i ngewach t door 
L Schape lhouman , 13098 F r a n k l i n 
Ave , Mounta in View, California 
94040 ( U S A ) 

Zend t u my 100 to t 300 gelegen-
heidszegels van de gehele were ld 
- geen m a s s a w a a r - en u on t 
vang t van mij gelijke ca ta logus
w a a r d e (Michel) in ge legenhe ids -
zegels van Dui ts land Paul Sai 
ler 715 Backnang , Gel le r t s t r 3, 
DBR 

De sluitingsdatum 

voor het 

augustus nummer 

is gesteld op 26 juli 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

B B - -BB 
37 ct Koningin Juliana profiel nr 624 op bnefstukjes f 25,-

85 ct „ „ „ „ 633 
2'/, gid „ 635 

op pakketstroken 
5 gid „ .. profiel nr 636 
10 gid „ .. .. .. 637 
62 ct „ ., „ „ 629 
20 cc Leidse Universiteit .. 562 

Vrijblijvend op voorraad 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DE VRIES 
Internationale Postxegelliandel Amsterdam 

Postbus 312 - Tel. 5 57 90 - Postgiro nr. 123689 

per duizend 
per 100 gest 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 
„ 100 
.. stuk „ 

p fr 
„ 100 gest 

2,50 
, 2.— 
. 7,— 
■ 6,— 
.25,— 
, 2,— 

.75 ,— 

. 35 ,— 

BB BB 

X = ongestempeld 
Frankrijk 
152 f40 — 
169 60 — 
207' 42,— 
208- 82 50 
216 41,50 
Te koop gevraagd 
Ned & O G (met 
Postzegelhandel J 

No's cat Yvert All 
266/68" f 37,50 
270/74' 25,— 
292- 13,75 
294* 20,50 
299/300* 55 — 
301/02* 5 5 , -

verzamelingen gebruikt 
pri|s) 
C Renzen - Bergselaan 

e aanbiedingen vri|bli|vend 
Belsie 
293/98* 
308/14' 
326/32' 
377/383 
394/400* 

en ongebru 

f30,— 
30,— 
45,— 

132,— 
110,— 

kt 

225b - Rotterdam -

436' f25,— 
437' 26 — 
T.P. Journaux 
1/18 * 30,— 
19/36* 30,— 
37/40' 34 — 

Giro 48 17 79 



Z I C H T Z E N D I N G E N 
NEDERLAND en O.G., qebruikt en ongebruikt, voor beginners en ver-
gevordercJen (85/95%) 
BELGIË, gebruikt en ongebruikt, ook het oudere, vanaf 1863 ongebruikt In 
z z (45/60%) 
LUXEMBURG, gebr. en ongebr vanaf No 1 In z z , idem ongebr Dienst 
etc (35/50%) 
FRANKRIJK, gebr en ongebr . voor beginners en uiterst verqevorderden, 
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 verqevorderden, 
momenteel GEEN Bondsrep en Berli jn (45/55%) 
OUD-DUITSE STATEN voor beginners en vergevorderden zowel gebruikt 
als ongebruikt 
FRANSE KOL. voor beginners en vergevorderden, hoofdzakelijk vóór 1940, 
gebruikt en ongebruikt 
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 qebr en 
ongebr voor beginners en vergevorderden (35/55%) 
FINLAND, NOORWEGEN en ZWEDEN, voor beginners en verqevorderden 
na 1900 uitsluitend ongebruikt, voor 1900 gebr , uitsluitend voor zeer ver
gevorderden (40/55%) 
Portokosten zijn voor uw rekening, echter bij een uitname van f 25 — wordt 
u 10% korting verleend, idem bij een uitname van f 100,— 15% van alle 
bovengenoemde landen 

Wi l t u een zichtzending ontvangen, even een briefkaartje of u 
belt (02949) 377 

Wegens vakantie worden in de nnaand juli alleen schrifteli jke 
aanvragen in behandeling genomen 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
Binnenweg 13 G. L van Toor LOENERSLOOT 

KILO PAKKETTEN 
Finland '62 
Tsj -Slov Triomf 
Denemarken '64 
Gehele wereld 
Vi kg Spanje 

f 43,50 
„ 30,— 
„ 33,— 
„ 26,— 
„ 8,50 

Hongarije '65 ƒ 24,— 
TSJ-Slov Spec „ 19,— 
Noorwegen Luxe ,, 27,— 

'/j kg Spanje Sup. „ 12,50 

Alles vrijblijvend, porto extra 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 

Sunnamelaan 31 

HILVERSUM 

Giro 1700 Telefoon (02950) 1 43 23 

Van 9 juli tot 10 augustus 

wegens vakantie gesloten 
Alle nog lopende bestellingen zullen in augustus en september 

zonder uitzondering worden uitgevoerd 

Indien ze eventueel met meer voorhanden zijn, wordt dit aan 

de d ien t medegedeeld. 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel - Filatelistisch Bureau 
Juliana van Stolberglaan 192 - Den Haag 

Postzegelhandel „De Globe" vraagt te koop: 
Blok Kind 1965 (ongevouwen) 
de postzegelboekjes 1964 

Combinatie van 2 x 5 et -f- 6 x 1 5 et 
idem 1 0 x 7 et + 2 x 1 5 et 

Zomer 1956 
Zomer 1955 

Riebeeck 1952 
Zomer 1951 
Kind 1951 
Kind 1950 
Kerken 1950 

Snelle afwikkeling - Alleen posti 

ä ƒ 7 , -

è ƒ 5 , -
è ƒ 2 , -

ä ƒ 8,— 
ä ƒ 4 , -

ä ƒ 6,50 
ä ƒ 7 , -
è ƒ 5,50 
è ƒ 6,50 
è ƒ18,— 

ris zonder plakker 

KERKLAAN 4 - APELDOORN - TELEFOON (05760) 137 08 

VEILING IN AUGUSTUS 
Zaterdag 27 augustus a s wordt onze 39e postzegelveil ing 
gehouden 
De augustus-veilingen welke in vorige laren door ons 
werden gehouden, hadden steeds een gunstig verloop i 
Inzending van goed materiaal is nog mogelijk tot uiterl i jk 
30 jul i a s 
Belangrijke posten worden afgehaald! 
Laagste vei l ingkosten vlotte afrekeningI 
Veil ingcatalogus gratis 
CATALOGI 1967. Wij leveren u alle catalogi 1967 
Orders vanaf ƒ 2 0 — franco en f i latel ist isch gefrankeerd 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
DORDRECHT - TELEFOON (01850) 40733 DIEPENBROCKWEG 174 

278-81 
282-86 
287 

• • 
1 , — 
3,90 
0,25 

288-02b 9,— 
303 
304 
305-08 
309-10 
311 
312-13 
314 
315-16 
317-18 
319 
320 
321 
322 
323 
324-25 
326-30 
33 
332 
333 
334-37 
338-40 
341 
342-43 
343a 
344 
345-48 
349-51 
352-53 
354-55 
356-58 
359 
360 
361 
362-76 
368-70 
371-73 
374 

0,25 
1,50 
1 , — 
2,10 
0,60 
0,60 
0,60 
1,80 
0,90 
0,45 
0,60 
0,60 
0,90 
0,60 
0 60 
2,40 
0,60 
0,90 
0,60 
1,85 
1,80 
0,90 
1,85 

17,50 
0,90 
2,70 
3,60 
5,— 
4.75 
3,— 
1,80 
0,90 
0,90 
9,— 
3,60 
1,60 
1 , — 

Nummering 
Comp 
••f325 

oo 
1 , — 
260 
0,25 
1,75 
0,15 
0,10 
1 , — 
0,20 
0,25 
0 60 
0,20 
0,35 
0,40 
0,20 
0,20 
0,20 
0,60 
0,20 
0,5) 
2,40 
0,3) 
0,3) 
0,35 
1,85 
1,80 
0.40 
1 , — 

17,5) 
0,10 
2,70 
1,85 
3,75 
2,10 
1,60 
1,20 
0,50 
0,50 
0,40 
2,10 
0,65 
0,35 

375-77 
378 
379-81 
382-83 
384-87 
388-89 
390-92 
393 
394 
395 
396-98 
399 
400 
401-03 
404 
405-07 

F I N L A N D 
.. 

1,85 
0,90 
5,40 
3,— 
2.50 
3,— 
3,— 
0,90 
1 , — 
2,10 
5,— 
1 , — 
1 , — 
6,— 
1 , — 
2,50 

408-15a 6,— 
416 
417-19 
420 
421 
422-23 
424 
425 
426-28 
429 
430-32 
433-35 
436 
437 
438 
439 
439a 
440 
441-43 
444 

1 , — 
4,20 
2,— 

16,— 
1,50 
1 , — 
1 — 
4,50 
1 , — 
2,75 
2,— 
0,90 
0,90 
1,50 
7,— 

14,— 
1,75 
4,50 
0,90 

445-46 12,50 
447 
448-51 
452 
453 

Yvart •• = on 
ete verzameling Yvert 
,—. "^ f 1 7 5 , - . 

Wil verzorgen mancoliisten. 
catalog 
Vrager 

1 , — 
2,70 
1 , — 
1,25 

gebrul 
278-81 

o 

1,65 
o,;5 
4,20 
2 , -
0,25 
1 80 
2,75 
0 35 
0,35 
1 . — 
3.— 
0,30 
0,20 
3,— 
0,35 
2,25 
0 60 
0,35 
2,— 
0,90 

16,— 
0,70 
0,40 
o,;5 
2,40 
0.35 
2,— 
1 , — 
0,40 
0,10 
0 4 ) 
7 — 

14,— 
0,70 
2,40 
0,35 
2 — 
0,10 
2,10 
0,35 
0,40 1 

454 
455 
456 
457 
458-60 
461 
462 
463-65 
466 
467 
468 
469-70 
471 
472-74 
475 
476 
477-79 
480 
481 
482 
483-84 
485 
486-88 
489 
490 
491 
492 
493-94 
495 
496 
497 
498-99 
500 
501-02 
503 
504-06 
507 
508 
509 
510 
511 

« , ^ = gebrul 
tot en met UIT 

«« 
1,25 
1,65 
1,20 
1 , — 
4,25 
0,90 
2,40 
4,— 
1 , — 
1 . — 
1 , — 
3,— 
1,75 
3,25 
3,— 
1 , — 
3,25 
0,70 
1 , — 
1 , — 
1,25 
1,75 
2,50 
1 , — 
0,90 
0,90 
7,— 
2,— 
0,90 
0,90 
1 , — 
2,— 
0,75 
2,40 
0,75 
3,50 
1 , — 
0,20 
2,50 
0 70 
0,70 

<t 
uitgav 

zichtzendingen, alles op het 
1 AF A 1966 f 4,75 FACIT 1966 f 10,— 
te koop collecties losse nummers 

POSTZEGELHANDEL H E N R I KUIPERS 
Sumpel 27, Den Ham (O ) 

oo 
0,10 
0,10 
0,35 
0,35 
2,70 
0,35 
0,15 
3,— 
0,35 
0,35 
0.35 
1,75 
0,6) 
2,— 
0,10 
0,35 
2,— 
0,05 
0,4) 
0,40 
0,45 
0,1 ) 
1,80 
0,55 
0,35 
0,35 
7,— 
1 , — 
0,35 
0,35 
0,6) 
1.25 
0,30 
1,5) 
0,3) 
2,— 
0,3) 
0,05 
0,45 
0,3) 
0,30 

• • 
512-14 2,40 
515 0,60 
516 060 
517 0,60 
518 0,60 
519-21 1,50 
522 0,60 
523 0,60 
524 0,60 
525 0,60 
526 0,60 
527-29 2,— 
530 0,60 
531 0,60 
532-49 32,50 
550 0,75 
551-53 1,50 
554-55 1 , — 
556 1 , — 
557 0,70 
558 0,70 
559 0,70 
560 0,70 
561-64 4,— 
565 0,75 
566 0,90 
567 0,70 
568 0,70 
569 0,70 
lp 3 12,— 
lp 4 7,— 
lp 5-6 2,— 
lp 7 2,— 
lp 8 1 , — 
lp 9 7,— 

eo 1 
1.65 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
1 . — 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
1,50 
0,30 
0,30 

15,— 
0,40 
1,50 
0,60 
0,40 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
4,— 
0,40 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
3,— 
2,— 
1 , — 
1,20 
0,30 
3,— 

Autobuszesels t 
1-5 12,50 
6-9 3,75 
10-13 3,25 

12,50 
3,75 
3,25 

e. plus luchtposten autobus 1 

gebied Skandinavia Voorts i 



^^{ÖBEIIHJiéi 

Regelmatig grote internationaal gerichte veilingen 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

zeer importante 
eerste 
najaarsveiling 
Gezien het zeer vele materiaal hetwelk wij reeds voor deze veiling ontvingen, sluit de inzend
termijn, met het oog op de vereiste tijdige voorbereiding, 15 augustus a.s. 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING N.Y. 
Rokin 58 - Amsterdam-C - Tel. (020) 230261 en 

(020) 242380 

Eerstedagbrieven Suriname periode 1953-1955 
dringend te koop gevraagd! 

Catnr 
E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 

Luchtpost 
E Lp 1 

Cat prijs 
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, met opengesneden en met getypt of 
netjes geschreven adres Tevens te koop gevraagd eerstedag
brieven uit de periode 1924-1941 van Suriname Zo mogelijk 
zichtzending met uiterste vraagprijs aan mijn adres Aanbie
dingen zonder vraagprijs worden geretourneerd 

Postzegelhandei Hartog Okker 
FROBELSTRAAT 5111 . TEL (020) 19 00 23 - AMSTERDAM 18 
Wegens vakantie gesloten van 18 juli tot 8 augustus 

Detaillisten en wederverkopers! 
Gratis ontvangt u op aanvrage onze engrospnjslijst 
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, hiervan zichtzendingen 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 32 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

.leuchtturm" en „Secura-Falzlos" 
normaal met Hawid-stroken 

A L B U M S 
Nu ook: TSJECHO-SLOWAKIJE, 
GRIEKENLAND, PORTUGAL, 
SPANJE, JAPAN 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis - Amsterdam 9 - Telefoon 79 26 40 


