
NEDERLANDSCH 
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WA A R I N O P G E N O M E N 

DE P H I L A T E L I S l 

Ie JAARGANG No. 2 (so?) 



Gestempeld 
1199/1200 
1292/4 
1295/1302 
1368/75 
1432/3 
1822 
1851 
1897a/98 
191Ä/8 
1922 
1924/6 
1927/8 
1934 
1935 
1936 
1937 
1955/8 
1959 
1960 
1963 
1969/70 
1973/87 
1990/4 
1997 
2003 
2005 
2006 
2007 
2011 
2035/6 
2042 
2047/8 
2050 
2058 
2064 
2067 
2068 
2069/71 
2096 
2099 

Al le l zolang 

0,30 
0,50 
1,10 
2,50 
0,25 
0,15 
0,20 
0,30 
0,50 
0,15 
0,45 
0,65 
0,15 
0,20 
0,20 
0,20 
0,75 
0,25 
0,15 
0,15 
0,30 
2,25 
0,75 
0,35 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,25 
0,15 
0,35 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
1,50 
1,25 
0,15 
0,15 

voorraac 

Grote Hout i t raat tiO 

2100 
2113 
2163a/2165a 
2174/7 
2178/84 
2202/2212 
2229 
2231 
2232 
2233/36 
2364/5 
2375/2379a 
2404 
2413/14 
2431/3 
2497 
2503/4 
2505 
2506/7 
2508 
2509 
2512/13 
2514 
2515 
2516/18 
2520/4 

Ongettempeld 
2090C 
2090D 
2121/35 
2137 
2171 
2187 
2188 
2191/6 
2201 
2218 
2219/20 
2222/3 
2224/5 

strekt 

 Haar lem 

0'20 
0,15 
1 , — 
0,65 
2.50 
1,50 
0,45 
0,15 
0,30 
0,70 
0,30 
1,85 
0,15 
0,40 
1 , — 
0,35 
0,25 
0,20 
1,05 
0,15 
0,15 
0,30 
0,10 
0,35 
0,30 
0,80 

1 , — 
1 , — 
8,50 
0,50 
0,60 
0,80 
0,50 
2,75 
0,50 
0,50 
1,75 
0,75 
1,25 

2226 
2227/8 
2230 
2231 
2232 
2233/6 
2242 
2243/51 
2252 
2253/4 
2255 
2256 
2263 
2264 
2265 
2275 
2276/7 
2279 
2280 
2283 
2285/94 
2295/8 
2303/4 
2305/6 
2310/19 
2322/3 
2324 
2325 
2326 
2327/8 
2332 
2333/5 
2336 
2337/40 
2343 
2344 
2346/8 
2349 
2359 
2360 
2361 

RUSLAND 
0,40 
1,10 
0,50 
0,50 
1 , — 
2,75 
0,45 
5,— 
0,75 
0,75 
0,45 
0,45 
0,60 
0,55 
0,80 
0,45 
1,10 
1,10 
0,55 
0,45 
4,90 
1,75 
0,75 
1,10 
7,25 
1,10 
0,60 
0,60 
1,85 
1,10 
0,55 
1,75 
0,45 
3,— 
0,55 
0,55 
1,50 
0,45 
0,60 
0,55 
0,45 

2362 0,65 
2363 0,45 
2366 0,45 
2384/5 1,25 
2385a/87 2.— 
2388 0,30 
2389 0,30 
2390 0,30 
2391 0,30 
2392/4 1 , — 
2395 0,35 
2396 0,30 
2398 0,35 
2415/2421C 3,50 
2430 0,25 
2435 0,25 
2436 0,25 
2440 0,45 
2441 0,25 
2442 0,25 
2443 0,65 
2444/46a 1,25 
2447 0,35 
2454/5 0,40 
2463/5 0,65 
2469 0,25 
2470 0,35 
2472/7 1,75 
2481/3 0,90 
2489 0,25 
2490 0,30 
2492 0,25 
2495 0,30 
2496 0,55 
2500/2 2,25 
2503/4 0,65 
2508 0,35 
2509 0,40 
2512/13 0,95 
2514 0,30 
2515 1 , — 

2516/8 
2519/19a 
2520/4 
2527 
2528 
2534/5 
2537/8 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545/6 
2547/8 
2549 
2550/2 
2553/5 
2556/7 
2560/3 
2566/9 
2588 
2602 
2603 
2604 
2605/6 
2608 
2614/5 
2616/7 
2618/20 
2632/5 
2636/40 
2644 
2646 
2647 
2648/50 
2652 
2662/4 
2665 
2666 
2667 

POSTZEGELHANDEL DE 

0,90 
0,95 
1,45 
0,30 
0,30 
0,45 
0,55 
0,40 
0,40 
0,25 
0,35 
0,25 
0,25 
2,75 
1,50 
0,40 
3,— 
0,75 
1,10 
1,50 
2,— 
1,75 
0,40 
0,25 
0,30 
0,50 
0,25 
0,60 
0,65 
0,80 
2,45 
1,50 
0,45 
0,25 
0,25 
1,50 
0,25 
0,80 
0,25 
0,25 
0,30 

2694 
2696/7 
2698/2701 
2702/4 
2706/8 
2709/11 
2712/15 
2716 
2721 
2722/7 
2728 
2729 
2730/1 
2738/40 
2743 
2744 
2745 
2767 
2785/7 
2788/9 
2790/6 
2802/8 
id. onget. 
2813/8 
2819 
2828/33 
2834 
2835 
2836/42 
id. onget. 
2834/8 
id. enget. 
2849 
2850 
2851/5 
2856 
2857 
2858 
2859 
2860 
2861 

VRIES 

0,55 
1,25 
2,— 
0,80 
2,75 
0,80 
2,50 
0,30 
0,30 
1,90 
0,25 
0,25 
0,60 
1 , — 
0,25 
0,25 
0,35 
0,25 
0,80 
0,60 
5,— 
6,50 
6,75 
1,50 
0,25 
2,25 
0,25 
0,25 
3,25 
3 25 
3,50 
3,50 
0,25 
0,25 
1,20 
2,25 
0,20 
0,35 
0,20 
0,20 
0,20 

2667 
2868/71 
2872 
2873/5 
2877/8 
2880/4 
2885 
2888 
2889 
2892/6 
2899/2901 
2904/8 
29Ü» 
2914 
2915/6 
2930 
id. onget. 
2939/41 
2942 
2960 
2961 
2962/3 
2968/70 
2976/7 
2978 
2979/81 
2982 
2983/6 
2987 
2988/95 
2996/8 
2999/3000 
Luchtpost 
112 
114 
115/7 

Blok 
32 
34 
38 

Bestellingen boven f25,— 

Tel. (02500) 2 12 41  Giro 

0,20 
1 , — 
0,20 
1 , — 
0,40 
1,85 
0,20 
0,20 
0,35 
2,25 
1,50 
3,— 
0,30 
0,20 
0,70 
0,85 
1,25 
2,— 
0,50 
0,30 
0,30 
0,80 
1 , — 
0,35 
0,30 
0,60 
0,35 
0,80 
0,20 
2,75 
0,70 
0,65 

0,80 
0,60 
2,75 

3,75 
6,25 
6,25 

franco I 

43 73 30 

UIT ONZE NIEUWE PRIJSCOURANT: 
N E D E R L A N D 
1 j . PI. V 
ong. z.g. 175,— 
1 gebr. 18,50 
2 gebr. 20,— 
3 gebr. 100,— 
4 ong. 
or. gom 150.— 
4 ong. 
z. gom 75,— 
27* 170,— 
28» 120,— 
45B» 289,— 
80« 590,— 
100B* 127,50 
101* 580,— 
105* 80,— 
L U C H T P O S T 
12/13' 215,— 
12/13° 105,— 
N E D . I N D I Ë 
1 * or. gom 165.— 
1*1 . gom 85,— 
260* mwm. 

260,— 
280* 80,— 
287* 255,— 
2 8 9 " 215,— 

B R A N D K A S T 
1/7** 175,— 
1/7* 160,— 

C U R A C A O 
75/81 • 220,— 
104/20^ 
135A»' 
136A*< 
179/81' 

237,50 
90,— 
72,50 

230,— 

230/33** 167,50 
230/33* 155,— 
L U C H T P O S T 
1/3* 105,— 
18/25** 180,— 
26/40** 85,— 
26/40* 77,50 
41/44** 41,50 
82/88* 480,— 
83* 20,— 
84* 40,— 
86* 70,— 
87* 120,— 
88* 125,— 
PORTZEGELS 
34/43** 120,— 
S U R I N A M E 
22** 
34/36** 
60/64° 
103C* 
104/10* 
195/96** 
197/99** 
202/05** 
229/38** 
239/43** 
280/83** 
280/83* 
309/11** 
312/15** 

0,85 
55,— 

200,— 
47,50 

235,— 
26,50 
36,75 
40,— 
22,50 

110,— 
52,50 
45,— 
40,— 
20,— 

L U C H T P O S T 
8/14 D.O.X. op 
brief gek. 315,— 
15** 3,25 
16** 12,25 
17** 17,50 
18** 550,— 

Dit is slechts een greep uit onze 
prijslijst, hierin komen uiteraard 
ook voor de goedkopere series. 

Z I C H T Z E N D I N G E N : 

Wij hebben een uitgebreide voorraad zicht

zendingen van: 

Neder land & O . G . gebruikt en ong. 

België en Congo enz. idem 
Luxemburg, Vaticaan, Israel, Duitsland, Oost

WestBerti jn. 

Vergd. Europa, Vergd. Naties. 

Diverse andere landen in beperkte mate zo

als: Roemenië to t 1945, Joegoslavië enz. 

Een proefzichtzending ontvangt u gratis op 
aanvraag, heen en terugporto worden door 
ons betaald. Gelieve referenties op te geven. 

Alles gelieel vri jbl i jvend, levering zolang de voor

raad strekt. Zendingen beneden f 30,— f 1 , — extra 
port i en administratiekosten. 

* * = postfris zonder plakker; * = ong. met p i . ; 

° = gebruikt. 

D i t is slechts een greep uit onze prijslijst. O p 
aanvraag word t u deze gratis toegezonden. 

INTERPHILA 

19** 
20/22** 
24/26** 

ENGROS 

90,— 
38,50 
50,— 

A A N B I E D I N G 
PER 10 

300/04° 
313/17° 
318/22° 
327/31° 
357/73* p.l 
374/78** 
392/96** 
397/01** 
423/27** 
p. 100 
428/42** 

26,— 
19.50 
47,— 
30,— 
42,50 
38,50 
18,— 
6,75 

36,50 
36,— 

443** p. 100 3,75 
444/48** 
449/53° 
454/59** 
454/59» 
495/99° 
500/03° 
508/12° 
544/48° 
549** 
582** 
685/89** 
697/98** 
709** 
710/11** 
712/16** 
717/18** 
724/25** 
726/27** 
742/43** 
749/53** 
754/55** 

4,50 
16,— 
17,50 
16,— 
12,50 
16,— 
13,50 
27,— 
3,50 
4,50 

42,50 
1 * , — 

2,75 
5,50 

30,— 
5,50 

17,— 
6,50 

15,50 
36,— 

3,50 

756/60»* 
761/62** 
763/67** 
768/70** 
771/73** 
774/75** 
776/80»* 
781/82** 
783/87** 
788** 
794/98** 
799/800** 
801/05»» 
806/09» • 
810** 
811/14»» 
811/14° 
815/16»» 
817/18»» 
819»» 
826/27»» 
828»» 
829/33*» 
834»* 
835/37** 
838** 
839/40** 
841/45** 
841/45° 
846/47** 
848/52** 
848/52 ° 
853** 
854** 
855/56** 
857** 
Luchtpost 
10** 
1 1 * * 

26,— 
7,50 

26,— 
13,— 
25,— 

* ■ — 
25,— 
7,— 

33,— 
15,75 
16,75 
8,50 

15,50 
7,— 
1,85 

11,— 
9,75 
5,— 
7,50 
2,25 
4,25 
2,50 

16,50 
2,— 
7,— 

11,— 
6,75 

14,50 
12,50 
4,50 

1Ó — 
13,— 
80,— 

2,— 
9,— 

1 5 , 

2,— 
1,25 

NieuwGuinea 

57/60** 
61/62** 
63/66** 
69/72** 
73/74** 
75** 
76/77** 
78/81 • • 

32,50 
17,50 
19,50 
1»,— 
9,— 
7,25 

10,— 
1 1 , — 

Ned. Antillen 
158/63** 
253/54** 
257** 
261** 
269** 
270** 
271/74** 
297** 
303** 
304/06** 
307/10** 
311/13** 
314** 
315/17** 
318/21** 
322** 
330/32** 
333** 
334/35** 
336** 
337** 
343** 
344** 
347/50** 
351** 
352** 
355/57** 
364/67*» 
368** 
369*» 
370** 

30,— 
20,— 

5,— 
4,75 
4,75 

12,75 
47,50 
4,75 
6,50 

19,— 
30,— 
22,— 
6,— 

47,50 
35,— 

7,75 
31,50 
14,— 
17,50 
7,50 
5,50 
7,— 

20,— 
30,— 
7,— 
7,25 

13,50 
27,— 
6,— 

11,25 
6,— 

Voorts vele andere series engros voorradig, prijs op aanvraag 

Postbus 8034, Den Haag. Postgiro 47 53 38. 
Kantoor: Sterrenoord 48, Den Haag. Bank: H o l l . Bank Unie , Den Haag. 



G E H E E L G R A T I S ! ! 
Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
100 RUSLAND, GROOTFORMAATZEGELS, mooi sortiment, slechts f 7,45 
500 RUSLAND, GROOTFORMAATZEGELS, allemaal geheel complete 

series, een gigantische cataloguswaarde, een prachtig en kleurrijk geheel f 54,— 
754 RUSLAND, GROOTFORMAATZEGELS, wederom allemaal geheel 

complete series, 'n niet te becijferen cataloguswaarde, veel Sport, 
Olympiade, Dieren, Bloemen, Luchtpost enz enz Winkelwaarde f300,
Bij ons gaan ze weg voor f 99,— 

50 RUIMTEVAART, het nieuwe verzamelgebied, slechts f 5,95 
100 RUIMTEVAART, waarbij zeer zeldzame zegels bij ons slechts f 13,95 
200 RUIMTEVAART, weer voorradig f 39 ,— 
300 RUIMTEVAART. Leg thans de basis voor een prachtige ruimtevaart

collectie, een modern thema tegen een ouderwets lage prijs' f 6 5 , — 
25 SALVADOR, slechts f 2,25 
50 SALVADOR, voor de kenners f 4,50 
50 SAN MARINO, weer allemaal Grootformaatzegels Zeldzaam koopje' f 3,95 

100 SAN MARINO, ,,Postfris" en bijna allemaal grootformaatzegels f 11.96 
500 SCANDINAVIË, een lust voor het oog, met veel moeite bij elkaar ge

bracht, slechts enkele pakketten leverbaar f 17,50 
100 SPANJE, aardig pakket, alleen bij ons'Weggeefprijs f 1,95 
100 SPORTZEGELS, meest postfris, ENORM' Slechts f 5,25 
200 SPORTZEGELS Waarom elders veel geld betalen' Bl| ons f 12,95 
300 SPORTZEGELS. Een pakket van enorme waarde waarbij wederom niet 

op cataloguswaarde werd gelet, ze gaan weg voor slechts f 22,50 
100 TSJECHOSLOWAKIJE GROOTFORMAATZEGELS' Bloemen, Dieren 

enz enz f 4,95 
250 TSJECHOSLOWAKI]E GROOTFORMAATZEGELS' Bloemen, Dieren, 

Sport, met vele schaarse waarden, dit is beslist het mooiste pakket dat 
WIJ ooit tegen een dermate lage prijs hebben aangeboden! f 12,50 

100 TSIECHOSLOWAKIIE, gaan de deur uit voor f 1,95 
200 TSJECHOSLOWAKIJE, veel bijzondere zegels f 3,95 
300 TSJECHOSLOWAKIJE, heel erg veel bijzondere zegels,'n koopje f 7,95 
500 TSJECHOSLOWAKIJE, waaronder veel grootformaat, mooi pakket f21,95 

1000 TSJECHOSLOWAKIJE, iets aparts, alweer bijna 'n land compleet on
telbare herinneringszegels' f 79 ,— 

100 TURKIJE, 'n mooi pakket voor zeer lage prijs f 2,25 
300 TURKIJE, alleen bij ons' een bijzonder pakket voor f 10,95 
500 TURKIJE, zeldzaam mooi, 'n sprookje gelijk f24,95 
25 URUQUAY, gaan weg voor f 1,50 

200 URUQUAY, 'n gigantisch geheel met bijzonder fraaie zegels f 12,95 
100 U S A , met veel grootformaat gedenkzegels f 3,25 
100 U S A , ALEEN grootformaat gedenkzegels, prachtig' f i,95 
200 U S A , met veel grootformaat gedenkzegels f 9,95 
200 U S A , ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels' f 16,95 
50 VATICAAN, ontzettend schaars' Mooi postfris goed Vele zegels met 

afbeelding van de Paus Over 'n jaar het driedubbele waard' Slechts f 14,95 
Dit IS werkeli jk UNIEK' Wat een pracht bezit 

500 WERELD, een buitengewoon aardig sortiment' Nu slechts f 3,95 
500 Pracht platenzegels van de gehele wereld Bijzonder geschikt om veel 

geld te verdienen (boekjes plakker enz) Slechts f 17,50 
500 ZUIDAMERIKA. Dit kunt u blindelings kopen, ze gaan weg voor f23,95 
100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zéér veel gelegenheids

zegels met Pro Juventute' f 7,95 
200 ZWITSERLAND. Zeer veel gelegenheidszegels, veel Pro Juventute' 

'n mooi bezit f 27,95 
100 ZWEDEN, zo lang het nog kan voor slechts f 2,95 
400 ZWEDEN, een PRACHTPAKKET, toch maar bij ons f33,95 

% kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat! f 12,50 

'/, kilo 
/ . k'lo 
V, kilo 
7> kilo 

/ , kilo 

/ , kilo 

'/■ kilo 
'/, kilo 

50 gram DENEMARKEN, bankpost, allemaal grootformaat Prachtig f 
/ , kilo DENEMARKEN, MODERN GOED mét plaatjeszegels f 

ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern f 
FRANKRIJK, modern goed, met grootformaatzegets' f 
HONGARIJE, poststroken van de regering, met grootformaat! f 
IERLAND, van de Missie, wat *n rijk sortiment met vele grootfor
maatzegels! 'n koopje f 

y^ kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 
50 gram ISRAEL, bankpost met regenngsstroken, gemengd, zeer veel avon

tuur met veel mooie grote zegels' f 
1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel

dadigheid f 
NOORD IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 
heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 
NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht 
Veel gedenkzegels Kleine voorraad f 
SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 
GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Vele landen, veel 
avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE'idem vele landen, veel 
avontuur f 

50 gram U S A , bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 
met zeer vele vondsten' Gaan weg ä f 

% kilo U S A , enorm veel gedenkzegels erbij Dit zijn werkelijke ,,goud
mijntjes"' 

% kilo WESTDUITSLAND, met iets van de OostZone, mèt gelegenheids
zegels 

DROOMPARTIJ, ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 
vlinders, torren, kevers, vissen enz enz Zéér grote winstmogelijk
heden 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meest grootformaat, dieren, bloemen, sport enz 
Deze partijen gaan weg voor slechts 

GIGANTPARTIJ, liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest groot
formaat' Elke koper ontvangt gratis de compl serie van 24 waarden 
Aziatische Speten, van Indonesië, per partij slechts 

GOLIATHPARTIJ „DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal 
Ruim f 100,— handelswaarde' Slechts 

1000 WERELD, buitengewoon laag in prijs, 'n koopje' 
2000 WERELD, wat 'n waardevol pakket met mooie zegels! 
5000 WERELD, commentaar overbodig. Wat 'n collectie' 

4,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 

12,50 
12,50 

9,95 

13,95 

12,50 

12,50 
12,50 

12,50 

24,50 

6,95 

12,50 

12,50 

27,50 

12,95 

16,90 

25,— 
11,95 
27,50 
99,— 

400 N E D E R L A N D  N E D I N D I Ë en I N D O N E S I Ë , ran pracht van 'n 
samenstelling met veel bijzondere en postfrisse zegels; 'n koopje f 14,9S 

500 N E D E R L A N D  N E D . I N D I Ë  I N D O N E S I Ë  N I E U W G U I N E A 
 S U R I N A M E ! zeer mooi pakket voor een buitengewoon lage 
prijs f 27,S0 

625 tot 650 zegelsl Dit zijn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N I ! 
schitterend goed van N E D E R t A N D E N DE OVERZEESE 
RIJKSDELEN, u vindt o.a. N E D E R L A N D , gebruikt en onge
bruikt, veel weldadigheid, N E D E R L A N D S I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , 
N I E U W  G U I N E A , N E D . A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I 
N A M E l Elke partij heeft minstens een cataloguswaarde van 
f 125,—. De winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten bedragen, 
maar nu betaalt u slechts f 45,— 

Postzegelhandel H. FIORANi ' n postaegettntênic ? Dan tuuar F'MOMtAJVMI 
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Wij zijn kopers van verzamelingen, engros partijen 

JAC. ENGELKAMP  Spuistraat 301  Amsterdam 
Giro 312696 Telefoon 23 09 98 

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

P.S. Populair 
formaat 12 x 23y2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,50 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,15 

P . O . I formaat 16 x 25*72 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,90 
Losse etuis, per stuk f 0,25 

P , Ö . I I formaat 30y2 x 25y2.cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis f 9/90 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,50 

P C I I I formaat'35 x 25y2 cm, 15 etuis voor 90 covers 
a w . I l l Prijs, inclusief etuis f 12,90 

Losse etuis, per stuk f 0,65 
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DE AMPHILEX-ZEGELS 
''0'i''^''\/'€.7wArwn^'^y?W'^' " ^ r ' ^ n^„, ji ~^. 

De drie bijzondere frankeerzegels, die PTT ter gelegenheid van AMPHI-
LEX 67 van 8 tot en met 21 mei uitgeeft, verschijnen in plaatdruk in twee 
kleuren. Raster en belettering zijn in zwart; de kleur van de gereprodu
ceerde zegels van 1852, 1864 en 1867 benadert enigszins die van de oor
spronkelijke zegels. De 20 cent is dus zwart en blauw, de 25 cent zwart 
en rood en de 75 cent zwart en donkergroen. 

De zegels worden gedrukt in velletjes van 2 x 5 = 10 zegels. Boven en 
onder de zegelrijen komt een randschrift in het lettertype „Magere Folio" 
in kapitaal (hoofdletters). 

Boven de zfegels staat: 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

eronder: 
R.A.I.GEBOUW AMSTERDAM 11 MEI-21 MEI 1967 

Bij afgifte van het daarvoor bestemde deel van het toegangsbewijs voor 
de Amphilex kan men één serie AmphUex-zegels kopen- De toegangs
bewijzen (met coupons) zullen binnen afzienbare tijd in voorverkoop ver
krijgbaar zijn bij het Secretariaat van de Amphilex en bij een aantal 
postzegelhandelaren. Nadere mededelingen omtrent het tijdstip en de 
wijze van bestelling volgen in het maartnummer. Tijdens de uitgifte-
periode zullen ook de 228 belangrijkste postkantoren toegangsbewijzen 
(met coupons) voorhanden hebben. 

In enkele dagbladen verschenen over de verkoopmethode van de 
Amphilex-zegels kritische notities; ook in verzamelaarskringen werden 
bezwaren tegen deze „koppelverkoop" beluisterd. Uit deze kritiek blijkt 
enig gebrek aan inzicht in de aard van een internationale postzegelten
toonstelling. 

In de eerste plaats is de combinatieverkoop van entreebiljettten en 
bijzondere zegels allerwegen gebruikelijk; in de tweede plaats zou zonder 
de hieruit voortvloeiende financiële medewerking van de verzamelaars 
een internationale filatelistische tentoonstelling in een klein land als 
Nederland volslagen onmogelijk zijn. 

Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Beheer stelt zich dan ook ten 
aanzien van de gevolgde verkoopmethode geheel achter PTT en Amphilex-
comité. 
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EERSTE EMISSIE NEDERLANDS-INDIË (12) J F. cieij 

De getande zegel Nederlands-Indië, nummer 2 
De eerste zegel van Nederlands-Indië was evenals de 

emissie 1852 van Nederland ongetand. 
In een rapport van 30 juli 1861 van de Hoofd-Directeur 

der Posterijen mr. J. Pols aan de Minister van Financiën 
wordt voor het eerst gesproken over „het doorboren der 
vellen (Nederlandse) postzegels met gaatjes, om de afschei
ding van elke zegel gemakkelijk te maken". ') Het heeft 
tot mei 1864 geduurd eer de eerste getande zegels van de 
tweede emissie in Nederland verschenen. Kort tevoren — 
op 1 april 1864 — waren in Nederlands-Indië, na een voor
bereiding van ongeveer twee jaren, de ongetande zegels in 
omloop gekomen. Naar het voorbeeld van de Nederlandse 
postzegels wilde de Minister van Koloniën ook de perfora
tie voor de Indische zegels invoeren. 

Op 15 oktober 1864 schrijft hij aan het Munt-College: 
„Ten vervolge op mijn schrijven van 8 April 1863 lett. AAZ, 

N4, en in verband met dat van 19 Junij 1863, lett. 
AAZ^ N16, - heb ik de eer Uw Collegie te verzoeken, nog
maals eene hoeveelheid van vvjfduizend vellen, (500.000 
stuks) postzegels te willen doen vervaardigen voor de dienst 
in Ned. Indie. 

Gaarne verneem ik, wanneer daarover ter verzending 
zal kunnen worden beschikt.-

Ik verzoek tevens Uw Collegie, mij te willen melden, of 
de aanmaak van het nu verlangde half millioen stuks zou 
worden vertraagd indien die, evenals de sedert eenigen tijd 
alhier in omloop gebragte postzegels, van een getanden 
rand wierden voorzien, en met welk bedrag de kosten van 
aanmaak dientengevolge zouden vermeerderen". 

Op 25 oktober 1864 antwoordt het Munt-College hierop: 
„ . . . . Met betrekking tot het tweede gedeelte van Uwe 

hiervoren gemelde missive kunnen wij U.E. melden dat de 
vervaardiging van de verlangde 500.000 stuks postzegels 
niet vertraagd zal worden, bij aldien zij even als thans de 
postzegels voor Nederland worden doorboord; de kosten 
voor deze bewerking zullen de gewone uitgaven voor de ver
vaardiging met 10 cents per 1000 stuks verhoogen, en alzoo 
voor de verlangde hoeveelheid eene uitgave van ƒ 50,— vor
deren. . . . " 

En op 3 november 1864 komt van de Minister van Ko
loniën het bericht: 

„ . . . . Ik wensch overigens Uw Collegie te verzoeken, wel 
den noodigen last te willen geven opdat die postzegels tegen 
de opgegeven prijsverhooging van 10 cent per 1000, worden 
doorboord." 

Opmerkelijk is dat te zelf der tijd ook van Indië uit werd 
gewezen op het nut de zegels van „gecarteleerde" randen 
te voorzien. In een brief van februari wordt daarvan ge
waagd, doch toen was de perforatie van de vellen Indische 
zegels al door de Minister van Koloniën aan de Munt 
opgedragen en zelfs gedeeltelijk tot uitvoering gekomen. 

De perforatie werd aangebracht met de enige aan 's Rijks 
Munt aanwezige I2V2 : 12A-kam, waarmee ook de vellen 
zegels van de tweede emissie en de oudste oplagen van de 
derde emissie Nederland werden geperforeerd. Voor andere 
Indische zegels is deze kam niet meer gebruikt. 

Gatsonides ^)') heeft al in 1918 aangetoond en in het 
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië her
haald — ook Bernsen •*) wees er in 1965 nogmaals op — dat 
de aanduiding 12V2 : 12 onnauwkeurig is. Gatsonides be
rekende dat de „waterpasse"-perforatie gemiddeld 12,7 is 
en de verticale negen maal 11 3/4 tegen slechts twee maal 
12. 

De werkelijke aanduiding voor de kam behoort dus te 
zijn 12 3/4 : 11 3/4. De benaming 12V2 : 12A is in de Neder
landse filatelie echter zo ingeburgerd dat ik meen deze voor
lopig te moeten handhaven. Mogelijk kunnen andere filate
listen hierover in de kolommen van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie eens hun gedachten neerschrij
ven. De Bondsdocumentatiedienst kan dan te zijner tijd hier
over een eindbeslissing nemen. 

De toevoeging van een A — niet iedereen blijkt hiervan 
op de hoogte te zijn — is ter onderscheiding van een latere 
kam 'I2V2 : 12B (de onregelmatige kam, waarbij de tanding 
IIV2 : 12 voorkomt) en een 12V2 : 12C-kam. 

Tegenwoordig worden aan ontwerper en graveur van post

zegels nauwkeurig de maten van de te vervaardigen post
zegels opgegeven. Dit in verband met de later aan te bren
gen perforatie. 

Voor de Indische zegel vellen, die oorspronkelijk ongeper
foreerd waren, was slechts één kam ter beschikking. Even
als dit bij de zegels van de tweede emissie van Nederland 
het geval was waren de zegelbeeiden van de Indische post
zegels eigenlijk te breed voor de aanwezige kam. Het gevolg 
is geweest, dat bij vele zegels de zijdelingse perforatiega-
ten gedeeltelijk in het zegelbeeld liggen. En bij goed gecen
treerde exemplaren raken de gaten bijna de kaderlijnen. 

Over de I2V2 : 12A-kam is uitvoerig gesproken in het 
hoofdstukken „Perforatie" van het boek „Emissie 1864" '). 
De naam „Eerste emissie Nederlands-Indië" 

Bij de inleiding van deze artikelenreeks is al gezegd, 
dat de aanduiding „Eerste emissie Nederlands-Indië" een 
bij de filatelisten niet-gebruikelijke is. In de Speciale Cata
logus van de postzegels van Nederland en Overzeese Rijks
delen wordt door de hoofden „1864, Koning Willem III, on-
getand" en „1868, Koning Willem III, getand" — beide, 
gelijk bij alle andere emissies, gevolgd door een afbeelding 
— gesuggereerd dat we met twee verschillende uitgiften 
te doen hebben. 

Naar mijn mening behoren de twee zegels echter tot één 
emissie. Ze dragen immers hetzelfde zegelbeeld en zijn van 
dezelfde plaat gedrukt. Ze verschillen slechts door de 
scheidingsmethode van de zegels. De ene is ongetand en de 
andere getand. De perforatie van de vellen is tijdens de 
normale produktie door de Minister van Koloniën verzocht, 
nadat de postzegelfabriek aan de Munt de beschikking had 
gekregen over een perforeermachine. Theoretisch gespro
ken had, wanneer de Munt een tweede, beter passende kam 
had aangeschaft, ook nog een andere perforatie aange
bracht kunnen zijn. Deze theoretische perforatie zou even
eens om praktische redenen zijn toegepast, maar evenmin 
een nieuwe emissie hebben betekend. 

Bovenstaande is ter motivering van de titel „Eerste 
emissie Nederlands-Indië". 

/. Gedecentreerde zegel. 2. Gecentreerde zegel 
De perforatiegaten vallen De perforatiegaten raken 
in het zegelbeeld. bijna de linker en rechter 

kaderlijn. 

De getande blauwe proef 
Merkwaardig is dat in het uitvoerige Muntarchief geen 

enkele aanwijzing is gevonden over deze mooie blauwe 
proef. In de literatuur wordt hij echter vaak genoemd en 
— naar ik meen terecht — als een tandingproef beschouwd. 

Zo lezen we in het Handboek der Postwaarden van Neder
landsch-Indië ' ) : 

„Een vel der blauwe kleurproeven werd als proef vooraf 
getand met de eenige, toen aan den Munt in gebruik zijnde 
kam-tandingmachme, die ook de zegels van deze uitgifte 
verder I2V2 x 12 getand heeft." 

Niet vermeld is, waar men de gegevens heeft gevonden. 
Waarschijnlijk heeft men van de plaat één (of enkele) 

vellen in een afwijkende kleur gedrukt, om te kunnen vast
stellen of de kam voor de Indische zegels gebruikt kon wor
den. Om deze vel(len) als proef te kunnen beoordelen, die 
niet met vellen postzegels verward mochten worden heeft 
men ze waarschijnlijk in een van de postzegels afwijkende 
kleur gedrukt. Deze kleur is ongeveer die van de 5 cent
zegels emissie 1864 van Nederland. 

Invoering der getande zegels 
Uit het jaarverslag van de Nederlands-Indische Poste-
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rijen van 1865 blijkt, dat in februari van dät jaar „de post
zegels type 1864 getand zijn ontvangen, evenals dit reeds 
in andere landen gebruikelijk was". 

Er is geen «officiële datum waarop deze zegels in gebruik 
zijn genomen. Men kan zonder meer aannemen, dat men 
de getande zegels pas mocht verstrekken, nadat de voor
raad ongetande zegels was "verkocht. Dit tijdstip zal van 
kantoor tot kantoor nog verschillen. 

Men kan de tijd van invoering der getande zegels bena
deren door per kantoor de oudste op de zegels gevonden 
data te noteren en eveneens de laatste data van het ge
bruik der ongetande zegels. Wat dit laatste betreft moeten 
we natuurlijk rekening houden met het gebruik van „thuis-' 
voorraden" nadat de getande zegels al aan de loketten 
werden verstrekt. 

Tot 1935 werd algemeen aangenomen dat 1868 het jaar 
van invoering der getande zegels was. In het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie ') vinden we echter het volgen
de bericht: 
„De vroegste datum van Indië nr. 2 

Over het zegel Ned.-Indië nr. 2 (Willem III en face, ge
tand) staat in het Handboek, deel I, op blz. 19 vermeld: 
„Hoewel volgens het Indisch- jaarverslag van 1865 de ze
gels in dat jaar „getand" zijn ontvangen, is de tijd van in
gebruikneming der getande zegels niet met zekerheid vast 
te stellen. Ons zijn nog geen zegels bekend met leesbare 
afstempeling van vóór 1868". 

De heer Calicher te Batoe deelt ons mede, in het bezit 
gekomen te zijn van een exemplaar van die zegel met een 
heel duidelijke afstempeling van Muntok, 16 augustus 1867." 

Ook in de Philatelist )̂ vinden we een soortgelijk bericht. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie') wordt en
kele maanden later een nieuwe melding van een stempel 
1867 op een getande zegel gedaan: 
„De 10 cent nr. 2, 1867: 

De heer Calicher te Batoe, die ons eenige maanden gele
den berichtte, een zegel van Indië nr. 2 (de 10 cent rood, 
getand) met afstempeling van 1867 gevonden te hebben (tot 
dusver werd 1868 als jaar van uitgifte aangenomen), schrijft 
ons dat zich in de verzameling van de heer Beer van Din-
stee te Malang een tweede exemplaar bevindt met het jaar
tal 1867 in de afstempeling. Dag en maand van het stempel 
zijn helaas onleesbaar." 

De filatelisten in Indië zitten echter niet stil en gaan de 
zaak onderzoeken. Al spoedig vinden we in het Postzegel
blad voor Indië '") : 
„Indië 1 en 2 

Eenige maanden geleden kwam in het Ned. Maandblad 
voor Philatelie een mededeeling voor dat onze no. 2 gevon
den was met een stempel van een jaar vroeger dan volgens 
de algemeene opvatting deze zegels in Indië zouden zijn 
aangekomen. Verder vernamen wij van enkele verzame
laars dat onze no. 2 momenteel zoo goedkoop wordt aange
boden en ook verkocht. Het gelukte ons zoo'n goedkoop 
aangeboden exemplaar in handen te krijgen. Het zegel is 
ongetwijfeld echt, m a a r . . . . is niet no. 2 doch no. 1, vrij zui
ver nagetand doch voldoende verschillend met de echte per
foratie om het onderscheid te constateeren. De mogelijk
heid is niet uitgesloten dat het gemelde zegel met vervroeg
de afstempeling dezelfde oorsprong heeft. Voor onderzoek 
is het voldoende het nagetande zegel op een echte te plaat
sen, men ziet dan de vormverandering in de t and ing . . . . " 

En in het volgende jaar vinden w e " ) : 

„Nogmaals de No. 1 en 2 Ned. Indië 
Men zal zich herinneren dat wij op pag. 112 van den vori

gen jaargang twijfelden aan de echtheid van Indië No 2 
met een stempel Muntok 1867, waarvan het voorkomen 
was gemeld aan het Ned. Maandblad voor Philatelie. De 
eigenaar van dit zegel was zoo vriendelijk ons dit exemplaar 
toe te zenden, waarui t inderdaad bleek dat onze twijfel niet 
ongegrond was. Het zegel was op zeer onhandige wijze na-
getand, vermoedelijk om de No. 1 als de veel duurdere No. 
2 te verkoopen. 

Wij vernamen verder dat dit zegel uit Londen afkomstig 
was, doch het is ons bekend dat deze zegels ook in vrij 
groote hoeveelheid uit Holland geïmporteerd werden. Wij 
verwijzen naar ons artikel over tandingen in dit nummer en 
bevelen de verzamelaars aan, alvorens tot den aankoop 
van dit zegel over te gaan, even een tandenmeter te gebrui

ken. Meestal is dit voldoende om zich voor een „koopje" 
te vrijwaren. Intusschen is de kwestie, of de No. 2 inder
daad vóór 1868 uitgegeven werd, nog niet opgelost " 

Alles is slechts een storm in een glas water geweest. Het 
jaar 1868 kon als jaar van invoering in ere worden her
steld. 12) 

Hieronder volgt thans een (voorlopige) lijst van verschil
lende postkantoren met vermelding van de laatst-bekende 
datering op een ongetande zegel en de vroegste datum op 
een getande. Scherpere dateringen worden gaarne ingewacht. 

Eerste datum no. 2 

18- 7-1868 
20- 4-1870 
12- 8-1869 
20- 8-1870 
14-11-1868 

28- 4-1869 
20- 4-1869 
24- 2-1869 
14- 5-187? 

20- 2-1869 
4- 7-186? 
5-10-1869 
21- 9-1868 
12-10-1869 
22- 5-1869 

20- 1-1870 
17- 4-1869 
15-10-1868 

26- 2-1869 

26-12-1868 
4- 2-1869 

21- 4-1869 
25-10-1869 

8-10-1869 
25-11-1869 

28- 4-1870 

11- 4-1872 

8- 9-1870 

Uit deze lijst, die beslist nog voor verbeteringen vatbaar 
is, zijn toch wel enkele voorlopige conclusies te trekken. 

Het blijkt, dat niet zoals men zou verwachten de grotere 
postkantoren eerder begonnen zijn met de verstrekking van 
getande zegels. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in 
de grotere voorraden van ongetande zegels op deze kan
toren. 

De vroegste datum van gebruik van de getande zegel is 
18-7-1868 in Bandjermasin, dus pas in de tweede helft van 
1868. Van vele postkantoren ligt deze zelfs in 1869. Het is 
dus wel zeer onwaarschijnlijk dat de getande zegel al in 
1867 is gebruikt. 

(wordt vervolgd). 

A m b a r a w a 
A m b o i n a 
An je r 
B a n d j e r m a s i n 
B a n d o n g 
B a n j o e m a s 
Ban joewang i 
B a t a v i a 
Benkoe len 
Besoeki 
Bu i t enzo rg 
Cher ibon 
Djok joka r t a 
Gr issee 
Ked i r i 
Mad ioen 
Mage lang 
M a k a s s a r 
M u n t o k 
N g a w i e 
P a d a n g 
P a l e m b a n g 
P a m e k a s s a n 
P a s s o e r o e a n 
P a t j i t a n 
P a t t i e 
P e k a l o n g a n 
Poe rwored jo 
Probo l ingo 
R e m b a n g 
R i o u w 
Sala t iga 
S a m a r a n g 
S e r a n g 
Soe rabaya 
S o e r a k a r t a 
S u m e d a n g 
Tegal 
T e r n a t e 
TüTior 
T j a n d j o e r 
T j i l a t j ap 
Toeban 

L a a t s t e d a t u m no. 1 
23- ?-1868 
10- ?-1867 

4- 7-1868 
6-10-1867 

19-10-1868 

23- 7-1868 
16-10-1868 
3 1 - 3-1865 

19- 2-1868 
15- 5-1868 
20- 1-1869 
27- 1-1868 
15- 2-1869 
3 1 - 1-1867 
13- 7-1867 
10- 6-1868 
17-11-1867 
15-12-1868 
4 - 1-1868 
9-12-1868 

19- 8-1867 
17-11-1868 
8- 7-1868 

26- 1-1869 
29- 1-1868 
15- 8-1868 
23- 6-1868 

2-12-1869 
10- 6-1868 
17- 2-1869 
20-11-1868 
23-12-1865 
19- 2-1869 
17- 2-1869 
14- 8-1869 
30- 8-1869 
25- 7-1867 
?- ?-1868 
3- 4-1868 
2- 3-1867 

29-11-1868 

1) standaardwerk van de Postwaarden van Nederland, emissie 1864 
door J. F. Cleij, bladzijde 33. 

2) Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 1918, bladzijde 51. 
3) Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, deel II, 

bladzi jde 210. 
4) N e d e r l a n d s c h Maandb lad voor Ph i la te l i e 1965, bladzijde 532. 
5) Standaardwerk van de Postwaarden van Nederland, emissie 1864 

door J. F. Cleij, bladzijde 33 t/m 47. 
6) Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, deel I, blad

zijde 21. 
7) N e d e r l a n d s c h Maandb lad voor Ph i la te l i e 1935, bladzijde 8. 
8) Ph i la te l i s t 1935, bladzijde 11. 
9) N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d voor Phi la te l ie 1935. bladzi jde 114. 

10) Pos tzege lb lad voor Ind i ë 1935, bladzi jde 112. 
11) Postzegelblad voor Indië 1936, bladzijde 2. 
12) Ph i l a t e l i s t 1936, bladzijde 12. 
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HEEL VEEL DANK 

25 JAAR: 

De slag in de Javazee 

In opdracht van de 
Nederlandse regering 
in Londen werd in 1944 
een serie postzegels 
uitgegeven om de aan
dacht te vestigen op 
het Nederlandse aan
deel in de strijd der 
geallieerden in de 
tweede wereldoorlog. 

Het was een goede gedachte van de ontwerper, professor 
J. B. Romein, op één van de zegels de bijdrage van de Ko
ninklijke Marine te symboliseren met een afbeelding van 
Hr. Ms. „De Ruyter", het vlaggeschip van de Nederlandse 
vloot. Aan het einde van de dramatische slag in de Javazee 
op 27 februari 1942 — juist vijfentwintig jaar geleden — 
ging de kruiser, na door twee Japanse torpedo's getroffen 
te zijn, strijdend ten onder. 

Het was ook een goede gedachte om met gebruikmaking 
van de op zee zo onmisbare seinvlaggen de dank van het 
Nederlandse volk tot uitdrukking te brengen. Naar het sein, 
dat het oorlogsschip voert, verrichtte het Hoofd van het 

H. C. Kemp 

Bureau Maritieme Historie van het Ministerie van Defensie, 
Commandeur b.d. J. F. van Duim, M.W.O., desgevraagd 
nasporingen met het volgende belangwekkende resultaat. 

Het sein bestaat uit drie vlaggen. Aangezien de Konink
lijke Marine slechts vlaggeseinen kende, welke uit twee vlag
gen bestonden, moet het gevoerde sein een Engels zijn. In 
het jaar dat de postzegel werd ontworpen was het „Fleet 
Signal Book Nr. 3" van kracht en aangenomen kan worden, 
dat de vlaggen uit dit boek werden genomen. De bete
kenis van de vlaggen is, gelezen van boven naar beneden: 
V-M-T, wat het bekende Engelse sein was voor: VERY 
MANY THANKS. 

Als bedenking valt hierbij aan te tekenen, dat de vlag M 
niet geheel juist is afgebeeld en de betekenis van 4 zou 
kunnen hebben. In dat geval zou het sein V-4-T betekenen: 
Gericht aan MTB 4, Torpedoes are approaching. Dit sein 
zal echter nooit zijn gemaakt en aangenomen mag worden 
dat het vlaggesein het eerste bericht inhoudt. 

FOSFORESCERENDE 
ZEGELS OP PROEF 
Mechanisatie, efficiency en FTT-problematiek 

Zoals al op pagina 572 van het decembernummer is aange
kondigd, komen wij nog even terug op het artikel „Doelma
tigheid en serviceverlening van de post" in het TED-Tijd-
schrift Efficiency en Documentatie, november 1966. De 
schrijver, drs. Ph. Leenman, plaatsvervangend hoofddirec
teur der Posterijen, constateert terecht, dat de Post in het 
bekende glazen huis woont en bedoelt daarmede natuurlijk 
niet in de eerste plaats, dat de filatelisten daarin graag 
naar binnen kijken, maar ook en vooral, dat het grote pu
bliek veel belangstelling en ook vaak kritiek heeft. 

Voor ons, filatelisten, is in het bijzonder van belang dat 
gedeelte, waarin de schrijver vertelt over het streven om 
enkele onderdelen van de postbehandeling, die zeer arbeids
intensief zijn, door verschillende maatregelen en met be
hulp van thans in ontwikkeling zijnde apparatuur zoveel 
mogelijk te mechaniseren en te automatiseren. 

Nadat enkele jaren geleden in Gouda een proef werd ge
nomen om met behulp van postzegels (van 4, 8 en 12 cent) 
op luminescerend papier het „opzetten" der poststukken 
(het schikken der stukken in de juiste stand met de post
zegels rechts boven voor de machinale stempeling) te me
chaniseren, wordt thans aangekondigd, dat binnenkort 
voor hetzelfde doel een uitgebreide proef met gefosforiseer-
de postzegels zal worden genomen. Het uiteindelijk doel is 
het splitsen (van stukken, die wèl en niet mechanisch kun
nen worden behandeld), het opzetten, stempelen en even
tueel coderen en sorteren (waarmede thans al in Rotterdam 
proeven worden genomen) samen te voegen tot één geïnte
greerd proces. 

Dit zou natuurlijk vooral op de grotere kantoren tot aan
zienlijke arbeidsbesparing kunnen leiden, vooral als het be
drijfsleven bereid is tot medewerking door de formaten der 
enveloppen meer te normaliseren. 

Voor de jaarlijkse verwerking van ruim twee miljard 
stuks brieven, briefkaarten, drukwerken, postpakketten (de 
geldzaken voor giro, spaarbank en dergelijke niet medege-
rekend) zijn dagelijks circa 26.000 man aan het werk, waar
van 15.000 man bestellend personeel. 

Wat betreft enkele aan het slot van dit artikel gestelde 
vragen zijn wij van mening, dat eventuele afwijkingen van 
het — historisch gegroeide — principe, dat kranten en tijd
schriften beneden kostprijs worden vervoerd, in het huidige 
tijdsbestek slechts door internationaal overleg met alle be
langhebbenden (volksvertegenwoordiging en uitgevers in
begrepen) onder het oog zou moeten worden gezien, want 
anderzijds kunnen de briefschrijvers zich ook afvragen 
waarom een lokale brief evenveel port moet kosten, als een 
brief van bijvoorbeeld Groningen naar Palermo op Sicilië. 
Niet iedereen zal weten, dat tegenwoordig de vervoersaf-
stand slechts een geringe rol in de kostenopbouw van 
het brief postvervoer speelt! 

Als geadresseerden niet thuis worden getroffen, dachten 
wij, dat het geen vraag meer was „hoevele malen stukken, 
die persoonlijk contact met het publiek vereisen, moeten 
worden aangeboden", want te 's-Gravenhage worden de 
aangetekende stukken niet ten tweede male aangeboden, 
maar zij moeten steeds worden afgehaald (op zaterdag 
thans zelfs tegen extra betaling van ƒ 0,50) terwijl voor post
pakketten, naar wij menen te weten, al lang een extra-
bestelloon voor de tweede bestelling wordt gevraagd. 

Misschien zou een aansporing tot het publiek tot meer 
efficiency met een klein geldelijke aanmoediging geen kwaad 
kunnen! Is het tarief technisch en administratief onuitvoer
baar om aan hen, die met frankeermachines werken óf 
hun zegels met minimumbedragen van f 10,— of f 25,— be
stellen en per giro vooruitbetalen, een korting van 1 of 2°/o 
te verlenen? Ons geduld wordt dikwijls op de proef gesteld, 
als vele loketklanten slechts één of twee postzegels van 20 
cent tegelijk aanschaffen, maar soms ook voor 50 of 100 
gulden tegelijk kopen en men dan aan weerszijden van het 
loket de grootste moeite heeft het over de „optelsom" 
eens te worden . . . . ! 

Drs. A. M. A. v. d. WILLIGEN. 
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Nachtelijke posttreinrit 
In de nacht van 7 op 8 december 1966 hebben wij op uit

nodiging van de pers- en publiciteitsdienst van PTT een reis 
met het „werkende" blauwe postrijtuig P 7934 meegemaakt, 
getrokken door de rode motorposttrekker mP 3023 van 
Utrecht via Hilversum naar Haarlem. Voordat de rit om 
01.30 uur begon kregen we op een persconferentie mede
delingen te horen over de plannen van de posterijen om het 
publiek te bewegen zijn kerst- en nieuwjaarspost eerder te 
verzenden, waarover uitvoerige reportages in de dagbladen 
hebben gestaan. We waren tijdens de reis in de gelegenheid 
enkele brieven te schrijven, te voorzien van een postzegel 
en te laten afstempelen met een treinpoststempel. 

We vertrokken op tijd uit Utrecht op last van de Neder
landse Spoorwegen. De posterijen hadden liever gewacht op 
de aansluiting uit Rotterdam, maar de NS heeft in de dienst
regeling het eerste en het laatste woord: NS-personeel op 
de posttrekker en in het seinhuis. Dat betekende voor de 
PTT-bemanning na Hilversum alleen laden en lossen van 
postzakken en losse bundels en voor het publiek geen 
post uit Rotterdam (omgeving en achterland) voor Hil
versum (omgeving), Amsterdam (omgeving en Noord-
Hollands noorden) en Haarlem (omgeving) in de eerste 
bestelling. De sorteerders hadden onderweg niet veel meer 
te doen dan de kolenkachel aanhouden die via een aanja
ger hete lucht door het rijtuig doet circuleren. Postrijtuigen 
met bufferkoppeling krijgen geen verwarming uit de motor
posttrekker. Onze trein bestond behalve een mP en het P-
rijtuig uit ch-rijtuigen (chariots of bagagewagens) waar
mee posterijen en spoorwegen pakketten en dergelijke ver
voeren. 

Hierbij afgebeeld een interieur uit een P-rijtuig, dat in 
wezen niet veel verschilt van wat het verleden te zien gaf. 

Fofo: Pers- en Publiciteitsdienst PTT 

Expeditiekantoor aan boord van de „Pekin" der P & O -Line, 1875; 
illustratie uit The Graphic, in het Nederlands Postmuseum: afge
beeld in de brochure van Dr. R. E. J. Weber 

ZEE- EN LANDTRANSPORT IN HET POSTVERKEER 
MET HET VML. NEDERLANDS-INDIË, door dr. R. E. J. 
Weber. Uitgave van het Nederlands Postmuseum, 's-Gra-
venhage; 29 pagina's geïllustreerd. Prijs ƒ 1,50 franco 
(postrekening 16 20 00). 

Een waardevolle bijdrage tot de kennis der scheepvaartver
bindingen met onze voormalige koloniën en andere overzeese 
landen vormt deze door de directeur van ons Nederlands 
Postmuseum geschreven brochure. 

Merkwaardige oude prenten en foto's, uittreksels van reis
beschrijvingen en van postale voorschriften werpen een his
torisch licht op veel wat onherroepelijk tot het verleden 
behoort. 

Vele generaties moesten per zeilschip de weg „rond de 
Kaap de Goede Hoop" naar Nederlands-Indië afleg
gen, waarvoor een reisduur van drie tot zes maanden nor
maal was. Als vroegste voorbeeld van een regelmatige 
,.lijndienst" worden genoemd de in 1788 door de Verenigde 
Oostindische Compagnie ingestelde snelzeilende pakket-
dienst, speciaal bestemd voor het postvervoer en voorts de 
Koninklijke Pakketdienst op West-Indië van 1825, welke bei
de echter slechts een kort leven was beschoren. 

Als regel was elke kapitein van een vertrekkend schip 
vóór de afvaart verplicht om bij het postkantoor in de ha
ven van vertrek na te vragen of er nog post was voor de 
bestemming, waarheen hij de steven wilde vi^enden! 

Honderd jaar geleden, toen er nog geSn Suezkanaal (ge
opend in 1869) bestond, werd met een, door zekere Mr. 
Waghorn al in 1836 geopende dienst de „overland-mail" 
van de Middellandse naar de Rode Zee overgebracht en 
vandaar weer per schip verder vervoerd. In 1870 zijn de 
Stoomvaartmaatschappij Nederland en in 1883 de (thans 
Koninklijke) Rotterdamse Lloyd opgericht, terwijl in 1924 
de eerste postvlucht naar Indië voor ons land het einde in
luidde van de alleenheerschappij der scheepvaart op het ge
bied van het postvervoer naar overzeese bestemmingen. 

Bij de talrijke interessante gegevens en afbeeldingen mis
sen wij — als filatelist — echter nog beschrijvingen en/of 
afbeeldingen van bijvoorbeeld onze beroemde Indische land-
mailportzegels en -stempels en de van 1904 tot ±: 1954 aan 
boord der schepen gebruikte officiële poststempels der post-
agenten, alsmede nadere route-aanduidingen en aanloop-
havens. 

Een en ander neemt evenwel niet weg, dat ook ■wij, fila
telisten, ons mogen verheugen over het verschijnen van deze 
interessante brochure (met aan het slot een korte samen
vatting in de Franse en Engelse taal), die voor verzame
laars van scheepspoststukken tal van belangwekkende 
gegevens bevat. A. v. d. WILLIGEN. 
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POSTZEGEL-
In het decembernummer van het 

maandblad van de Nederlandse Con
sumentenbond „Consumentengids" *) 
verscheen een artikel over postzegel
pakketten, dat wij hier — met toestem
ming van de redactie van dit tijdschrift 
—- onverkort overnemen. 

,,Wie als Sinterklaascadeau aan zijn zoon
tje, neefje of kleinzoontje een pakket met 
vreemde postzegels schenkt, geeft daarmee 
een dubbele verrassing. Niet alleen wordt 
zoontje etc. tot het moment van begifti
ging in het onzekere gelaten omtrent de 
aard van het cadeau, de onzekerheid duurt 
na het ontvangen ervan voort. Pas wanneer 
de enveloppe is geopend en alle postzegels 
zijn uitgezocht, is de verrassing ten einde. 
Wat dit dan oplevert hebben wij aan de 
hand van een onderzoek nagegaan. 

Wij beperkten ons tot pakketten van 
ondoorzichtig papier. Wij namen dus 
niet de pakketten die aan de voorkant 
zijn voorzien van doorzichtig cello
faan. Bij deze zien zowel de koper als 
de „beschonkene" nog enigszins wat de 
inhoud is. Bij de gesloten pakketten 
gaat dat niet. Bovendien zitten bij deze 
laatste veelal enkele postzegels op de 
buitenkant geplakt, die bepaalde sug
gesties omtrent de inhoud kunnen wek
ken. Hetgeen eveneens gebeurt door op
schriften als: „ongesorteerd", „het pak
ket met verrassingen", ,,afkomstig van 
banken, missiehuizen e.d.". 

De pakketten die wij kochten en con
troleerden droegen de benamingen 
„MISSIEPAKKET", „KOERIERPOST", 
„WERELDPOST" en „WERELD-MIX
TURE", doch bleken alle afkomstig van 
N.V. Importa te Delft. We namen van 
elk van deze pakketten vijf stuks en 
betaalden per stuk respectievelijk ƒ 0,95, 
ƒ 1,50, ƒ 2,90 en ƒ 4,50. Achtereenvol
gens gingen we na: 
— of het opgegeven gewicht aanwezig 

was; 
— hoeveel zegels het pakket bevatte; 
— welk percentage hiervan beschadigd 

was; 
— welk percentage van de onbescha

digde „dubbel" was; 
— hoeveel onbeschadigde — niet-dub-

bele — zegels dit tenslotte opleverde; 
— wat deze tezamen waard waren; 
— hoeveel zegels „van waarde" er wer

den aangetroffen (hoger dan ƒ 0,50 
in de catalogus); 

— welke waarde de buitenop geplakte 
zegels gemiddeld vertegenwoordig
den. 

Al deze gegevens staan vermeld in de 
tabel. 
Op grond hiervan vroegen wij ons ver
der af 

— of en inhoeverre de duurdere pak
ketten zich van de goedkopere on
derscheidden; 

— en of een volgend pakket van een
zelfde merk een gelijke collectie be
vatte dan wel als aanvulling kon 
worden gezien; 

— of de waarde van hetgeen er buiten
op was geplakt geen onjuiste sug
gestie wekte ten aanzien van de 
waarde van wat zich binnenin be
vond. 

Het gewicht bleek steeds juist aan
gegeven en varieerde van 30 gram voor 
het goedkoopste tot 175 gram voor het 
duurste pakket. 

Het totaal aantal zegels vertoonde, 
zoals te verwachten, bij gelijke gewich
ten slechts geringe verschillen. 

Het percentage beschadigde zegels 
was hoog, vooral bij de duurdere pak
ketten. Meermalen moest hiervan meer 
dan een derde als beschadigd terzijde 
werden gelegd. Zou wellicht de aan
duiding ,,ongesorteerd" die op de ver
pakking voorkomt, op dit beschadigd-
zijn betrekking hebben? 

Met het aantal dubbele zegels was 
het eender gesteld, het duurste pakket 
bestond zelfs voor meer dan de helft 
uit dubbelen. Ruilmateriaal vertegen
woordigen deze dubbelen nauwelijks, 
want ze waren voornamelijk van het 
soort dat de vriendjes ook al „hebben". 

Het aantal onbeschadigde, niet-
dubbele zegels, dat tenslotte overbleef 
was aanmerkelijk geringer dan het to
taal. 

Het percentage onbeschadigde, niet-
dubbele zegels was bij de goedkopere 
pakketten hoger dan bij de duurdere, 
nam.elijk bij de pakketten van ƒ 0,95 
gemiddeld 38%, bij die van ƒ 1,50 ge
middeld 31%, bij die van ƒ2,90 gemid
deld 20% en bij die van ƒ 4,50 gemid
deld 16%. 

De cataloguswaarde van deze onbe
schadigde niet-dubbele zegels bepaal
den wij aan de hand van de Franse 
postzegelcatalogus Yvert & Tellier, in 
de verzamelaarswereld kortweg de 
„Yvert" genoemd. Bedacht dient daar
bij dat de heren Yvert etc. in hun cata
logus de prijzen noemen waartegen zij 
de postzegels wensen te verkopen. Wie 
als verzamelaar tracht te verkopen, 
heeft te maken met de inkoopprijs, ook 
bij verkoop aan een verzamelaar. Daar
om moet hij erop rekenen dat hij blij 
mag zijn als hij voor het soort zegels, 
dat men in de pakketten aantreft ook 
maar een vierde deel van de catalogus
waarde kan krijgen, als hij tenminste 
een koper voor deze zgn. massa-waar 
kan vinden. Want, men kan gerust stel
len dat de zegels die Yvert voor Fr. 0,20 
of minder noteert — en dat waren haast 
alle — in het geheel geen verkoopwaar
de hebben. De verzamelaar noemt deze 
groep postzegels de „nonvaleurs" ( = 
waardeloze). Dit omdat b.v. een groot 
aantal hiervan, met een gezamenlijke 
cataloguswaarde van ƒ 25,—, toch op 
geen stukken na de verkoopwaarde 
heeft van één enkele zegel met een 
cataloguswaarde van ƒ 25,—. Met dat 
al is de werkelijke waarde maar een 
fractie van de cataloguswaarde in de 
tabel. 
Yvert noteert begrijpelijkerwijze in 
Frans geld. Wij hebben in onze tabel
len alle bedragen omgerekend tegen de 
kcers van ƒ 0,73 per Franse franc. 

Het aantal zegels van „waarde" — 
waarvoor we uitgingen van meer dan 
ƒ 0,50 — bleek maar gering. Voor wie 
toch de illusie heeft met deze pakketten 
nog eens geluk te kunnen hebben, zij 
vermeld dat de meest waardevolle zegel 
die wij aantroffen in de catalogus niet 
meer dan ƒ 1,83 noteerde! De verkoop
waarde is weer maar een fractie hier
van, waarbij het bovendien weer heel 
wat moeite zal kosten een gegadigde te 
vinden. 

De gemiddelde waarde van de buiten
op geplakte zegels was meestal iets ho
ger dan die van de zegels binnenin. AI 
viel ook de waarde hiervan weer tegen, 
want hoewel minder bekend bleken de 
buitenopgeplakte zegels toch niet be
paald waardevol. 

CONCLUSIE 
De onderzochte ongesorteerde postzegel-

pakketten zijn duidelijk bedoeld voor kin
deren die een verzameling beginnen. Niet 
dus voor kinderen met een enigszins ge
vorderde of een op een bepaalde soort 
of een bepaald land gespecialiseerde ver
zameling. Wie een beginnend kind met een 
dergelijk pakket wil verblijden geeft met 
een pakket van f 4,50 niet vijfmaal zoveel 
als met een pakket van f 0,95. En, hoewel 
dit niet uit onze tabel valt te lezen, ook 
twee pakketten cadeau geven heeft weinig 
zin, want de verschillende in het ene pak
ket zijn vrijwel dezelfde als de verschillen
de in het andere. De zegels die buitenop 
zijn geplakt zien er wel aantrekkelijk uit, 
maar zijn tenslotte niet veel meer waard 
dan de zegels binnenin. 

•) Consumentengids, 14e jaargang, no. 1], 
december 1966, bladzijden 376 tot en met 379. PAKKETTEN 

6 0 Februari 1967 



Catalogus- Aantal zegels Gemiddelde 

Pakket 
MISSIEPAKKET 

KOERIERPOST 

WERELDPOST 

WERELD-MIXTURE 

Prijs 
ƒ0,95 

ƒ1,50 

ƒ2,90 

ƒ4,50 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Opgegeven 
gewicht van 
de inhoud 

30 g 
30 g 
30 g 
30 g 
30 g 

40 g 
40 g 
40 g 
40 g 
40 g 

100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 

175g 
175 g 
175 q 
175 g 
175g 

Totaal 
aantal 
zegels 
164 
141 
150 
157 
138 

209 
195 
184 
204 
211 

513 
523 
503 
491 
550 

991 
836 
971 
812 
911 

Percentage 
beschadigde 
zegels 
28% 
2 1 % 
19% 
16% 
10% 

29% 
3 2 % 
29% 
3 1 % 
28% 

28% 
32% 
3 5 % 
33% 
36% 

3 3 % 
3 2 % 
27% 
3 1 % 
30% 

Percentage 
dubbele 
zegels 

40% 
4 0 % 
4 0 % 
50% 
44% 

4 2 % 
39% 
34% 
4 1 % 
4 2 % 

50% 
5 1 % 
4 5 % 
46% 
45% 

5 2 % 
50% 
58% 
52% 
56% 

Onbeschadigde 
niet-dubbele 
zegels*] 
aantal 

52 
55 
62 
53 
64 

61 
56 
68 
58 
64 

116 
89 

101 
102 
105 

150 
148 
145 
143 
132 

pet. 

32% 
3 9 % 
4 1 % 
34% 
46% 

29% 
29% 
37% 
28% 
30% 

22% 
17% 
2 0 % 
2 1 % 
19% 

15% 
18% 
15% 
17% 
14% 

waarde 
onbeschadigde 
niet-dubbele 
zegels^) 

f 8,94 
ƒ 7,30 
ƒ 7,41 
ƒ 9,02 
ƒ 7,85 

ƒ10,80 
ƒ 6,06 
ƒ 1 0 , -
ƒ 6,86 
ƒ 7,67 

ƒ18,18 
ƒ10,99 
ƒ13,03 
ƒ14,02 
ƒ12,30 

ƒ 20,66 
ƒ21,68 
ƒ 22,63 
ƒ21,64 
ƒ18,51 

met een 
catalogus
waarde 
boven ƒ 0,50 

1 
2 
1 
4 
1 

6 
-
4 
-
1 

6 
1 
6 
2 
2 

4 
6 
10 
7 
5 

catalogus
waarde van 
de zegels op 
de omslag') 

ƒ0,18 
ƒ0,26 
ƒ0,17 
ƒ0,24 
ƒ0,22 

ƒ0,28 
ƒ0,14 
ƒ0,14 
ƒ0,16 
ƒ0,15 

ƒ0,18 
ƒ0,19 
ƒ0,17 
ƒ0,13 
ƒ0,18 

ƒ0,16 
ƒ0,16 
ƒ0,27 
ƒ0,13 
ƒ0,16 

O Zegels die in ieder geval éénmaal onbeschadigd in de pakketten werden aangetroffen. 
*) Cataloguswaarde volgens Yvert & Tell ier. De werkelijke waarde bedraagt niet meer dan ca. 10 è 25% van het genoemde bedrag. 

ALGEAgiENE 
JEUGDCLUB 

„MET LOUPE 
EN 

PINCET" 

Het is al meer dan een jaar geleden dat de eerste bespre
kingen plaats hadden om tot de oprichting van een Algemene 
Jeugdclub onder auspiciën van de „Stichting voor het Phi
latelistisch Jeugdwerk in Nederland" te komen. Bij deze 
besprekingen bleek dat er al van verschillende zijden hier
op was aangedrongen. Sommige jongelui, die om de een of 
andere reden geen lid van een jeugdclub konden worden, 
zouden op deze wijze in staat worden gesteld hun activitei
ten op het terrein van de filatelie te ontplooien. 

Een van de eerste punten was het kiezen van een naam 
voor de vereniging. Dit viel niet mee. Er kwamen uit de 
kring der leden zoveel suggesties naar voren, dat het tot 
oktober heeft geduurd, voordat het bestuur een geschikte 
naam had gevonden, namelijk ,,Met loupe en pincet". De 
leden van de jeugdclub wonen van Zoutkamp tot Bunde, 
van Mook tot Oudeschild op Texel. Hieruit blijkt al dat de 
vereniging het gehele land bestrijkt. 

Behalve het blad „De Posthoorn" ontvangen de leden 
maandelijks een mededelingenblad, waarin alle bijzonder
heden omtrent de activiteiten staan vermeld. De aan het 
bestuur gestelde vragen worden hierin beantwoord. Door
dat goede betrekkingen onderhouden worden met vele voor
aanstaande filatelisten, kunnen de vragen over postzegels 
dan ook meestal tot volle tevredenheid beantwoord worden 

vooral wanneer de zegels zelf meegezonden worden. Wil 
men de zegels echter niet inzenden, dan kan niet altijd het 
juiste antwoord worden gegeven. 

Ook de rubriek ,,vraag en aanbod" van de leden onder
ling in het mededelingenblad is zeer in trek bij de jeugd. 

Bovendien staat in ieder nummer een korte bespreking 
van één van de lessen van het „ABC van het postzegelver-
zamelen". Om het diploma „jeugdfilatelist" te behalen 
moeten de leden de eerste tien lessen van het ABC bestu
deerd hebben. Eveneens moeten zij een aantal bladen van 
hun verzameling inzenden voor een clubtentoonstelling. Deze 
inzendingen worden aan een nauwkeurig onderzoek onder
worpen. Er wordt gelet op de opzet en indeling van de bla
den, de zegels worden zowel aan de voorkant als achter
kant bekeken. Voorzien van een uitvoerige toelichting over 
aan te brengen verbeteringen, zoveel mogelijk met verwij
zingen naar het ABC, worden de inzendingen geretourneerd. 

Voor het diploma ,,jeugdfilatelist" hebben zich zeven le
den aangemeld. Vier van hen hebben hun verzameling al 
ingezonden. De opzet van deze verzamelingen was zodanig 
dat ze alle vier aan de in maart 1967 te houden test kun
nen, meedoen. 

Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen: 

1. de leden ontvangen tienmaal per jaar „De Posthoorn", 
waarin 

2. een mededelingenblad (zie hierboven); 
3. een jaarlijkse postzegelverloting (tenzij de zegels op een 

andere wijze onder de leden verdeeld worden); 
4. het bestuur is behulpzaam bij het gereedmaken van ten

toonstellingsobjecten ; 
5. de leden wordt de mogelijkheid geboden het diploma 

„jeugdfilatelist" te behalen. 
De contributie voor 1967 bedraagt ƒ 5,—. Nieuwe leden 

zijn een entreegeld verschuldigd van ƒ 2,—, waarvoor men 
dan het ABC ontvangt. Het gironummer van de vereniging 
is 1 35 62 64 ten name van de Algemene Jeugdclub „Met 
loupe en pincet" te Monster. Alle gewenste inlichtingen over 
de jeugdclub alsmede aanmeldingsformulieren zij verkrijg
baar bij de waarnemend secretaris: W. Waaijenborg, Tol
lensstraat 96b, Rotterdam-11. 
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Voor uw boekenplank 
CATALOGUS VAN DE PROEVEN VAN NEDERLAND, 
NED. INDIË, CURACAO, SURINAME. 1966. Geschreven, 
samengesteld en uitgegeven door J. L. van Dieten, 's-Gra-
venliage. Nederlands en Engels. 199 bladzüden, formaat 
18Vä X 25 cm in ringband met plastic cover. Verkrijgbaar 
in de bij de NVPH aangesloten postzegelhandel. Pro's ƒ 35,—. 

Hoewel insiders wisten dat Van Dieten al jarenlang alle 
gegevens, welke hem onder ogen kwamen over proeven van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, noteerde en rubriceer
de, kwam voor de Nederlandse filatelisten volkomen on
verwacht de „Catalogus Proeven". Op de titelpagina 
wordt het uitvoeriger genoemd „Catalogus van de Proeven 
van Nederland, Ned. Indië, Curasao, Suriname"'-

Nadat in 1898 het boekje „Ontwerpen en Proeven van Ne
derland" van Moens, vrij vertaald door jonkheer van Kin
schot verscheen en in hetzelfde jaar een „Aanhangsel" 
hierop, kwam in 1931 het „Proevenboek" van Korteweg. En 
nu, vijfendertig jaar later, ligt voor ons de „Catalogus 
Proeven" van Van Dieten. In één woord, een prachtwerk, 
dat in een grote leemte voorziet. Het „Proevenboek" van 
Korteweg was al lang uitverkocht en was alleen nog anti
quarisch tegen een hoge prijs te verwerven. Bovendien 
was het aantal proeven, zowel oudere als modernere, dat 
sinds 1931 bekend werd, zo groot geworden, dat men vaak 
mistastte, niettegenstaande het feit dat de serieuze proe-
venverzamelaar van het „Proevenboek" al een plakboek 
met aanvullingen had gemaakt. 

De nieuwe „Catalogus Proeven" is echter niet alleen van 
groot belang voor de eigenlijke proevenverzamelaar — en 
uiteraard ook voor de postzegelhandel — maar zeer zeker 
ook voor de specialist. Terecht is, vooral sinds de Tweede 
Wereldoorlog, het inzicht ontstaan dat bij een gespeciali
seerde collectie van een bepaalde emissie ook behoren hele 
stukken, afstempelingen én de proeven van de betreffende 
emissie. Proeven vertegenwoordigen immers het prenatale 
stadium van de postzegel, een stadium dat vaak gegevens 
verstrekt, die belangrijk zijn voor de verklaring van ver
schillende zaken bij de postzegels. 

'r***\ 

De „Catalogus Proeven", die zowel in de Nederlandse als 
in de Engelse taal is geschreven en waarin alle proeven 
zijn geprijsd, begint met een „Introductie" van W. S. Wolff 
de Beer en een „Voorwoord" van de auteur. Hierin moti
veert Van Dieten de naam ,,Catalogus" door te stellen dat 
het geen proeven-„boek" is, omdat de proeven, die alleen 
in het Postmuseum aanwezig zijn, niet zijn beschreven. 
Mijns inziens is het echter zeker een boek, omdat het be
halve de eigenlijke catalogisering vele filatelistische gege
vens verstrekt. Het valt ook op door zijn rijke illustrering. 
Vrijwel elke proef is afgebeeld. Aantrekkelijk is bovendien 
de losbladigheid. Aanvullingen en kleine wijzigingen kunnen 
op gezette tijden door middel van nieuwe bladen gemakke
lijk worden aangebracht, waardoor het boek up to date 
kan blijven. 

Zonder in details te treden — aanvullingen zal Van Dieten 
gaarne ontvangen — toch een enkel woord van opbouwen
de kritiek. Hoewel het begrip „proef" theoretisch vrij nauw
keurig is te definiëren, is dit in de praktijk niet altijd con

sequent te handhaven. Ook Van Dieten doet dit niet, kan 
dit ook niet. De zogenaamde ,,zwarte kartonproef' van de 
eerste emissie bijvoorbeeld is geen proef. Toch wordt hij op 
bladzijde 9 terecht vermeld: 

„Na de uitgifte werden nog voor diverse doeleinden af
drukken gemaakt van de goedgekeurde plaat I van de 5 
cent; 5 et. zwart op dik wit kartonpapier". 

Ook worden begrijpelijk genoemd de Moesmanherdrukken 
— hieraan kan nog worden toegevoegd „VI zwart op be
drukt krantenpapier". Toch zijn dit uiteraard evenmin 
proeven. 

Niet vermeld worden echter de postzegelexperimenten van 
de Topografische Inrichting in Nederlands-Indië, zoals 
het scheepjestype. Jan Pieterszoon Coen, Koninginnetype 
voor het regeringsjubileum in 1923 en andere. Toegegeven, 
het zijn in de theoretische zin van het woord ook geen proe
ven, maar ze worden toch algemeen door de proevenver-
zamelaars in hun collecties opgenomen. De drukplaat van 
een van de latere experimenten, de wel vermelde groene 
5 cent in het in details iets afwijkende cijfertype (Van Die
ten 172a) — beslist vroeger gemaakt dan in 1939 — heeft 
in 1940 in verband met de oorlogstoestand ook werkelijk 
gediend als drukplaat voor de blauwe 5 cent van 1940. Zijn 
de beschreven Indische proeven 172a en 172b werkelijk an
dere dan de nummers 68 en 69? 

Wat de emissie 1864 van Nederland betreft het volgende. 
De voorletters van Van Hinsbergh zijn uit Korteweg overge
nomen, maar zijn foutief. Ze moeten zijn V. J. De „tanding-
proef" IOV2 : 10% (Van Dieten 21) (ook niet een echte proef) 
is niet van 1866, maar van 1863 en behoort dus na nummer 
17 gecatalogiseerd te worden. Bij de proeven 18, 19 en 20 
had vermeld kunnen worden, dat dit proeven waren voor 
de niet uitgegeven hogere waarden. 

Zo is hier en daar nog wel meer een opmerking te 
plaatsen, maar genoeg hierover. Vóór alles springt naar vo
ren — de aandachtige lezer zal dit hebben begrepen — dat 
het werk van Van Dieten een zeer belangrijke aanwinst is 
voor de Nederlandse filatelie, zowel voor nu als voor de 
toekomst. 

J. F. CLEIJ. 

THE WEST INDIES, a research document. W. G. Stitt 
Dibden, uitgave nummer 21 van de Postal History Society 
1966; 118 bladzijden, stencil, geïllustreerd, 25 cm paperback. 
Prüs: Sh. 26/6 postfree. 

De onlangs overleden posthistoricus W. G. Stitt Dibden 
heeft in deze verzameling van documenten uit verschillen
de bronnen veel materiaal bijeengebracht betrekking heb
bende op de scheepsverbindingen van Engeland met West-
Indië, die voor het postvervoer waren ingesteld. Ook de ver
binding met New Foundland en vandaar langs de kust 
via New York naar de Bahamas is niet vergeten. 

Het is bekend, dat een belangrijk deel van de Nederlandse 
post naar en uit de West met deze diensten werd verzon
den. Hierdoor is deze collectie documenten ook van groot 
belang voor de Nederlandse postgeschiedenis. 

Het werk is onmisbaar voor specialisten op dit gebied en 
hoort ook in Bondsbibliotheek thuis. 

J. DEKKER. 

THE FORWARDING AGENTS, Kenneth Rowe. Uitgave 
Philatelic Specialists Society, Toronto, Canada (1966); 165 
bladzijden, geïllustreerd, offset, gebonden, 22 cm. Verkoop 
vcor Europa: Robson Lowe, London £.2.-1- inclusief port. 

In het Nederlands hebben we feitelijk geen goed woord 
voor „Forwarding agent", iemand die zonder zelf te ver
voeren zorg draagt voor het doorzenden van brieven en 
goederen voor derden. Deze personen, die dergelijke werk
zaamheden vrijwel uitsluitend als nevenberoep uitoefenden, 
hebben een grote rol gespeeld in het internationale postver
voer voordat dit door het eerste wereldpostverdrag van 
1874 beter werd georganiseerd. 

Hun bestaansrecht ontleenden ze aan snellere en goed
kopere verzending dan via de officiële postdiensten. Vaak 
zijn hierbij bestaande bepalingen ontdoken. 

De oudst bekende brief is er een van 1673 in een tijd, 
dat de logementen en koffiehuizen een grote rol speelden. 
Later zijn het de scheepsagenten die deze taak veelal als 
service aan hun relaties op zich nemen. 

Amsterdam is er als wereldhandelscentrum ook al vroeg 
bij: in de lijst van 37 namen vinden we als oudstp twee 
Engelse namen in 1691 en 1698! Het zou interessant zijn deze 
Amsterdammers en de acht Rotterdammers op hun hoofd-
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„ST THOMAS EXPRESS OFFICE" bekend uit 1863 en 1864 in rood 
en zwart. Deze brief werd in 1864 uit St. Tliorrias naar Maracaibo 
in Venezuela verzonden met de schoener ,,Amalia" van de Jesurun-
dienst Cura^ao-St. Thomas vice versa In ,,The Forwarding Agents" 
wordt wel genoemd het „Foreign Letter Office St Thomas" van 
1847- 1851. Maar in Nederland is een brief van 1854 met dit ovale 
stempel bekend. 

beroep te onderzoeken! Ook Batavia staat in de lijst met 
acht namen alsmede B. de Sola voor Curagao in 1873! 

Dat de respectabele lijst van een 1800 namen niet compleet 
kan zijn spreekt vanzelf en dit feit wordt geïllustreerd door 
bijgaande afbeelding op 2/3 van de ware grootte van een 
brief van St. Thomas naar Venezuela, die via Curagao ver
zonden werd met de schoener „Amalia" van Jesurun! Door
dat Jesurun ook vervoerde valt hij buiten de bovengenoem
de definitie, al heeft hij zoch zonder twijfel ook met deze 
werkzaamheden bezig gehouden. 

Het is een onmisbaar boek voor ieder, die zich verdiept 
in de postgeschiedenis en het geeft een duidelijk beeld van 
het grote belang van de „postdoorzenders" ook al omdat 
het een eeuw geleden nog niet mogelijk was bij voorbeeld 
een brief rechtstreeks van Indië naar de Verenigde Staten 
te zenden. Dit kon alleen via een dergelijke tussenpersoon 
in Engeland! 

Voor (grote) verenigingsbibliotheken van harte aanbe
volen! 

J. DEKKER. 

THE CHRISTMAS SEAL 1904-1963. The 60 year's work of 
the Christinas Seal Committee; uitgave Mads Möller, The 
Christmas Seal Committee, Frederiksholms Kanal 16, Ko
penhagen. 

Behalve een verslag van het werk van dit Deense comité 
bevat dit werkje een complete lijst met afbeeldingen van de 
kerstsluitzegels, die sinds 1904 in Denemarken werden 
uitgegeven, met beschrijving van de druk, tandingen en op
lagecijfers. 

Wij lezen wat voor de jeugd tot stand kon worden gebracht 
met het luttele bedrag van 2 öre voor een kerstzegel. Met 
deze gelden zijn sinds 1904 zeven grote sanatoria en va
kantieoorden in Denemarken gebouwd, omdat Einar Hol-
bólt, postambtenaar op het postkantoor Kóbmagergade te 
Kopenhagen, op de idee kwam dat al die zakken kerstpost 
een aardig sommetje aan geld voor liefdadige doeleinden 
zouden kunnen opbrengen, als elke afzender eens 2 öre 
zou besteden. 

Het boekje is in de Engelse taal gedrukt en behandelt uit
sluitend de Deense kerstzegels. Het omvat 44 bladzijden en 
is te bestellen bij Herbert Pritchett, 3 Mark's Avenue, Ongar, 
Essex, Groot-Brittannië, tegen toezending van 1 shilling in 
Engelse postzegels. Mr. Pritchett berichtte ons echter wel 
dat hij slechts enkele exemplaren ter beschikking had. 

C. J. M. M. V. d. ZIJDEN. 

PRICED CATALOGUE OF POSTAL STATIONERY OF 
THE WORLD, onder redactie van Edward Fladung; uit
geverij Higgins & Gage Inc., 23 North Santa Anita, Pasa
dena 91107, California, USA. Prys van aflevering 1 (60 blad-
zqden) $2, aflevering 2 (112 bladzqden) $3, aflevering 3 
(140 bladzijden) $3, aflevering 4 (60 bladzijden) $2, afle
vering 5 (40 bladzijden) $1,50. Ringband voor vijf afleve
ringen $2,50. 

Op bladzijde 348 van jaargang 1965 en bladzijde 514 van 
jaargang 1966 van het Maandblad werden respectievelijk de 
afleveringen 1 en 4 besproken. Nu kreeg ik ook de afleve
ringen 2, 3 en 5 van de uitgever ter bespreking. 

In 1964 begon de verschijning die in 1966 met vier afle
veringen werd voortgezet. Nu is men gevorderd tot en 
met de letter E. Er zit dus wel enig schot in en in dit tempo 
voortgaande komt er afkijken aan. 

Als de prijzen der afleveringen niet hoger worden dan 
zou de complete catalogus straks zo'n 200 gulden kosten, 
verdeeld over nog drie ä vijf jaar. De antiquarisch gewor
den „Ascher" kost ook wel zoiets en de Neuer Ganzsachen
katalog is zeker niet goedkoper. 

Wij moeten geloof ik er in de eerste plaats dankbaar 
voor zijn dat er èn in het Engels èn in het Duits catalogus
sen, die up to date zijn, in bewerking zijn. Men heeft aan deze 
moderne catalogussen met prijzen van deze tijd tenslotte 
meer houvast dan aan die van oudere datum. En de prijs 
die wij ervoor moeten neertellen is echt niet zo dat de be
werker — wiens geduld en werk alleen maar geprezen kan 
worden — er zijn tijd en moeite mee betaald krijgt. Dit 
om kritiek voor te zijn. Velen zullen ook alleen maar de af
leveringen die hun speciaal gebied behandelen kopen — wat 
de prijs voor de hele catalogus alleen maar duurder maakt. 

Het losbladig systeem heeft voor- en nadelen. Men koos 
dit systeem vanwege de vervangingsmogelijkheid en de toe
voeging van nieuwe bladen. 

Door het verschillen van de alfabetische benaming der 
landen en het feit dat de Amerikaanse catalogus de gehele 
wereld, de Duitse alleen Europa bestrijkt beschikken we in 
deel 3 van de „Priced Catalogue" over „Tsjechoslowakije", 
in deel 4 over ,,Nederlands-Indië en „Nederlands Nieuw-
Guinea" en in deel 5 over „Oost-Roemenië" en „Opper-Si-
lezië". Bij 5 werden 6 bladzijden over „Deense privaatpost" 
bijgevoegd en 1 pagina correcties en aanvullingen op de 
deeltjes 2 en 3. 

Aanbeveling is overbodig, het is een „must"! 
J. H. BROEKMAN 

OLYMPIADE CATALOGUS; uitgever« Sieger, Lorch, Duit
se Bondsrepubliek; 330 bladzijden. Pr^s DM 16,50; postre
kening Stuttgart 45 62. 

Zojuist is verschenen de speciale Olympiade catalogus, 
uitgegeven door firma Sieger in Lorch. Hierin zijn opgeno
men alle zegels die verschenen zijn ter gelegenheid van de 
Olympiades en dergelijke. Prijzen zijn vermeld voor post-
fris, gebruikt en op brief. De opgave begint met de Griekse 
serie van 1896 terwijl als laatste series die zijn opgenomen 
welke uitgegeven zijn bij de Olympiade 1964 (Innsbruck/ 
Tokio). 

Zoals wij gewend zijn bij uitgaven van deze firma maakt 
het geheel een zeer verzorgde indruk en zijn alle nummers 
overzichtelijk opgesteld. De kwaliteit der clichés (circa 
1250) is zeer goed; ruim 5500 prijzen staan vermeld op de 
ongeveer 330 bladzijden van deze catalogus. Het is alleen 
jammer dat geen prijsnoteringen voor eerstedagenveloppen 
of speciale stempels worden gegeven; immers vele ver
zamelaars nemen deze stukken graag bij hun verzameling op. 

Hoewel de prijs niet laag is zullen de verzamelaars 
van dit gebied er zeker een goede gids aan hebben. 

R. TOCILA. 
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Kring van Latijns Amerilta-verzamelaars 
groeit gestaag 

Een tijdlang geen bericht over de Kring van Verzame
laars van Postzegels der Latijns-Amerikaanse Republieken 
in het iVTaandblad betekent nog niet dat de deelnemers er
aan ingeslapen zouden zijn, integendeel! De eerste bijeen
komst in het winterseizoen vond plaats in Utrecht op 12 
november 1966, waar de achttien aanwezigen tijd en ogen 
tekort kwamen om kennis te nemen van de grote hoeveel
heden doubletten, die er werden aangeboden. Er ging die 
middag voor vele honderden guldens waarde aan zegels 
in elkanders bezit over. 

Ook de op 21 januari 1967 gehouden bijeenkomst in Am
sterdam was een groot succes, zowel wat betreft de op
komst der deelnemers als de hoeveelheid en kwaliteit der 
aangeboden doubletten. Op deze middag volgen nog twee 
bijeenkomsten in steden, waar ze nog niet eerder werden 
gehouden. Dat was op 11 februari in Den Haag en dat 
wordt om de banden met de Kringdeelnemers in het noor
den des lands wat nauwer aan te halen, de bijeenkomst op 
4 maart aanstaande in Groningen, die ook door verschillen
de fel-enthousiaste deelnemers aan de Kring uit de Rand
stad Holland bezocht gaat worden. 

Natuurlijk vindt het aan elkaar toezenden van boekjes 
met doubletten nog steeds normaal voortgang, zo ook het 
groeien van het aantal deelnemers aan de Kring. Dit zijn 
er nu al 64, onder wie twee Argentijnen, één Braziliaan 
en één Belg. De oprichter, tevens administrateur van de 
Kring, de heer H. W. Wachter, Azaleastraat 20 b, Rotter-
dam-12, begint al aardig wat werk aan het „runnen" ervan 
te krijgen. Toch wil hij graag nog andere Latijns-Amerika-
speciaalverzamelaars, of wie dat willen worden, inlichtin
gen verstrekken over de werkwijze van en het deelnemen 
aan de Kring. 

Ool< Griekenland roert zicii 
De Contactgroep Griekenland, die in juni 1966 met negen 

deelnemers begon, trekt verheugend veel belangstelling. Er 
zijn thans al meer dan veertig Griekenland-verzamelaars 
ingeschreven en het aantal deelnemers beweegt zich nog 
steeds in stijgende lijn. 

Ook de rondzenddienst komt goed op gang, mede dank zij 
andere verzamelaars die zelf geen belangstelling voor Grie
kenland hebben en daarom graag boekjes met ruilmateriaal 
inzenden. Boekjes met goede zegels van Griekenland en van 
de gebieden die daartoe worden gerekend zijn ter opneming 
in de rondzenddienst nog altijd van harte welkom. 

De eerste ruildag, gehouden in november 1966, werd een 
groot succes, niet alleen omdat er veel zegels werden ge
rund, maar ook door de bijzonder geanimeerde stemming 
en het leerzame contact. 

Op 11 maart 1967 heeft in Hotel Terminus te Utrecht de 
tweede ruildag plaats, met 's morgens een boeiende lezing 
en 's middags gelegenheid tot ruilen. Uiteraard is deze 
bijeenkomst uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de 
Contactgroep. 

Aanmeldingen, correspondentie, ruilboekjes enzovoort 
gaarne aan H. C. van Ginhoven, Kanaalstraat 151, Lisse. 
Telefoon (02530) 36 76. 
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De SIPEX-medaille 
Van 21 tot en met 30 mei 1966 werd in Washington D C 

de zesde internationale postzegeltentoonstellmg in de Ver
enigde Staten gehouden, de ,,Sixth International Philatelic 
Exhibition-SIPEX". 

Op deze tentoonstelling ontving het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie in de literatuurklasse de hoogste onder
scheiding, namelijk de verguld-zilveren medaille. 

Voor- en achterzijde van de medaille, die thans in ons 
bezit IS gekomen, w/orden hierbij afgebeeld. 

Contactgroep Spanje 

Spanje-verzamelaars staan dikwijls voor de moeilijkheid, 
dat zij als gevolg van de taal van hun verzamelgebied en 
ook door de minder grote belangstelling voor dit land in ver
gelijking met andere gebieden, vrij geïsoleerd moeten ver
zamelen. 

Steller dezes zou daarom gaarne willen trachten de ver
spreid in Nederland wonende Spanje-verzamelaars bij el
kaar te brengen in een contactgroep om hen daardoor in 
staat te stellen door uitwisseling van gegevens, ruilen en
zovoort, meer voldoening van hun verzameling te krijgen. 

Belangstellenden kunnen zich wenden tot G. G. J. Spren
gers, Postbus 71 (Laurenburg 255), Weert. 

\BD/ 
\C// Lijst Ideinrondstempels 
\ y op emissie 1899 

The Netherland Philatelie Society te Glasgow heeft een 
lijst gepubliceerd van 776 bekende kleinrondstempels op de 
emissie 1899 — cijfer en bontkraag — met de laatst be
kende data. 

Vijf verzamelaars op dit gebied hier te lande hebben door 
bemiddeling van het Bondsdocumentatiecentrum aan deze 
lijst medegewerkt, zodat we mogen aannemen dat vrijwel 
alle op dit ogenblik beschikbare gegevens zijn verwerkt. 

De Britse vereniging van Nederland-specialisten zegde toe 
exemplaren van de lijst (van tien pagina's, gestencild) be
schikbaar te stellen voor belangstellenden in Nederland. De 
prijs is nog niet bekend doch het BDC zou nu al gaarne 
reserveringen voor een exemplaar ontvangen om een idee 
te krijgen hoe groot de oplage zal moeten worden. 

Geïnteresseerden maken het zichzelf èn het BDC het ge
makkelijkst door een briefkaart met betaald antwoord te 
zenden, zodat bericht kan worden gezonden omtrent prijs 
en wijze van betaling in Nederland. Na ontvangst van het 
bedrag wordt de lijst dan toegezonden. Briefkaarten te 
adresseren aan: J. Dekker, postbus 27, Zaandam. 

Personalia 

Anton Seitz overleden 
Door tussenkomst van de heer C. P. G. Driessen 

uit Oegstgeest ontvingen wij uit Oostenrijk bericht 
dat te Wenen de bekende keurmeester Anton Seitz is 
overleden. 

Deze grote kenner van oud-Oostenrijk, die vele on
derscheidingen verwierf en talloze malen bij inter
nationale tentoonstellingen als jurylid optrad genoot 
ook in ons land bekendheid. Zijn Nederlandse vrienden 
zullen de bescheiden expert Seitz node missen; de 
filatelie leed door zijn heengaan een groot verlies. 



OPBRENGST VAN TOPSTUKKEN 

Enkele spec tacu la i re opbrengs ten bij de 417e postzegel
veiling van J. L. van Dieten, ' s -Gravenhage . 

ROEMENIË 
Moldau 27 para le , g e b r u i k t f 2.000,— 

— 54 para le , g e b r u i k t ƒ 1.950,— 
— 81 para le , ongeb ru ik t ƒ 16.500,— 
— 108 para le , g e b r u i k t ƒ 2.000,— 

S P A N J E 
N u m m e r 3, gebru ik t , in b lok v a n v ie r ƒ 1.500,— 

— 4, — , — _ ƒ 5.600 — 
— 5, — , in s t r ip v a n zes f 10.800.— 

NEDERLAND 
N u m m e r s 1, 2 en 3, ongebru ik t in b lokken 
van vier ƒ 21.000,— 

De n u m m e r s 1, 2 en 3 in ongebru ik te 
hoekrands t r ippen v a n d r i e ƒ 19.000,— 

N u m m e r s 1, 2 en 3, g e b r u i k t in b lokken 
van vier ƒ 18.000,— 

N u m m e r 1, gebru ik t , b r u g p a a r ƒ 10.000,— 
— 3, — , l u x e b r u g p a a r ƒ 19.500,— 

Culemborg C op d e 15 cent, to t n u toe 
onbekend ƒ 550,— 
Steenbergen B op de 15 cent, eveneens 
nog onbekend ƒ 1.400,— 

N u m m e r 35f, gebru ik t , op br ie fs tuk je ƒ 4.350,— 

E n k e l e spec tacu la i re opbrengs ten bij d e 261e pos tzegel 
veil ing van J. K. Rietdijk N.V., ' s - G r a v e n h a g e ; 

Opbrengs t 
Brunswi jk n u m m e r 3 - ƒ 330 
Mar i anen „ 19 
F rank r i j k „ 2 
L u x e m b u r g „ *1 

*2A 
•23 

Neder l and „ *1 
•3 
*45A 
*80 

„ Ro l t and ing n u m m e r 32 
„ Dienst n u m m e r s *9-*15 
„ Pos tpakke t -ve r r ekenzege l s n u m m e r *2 

Nede r l ands 
Ind ië n u m m e r 80a 

80f 

340 
570 
1400 
700 
580 
800 
1000 
310 
575 
800 
1125 
5500 

1750 
1600 

\MAT KOST NU EIGENLIJK DIE (NIEUWE) ZEGEL? 
IV - AMERIKA*) 

In dit werelddeel zien we de stabiele Noordamerikaanse lan-
den, de wisselende gebieden in Centraal-Amerika 
valuta's in de meeste Zuidaineiikaanse landen, 
wisselkoers ten 
waarde van de 
voor, hetgeen u 
zegels kunt zien 

Land 

Antillen 

Antillen 
(Frans) 
Argentinië 
Bahamas 

Barbados 

Bermuda 

Bolivia 

Brazilië 
Canada 

Chili 
Columbia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominicaanse 
Republiek 
Ecuador 
Falkland 

eilanden 
Guatemala 

opzichte van de 

en de onstabiele 
waar de officiële 

Amerikaanse Dollar de feitelijke 
munt bepaalt. Er komen herhaaldelijk devaluaties 

heel goed aan de frankeerwaarden van de post-

Munt 

Ant i l i aanse 
g u l d e n 
F r a n k 

Peso 
B a h a m a 
Dol lar 
Br i t s Wes t -
Ind i s che 
Dol l a r 
B e r m u d a 
Dol lar 
Peso 
Bol iv iano 
Cruze i ro 
Canadese 
Dol la r 
Escudo 
P e s o 
Colon 
Peso 
Peso 

S u c r e 
F a l k l a n d 
P o n d 
Que tza l 

Verdeeld in: 

100 Cents 

100 Cent imes 

100 Centavos 
100 Cents 
100 Cents 
100 Cents 

20 Shil l ings 
= 240 pence 

100 Centavos 

100 Centavos 
100 Cents 

waarde 

1.92 

0.73 

0.015 
3.50 

2.11 

10.14 

0.30 

0.0015 
3.35 

100 Centesimos 1.19 
100 Centavos 
100 Cent imos 
100 Centavos 
100 Centavos 

100 Centavos 
20 Shil l ings 

100 Centavos 

0.40 
0.55 
3.62 
3.62 

0.20 
10.14 

3.62 

gebied 

Ned. 

Fr. 

— 
— 

Eng. 

Eng. 

— 

— 
— 

— 

. 
Eng. 

— 

Land 

Guyana 
(Brits) 

Guyana 
(Frans) 
Haïti 
Honduras 
(Brits) 
Honduras 
Jamaica 

Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Panama Kanaal 

Zone 
P a r a g u a y 
Peru 
Puerto Rico 
Salvador , El 
Suriname 

Trinidad en 
Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Verenigde Sta
ten van Amerika 

Munt 

Bri t s Wes t -
Ind ische 
Dol la r 
G u y a n a 
F r a n k 
G o u rd e 
Br i t s H o n -
durese Dollar 
Lempi r a 
J a m a i c a 
P o n d 
Peso 
Cordoba 
Balbao 
U.S. Dol lar 

G u a r a n i 
Sol 
U.S. Dollar 
Colon 
S u r i n a a m s e 
Gu lden 
TT-Dol l a r 

Peso 
Bol ivar 
U.S. Dollar 

Ui t de m u n t e e n h e d e n k u n t u 
Amer ika oorspronkel i jk onder 
hebben ges taan. 

monetair 
Verdeeld in: waarde 

100 Cents 

100 Cent imes 

100 Cent imes 
100 Cents 

100 Cen tavos 
20 Shi l l ings 
= 240 pence 

100 Centavos 
100 Centavos 
100 Centes imos 
100 Cents 

100 Cent imos 
100 Centavos 
100 Cents 
100 Cen tavos 
100 Cents 

100 Cen ts 

100 Centes imos 
100 Cent imos 
100 Cents 

2.11 

0.73 

0.72 
2.53 

1.81 
10.14 

0.29 
0.52 
3.62 
3.62 

0.03 
0.135 
3.62 
1.45 
1.92 

2.11 

0.05 
0.80 
3.62 

zien, da t C e n t r a a l - en 

gebied 

Eng. 

F r . 

Eng, 

Eng. 

— 
— 
— 
— 

— 
—. 
— 
— 
Ned. 

Eng . 

— 
— 
— 

Zuid
Spaans en Por tugees b e w i n d 

terwi j l de e i l andengroepen voor een 
deel Br i t s en Nede r l ands bezit 
zijn nog he t m e e s t in „centavos, 
de m u n t e e n h e i d 
t ionale b e n a m i n g 

groot 
w a r e n . De k l e ine re m u n t e n 

centes imos" u i t g e d r u k t m a a r 
heeft in de mees te van die l a n d e n een n a -

gekregen. 
•) De voriee afleverine in deze serie verscheen in het nummer van 
november 1966. 
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Nederland, valse 27, gulden jubileum 1923 

Een gevaarlijke vervalsing is de hier
bij afgebeelde 2V2 gulden van de jubi
leumserie 1923, speciale catalogus num
mer 130, die kort geleden aan de Bonds
keuringsdienst ter beoordeling werd 
voorgelegd. Dat „gevaarlijke" zit hem 
vooral in de zwartbruine kleur, die van 
de echte maar nauwelijks verschilt, en 
in het feit dat de zegel in plaatdruk is 

uitgevoerd — een kostbaar procédé dat 
door vervalsers maar zelden wordt ge
bezigd. Komt een dergelijk falsificaat 
bijvoorbeeld in een collectie voor dan 
is de kans zeker niet denkbeeldig dat 
zelfs een ervaren verzamelaar dit over 
het hoofd ziet. 

Naar alle waarschijnlijkheid hebben 
wij hier te doen met de vervalsing 
waartegen in het Maandblad van sep
tember 1953, bladzijde 241, is gewaar
schuwd. Daar zijn een valse 2V2 èn 5 
gulden afgebeeld naar afbeeldingen 
(dus niet naar originelen) uit een Ita
liaans filatelistisch tijdschrift. Daar
door zijn die afbeeldingen in het Maand
blad van toen niet bijzonder duidelijk. 

Ik noem hier enkele kenmerken van 
de valse 2V2 gulden. Daarvan is het 
verschil in grootte van het zegelbeeld 
het opvallendst. De valse zegel is zo
wel korter als smaller dan de echte; 
in de lengte is het verschil zelfs bijna 
anderhalve millimeter. Wie niet over 
een echte 2V2 gulden ter vergelijking 
beschikt kan zich behelpen met een 
exemplaar van de één gulden of even
tueel met de 5 cent. Bij die vergelij
king zal dan ook opvallen dat bij de 
echte zegels de drukinkt veel dikker op 

het papier ligt; de echte zijn namelijk 
beter en dieper gegraveerd. 

Mijn aandacht werd bij het bestude
ren van het falsificaat ook getrokken 
door de scheeflopende verticale perfo-
ratielijnen. Ik kan mij niet herinneren 
dit verschijnsel bij de echte zegels ooit 
te hebben waargenomen. Ook is de ho
rizontale tanding bij de vervalsing niet 
zuiver IIV2 maar eerder 11%. 

Verschillen in de tekening zijn nog: 
1°. de punt tussen de jaartallen staat 
niet op dezelfde plaats en 2°. het kruis 
op de rijksappel is bij de valse zegel 
groter dan bij de echte. 

De afgebeelde vervalsing is afgestem
peld met een onduidelijk stempel Maas
tricht, dat ik ook voor vals houd. De 
kleur van de afstempeling is enigszins 
blauwzwart. Van het jaartal zijn alleen 
de cijfers 19 zichtbaar. 

Nu deze uit Italië afkomstige valse 
2V2 gulden in ons land is doorgedrongen, 
lijkt het waarschijnlijk dat ook de valse 
5 gulden meegekomen is. Ik heb deze 
nog niet gezien. Volgens het Maand
blad van september 1953 onderscheidt 
de valse 5 gulden zich onder meer 
van de echte door de veel te grote 
tweede E van Nederland. 

Mr. G. W. A. DE VEER. 

Wij ontvingen 
De Koppeling, personeelsorgaan van de 
NV Nederlandse Spoorwegen, 20 janu
ari, met een uitvoerig artikel over de 
„toevallige" postzegelverzameling van 
het Spoorwegmuseum. Deze collectie, 
bestaande uit zegels en poststukken, 
spoorwegzegels, stempels, afstempelin
gen van stations-postkantoren, gelegen-
heids-, reclame- en frankeerautomaat-
stempels enzovoort, wordt geheel 
opnieuw opgezet door de jongste mede
werker van het Spoorwegmuseum, de 
heer J. H. Moesman. Bijdragen voor 
de verzameling worden in het schen-
kingenboek van het museum opgete
kend. 

De Aerophilatelist, verenigingsorgaan 
van „De Vliegende Hollander", decem
ber en januari. De redacteur, C. J. M. 
M. van der Zijden, is — als immer — 
actief! Luchtpost-, scheeps- en trein-
routes is een rij k-geïllustreerde be
schouwing van zijn hand. De „First 
Air Mail - Outer Space -" wordt afge
beeld. 

De Loep, maandblad van de vereniging 
van Postzegelverzamelaars „Zwijn-
drecht en omstreken", december en 
winternummer. Een interessant, gesten
cild tijdschriftje in aantrekkelijke kaft, 
dat altijd wat lezenswaard te bieden 
heeft; nu artikelen over kerstzegels en 
Michelangelo .van J. Ph. de Leeuw. 

Poolpraat, kontaktorgaan Benelux Pool-
post Vereniging, december, nummer 2, 
dat al wat meer uit de verf begint 
te komen. H. van der Made schreef 
over de Amerikaanse bases bij Thule 
(Groenland). 

De Posthoorn, trompet van de Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland. Januari. De bescheim-
vrouwe van de stichting, mevrouw M. 
J. baronesse van Heerdt-Kolff FRPSL, 
schrijft over „Asphalt". Instructief. 
De Beeldfilatelist, orgaan van de gelijk
namige vereniging, november. Een 
postuum artikel van K. E- König over 
de geheimzinnige taalgeleerde, arts en 
drukker, dr. Skorina. Voortgezette dis
cussie over de thematische jurering. 
Fouten op postzegels. Oogzieken en 
blinden. 
Beeldfilatelistische poststukken, met een 
gewaardeerd lesje voor het Maandblad 
(maar waar is de term „beeldfilatelie" 
gebleven in het FlP-reglement, gepu
bliceerd In dit Maandbladnummer?). 
Nieuws van de studiegroepen: Charitas, 
Onderwijs en Wetenschappen. Rijk ge
varieerde stof. 

Echophil: Mademoiselle P. M. Brabant 
„Littérature & Philatélie/Marc Panier 
„Littérature & Marcophilie Beige", het 
nieuwste werkje in de serie uitgaven 
van de Federation Beige de Philatelie 
Thématique - Echo Philatélique 14, rue 
Renkin, Brussel (postrekening C.C.P. 
285 88). 
Op 90 bladzijden, formaat 13V2x21, geeft 
de oud-penningmeesteresse van de 
FIPCO, thans administratrice van de 
Belgische thematische federatie, een 
encyclopedisch overzicht van de zegels 
gewijd aan de literatuur. De gehele 
wereld omvattend! Panier voegt er de 
Belgische stempels op dit terrein aan 
toe. Een bruikbare handleiding. Met 
inbegrip van port 140 Belgische fran
ken. 

niet minder dan 744 oplossingen van de 
kerstpuzzel. 
De lezers én de redactie hebben er veel 
plezier aan beleefd. Maar . . . . er zijn 
niet zo geweldig veel goede oplossingen 
bij! Heel wat lezers hebber er zich te 
gemakkelijk af gemaakt en de addertjes 
onder het filatelistische gras niet opge
merkt. De uitslag én de goede oplossing 
volgen in het maartnummer. 

Panorama, monthly publication of the 
League of Red Cross Societies, Geneve. 
De redacteur van de twee filatelistische 
pagina's in dit blad verhaalt van in alle 
ernst gebruikte raketpost in Brits-Indië 
in 1935. Op 6 juni van dat jaar werd 
de door zware overstromingen verbro
ken verbinding over de rivier de Roop-
narain (West-Bengalen) hersteld door 
raket nummer 61, die behalve een hoe
veelheid medicijnen, 110 brieven over
bracht. De post was voorzien van on
getande raketzegels met, behalve een 
rcod kruis en een afbeelding van de 
rivier, het Inschrift „Rocket Parcel 
Despatch / Rocket fee rupees 2". De 
brieven droegen een stempel van het 
postkantoor Kolaghat en een bijzonder 
stempel: ,,R.No 61 over river Roop-
narain, Kolaghat". De oplage bedroeg 
750, waarvan dus 110 „echt gelopen". 
De opbrengst van de zegels was voor 
het hulpfonds van het Rode Kruis. 

veilingcatalogi van Stanley Gibbons 
Auctions te Londen, J. K. Rietdijk N.V. 
te 's-Gravenhage en J. L. van Dieten 
te 's-Gravenhage. Vooral de laatste is 
bijzonder fraai uitgevoerd. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek dienen uiterlijk op 
21 februari in het bezit te zijn van de redactie. 

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) 63 09 49 

EXPOSITIES: 
- Nederland 1872. Greep uit de voor

geschiedenis. 
- Keur en kleur. Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen. 
- De kunst van de ontwerper. 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk. 
- Nieuw geëxposeerd: Verenigde 

Staten van Amer ika . 

- De postzegels van Algeri je, Congo 
(Kinsjasa), Dahomey, Franse neder
zettingen in Oceanië, Frans Poly-
nesië, Frans West -Af r ika , Ghana, 
Goudkust, Marokko , Mauretanië, 
Opper-Volta, Spanje, Tunesië en 
Turkije. 

- Overzicht f ranker ing en stempeling. 
- Luchtpost Neder land - Nederlands-

Indië. 
- De schri j fcultuur: schri j fmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

V. 
1967 
tot 11 maart: 
's-Gravenhage. Jan van Kr impen; tentoon
stelling van zijn (postzegel-)ontwerpen, let
ters en boeken in het Rijksmuseum Meer-
manno-Westreenianum (van 13.00 tot 17.00 
uur, 's-zondags gesloten). 
18 februari: 
Utrecht. Bi jeenkomst van spoorwegmotief-
verzamelaars in het Spoorwegmuseum. Aan
vang 1100 uur Toegang vn j voor alle 

belangstellenden. 
21-23 februari : 
's-Gravenhage. 262e vei l ing J. K. Rietdijk 
N.V. 
25 februari : 
's-Gravenhage. Ruilbeurs voor eerstedag-
e ive loppen, luchtpost, brieven en post
zegels, met vei l ing; georganiseerd door de 
Nederlandsche vereeniging van aëro-phjla-
telisten ,,De Vl iegende Hol lander", in Pul-
chri-Studio, Lange Voorhout 15, van 10.00 
tot 16.00 uur. 
4 maart: 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek „Onder de 
loep" over ,,Zeevaarders van vroeger op 
postzegels" 
6-9 maart: 
's-Gravenhage. 419e veil ing J. L. van Dieten. 
10-13 maart: 
Mönchengladbach. Internationale postzegel
tentoonstell ing ,,Liechtenstein-Weltweit". Zie 
bladzijde 70. 
12 maart: 
Enschede. Jaarlijkse grote internationale 
ruildag, georganiseerd door de Enschede-
sche Philatelisten Vereniging, in de Ge
meenteli jke Spelzaal, Boddenkampstraat, 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
15 maart: 
Verzending van het maartnummer van het 
Maandblad. 
15-17 maart: 
's-Gravenhage. 263e veil ing J. K. Rietdijk 
N.V. 
16, 17 maart: 
Londen. Vei l ing Stanley Gibbons Auctions 
Ltd.: Tonga. 
17, 18 maart: 
Groningen. Tentoonstel l ing van het rayon, 
Noord/Oost van de I.V, ,,Philatelica" in de 
Korenbeurs, Vismarkt. Zie bladzijde 70. 
17-19 maart: 
New York. Negende Interpex-tentoonstel-
ling, exposit ie van postzegels en munten In 
het Americana Hotel. 
17-19 maart: 
Wattenscheid. Derde Wattenscheider Post
zegeltentoonstel l ing met internationale deel
neming in de Stadthalle, Saarlandstrasse 40. 
Duitse Rang II. 
24. 25 en 27 maart-

Terneuzen. Provinciale Zeeuwse Postzegel
tentoonstel l ing 1967 van de I.V. ,,Philatelica", 
in de aula van de Ned. Herv. school. 
Leeuwenlaan. Met postzegelbeurs. Zie blad
zijde 70. 
27 maart: 
Berg en Dal. Internationale rui ldag van de 
Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De Globe" 
in hotel ,,Erica" van 10.00 tot 17.00 uur. 
1 apri l : 
Rotterdam. Zestiende ,,Europoort"-rui ldag 
van de R.Ph.V. in de Blauwe Zaal van het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, van 9.00 
tot 18.00 uur. Tafelreserveringen en inlich
t ingen: C. de Wit , Crooswi jksesingel 29-B, 
Rotterdam-11. 
8 apri l : 
Soest. Rullmiddag van de I.V. Philatelica, 
afdeling Soest en omstreken, in ,,De Rank", 
Soesterbergsestraat 18, van 12.00 tot 18.00 
uur. Entree ƒ 0,50. 
11 apri l : 
Eerste dag van uitgifte Zomerzegels. 
11-13 apr i l : 
's-Gravenhage. 264e veil ing J. K. Rietdijk 
N.V. 
15 apr i l : 
Helmond. Internationale rui lbeurs, georgani
seerd door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars , ,Helmond" ter gelegenheid 
van haar vi j fendert igjarig bestaan; van 10.00 
tot 17.00 uur in Café-Restaurant Traverse, 
Steenweg. Bijzondere envelop en speciaal 
stempel van PTT voor beursbezoekers ver
kri jgbaar. 
15 apri l . 
Zwol le. Nationale rui ldag van de afdeling 
Zwol le van de I.V. ,,Philatelica" in de Stads
schouwburg Odeon, Bli jmarkt 25, van 10.00 
tot 18.00 uur. Toegangspri js ƒ0,40. 
11-21 mei: 
Amsterdam. AMPHILEX '67, internationale 
postzegeltentoonstell ing in het RAl-gebouw. 
2 juni : 
Amsterdam. Jaarlijkse Algemene Vergade
ring van de Nederlandse Bond van Filate
l isten-Verenigingen. 
3 juni : 
Amsterdam. Vier ing 55ste Nederlandse Fila-
telistendag 

AMPHILEX 67 
RAI-AMSTEROAM - 11-21 ME11967 

^HBn^^^^^^^B 

Secretariaat van het Uitvoerend Comité: Kortenaerkade 12, 
's-Gravenhage-4. 

Postrekening 1.29.11.82 t.n.v. de Stichting Filatelie, 
's-Gravenhage. 

Overweldigende belangstelling 
De belangstelling van de verzamelaars in de gehele we

reld voor de komende tentoonstelling AMPHILEX 67 is 
overweldigend. Dit blijkt onder andere uit het aantal aan
meldingen dat vóór de datum waarop de inschrijving sluit, 
de duizend nabij komt. 

Hoe verheugend dit feit op zichzelf ook is, het brengt 
een« groot en moeilijk probleem met zich mee, namelijk hoe 
te komen tot een redelijke verdeling van het aantal be
schikbare kaders. 

Het mag verondersteld worden bekend te zijn, dat voor 
deze tentoonstelling de grootste zaal van het RAI-gebouw 

te Amsterdam, de Europahal, met een oppervlakte van 
13.000 m^ is gereserveerd, terwijl het Tentoonstellingscomi-
té daarnaast ook nog de beschikking heeft over de „Glazen 
Zaal" met een nuttig vloeroppervlak van bijna 1000 m^. 
Met veel passen en meten is het mogelijk in totaal maxi
maal 4000 kaders te plaatsen in een zodanige opstelling dat 
het publiek ook nog op een prettige manier de tentoonstel
ling kan bezichtigen. 

Uit het bovenstaande volgt dat veel meer kaders door de 
inschrijvers zijn aangevraagd dan beschikbaar zijn. Het Fi-
latelistisch Comité en Comité van toelating ziet zich dus 
voor de moeilijke en ondankbare taak gesteld een oplos-
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sing te vinden voor het probleem een zo groot mogelijk aan
tal filatelisten de gelegenheid te geven hun collectie te ex
poseren. 

Het zal daarbij echter onvermijdelijk zijn een aantal aan
meldingen af te wijzen en bovendien bij de toewijzing het 
aantal aangevraagde kaders te besnoeien. Vanzelfsprekend 
laat het comité zich bij zijn beslissing leiden door de belang
rijkheid van de collecties, zoals die onder andere wordt 
bepaald door de aard van de bekroningen, die al op vorige 
tentoonstellingen onder FlP-patronaat werden toegekend. 
Ook het reglementaire voorschrift dat een inzending om in
ternationaal op een FlP-entoonstelling geëxposeerd te mo
gen worden eerst nationaal met tenminse een zilveren me
daille moet zijn bekroond, geldt als richtlijn. 

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat om hierin juiste 
beslissingen te nemen een Salomons-oordeel nodig is; dit 
kan het comité uiteraard niet geven. Er wordt zorg
vuldig gewikt en gewogen maar dat neemt niet weg, dat 
teleurstellingen niet kunnen worden voorkomen. 

Het comité spreekt de hoop uit dat ook de teleurgestel-
den zich als goede filatelisten zullen verheugen over het 
succes dat Amphilex 67 belooft te worden. 

De tweede brochure 
Bij het verschijnen van dit nummer heeft de tweede 

Amphilex-brochure — in verschillende talen — zijn weg naar 
alle delen van de wereld gevonden. 

Affiches en sluitzegels 
Affiches — groot en klein — zijn nog in ruime mate be

schikbaar. Zij die hun steentje willen bijdragen tot propa
ganda voor en dus het slagen van „onze" internationale 
tentoonstelling kunnen de platen aanvragen bij het se
cretariaat. Ook zijn er nog sluitzegels verkrijgbaar, maar 
op beperktere schaal. 

G. H. FOLMER 
Secretaris. 

TENTOONSTELLINGEN, RUILDAGEN EN JUBILEA 

ARNHEM 
„70 jaar Globe" 

Op vrijdag de 13e januari — bijgelo
vig is men in Gelderland niet — ver
zamelde zich tegen drieën een gezel
schap filatelisten in de voorzaal van 
het K.A.B.-gebouw te Arnhem, waar 
de tentoonstelling onder de bovenver
melde naam officieel zou worden ge
opend. 

De heer Weidema, voorzitter van de 
jubilerende vereniging, heette zijn gas
ten welkom. Allereerst de heer De 
Veer, oud-Bondsvoorzitter, die de offi
ciële opening zou verrichten, en verder 
de vertegenwoordigers van PTT, van 
bevriende verenigingen, van de Stich
ting Filatelistisch Jeugdwerk in Neder
land en van de pers en natuurlijk de 
juryleden en de afgevaardigden van de 
afdelingen van De Globe van buiten 
Arnhem. 

postzegel tentoonstelling 

70 
jaar 
globe 

arnhem - 13 t/m t5 Januari 1967 

Het was juist tien jaar geleden dat 
De Globe voor het laatst — onder de 
tïtel „Globe diamant" — een tentoon
stelling had georganiseerd. Spreker 
was zeer verheugd de prachtige kaders 
van de Stichting Filatelie ter beschik
king te hebben gekregen die cachet aan 
de tentoonstelling verleenden. Hij 
bracht dank aan de inzenders die met 
elkaar alle geledingen van de filatelie 
vertegenwoordigden en aan de tentoon
stellingscommissie, de heren Kuiper, 
De Goede, Dassel en Hoogveld, die een 
enorme hoeveelheid werk hadden ver
zet en die daarvoor met een applaus 
van de aanwezigen werden beloond. 

Alvorens de heer De Veer tot de de
finitieve opening overging bood de 
heer Wap namens „De Philatelist" nog 
een vaantje aan van de eigen onlangs 
gehouden jubileumtentoonstelling, als 
mede een medaille als extra prijs voor 
de tentoonstelling. De heer Boesman 
sprak namens „De Vliegende Hollan
der", die bij de tentoonstelling een 
aparte „luchtpost-show" verzorgd had. 

Ook hij bood nog een ereprijs aan en 
vermeldde hoe Arnhem in de luchtpost
verzending altijd een bijzondere rol ge
speeld had. Hier toch werden alle Ne
derlandse brieven die per Zeppelin moes
ten worden vervoerd verzameld. De 
heer Kiggen, aan de bezoekers ter be
oordeling latend in welke hoedanigheid 
hij kwam, bood nog enkele boekwer
ken aan als extra prijzen en de heer 
Brandt bracht het bestuur van De 
Globe dank dat bij deze jubileumten
toonstelling ook de jeugd van de partij 
kon zijn. 

De heer De Veer, als ambteloos bur
ger, memoreerde hoe De Globe bij zijn 
zestigjarig bestaan nog maar 600 le
den had. De groei is sindsdien indruk
wekkend geweest; spreker hoopte dat 
De Globe, die nu een der grootste vere
nigingen is geworden, zal blijven bloeien. 
De naam ,,De Globe" gaf aan hoe men 
zeventig jaar geleden nog als postzegel
verzamelaar de gehele aardbol wilde 
oinvatten en zegels van alle landen ver
zamelen. De vloed van nieuwe uitgaven 
heeft dit tot een onuitvoerbaar ideaal 
gemaakt. Maar wie de tentoonstelling 
van De Globe nu ziet merkt hoe alle 
leden met elkaar toch op vele verschil
lende gebieden van de aardbol hun be
langstelling richten, zodat men hier 
toch weer iets van een wereldverza
meling bij elkaar krijgt. 

Namens het Bondsbestuur feliciteer
de de heer De Veer de jubilerende vere
niging, die steeds een trouw bondslid 
geweest was en dat naar spreker hoop
te ook wel zou blijven. 

Toen gingen de deuren open en ieder
een ging postzegels kijken. 

FL. 

Jubileumtentoonstelling van de Gel
derse Filatelisten Vereniging 
„De Globe" 

Met 79 inzendingen toonden 59 leden 
van de jubilerende vereniging wat er 
in Gelderland zo al verzameld wordt. 
De verscheidenheid van landen en on
derwerpen en van de wijze van behan
deling was verheugend. Zoals de oud-
Bondsvoorzitter in zijn openingswoord 
al vaststelde, haast de gehele globe 
wordt door de leden van De Globe in 
hun verzamelingen bestreken. 

Niet alleen Nederland en Overzeese 
Rijksdelen en de dichtbij gelegen landen 
in Europa, ook de Fiji-eilanden en an
dere Engelse gebieden, de Duitse post 
in China en de Europese kantoren in 
Egypte werden vertoond. Bezien wij het 
meer chronologisch dan beginnen we 
met de voor-filatelie van België en 
Frankrijk en gaan we door tot de laat
ste emissie van de zomer 1966. Zelfs de 
T.H.-zegel zagen we al in een verza
meling „Nederland" die dus wel uiter
mate up to date was. 

Wel beoordeling 
In tegenstelling tot de jubileumten

toonstelling van ,,De Philatelist" waar 
men uitsluitend wilde tonen wat men 
had en waar geen „mededinging" be
stond was hier een jury uitgenodigd, 
wier oordeel, in bekroningen neerge
legd, men hierna in het Maandblad 
vindt. Daaruit is al iets op te maken 
welke onderwerpen men koos en waar
mee men meer of minder succes had. 
De jury beoordeelde volgens het ten
toonstellingsreglement op vier punten: 
1. algemene indruk; 2. kwaliteit; 3. fi-
latelistische kennis; 4. speurwerk. 

Dit betekende dat de aspecten ,,volle
digheid" en ,,zeldzaamheid" die bij een 
nationale en zeker bij een internationa
le tentoonstelling zwaar wegen hier 
buiten beschouwing bleven. Hierdoor 
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kon bijvoorbeeld een verzameling onge
bruikte Nederlandse frankeerzegels van 
1945 af (luchtpost en straf port en „Cour 
de Justice" werden niet getoond) toch 
een bronzen medaille krijgen. Finan
cieel is een dergelijke collectie binnen 
ieders bereik; het is dus uitsluitend een 
zaak van goed opzetten en duidelijk la
ten zien hoe en waarom men het zo 
heeft gedaan. Bovendien was deze in
zender zo verstandig geweest het „kin
derblokje" niet op te nemen. Als iets 
op de „zwarte lijst" staat moet men 
zich er aan houden. De serie kinder
zegels 1965 was natuurlijk wel opgeno
men; het verbod slaat op het blokje, 
niet op de serie losse zegels. 

Ook de beschrijving is belangrijk en 
ook hier is het vooral van belang het 
juiste midden te houden. Men toont een 
verzameling postzegels, niet een stuk
je uit een encyclopedie, geïllustreerd 
met postzegels. Een goed voorbeeld 
van beschrijving zagen we bijvoorbeeld 
in de verzamelingen „Vaticaan" van 
d'e heer Janssen uit Zutphen, „Israël" 
van de heren De Goede en Hendriks. 

Gebruikt of on§rebruikt 
Wij willen in de oude vraag wat men 

beter kan verzamelen geen uitspraak 
doen. Ongebruikte zegels zijn heden 
ten dage gemakkelijker te krijgen dan 
gebruikte, die zeker van buiten Neder
land nog maar in weinig winkels voor 
het raam liggen. Doch gebruikte zegels 
zijn in veler ogen „echter" omdat zij hun 
eigenlijke bestemming, het dienen als 
kwitantie voor door PTT geleverde ver
voersdiensten, vervuld hebben. Ieder 
moet deze keus voor zichzelf doen en 
het is beslist niet noodzakelijk dit zo 
streng te doen dat men alleen maar 
gebruikte of alleen maar ongebruikte 
zegels in zijn verzameling opneemt. 
Doch in één serie behoort men beslist 
consequent te zijn en deze serie geheel 
gebruikt of geheel ongebruikt op te 
nemen. 

Neemt men de zegels gebruikt dan 
dient er uit de aard der zaak op gelet 
te worden geen vieze of gevlekte stem
pels op te nemen. Tegen vlagstempels 
bestaan bij vele verzamelaars bezwa
ren. Wanneer de tekst van de „vlag" 
zo zwaar is dat men de tekst op het 
zegel niet meer kan lezen terecht. An
derzijds weet men bij vlagstempels ze
ker met echtgebruikt te maken te 
hebben. Bij de Oosteuropese landen is 
dit bijvoorbeeld van belang. 

„Filatelistische stukken" 
Als wij de lijst van met „goud" of 

„zilver" bekroonde verzamelingen nog 
eens nagaan dan valt toch op dat deze 
bijna allen verlucht waren met „filate
listische stukken". De beide „gouden" 
verzamelingen muntten daarbij zelfs 
uit. De heer Kuiper toonde ons niet al
leen een hele collectie eofilatelistische 
brieven van België, maar ook de heel 
gewone spoorwegdienstzegels — los in 
het geheel niets bijzonders — op echte 
brieven van de Belgische Spoorwegen. 
En de heer Engelberts — wiens ver
zameling we ook al bij De Philatelist 
zagen en beschreven — een keur van 
veldpostbrieven uit de tijd van de 
„Boxeropstand" in China. 

De verzameling „Jubileum 1923" van 
de heer Holsdege liet ons niet alleen 
alle bekende plaatnummers van de ju
bileumserie 1923 zien, doch ook vele 

waarden op gehele brief. Geen kwestie 
van geld maar van ijverig speuren, 
van „verzamelen" in de ware zin van 
het woord. 

In de verzameling van de heer Vos 
— Duitse plaatselijke uitgiften 1945 — 
zagen we niet alleen de bekende plaat
selijke opdrukken op brieven — vele 
wat men noemt „echt filatelistisch ge
lopen" — maar ook de zwarte kurk
stempels op Hitlerzegels op zuivere 
„Bedarfsstücke", zoals men die bij on
ze oosterburen noemt. 
Slechts in twee van de elf „zilveren" 
verzamelingen troffen wij geen stukken 
aan. Maar daarin zagen ■we ook wel ze
gels in een zeer uitzonderlijk goede kwa
liteit, in een opzet die er wezen mocht. 

Welke onderwerpen? 
Hoewel er bij de organisatie van de 

tentoonstelling de nadruk op was gelegd 
dat men liever niet de verzamelingen 
„Nederland" te ver in de meerder
heid wilde laten komen kan toch de 
volgende statistiek een indruk geven 
van wat men zo al verzamelt: (aan
tallen inzendingen) 
Nederland en O.G. al of niet gespe
cialiseerd: 14 
Buiten Nederland, al of niet gespe
cialiseerd : 33 
„Andere", waaronder zeer diverse 
onderwerpen: 12 
Thematisch: 20 

Het aantal thematische verzamelin
gen viel dus wat tegen en ook het aan
tal prijzen in deze categorie was in ver
houding wat geringer dan bij de „klas
sieken". Bij de jeugdinzendingen was 
de verhouding geheel anders, daar no
teerden wij: 20 landenverzamelingen 
tegen 40 thematische verzamelingen. 

Dat het ene het andere niet uitsluit 
moge overigens blijken uit het feit dat 
vier inzenders zowel in de „klassieke" 
als in de thematische rubriek inzonden! 

Luchtpostshow 
Geheel buiten de eigenlijke „Globe"

tentoonstelling viel de door „De Vlie
gende Hollander" georganiseerde ten
toonstelling van enkele luchtpostobjec
ten in een aparte zaal. In 37 kaders 
met luchtpoststukken en één kader 
speciaal voor het orgaan „De Aero
Philatelist" maakte deze vereniging 
propaganda voor het verzamelen van 
luchtpoststukken en het lid worden van 
de exposerende vereniging. Het was 
een zeer aantrekkelijke vorm van pro
paganda, al heeft uw correspondent 
het gevoel dat „Vliegpost is goedkoper 
dan u denkt" ook relatief is, namelijk 
afhankelijk van wat men denkt, en dat 
in absolute zin ook dit terrein niet we
melt van „weggeefprijzen". 

Gelukwens voor De Globe 
Als dit Maandblad uitkomt is de ten

toonstelling al een maand geleden. De 
Globe begint bij wijze van spreken al 
aan de viering van het 75jarig bestaan 
te denken. 

Wij hopen dan op weer een tentoon
stelling, want dit was echt de moeite 
waard en een prima propaganda voor de 
filatelie. Dat men onder zijn leden de 
mensen had die het vele werk aan de 
organisatie van een tentoonstelling ver
bonden op zich wilden en konden ne
men is een gelukwens waard! Alles 
was perfect verzorgd en liep gesmeerd. 
Onze beste wensen voor het volgende 
lustrum en nog vele daarna! FL. 

LUst van bekroningen bU de jubileum
tentoonstelling „70 jaar Globe" 

De jury, bestaande uit de heren mr. 
H. J. Bernsen, J. D. Brandt, mr. A. 
van der Flier, drs. E. A. Mennenga, 
Wilh. Ostermann en C. G. van Vee
nendaal kende de volgende bekronin
gen toe: 

Gouden medaille: 
E. Engelberts: Duitse Post in China; 
G. Kuiper: België (met ereprijs). 

Zilveren medaille: 
W. J. P. Gros: Nederland (met ere
prijs); 
P. Rosseel: Nederland 1872 gespeciali
seerd; 
P. H. Holsdege: jubileumzegels 1923 
(met ereprijs); 
J. H. Jansen: Vaticaan; 
U. Stuivenberg: Engelse koloniën (met 
ereprijs); 
G. M. Vos: Duitsland, plaatselijke uit
gaven 1945; 
J. H. Muysson: OudFrankrijk (met 
ereprijs); 
J. Doorenbos: Zwitserland; 
Jan J. de Goede: Postgeschiedenis van 
Wageningen (met ereprijs); 
J. K. de Jager: Nederland en het wa
ter" en „Tante Pos", (met ereprijs); 
W. Dekker: Honderd jaar postzegels. 

Bronzen medaille: 
T. van Eede: Nederland na 1945 post
fris; 
J. Veraart: Nederland 18751894 gespe
cialiseerd; 
Th. E. Hendriks: Israël; 
J. Doorenbos: Buitenlandse post in 
Egypte; 
H. Rouwenhorst: Israël (met ereprijs); 
G. J. Masselink: Nederland postzegel
boekjes; 
F. W. Hugenholtz: Expeditie Sterrenge
bergte; 
G. A. Macrander: Militaire Veldpost 
Verenigde Naties (met ereprijs); 
H. G. van den Berg: Vogels op post
zegels. 

Diploma's werden toegekend aan de 
heren Wigerink (Nederlands Nieuw
Guinea), Peters (druktoevalligheden 
en dergelijke), Van Duim (Nederlands
Indië Dansers), Van Tuinen (Frank
rijk), Sonneveld (Oostenrijk), Vos 
(Joegoslavië), De Goede (Israël), Mink 
(Zwitserland), Sonneveld (Zwitser
land), Rouwenhorst (Republiek Zuid
Afrika), Duppen (eerstedagstempels), 
Hugenholtz (brieven en stempels). Mar
tens (Vissen en dergelijke), Küsters 
(Rode Kruis), Tielemans (Vervoer), 
Van Harten (Ruimtevaart), Bijl (pre
sident J. F. Kennedy), Verstege (Euro
pa), Macrander (Verenigde Naties), 
Vos (Dag Hammerskjöld, Rechten van 
de Mens en Nubische monumenten), 
Eenschoten (Nubische monumenten). 

Aan de verzameling België van wij
len de heer Bruynes die niet in de me
dedingingsklasse werd beoordeeld ken
de de jury de ereprijs van de Neder
landse Bond van FilatelistenVereni
gingen toe en aan de inzending „Falsi
ficatencollectie De Globe", verzorgd 
door de heer Van Tongeren te Ede, 
werd als aanmoedigingsprijs de door de 
gemeente Ede ter beschikking gestelde 
prijs toegekend. 

Op de jeugdbekroningen komen we 
in een volgend nummer terug. 

FL. 
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DEVENTER 
Internationale ruildagen 

Op 17 en 18 december 1966 organiseer
de de afdeling Filatelie van de Perso
neelsvereniging der Blikemballagefa-
brieken „Thomassen & Drijver - Verbli-
fa" een tweetal internationale ruilda
gen die ook dit keer een succes zijn ge
worden. 

Niet minder dan zevenhonderd bezoe
kers uit alle delen des lands en uit 
Duitsland kwamen in de prachtige be
drijfskantine, die zich uitstekend leent 
voor een<^ergelijke manifestatie, bijeen. 

De actieve, 106 leden tellende vereni
ging had de bijeenkomsten tot in de 
perfectie verzorgd, hetgeen ten zeerste 
bijdroeg tot de goede stemming die 
deze ruildagen kenmerkte. 

H. J. STOKKING 

GRONINGEN 
Regionale Postzegeltentoonstelling 

Ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de afdeling 't Hogeland der 
I.V. „Philatelica" te Uithuizen en om
streken wordt op 17 en 18 maart 1967 
in de Korenbeurs op de Vismarkt te 
Groningen een regionale postzegelten
toonstelling georganiseerd, die tevens 
ten doel heeft propaganda te maken 
voor de overige afdelingen van het 
Rayon Noord/Oost van Philatelica. 

Op de tentoonstelling komt een tij
delijk postkantoor, waar een bijzonder 
stempel wordt gebruikt. Door de ju
bilerende vereniging wordt een specia
le envelop uitgegeven, die kan worden 
besteld door overmaking van ƒ 0,70 per 
stuk op postrekening nummer 1.16.50.98 
ten name van J. Klip, Eikenlaan 94 te 
Groningen. De envelop wordt gefran
keerd met 1 van 12 c. en 2 van 4 c. 
van de lumenescerende zegels (Gouda-
zegels). 

De tentoonstelling is geopend op vrij
dag 17 maart van 16.00 tot 22.00 uur en 
op zaterdag 18 maart van 10.00 tot 
22.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 
ƒ 0,25. Een met zorg uitgevoerd pro
grammablad is verkrijgbaar ä f 0,75. 
Aan de tentoonstelling is bovendien een 
verloting verbonden. 

J. KLIP 

TERNEUZEN 
Provinciale Zeeuwse Postzegeltentoon
stelling 

Op 24, 25 en 27 maart 1967 wordt in 
de aula van de Nederlands Hervormde 
school, Leeuwenlaan, Terneuzen, de 
Provinciale Zeeuwse Postzegeltentoon
stelling 1967 georganiseerd door de 
Zeeuwse afdelingen van de I-V. „Phila
telica". 

De tentoonstelling wordt op Goede 
Vrijdag des avonds geopend en is voor 
het publiek toegankelijk op paas-zater-
dag en de tweede paasdag- Zowel des 
zaterdags als op de tweede paasdag 
wordt een postzegelbeurs gehouden in 
een der aangrenzende lokalen. 

Het secretariaat wordt beheerd door 
de heer P. J. Baard, Axelsestraat 4, 
Terneuzen. Een verloting is aan de ten
toonstelling verbonden. 

De Zeeuwse verzamelaars krijgen in 
Terneuzen weer gelegenheid om in een 
andere streek van de provincie iets van 
hun hobby te tonen. Hiervoor zijn plm. 
95 kaders beschikbaar. Zoals gebruike
lijk, worden alle inzendingen beoor
deeld door een jury, terwijl een wissel-
beker, vele medailles en andere prijzen 
als beloning worden uitgereikt. 

UTRECHT 
Bvfeenkomst van spoorwegmotlefverza-
melaars 

Vele spoorwegmotiefverzamelaars be
treuren het dat zij geen lid kunnen 
worden van de Nederlandsche Vereeni-
ging van Sjxjorweg-Philatelisten, daar 
dit een personeelsvereniging is. 

De sectie „Spoorwegmotieven" van 
deze vereniging heeft echter besloten 
bij wijze van proef een bijeenkomst van 
alle spoorwegmotiefverzamelaars in 
Nederland te organiseren, op zaterdag 
18 februari 1967 in het Spoorwegmu
seum te Utrecht. Hier kan ook van ge
dachten worden gewisseld over verdere 
contacten en over een mogelijkheid van 
organisatie. Verder zal er gelegenheid 
tot ruil en zo mogelijk een kleine vei
ling zijn. 

Alle spoorwegmotiefverzamelaars wor
den door middel van deze mededeling 
tot de bijeenkomst uitgenodigd. 

ATHENE 
Filatelistische tentoonstelling van de 
postzegels van Griekenland 

Onder het patronaat van Z.M. de Ko
ning der Hellenen en bijeengebracht 
door de Griekse Filatelisten Vereniging 
was van 16 tot 28 oktober 1966 in Athene 
het puikje van de Griekse postzegels 
uitgestald. Alléén zegels van Grieken
land mochten worden geëxposeerd 
en — zoals een inzender ons vertelde 
— een grotere en meer uitgebreide ten
toonstelling van de Griekse zegels zal 
niet spoedig weer te zien zijn. 

De enige gouden medaille ging naar 
Groot-Brittannië voor de verzameling 
van de heer H. G. Jones „Grote Her-
meskop": een keurcollectie ontwerpen 
en proeven, gevolgd door de Parij se en 
de eerste Atheense drukken. 

In de volgende bekroningsklasse — 
goud en zilver — stond op de tweede 
plaats onze landgenoot R. M. Feen-
stra, Rotterdam, die voor zijn bekende 
verzameling Griekenland bovendien de 
door de burgemeester van Athene be
schikbaar gestelde ereprijs, twee zilve
ren mommen van Zenetos, ontving. 

De tweede Nederlander, die had in
gezonden, de heer J. Poulie, kreeg een 
zilveren medaille voor zijn collectie 
Griekse postkantoren in Albanië. 

Het door de AIJP beschikbaar ge
stelde diploma ging naar de heer G. M. 
Photiadis voor zijn monografie over de 
eerste Atheense drukken van de „Grote 
Hermeskop". H. 

MÖNCHENGLADBACH 
Liechtenstein-tentoonstelling 

Onder het motto „Liechtenstein-
Weltweit" organiseert de Westduitse 
„Ring der Liechtensteinsammler" e.V. 
in de stadsbibliotheek van Mönchen-
Gladbach een internationale postzegel
tentoonstelling die geheel gewijd is aan 
het vorstendom Liechtenstein. 

De expositie, die van 10 tot en met 
13 maart 1967 geopend zal zijn, is de 
grootste Liechtensteintentoonstelling 
ooit gehouden en omvat zegels, post-
waardestuikken, luchtpost, baarfranke-
ringen, munten, voorfilatelistische stuk
ken, stempels enzovoort, die op het 
vorstendom betrekking hebben. Bij de 
vele internationale inzenders is ook het 
Postmuseum te Vaduz met een collec
tie zeldzaamheden. 

Er komen tijdelijke postkantoren van 
de Westduitse en de Liechtensteinse 
posterijen, waar de post voorzien wordt 
van bijzondere stempels (zie voor de 
Duitse stempel de afbeelding). 

De „Ring der Liechtensteinsammler" 
geeft een herinnerings velletje uit (DM 
2,-), een speciale envelop en een bij
zondere briefkaart (DM 0,50 per stuk); 
de toegangsprijs (met inbegrip van een 
catalogus) bedraagt DM 1,50. 

Na de opening op vrijdag 10 maart, 
in tegenwoordigheid van een lid van het 
vorstelijk huis, is de tentoonstelling ge
opend van 14.00 tot 20.00 uur, op de an
dere dagen van 9.00 tot 20.00 uur. 

Verdere inlichtingen: G. Böhme, Ka
rolingerstrasse 4, 429 Bocholt/Westfa-
len. Duitse Bondsrepubliek. 

NEW YORK 
Interpex 

Voor de negende maal organiseert 
Herbert Rosen met zijn firma „Indus
trial Exhibitions, Inc." de internatio
nale postzegel- en muntententoonstel-
ling INTERPEX. Van 17 tot en met 19 
maart zal de expositie in het America
na Hotel in New York City te zien zijn. 

Een veertigtal Amerikaanse filate
listische verenigingen houdt in dezelfde 
tijd zijn jaarvergaderingen en andere 
bijeenkomsten in het tentoonstellings
gebouw. Voor de eerste maal organi
seert Herbert Rosen een jaarlijkse Dag 
voor de Aero- en Astrofilatelie en wel 
op 19 maart. 

De ondernemende organisator heeft 
bovendien het initiatief genomen tot het 
openen van een „Philatelic Center" in 
Manhattan, twee minuten van Times 
Square: 121 West 45th Street. Met ver
gaderruimten, filmzaal en een beurs 
iedere zaterdag zal het Center een tref
punt zijn voor filatelisten uit New York, 
de Verenigde Staten en van overal. 

WARSCHAU 
„Polska 1000" Internationale Filatelis
tische Tentoonstelling 

Van 16 tot 30 oktober 1966 werd in het 
cultuurpaleis te Warschau ter gelegen
heid van het duizendjarig bestaan van 
Polen een internationale filatelistische 
tentoonstelling gehouden, waar uitslui
tend zegels konden worden geëxpo
seerd die betrekking hadden op Polen. 
Beschermheer was de vice-premier van 
Polen Piotr Jaroszew^icz. 

De tentoonstelling werd geopend 
door de minister van Posterijen, de 
heer Moskwa. De organisatie was in 
handen van de Poolse Bond onder voor
zitterschap van Zbigniew Fijalek. Het 
organisatiecomité werd voorgezeten 
door professor Antoni Laszkiewicz, 
vice-voorzitter was A. Celle, terwijl als 
secretaris optrad Maria Groer. De jury, 
alleen uit Poolse deskundigen bestaan
de, stond onder voorzitterschap van 
Jozef Tislowitz. 
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Er waren 1500 kaders, waarin 600 
verzamelingen van 320 exposanten wer
den tentoongesteld. 

Er zijn gedurende de drukbezochte 
tentoonstelling 160.000 entreebiljetten 
verkocht. Het aantal werkelijke bezoe
kers was ongeveer 50.000, een niet ge
ring aantal. Er zijn 2000 catalogi ge
drukt, waarvan ca. 1700 werden 
verkocht, terwijl elke exposant een 
gratis exemplaar ontving. 

In de officiële klasse kon men een 
inzending op 22 kaders van het Post
museum bewonderen. In de ereklasse 
exposeerden Jan Kolpak (28 kaders) en 
Stanislaw Adamski (13 kaders). In de 
literatuurklasse waren 5 boekwerken 
ingezonden. 

In de concurrentieklasse hadden 10 
inzendingen betrekking op de eofilate
lie. In de klasse Polen klassiek en mo
dern waren 64 inzendingen, in de klas
se Poolse afstempelingen 22, in de klas
se concentratiekampen 20, in de klasse 
Poolse Stadpost 17, in de thematische 
klasse 129 en in de klasse Polonika 
(buitenlandse zegels, waarop een Pools 
onderwerp voorkwam) werd ingezon
den door 16 inzenders. Voorts was er 
nog een aantal minder belangrijke 
groeperingen, terwijl tenslotte de jeugd 
van 14 tot 18 jaar 32 inzendingen toon
de. 

Behalve uit Polen waren er inzen
dingen uit GrootBrittannië, Tsjecho
slowakije, OostDuitsland, SovjetUnie, 
ZuidAfrika, Ierland, Roemenië, Austra
lië, Nederland, Frankrijk, Verenigde 
Staten, India en België. 

Alle Nederlandse inzendingen wer
den bekroond. Mevrouw Th. H. Poulie
van 't Noordende, Blaricum, kreeg 
voor haar collectie Polen 19181960, 
waarin de uitgiften Posen en Krakau 
bijzonder sterk zijn, goud én de Grand 
Prix: de hoofdprijs van de tentoonstel
ling. Deze grote kristallen bokaal was 
ter beschikking gesteld door de Poolse 
vicepremier; Grzegorz Wasilenko, Rot
terdam, kreeg voor „Groszy"opdruk
ken een zilveren medaille en ereprijs; 
J. Poulie ontving voor Poolse Stadpost 
een zilveren medaille. 

Elk verkocht entreebiljet gaf recht 
op de aankoop van een zwartdruk 
blokje van een vroegere uitgifte tegen 
betaling van 10 Zloty. Er waren geen 
speciale tentoonstellingszegels, doch 
wel speciale stempels. Evenals in 1960 
had het postkantoor in het tentoonstel
lingsgebouw te weinig loketten en was 
bovendien te klein met als gevolg een 
enorm gedrang. 

Slechts twee deuren gaven toegang 
tot de tentoonstelling, waarvoor rijen 
als in Wenen bij de Wipa 1965 stonden. 

Het enige verschil was, dat men in 
Wenen in de regen stond en in War
schau overdekt kon wachten. De hou
ders van doorlopende toegangsbewijzen 
moesten zich iedere dag opnieuw door 
deze rijen een weg banen. 

Een groot pluspunt van de „Polska 
1000" was het feit, dat er geen zon kon 
doordringen. Boven de kaders wa
ren voor de verlichting TLbuizen aan
gebracht, die voldoende licht gaven 
zonder storend te zijn. 

Voor de buitenlandse gasten en de 
exposanten was goed gezorgd: een 
lunch aangeboden door de Poolse bond, 
een bezoek aan de Warschauer Opera, 
een ontvangst na de prijsuitreiking, een 
voorstelling van het Engelse ballet en 
tal van uitstapjes. 

Ik wil dit korte verslag besluiten met 
een woord van bijzondere hulde voor 
de organisatoren van de tentoonstel
ling, waarvan ik met name noem 
Maria Groer, professor Laszkiewicz en 
de heren Celle, Fijalek, Gryzewski en 
Hampel. Evenals de in 1960 gehouden 
internationale filatelistische tentoon
stelling is „Polska 1000" een groot 
succes geworden. 

J. POULIE. 
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Verduidelijking 

Zoals op bladzijde 6 van het januarinummer werd aange
toond kunnen voor iedere gelijke positie in de plaat van de 
gegraveerde 5 Kreuzerzegel twee verschillende perforaties 
worden gevonden. De eerste perforatie is afkomstig van een 

vel in normale stand, de tweede van een vel dat omgekeerd 
(180° gedraaid) is geperforeerd. Op de bovenstaande foto's 
kan men dit aan de onregelmatigheden in de tanding duide
lijk zien. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C H W. Heusderis, Stadhoudersweg 44C, Rotterdam 4 , 

postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

FOSFORESCERENDE POSTZEGELS 
Zoals wij al in het januarinummer berichtten, komt na de 

„Gouda"zegels nu een nieuw type postzegels in omloop om 
de stempeling te automatiseren. De „Gouda"zegels waren 
gedrukt op luminescerend papier — voor deze beperkte 
proef betrokken uit WestDuitsland — , de nu in omloop 
komende postzegels zijn gedrukt op fosforescerend papier. 
Dienstorder H.749 van 30 december 1966 meldt als volgt: 
Proef met opzetstempelmachine te Rotterdam; 
verstrekking van fosforescerende waarden 
1. Op het districtspostkantoor Rotterdam zal in april/mei 
1967 een aanvang worden gem.aakt met een proefneming met 
een zogenaamde opzetstempelmachine, die terpostbezorgde 
zendingen automatisch zal opzetten aan de hand van op fos
forescerend papier gedrukte postzegels, dan wel aan de hand 
van een op de stukken aangebrachte fosforescerende opdruk. 
2. De aanmaak van fosforescerende postzegels blijft voor
lopig beperkt tot de waarden: 12, 15, 20 en 45 cent (van deze 
waarden worden ook rollen vervaardigd voor de automaten 
en de zegelafgifteapparaten), terwijl van de postwaarden 
alleen de rij ksbriefkaart en het luchtpostblad van een fos
forescerende opdruk zullen worden voorzien. 
3. De fosforescerende postwaarden dienen gedurende de 
proefneming in de postdistricten Rotterdam en 'sGraven
hage aan de loketten van alle kantoren te worden verkocht. 
De directeuren van deze kantoren gelieven er zorg voor te 
dragen, dat de postwaarden mede voorhanden zijn op de tot 
hun ressort behorende bij en hulpkantoren, poststations en 
ixistagentschappen, alsmede bij de bestellers, belast met de 
behandeling van postzaken aan huis tijdens de bestelling. 
4. De directeuren wordt verzocht in januari de in punt 2 
genoemde postwaarden op de gebruikelijke wijze aan te 
vragen, dat wil zeggen als betrof het nietfosforescerende 
postwaarden (Hoofd Controle Postwaarden Haarlem draagt 
dan zorg voor toezending van fosforescerend materiaal). Na 
ontvangst dienen zij onmiddellijk de nog in de kassen voor
radige nietfosforescerende postwaarden te vervangen. 
5. Ten gerieve van postzegelverzamelaars zullen bovenge
noemde fosforescerende postzegels mede verkrijgbaar gesteld 
worden bij de Filatelistische Dienst van het districtspostkan
toor 'sGravenhage en op de kantoren, waar een loket is 
opengesteld voor de verkoop van postwaarden aan verzame
laars. 

De verkoop zal plaats vinden op de daarvoor bepaalde uren 
en zodra de voornoemde waarden op die kantoren zijn ont
vangen. 

De Controle Haarlem zal voor ambtshalve verstrekking aan 
bedoelde kantoren, welke buiten de districten Rotterdam en 
'sGravenhage zijn gelegen, zorgdragen. 
6. De stationhouders en postagenten dienen voorzover no
dig te worden ingelicht. De directeuren van de postdistricten 
Rotterdam en 'sGravenhage wordt verzocht de kantoor
houders in hun ressort voorzover nodig nader in te lichten. 

THZEGELS 
De eerste bijzondere zegel van dit jaar maakt door de 

lichte kleuren een goede indruk. Door het lichte en donkere 
bruin komt de aula van de TH duidelijk tot zijn recht, zonder 
het zegelbeeld te overheersen. Letters en cijfers zijn goed 
geplaatst. De druk is zeer goed verzorgd. 

De technische bijzonderheden der vellen zijn als volgt: 
tanding: bovenzijde doorlopend, 

linkerzijde doorlopend, 
rechterzijde een gat doorlopend, 
onderzijde gelijk. 

etsingnummers: geen 
telcflfers: links 1 tot en met 10, 

rechts 10 tot en met 1. 
ponstekens: nummer 3 onder zegel 100. 
markeerboogjes: naast zegels 41 en 50, niet doorgeprikt. 

De „prik" zit erboven. De gedrukte boogjes 
zijn aangebracht voor het geval dat de 
perforeermachine die aan de drukpers is 
gebouwd defect raakt. De vellen kunnen 

dan direct met een aparte perforeermachi
ne geperforeerd worden. Daarvoor zijn 
echter markeerboogjes noodzakelijk. 

overige kleurkruisen in de vier hoeken van de 
bg zonderheden: marges. 
afwykingen: tot op heden niet gemeld. 

De gom is synthetisch. De wat bittere smaak van de gom 
van de Marinierszegel is verdwenen; deze gom heeft een 
lichte pepermuntsmaak. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Naar de Centrale Directie van PTT ons bericht, zijn met 

ingang van januari 1967 bij wijze van proef gedurende zes 
maanden de volgende loketten opengesteld: 
Amstelveen op de vierde dinsdag van de maand van 16.00 

tot 18.00 uur; 
Haren (Gr.) op de laatste vrijdag van de maand van 16.30 

tot 18.00 uur. 
Het loket te Tilburg is met ingang van 3 januari iedere 

dinsdag geopend van 17.00 tot 19.00 uur. 
Met ingang van januari 1967 is het loket te Sneek in het 

vervolg opengesteld op de derde woensdag van de maand 
van 17.30 tot 18.30 uur. 

ERRATUM 
De vijf regels in deze rubriek onder de Europaenvelop 

op bladzijde 20 van het januarinummer waren op grond van 
later ontvangen berichten geschrapt. Zij zijn ten onrechte 
toch afgedrukt en dienen als niet geschreven te worden be
■Jfhoiiwrl 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: P. J. A. Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 
SURINAME 
De afstempeling „ZANDERIJ LUCHTHAVEN" 

In verband met het feit, dat het KLMvliegtuig voor de 
rechtstreekse vlucht van Paramaribo naar Amsterdam 
(Zanderij/Schiphol), op zondagavond vertrekt, heeft de Post
dienst te Paramaribo een mogelijkheid geschapen om de 
rechtstreekse luchtmail uit Europa welke zaterdagsavonds 
ontvangen en zondagsochtends gesorteerd en in de post
boxen behandeld wordt, nog te beantwoorden. Hiertoe kan 
deze post worden afgegeven op het KLMkantoor te Para
maribo. Vandaar uit wordt deze dan naar Zanderij ver
voerd en door een „postagent" aldaar afgestempeld en ver
der voor verzending gereedgemaakt. 

Ook voor de zogenaamde „tussenmail" is deze mogelijk
heid geschapen. Na sluiting van de mail om 11 uur voormid
dag, kan nog mail afgegeven worden tot 4 uur namiddag 
bij de KLM. Een service die de handel en particulieren 
zeer op prijs stellen. 

Daar voor de afstempeling der stukken te Zanderij ge
wone zwarte en zelfs paarse kantoorstempelinkt werd gebe
zigd, die bij het afweken der zegels ,,uitliep" hebben wij ons 
hieromtrent in verbinding gesteld met de Postdirecteur te 
Paramaribo. 

Zoals steeds mochten wij direct op zijn volle medewer
king rekenen en werd de „kantoor"stempelinkt onmiddel
lijk vervangen door de normale zwarte stempelinkt, waar
voor wij de Postdirecteur namens alle filatelisten dank
baar zijn! 

LUCHTPOST 
Rubriekredacteur. R Tocila, Archimedesplantsoen 9h5, AmsterdamO 

NEDERLAND: 
In vervolg op het gepubliceerde in het januarinummer 

betreffende de indienststelling van de DC9 kunnen nog de 
volgende trajecten worden opgegeven: 7 november 1966 
AmsterdamBelgrado met aankomststempel in Belgrado 
van dezelfde dag en 7 november SofiaAmsterdam eveneens 
met aankomststempel van dezelfde dag te Amsterdam. 

Hoewel ik geen voorstander ben van alle mogelijk soor
ten maakwerk van nietofficieel postvervoer wil ik bij uit
zondering melding maken van vervoer per zweefvliegtuig 
aangezien dit in Nederland zeer weinig is voorgekomen. 
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De vlucht welke eind juni 1967 wordt georganiseerd door 
de Eindhovense Aero Club zal de tweede zweefvlucht in Ne
derland zijn met onofficieel postvervoer. Zij zal plaats heb
ben van de vliegbasis Eindhoven naar het vliegveld Venlo. 
Eventuele nadere inlichtingen verstrekt de secretaris van 
de Aero Club, de heer A. Ceelen, Pieter Stockmanslaan 53, 
Eindhoven. 

BELGIË 
Op 6 november 1966 opende d'e Sabena de nieuwe lucht-

verbinding naar Dar-es-Salaam. Ook voor deze vlucht ver
strekten de Belgische posterijen een speciaal stempel van 
het geijkte type. Evenals onze PTT zou men de poste
rijen van onze zuiderburen wel wat meer fantasie kunnen 
toewensen. 

De Pers- en Voorlichtingsdienst van de Sabena was zo 
vriendelijk de stukkenftoe te zenden met enige nadere gege
vens omtrent deze vlucht. Van Brussel naar Dar-es-Salaam 
is negentien kilogram post vervoerd en op de terugvlucht 
op 8 november veertien kilogram. Bij deze terugvlucht is 
geen bijzonder stempel gebruikt. Het opmerkelijke is dat 
op het traject Athene-Dar-es-Salaam 71 kilogram post ver
voerd is; de retourpost op dit traject bedroeg slechts vier 
kilogram. 
WEST-DUITSLAND 

De Lufthansa heeft ook al een dienst geopend op Dar-es-
Salaam op 30 december 1966 waarbij in Frankfort een 
speciaal stempel is gebruikt van het geijkte type. 

Na de Sabena, de Lufthansa en nu is het wachten op de 
KLM die al eerder plannen heeft gehad om op de Afrikaanse 
havenstad te vliegen. 
OOST-DUITSLAND 

De Oostduitse luchtvaartmaatschappij Interflug heeft nu 
haar vleugels buiten Europa uitgeslagen. Op 4 en 18 no
vember 1966 vonden de terugvluchten plaats respectievelijk 
van Bamako en Conakry (zie afbeelding). 

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

Verschil in waardering 
Op de Florex (een tentoonstelling onder auspiciën van de 

Florida Federation of Stamp Clubs) ging de ereprijs naar 
een posthistorische inzending betrekking hebbende op hon
derd jaar Atlantische overtochten van de Norddeutsche 
Lloyd. Ook de postwaardestukken (waaronder speciaal de 
briefkaarten) van de Verenigde Staten waren bijzonder goed 
vertegenwoordigd. Op de nationale Belgische filatelisti-
sche tentoonstelling te Woluwe werd de heer Marler met 
goud bekroond voor zijn postwaardestukken van het Saarge-
bied, enveloppen van België en een keur uit de postwaarde
stukken van Wells, Fargo en andere particuliere Ame
rikaanse vervoerondernemingen. Het orgaan van de Bel
gische zusterverenigingen prees in zijn gelukwens met 
die onderscheiding terecht de goede propaganda die hier
van voor het verzamelen van postwaardestukken uitgaat. 

De Nederlandse postwaardestukkenverzamelaars moeten 
voor hun collecties nog steeds om erkenning vechten. Het 
verhaal wordt eentonig: een bekroning op een nationale ten
toonstelling heeft óók propagandistische waarde voor het 
verzamelgebied als zodanig en een te lage waardering leidt 
internationaal gezien tot declassering van collectie èn ver
zamelaar. Nog zijn er in Nederland verzamelingen die in

ternationaal kunnen meekomen — al vormen de superieure 
stukken van de heer Marler een klasse apart — maar 
wanneer verhuizen die verzamelingen of stukken naar lief
hebbers die in een voor de postwaardestukken gunstiger 
klimaat leven? 

Nieuws uit Frankrük 
De grote wereldverzameling van wijlen Marcel Lefèvre 

(speciaal Frankrijk en Overzeese gebieden) wordt thans 
door Claude Marchal, 3 Rue Delabordère, Neuilly-sur-Seine, 
verkocht. 

Nieuws uit Amerika 
De op de Sipex bekroonde (en meest volledige) verzame

ling briefkaarten van de Verenigde Staten door George 
Slawson bijeengebracht — een uniek tentoonstellingsobject 
— is thans te koop. De vraagprijs van de liquidateur is 
$18.000,- of ruim ƒ 60.000,—. 

In „Postal Stationery" wordt gesignaleerd dat in de Ver
enigde Staten briefkaarten kunnen voorkomen die, aan de 
rol gedrukt, een las van twee rollen briefkaartkarton te zien 
geven. Uiteraard doorgeglipt bij de controleur en zeker geen 
dagelijkse vondst. 

Na de veiling van het eerste deel van de grote Mitchell-
wereldverzameling bij Higgins & Gage kondigt nu M. Ben
nett te Towson een veiling met duizend kavels van louter 
Amerikaanse postwaardestukken op 22 februari 1967 aan. 
Zoiets kan gebeuren in een land waar men met gretigheid 
en in toenemende mate postwaardestukken verzamelt. 

Duitsland (West-) 
Geïllustreerde briefkaart 20 pf, Lorsch Hessen, groen. 

Serie 31 Münster in Westfalen en Karlsruhe. Acht verschil
lende met ieder een oplage van 20.000 exemplaren. 

België 
Publibel van 2 frank. De nummers 2172 - 2193 zijn ver

schenen. 

Oostenryk 
Geïllustreerde briefkaarten van 1 s., Mariazeil, bruin. 

Series 98 met 16 verschillende, 99 met 24, 100 met 21, 101 
met 17 en 102 'met 22 verschillende opnamen van Oostenrijks 
steden- en landschapschoon. 

/ris men die goed uitgevoerde briefkaarten uit Duitsland 
en Oostenrijk ziet, is het uit een toeristisch propaganda-
oogpunt jammer dat in Nederland zoiets niet mogelijk is. 
Filatelistisch is het een weinig kostbare zaak, want die 
vijf Oostenrijkse series kosten bij elkaar 100 Oostenrijkse 
schill ing.. . . Afgezien dan van de moeite ze bijeen te lïrij-
gen. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur- Drs. A. M. A, van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

ADMINISTRATIEVE STEMPELS 
Onder deze categorie kan gerangschikt worden het in 

dienstorder 747 van 30 december 1966 genoemde stempel 
„Spoedbehandeling loketdionst". dat naar aanleiding van 

«S3 spoedbehandeling 
^ loketdlensl 

de op 17 september 1966 ingovüerde beperkte dienstuitvoe
ring op de daarvoor aangewezen kantoren is ingevoerd. Dit 
stempel wordt alleen afgedrukt op de stukken of bescheiden, 
welke het publieli bij het verrichten van handelingen, waar
voor het verschuldigde recht van ƒ 0,50 per handeling wordt 
betaald, (terug-)ontvangt. Dit zijn- bij voorbeeld .de stor
tingsbewijzen van giro's en postwissels, de bewijzen van 
terpostbezorging van de aangetekende zendingen en post
pakketten en de uitgereikte aangetekende stukken, post
pakketten of pakjes, waarvan een kennisgeving van aan
komst bij de geadresseerde was achtergelaten. 
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GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Het gebruikelijke eerstedagstempel werd op 5 januari 

1967 gebruikt ter afstempeling van de 20-centzegels der 
Technische Hogeschool, welke op de officieuze eerstedag-
enveloppen op genoemde datum aan enig postkantoor in 
Nederland werden aangeboden. 

Voorts werden nog gelegenheidsstempels gebruik voor: 
1. het zeventigjarig bestaan van de Gelderse Filatelisten-

Vereniging „De Globe", dat werd gevierd in het KAB-
gebouw te Arnhem. Behalve een bijzonder poststempel 
werden eveneens speciale aantekenstrookjes gebruikt. 

2. Een regionale postzegeltentoonstelling, georganiseerd in 
„De Lawei" te Drachten door de Postzegelvereniging 
Drachten op 27 en 28 januari 1967. 

.^tóESMA, 

MACHINESTEMPELS ''̂ civ.N-)--̂  
Van 1 tot en me t 28 februar i w o r d t — met he t oog op de 

propaganda voor de vakantiespreiding — door het postkan
toor te 's-Gravenhage een bijzondere stempelvlag met tekst 
„JUNI VAKANTIEMAAND" gebruikt. 

Wij danken de heer R. J. Smits te Amsterdam voor zijn 
melding, dat de ook aldaar in gebruik zijnde Klüssendorf-
stempelmachine (met dubbelringdatumstempel en links golf-
lijnen) sinds enige tijd met datumstempel AMSTERDAM in 
plaats van AMSTERDAM CS. stempelt. 

OPZET- STEMPELMACHINE 
Volledigheidshalve willen wij ook in deze rubrieik al voor

lopig melding maken van de in dienstorder 749 van 30 de
cember 1966 gedane aankondiging, dat in april of mei 1967 een 
aanvang zal worden gemaakt met de proefneming te Rotter
dam van een opzetstempelmachine, waarvoor onder andere 
postzegels op fosforescerend papier zullen worden gebruikt. 

Aangezien wij verwachten, dat een — groot? — deel 
der stukken uit Rotterdam tijdens deze proefneming zal 
worden voorzien van een afwijkend type machinestempel, 
zouden wij belangstellenden willen aanraden, indien hun dat 
mogelijk is, dagelijks één of meer van dergelijke stukken 
te bewaren. Bij dergelijke proefnemingen blijken namelijk 
soms na een gebruik van één of enkele dagen kleine wij
zigingen in de stempelafdrukken te worden aangebracht, 
waarvan het verloop later slechts met behulp van talrijke 
poststukken kan worden gereconstrueerd. 

DE NEDERLANDSE VELDPOST IN 1966 
Voor de twee in West-Duitsland gelegerde Nederlandse 

divisies, die — blijkens een publikatie in het Britse week
blad „The Economist" van 30 juli 1966 — deel uitmaken 
van de „Northern Armygroup", bestaande uit elf divisies 
van verscheidene Europese landen en een Canadese bri-
gadegroep, zijn in 1966 weer een aantal Nederlandse veld
postkantoren werkzaam geweest. Bovendien waren er een 
aantal tijdelijke veldpostkantoren voor afzonderlijke oefe
ningen en voor de Leger- en Luchtmachttentoonstelling 
„Paraat 1966". 

Wie deze veldpoststempels verzamelt zal ze moeten zoe
ken bij familieleden van de deelnemende militairen óf op 
couverten van dienstbrieven (bijvoorbeeld aan gemeente
besturen, die betrokken zijn bij de uitkering van kostwin
nersvergoedingen). Voor de in 1967 te verwachten veld
postkantoren kunnen wij nu en dan stempelafdrukken aan 
belangstellenden doen toekomen, indien men ons de beno
digde geadresseerde en voldoende (naar het nieuwe bin
nenlandse tarief van 1 februari 1967) gefrankeerde stukken 
toezendt. 

Hieronder volgt de lijst van 1966. 

Plaats of 
oefening 

NAPO-nummer Periode Stempel-
nummer(s) 

Centraal 
Veldpostkantoor 
Utrecht 
Nunspeet 

3. 1.-31.12 44 

500 28. 2.-26. 7 
29. 8.-19. 9 
20. 9.- 2.12 

36 
81 
37 

Harskamp 

Paraat 1966 
Mönchengladbach 
Hohne 

Seedorf 

500 

861 
871 

880 

Handorf 
Hesepe 
Hessisch Oldendorf 
Oefeningen 
Wes t -Dui t s l and 
S t a p - S p r o n g 
B a u m h o l d e r 
H o h n e M u n s t e r l a g e r 
E t e r n a l Tr iang le 
Senne lager 
Fa l lex 1966 

890 
891 
897 

210 
205 
231 
241 
251 

251/252 
221 

19. 4.- 5. 7 
29. 8.-14. 9 
15. 9.- 2.12 
29. 4.-25. 6 

3. 1.-31.12 
3. 1.- 2. 9 
3. 1.-28. 4 

26. 6.- 2. 9 
3. 9.-31.12 
3. 1.-31. 3 
2. 4.- 6. 4 
7. 4.-31.12 
3. 1.-31.12 
3. 1.-31.12 
3. 1.-31.12 

20. 4.-14. 5 
1. 6.-10. 6 

22. 6.-12. 7 
21. 9.-10.11 
23. 9.- 8.10 

9.10.-28.10 
12.10.-24.10 

37 
24 
36 
79 
75 
96 
79 
79 
59 
49 
37 
49 
3 t 
76 
77 

98 
98 
98 
52 
98 
98 
96 

en 
e n 
en 
en 

e n 

72 
26 
26 
26 

29 

HANDROLDAGTEKENINGSTEMPELS 
Sinds medio december 1966 wordt te 's-Gravenhage op 

proef een nieuw type handroldagtekeningstempel volgens 
bijgaande afbeelding gebruikt. Het dagtekeningstempel 
staat thans horizontaal in plaats van verticaal tussen de 
golflijnen en bevat een volgnummer 80, dat deel uitmaakt 
van de nummerserie der gewone handstempels. Het type 
komt overeen met het proefstempel 78, dat al geruime 
tijd te 's-Gravenhage wordt gebruikt. 

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

UITGIFTEPROGRAMMA 1967 
Als wij het uitgifteprogramma voor het jaar 1967 bekij

ken komen wij tot de slotsom dat de motor in het ministe
rie van PTT op hol is geslagen. Bekijk de aanschafprijs van 
de solidariteitsreeks en een normaal mens wordt er dui
zelig van. Eventjes 50 Frank voor zes filantropische vignet
ten. Brussel, laat als het u belieft uw remmen nazien. 

Met 32 geplande zegels en 2 blaadjes voor om en rond 
de 200 Frank aan loketprijs slaan wij geen slecht figuur 
naast al die jonge Afrikaanse staten. Rekenend op het in 
albums en stockboeken verdwijnen van nagenoeg 500.000 
reeksen ontvangt men 100.000.000 Frank in nieuwe stijl. 

Wat blijft er in die omstandigheden over van het begrip, 
als zouden postzegels kleine ambassadeurs zijn, over de vje-
reld verspreid? 

Dit voorlopig (zo heet het!) programma ziet er als volgt 
uit: 
Januari: 
twee zegels Lions Club 
Februari: 
een liefdadigheidsblaadje „Vluchtelingen" 
een zegel 
een zegel 
Maart: 
twee zegels 
April: 
een zegel 
een zegel 
Mei: 
twee zegels 

Wapenmuseum Luik 
Internationaal jaar van het toerisme 

Natuurbescherming 

Dag van de postzegel 
Paul Emile Janson 

Europa 

9,— Fr. 

20,— Fr. 
2,— Fr. 
2,— Fr. 

2,— Fr. 

3,— Fr. 
10,— Fr. 

9.— Fr. 
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700 jaar Oostende 
Ingenieursvereniging 

Koloniale troepen 
Robert Schuman 

Juni: 
een zegel 
een zegel 
Juli: 
twee liefdadigheidsvignetten 
een liefdadigheidsvignet 
September: 
twee zegels Plisnier en L. de Raedt 
vijf liefdadigheidsvignetten „Erasmus" 
Oktober: 
een zegel Kerstmis 
een liefdadigheidsblaadje Pro-POST 
November: 
zes liefdadigheidsvignetten „Solidariteitsreeks" 

2,— Fr. 
1,— Fr. 

22,-
3,-

2,-
25,-

1 -
20,-

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

50,— Fr. 

Als toemaatje zonder nadere gegevens zal nog een zegel, 
aan de vlasindustrie gewijd, zijn verschijning maken. 

Ondertussen is de reeks „Lions International" al aan de 
loketten aangeboden, met voorverkoop op 14 januari te 
Antwerpen, Beloeil, Brussel, Luik, Spa en Zaventhem, waar 
een gelegenheidsstempel van gelijke tekening werd gebruikt. 
De reeks bestaat uit de waarden 3 en 6 Frank en heeft als 
onderwerp het embleem van de vereniging naar een teke
ning van de heer Bonnevalle. 

Als propagandazegel komt de zegel tot zijn volle recht 
ofschoon de 6 Fr.-waarde wat schreeuwerig aandoet met 
zijn groene en purperen kleuren, terwijl het grijs en blauw 
voor de 3 Fr.-waarde veel zachter aandoet. 

TARIEFAANPASSING 
Op 15 januari werd het minimumport voor drukwerk van 

0,60 Fr. op 1,- Fr. gebracht. 

Postzegelvereniging „MERCATOR" 
Deze vereniging hield op 21 en 22 januari een postzegel

tentoonstelling ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig 
bestaan. Ondergebracht in de gemeentelijke feestzaal te 
Borgerhout deed de opstelling van het naar voren gebrachte 
materiaal zeer fris aan. 

Het was een tentoonstelling die de beeldverzamelaar en 
de leek het hoe van een onderwerp aanschouwelijk maakte. 
Een drietal nationaal en/of internationaal bekroonde ver
zamelingen waren in een twintigtal kaders opgesteld. 

Verder waren er ontwerptekeningen van de heren Lauwers 
en Bonnevalle te bewonderen alsmede enkele kunstramen 
van de hand van de heer Van Immerseel, die voor een aan
genaam lichtspel van kleuren zorgden. 

Een gelegenheidsafstempeling werd ter dier gelegenheid 
gebruikt. 

BRIEF UIT LONDEN 

HET EINDE VAN EEN VERVALSER 
De American Philatelic Society heeft in de filatelistische 

pers gezorgd voor „voorpaginanieuws" door DE GEHELE 
VOORRAAD vervalsingsmateriaal van de bekende ver
valser van Latynsamerikaanse poststukken, de Belg Raul 
C. de Thuin, sinds lange tyd wonende te Mérida in Mexico, 
op te kopen. 

De thans 76-jarige De Thuin heeft vele jaren de postwaar-
den en poststukken van Latijnsamerikaanse landen door het 
aanbrengen van valse stempels van gewone — en dus vrij 
goedkope stukken vervalst tot stukken met een of meer 
bijzondere stempels. Hij heeft dit beroep in Mexico kunnen 
uitoefenen, omdat dat land wel het vervalsen van koerse-
rende postwaarden strafbaar stelt, maar het vervalsen en 
namaken van niet meer geldige postwaarden ongestraft 
laat. 

Vele jaren is er getracht aan het werk van De Thuin een 
eind te maken. De Amerikaanse Posterijen hebben een — 
wat men daar noemt — „fraud order" op aan zijn adres 
ter verzending aangeboden stukken gelegd, waardoor inwo
ners van de Verenigde Staten geen post aan hem konden 
zenden, maar het werk in Mexico ging door. Naar „Stamp 
Collecting" weet te melden is de gehele voorraad post
waarden en het vervalsingsmateriaal voor $6.000 overge
nomen. 

Dit uit de circulatie nemen van voor de filatelie ge
vaarlijk materiaal herinnert aan de actie, die de British 
Philatelic Association in 1954 ondernam door de gehele ver
valsingsinventaris van Jean de Sperati over te nemen en 
daarna een handboek met alle bekende Sperativervalsin-
gen uit te geven ter herkenning van wat deze in de loop van 
vele jaren had uitgegeven. 

De American Philatelic Association heeft zich door deze 
actie wel de dank van de gehele filatelistische wereld ver
worven. 

Het laatste Britse Postagentschap 
dat gevestigd was in Abu Dhabi, is op 31 december 1966 
gesloten. Dit agentschap is overgenomen door de regering 
van Abu Dhabi. 

Brits programma voor 1967 
De Minister voor Posterijen heeft nu de waarden en uit-

giftedagen bekendgemaakt voor 1967. Deze zijn als volgt: 
1 maart - regionale postzegels van 9 d. en ls.6d. voor Schot
land, Wales en Noord-Ierland; nieuwe waarden voor de ze
gels van 6d. en ls.3d. die overbodig zijn geworden door de 
tarief verhoging. 
24 april - Britse flora - vier zegels van 4d. elk in een blok 
van 4 over het vel verdeeld plus de waarden van 9d. en 
ls.9d., 
10 juli - Britse schilderijen, waarden 4d., 9d. en ls.6d. 
19 september - Britse wetenschappelijke ontdekkingen -
waarden 4d., Il- en ls.6d. 
27 november - de kerstzegels in waarden van 3d., 4d. en 
Is.ed. 

Als eerste waarde van een nieuwe gebruiksserie zal die 
van 4d. - enkelvoudig binnenlandse brief - verschijnen. De 
overige waarden komen geleidelijk gedurende dit jaar en 
volgende jaren. 

Nieuws uit Ierland 
Op 2 mei komen hier de Europa-postzegels uit volgens het 

reeds in 1962 ingediende ontwerp door België, een aantal 
in-elkaar-grijpende tandwielen met de letters CEPT; de 
waarden zijn 7d. en ls.5d. 

Verder komen in dit jaar uit emissies ter herdenking van 
de Fenianopstand, ter gelegenheid van de driehonderdste 
geboortedag van Deken Swift, Eeuwfeest van de Cana
dese Confederatie en een bijzondere emissie ter gelegenheid 
van het Internationaal jaar van het toerisme 1967. 
Londen, 1 februari 1967. 

CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur: 

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

POST UIT PARIJS 

Met de in het novembernummer verschenen oproep tot het 
formeren van een Contactgroep Frankrijk-Verzamelaars hebben 
tot nu toe een vijftigtal lezers hun instemming betuigd. Zij hebben 
allen een vragenlijst ontvangen, opdat we enigszins te weten komen 
wie de deelnemers aan deze Contactgroep zijn, wat ze ervan ver
wachten, wat ze willen leren en wat ze anderen kunnen leren. 
Nog niet alle lijsten zijn binnen en men wordt dringend ver
zocht, deze zo spoedig mogelijk aan de rubriekredacteur, de heer 
D. de Vries, nauwkeurig ingevuld te willen terugsturen. 

Uit de intussen terug ontvangen lijsten blijkt al enigszins welke 
kant we met zulk een Contactgroep moeten opgaan. Daarom 
stellen wij ons voor binnenkort over de verdere plannen nadere 
Bekendmakingen te doen. 
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Tours of Amsterdam? 
Het jaarlijkse congres van de Federatie van Franse Post

zegelverenigingen wordt dit jaar gehouden in Tours van 12 
tot 16 mei; verschillende vooraanstaande Franse filatelis
ten zien het samenvallen van deze data met de Amphilex 
als een bezwaar. Men kan nu eenmaal niet bij twee mani
festaties tegelijk zijn en men staat dan ook nu al voor de 
keuze: Tours of Amsterdam? 

De eerste heliozegel 
De nieuwe 20 c-zegel Wapen van Saint-Ló is de eerste 

zegel die in „heliogravure" van de persen van de drukkerij 
aan de Boulevard Brune te Parijs is gekomen. Het is niet 
de eerste zegel die Frankrijk in helio heeft uitgegeven, 
want al in 1931 verscheen de zegel van F 1,50 Exposition 
Coloniale (Yvert nummer 274) eveneens in dit drukprocédé; 
destijds echter gedrukt bij een particuliere zegeldrukkerij 
„Helio-Vaugirard", zoals de zegel ook vermeldde. 

HELIO VAU«IK«1U> 

De nieuwe zegel „Wapen van Saint-Ló" is gedrukt op 
een zachtglanzend (gecoucheerd?) papier in vellen van 
honderd stuks, tanding 13 (evenals alle andere Franse ze
gels); de vellen hebben in de rechterbenedenhoek een coin-
daté en dragen onder de 96e zegel op de onderste velrand 
het merk: HEL-1 (eerste heliopers). De zegels zijn bijzonder 
fraai en de goud- en zilverdruk, die bij reproduktie van 
heraldische motieven nu eenmaal vaak een probleem is ge
weest, komt zeer goed tot zijn recht. 

Het enige bezwaar dat we horen mompelen is, dat dit 
nieuwe fabrikatiesysteem zo perfect is, dat het voor de va
riëteitenzoekers geen of weinig aantrekkelijkheden meer 
biedt! Maar dat behoeven we niet als een ernstig nadeel 
te zien, want het aantal variëteiten bij de moderne Franse 
zegels was in de laatste jaren ook wel opvallend groot. 

Stempels schrqven geschiedenis 
Dat moderne stempels ons vaak wat te vertellen hebben 

is op deze plaats reeds meermalen betoogd. Hierbij weer 
een tweetal duidelijk illustraties van deze stelling. 

Na de grote verbouwingen in en om het Gare de Montpar-
nasse te Parijs wordt de post, op dit stationspostkantoor 
aangebracht, niet meer met de stempel PARIS-GARE 
MONTPARNASSE voorzien. Sinds 31 januari 1966 gaat deze 
correspondentie door naar het in de nabijheid gelegen grote 
sorteerkantoor aan de Boulevard Brune nr. 123 (dit is NIET 
het gebouw van de postzegelfabrikatie) en krijgt daar het 
stempel PARIS-BRUNE BD. BRUNE (14e). Sinds 28 no
vember 1966 heeft dit sorteerkantoor ook een eigen brieven
bus aan de buitenzijde van het gebouw en de daarin ge
worpen post krijgt dezelfde stempel. Het gebouw is echter 
niet voor het publiek toegankelijk. 

4̂  ^^ 
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Deze soort stempels, die in zekere zin een tijdelijk karak
ter hebben (als het nieuwe stationsgebouw Montparnasse 
klaar is, komt daar natuurlijk weer een eigen stempel) zijn 
naar mijn mening filatelistisch hoogst interessant en de 
Franse stempelverzamelaars hebben dan ook voor de „tem-
poraires" heel veel belangstelling. 

Deze tijdelijk in gebruik zijnde stempels zijn ook nog op 
een geheel andere wijze te vinden en behoren naar de me
ning van de Franse marcophilisten tot een heel wat moei
lijker vorm van filatelie dan die bestaande uit het verga
ren (al of niet in abonnement) van eerstedag- en gelegen-

heidsstempels, waar zoals bekend, de Franse P & T niet 
karig mee is! 

Immers ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen, 
zoals congressen, jaarbeurzen en tentoonstellingen instal
leert P & T op verzoek tijdelijke postkantoren die geduren
de de manifestatie speciale (geïllustreerde) stempels ge
bruiken. 

Minder bekend zijn echter de stempels „Bureau Tempo-
raire" (= tijdelijk kantoor) met no , waarvan hierbij 
een afbeelding. 

In de Franse hoofdstad bestaan namelijk zeven „vliegen
de brigades", verplaatsbare postkantoren met gespeciali
seerd personeel, die voor de hierboven beschreven „tijde
lijke kantoren" worden gebruikt. 

De afgebeelde stempel „Bureau Temporaire nr. 2" en ge
dateerd 27-9-1966 werd ongeveer een week lang gebruikt ter 
gelegenheid van de XVUe Franse farmaceutische week ge
houden in een gebouw aan de Avenue de l'Observatoire. 

In totaal kunnen er dus gelijktijdig zeven van dit soort 
stempels in gebruik zijn, hoewel het zelden voorkomt dat 
alle zeven tijdelijke kantoren tegelijk zijn ingeschakeld. Doze 
stempels op echt gelopen stukken zijn uiteraard schaars. 

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

Lugbrlewe 
Die lugbriewe (lugvorms) van die Republiek het huUe 

eerste verskyning op 31 Mei 1961 gemaak. HuUe word ge-
druk deur die Staatsdrukkery in Pretoria volgens die twee-
vou-metode op de „Chambon"-masjien. Die papier wat ge
bruik word is plaaslik vervaardig. 

Die 5c-lugbrief is bedoel vir oorsese korrespondensie na 
alle gebiede buite die Posunie van Afrika. Binne Afrika is 
die tarief na sommige gebiede goedkoper. Ons moet egter 
opmerk dat party van die nuwe Afrika-State nie aan die 
Afrikaanse Posunie behoort nie. Vir lande in die Westelike 
Hemisfeer, onder andere die Verenigde State van Amerika, 
en vir Australië en die Verre Ooste is die lugtarief 10 c vir 
hierdie lugvorms; in daardie gevalle word 'n 5 c-posseël 
bygeplak om die vereiste tarief te verkry. 

Die basiese lugbriefontwerp is identies aan die Desi-
male-lugbrief wat uitgereik is op 14 Februarie 1961, toe Suid-
Afrika na die desimale geldstelsel oorgegaan het. Net die 
kleur van die lugbriewe is van 'n donkerder blou. 

'n Lugposetiket, die „Vlieënde Springbok" van die Suid-
Afrikaanse Lugdiens verskyn op die linkerkantste boonste 
hoek vanwaar die ruimte vir die adres diagonaal geplaas 
is op vertikale wit en blou lyne van al hierdie uitgiftes. Die 
opgedrukte 5c-seël verskyn in die regterkantste boonste hoek 
met dieselfde ontwerp as die 5 c-seël van die Republiek 
se vaste reeks: kremetartboom. Op 2 November 1962 het 
'n herontwerpte oorsese lugbrief verskyn. Die horisontale 
5 c opgedrukte blou en oranje seël beeld 'n Boeing 707 
vliegtuig van die Suid-Afrikaanse Lugdiens uit wat besig is 
om op te styg. Die woorde „Republiek van Suid-Afrika" 
staan in die boonste deel van die seël met die Engelse teks 
onder in die seël. 

Ook die lugposetiket het verander. Dit is nou 'n Pro-
tea-ontwerp, die nasionale Suid-Afrikaanse blom, met die 
woorde „Air letter/Lugbrief/Aerogramme daaronder ge-
druk. Ook hierdie lugbriewe is op die „Chambon"-masjien 
gedruk. 'n Herdruk van die lugbriewe het egter in Mei 
1963 plaasgevind en hierdie slag is die ,,Goebels 840"-
masjien gebruik (silinders 53 blou, 115 oranje en 35 gom). 
Die verskil kan duidelik herken word aan drie strepies wat 
langs die kant van die tweede druk voorkom. Die lug
briewe word op verskillende manier gesny, met ronde of 
reguit hoeke. Behalwe by die laaste druk, vind die sny-
proses plaas gesamentlik met die druk en gomproses. 

Die oorsese groetelugbrief is dieselfde as die gewone brief, 
behalwe dat daar op die skryfgedeelte versierings aange-
bring is van Suid-Afrikaanse blomme. Hulle word nie baie 
verkoop nie en voor Republieksdag, 31 Mei 1961, het alle 
poskantore opdrag ontvang om die groetelugbriewe in voor
raad na Pretoria te stuur, waar hulle van die opdruk „Re-
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

MEDEDELINGEN VAN DE RAAD VAN BEHEER 
Voorjaarsvergadering 

De voorjaarsvergadering van de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zal dit jaar worden 
gehouden op zaterdag 18 maart a.s. des namiddags te 14.30 
uur in Hotel Noord-Brabant aan het Vreeburg te Utrecht. 

Besturen van verenigingen-niet-eigenaressen kunnen zich 
met in deze vergadering ter tafel te brengen punten wenden 
tot de door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen voor hen aangewezen vertegenwoordigers in de Raad 
van Beheer, de heren: 

J. de Graaf, H. W. Mesdaglaan 19, Heemstede 
P. Th. H. van der Heyden, Bosweg 12, Waalre. 

Wij vestigen er in verband met deze vergadering nog eens 
uitdrukkelijk de aandacht op dat het Maandblad er is voor 
de lezers. Deze lezers zijn voor het allergrootste deel ver
enigd in de ,,aangesloten verenigingen". Wij verwachten 
derhalve dat verlangens en opmerkingen die leven in de 
kring van deze verenigingen via de daarvoor aangewezen 
vertegenwoordigers ter kennis van de Raad van Beheer 
zullen komen. Hoe meer er ons aan wenken en opmerkingen 
bereikt, hoe beter wij bij de uitgave van ons blad rekening 
kunnen houden met wat er onder onze lezers leeft. 

publiek van" en „Republic of" bokant die woorde Suld-
Afrika en South Africa voorsien is. Die 5 c-oordruk ge
durende die desimalisasieperiode was reeds op hierdie 
briewe aangebring. Van hierdie verskillende oordrukke be
staan daar 'n hele aantal variasies, soos dit gewoonlik nou 
maar met oordrukke verwag kan word. By 'n later druk is 
die flora in groen en oranje gedruk en in Maart 1963 het 
hierdie lugbriewe ook met die nuwe Boeing-seëlbeeld ver-
skyn. 

Tenslotte is daar die binnelandse lugbriewe, wat ook 
gebruik word vir lugpos na lande binne die Posunie van 
Afrika. Hierdie briewe is ook deur die Staatsdrukkery in 
Pretoria gedruk en het op 31 Mei 1961 verskyn. Die seël 
en kleur is pers, die opgedrukte 2*/2 c-seël is dieselfde as 
van die vaste reeks: Groot Constantia en 'n tros druiwe. 
Die tanding van die seëls word egter steeds vaer gedruk 
terwyl ook die druiwetros geleidelijk minder na druiwe 
begin lyk. In Maart 1963 kom daar 'n heeltemal nuwe druk, 
silinders 68 groen, 10 oranje en 1 gom, op blou papier, 
waarby die 2'/2 Constantia-seël vervang is deur 'n ont
werp van die Kasteel in Kaapstad en 'n Boeingvliegtuig. 
Die woorde „Republiek van Suid-Afrika/Republic of South 
Africa" is nou in 'n sirkelvorm om die seël aangebring 
met 'n 2V2 c Posgeld/Postage beskrywing onderaan. Ook 
hier het die lugposetiket van die Vlieënde Springbok na die 
Protea-ontwerp verander. 

(Meedeling J. M. Becker, Pretoria) 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 
Bij het secretariaat is het verzoek van de Postzegelver

eniging „Heerenveen" te Heerenveen binnengekomen om 
lid te worden van de Nederlandse Bond. De statuten van 
deze vereniging zijn koninklijk goedgekeurd. De statuten en 
het huishoudelijk reglement bevatten geen bepalingen die 
in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Bond. 
Het aantal leden bedraag 85. 

Secretaris van deze kandidaat is: M. Blaauw, Tjepkema-
straat 32 te Heerenveen. 

Wij herinneren aan artikel 5 van onze statuten waarin is 
vastgelegd, dat mochten binnen drie maanden geen bezwa
ren tegen de aanneming bij het secretariaat binnenkomen, 
het Bondsbestuur deze kandidaat kan aannemen. 

AANNEMING VAN NIEUWE LEDEN 
In oktober 1966 is kennis gegeven van de aanmeldingen 

voor het Bondslidmaatschap van: 
1. de Philatelistenvereniging N.K.F, te Delfzijl; 
2. de Postzegelvereniging „Waubach" te Waubach; 
3. de Postzegelvereniging „Drielandenpunt" te Vaals. 

Na de publikatie van deze aanmeldingen als lid zijn geen 
bezwaren binnengekomen. Mede gelet op het bepaalde in ar
tikel 5 der statuten heeft het Bondsbestuur besloten deze 
kandidaten met ingang van 1 februari 1967 aan te nemen 
als lid van de Bond. 

Wij heten deze verenigingen van harte welkom en spreken 
de hoop uit dat onze nieuwe leden actief aan het verenigings
leven van de Bond zullen deelnemen. 

Het adres van de secretaris van de Philatelistenvereni
ging N.K.F, is: H. Zuidema, Afwateringskanaal 75 te 
Delfzijl. 

Het adres van de secretaris van de Postzegelvereniging 
„Waubach" is: M. Reumkens, Oranje Nassaustraat 9 te 
Nieuwenhagen. 

Het adres van de secretaris van de Postzegelvereniging 
„Drielandenpunt" is: W. Bulles, St. Paulusstraat 1 te Vaals. 

BEKERTOERNOOI 
De 55e Nederlandse Filatelistendag wordt op zaterdag 

3 juni 1967 te Amsterdam gehouden. In de voormiddag van 
deze dag vindt het Bekertoernooi plaats. Het Bondsbestuur 
roept gegadigden op voor deelneming aan dit toernooi. 

De voordrachten moeten dienen tot het bevorderen van 
het verzamelen van postwaarden en moeten, volgens het 

reglement, bij voorkeur van wetenschappelijke aard zijn. 
Ze mogen niet langer dan 20 minuten duren. 

Zij die een voordracht wensen te houden gelieven dit vóór 
15 april 1967 op te geven aan de Bondssecretaris, C. Muys, 
Pioenweg 25 te 's-Gravenhage-7. 

Bij deze aanmelding dient het onderwerp van de lezing 
te worden vermeld. 
WALLER-MEDAILLE 

Door de toekenning van de Waller-medaille met diploma 
worden diegenen geëerd die zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de filatelie. 

Toekenning van deze medaille geschiedt door het Bonds
bestuur. De bij de Bond aangesloten verenigingen kunnen 
voorstellen doen tot toekenning van deze medaille en wel uit
sluitend schriftelijk en met redenen omkleed. 

Verenigingen die een voorstel willen doen tot toekenning 
van de Waller-medaille moeten dit uiterlijk 15 maart 1967 
indienen bij de Bondssecretaris, Pioenweg 25 te 's-Graven
hage-7. 
LIDMAATSCHAP VAN VERDIENSTE 

Door toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste 
aan leden van bij de Bond aangesloten verenigingen of in
stellingen, worden diegenen geëerd die zich te opzichte van 
die verenigingen of instellingen of van de Bond zelf in be
stuurlijke functies of op andere wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt. 

Toekenning van deze onderscheiding geschiedt door de 
Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen op 
voordracht van het Bondsbestuur. 

De bij de Bond aangesloten verenigingen kunnen voor
stellen doen tot toekenning van dit Lidmaatschap en wel 
uitsluitend schriftelijk en met redenen omkleed. Verenigin
gen die een voorstel in deze zin willen doen, moeten dit 
uiterlijk 15 april 1967 indienen bij de Bondssecretaris, Pioen
weg 25 te 's-Gravenhage-7. 

De Eerste Secretaris 
C. MUYS. 

RUILADRESSEN 
Wij vestigen er de aandacht op dat dezer dagen de nieuwe 

lijst met ruiladressen aan de belanghebbenden is verzonden. 
Secretarissen van bij de Bond aangesloten verenigingen 

kunnen zich voor regelmatige toezending opgeven bij het 
secretariaat. 
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INTERNATIONAAL REGLEMENT VOOR THEMATISCHE VERZAMELINGEN, 
VOOR VERZAMELINGEN NAAR DOEL VAN UITGIFTE 

EN VOOR ONDERWERPVERZAMELINGEN 

Het Bureau van de Thematische 
Commissie van de „Fedéiation Inter
nationale de Philatehe-FIP" heeft in 
het afgelopen jaar een nieuw inter
nationaal reglement voor de themati
sche filatelie opgesteld, dat in septem
ber 1966 dooi het FlP-congres in 
München werd aanvaard De officieel 
goedgekeurde Nederlandse vertaling 
hieivan, bestemd voor Nederland en 
België, IS thans gereed gekomen 

Gaarne geven wij gevolg aan het 
verzoek van de heer C G van Vee-
nendaal, lid van de Internationale 
Raad van de Thematische Commis
sie van de FIP, de nieuwe legehng 
— die ook voor de Amphilex van 
kiacht IS — met de daarbij behoren
de toelichting m haar geheel te pu
bliceren 

Artikel 1. 
Om te worden toegelaten tot de onder de 

bescherming van de FIP te houden tentoon
stellingen en tot de tentoonstellingen gehou
den onder de bescherming van de bu de FIP 
aangesloten nationale bonden, dienen de ver
zamelingen, opgebouwd volgens het motief 
van de daarin opgenomen postzegels en fila-
telistische stukken te behoren tot één van de 
dne volgende categorieën 
— de thematische verzameling gedefinieerd 

in artikel 2, 
— de verzameling naar het doel van uitgifte 

gedefinieerd in artikel 3, 
— de o n d e r w e r p v e r z a m e l i n g , gedef in iee rd 

in a r t ike l 4 

Ar t ike l 2. 
De t h e m a t i s c h e ve rzamel ing is een f i la te-

listisch geheel , opgebouwd volgens een b e 
paald p l an ZIJ on twikke l t een t h e m a , v e r 
dedig t een thesis , i l lus t ree r t een l e i dende 
g e d a c h t e door postzegels en a n d e r e f i la te-
l is t ische s t u k k e n Zij is noodzakel i jkerwi jze 
voorzien van v e r k l a r e n d e t eks t en 

Elke t h e m a t i s c h e ve rzamel ing m o e t w o r 
den vergeze ld door een u i t eenze t t i ng van 
h e t t h e m a a l smede van h e t p lan (op m a x i 
maa l t w e e a lbumbladen) en w a a r o p is aan 
gegeven he t aan ta l b laden, da t aan e lk on
derdee l IS gewijd 

Ar t ike l 3 
De ve rzame l ing n a a r h e t doel v a n ui tgi f te 

IS een f i latel is t isch geheel , g e r a n g s c h i k t n a a r 
he t doel w a a r v o o r de postzegels en f i la te-
l is t ische s t u k k e n , w a a r u i t de ve rzame l ing is 
samenges te ld , zijn u i tgegeven Zij be s t aa t 
ui t een eenvoud ige samenvoeg ing v a n pos t 
zegels en f i latel is t ische s t u k k e n , die op en i 
ger lei wijze onder l ing v e r b a n d bez i t t en door 
he t doel, w a a r v o o r zij zijn u i tgegeven Zij 
w o r d t dus ge rangsch ik t per l and of in c h r o 
nologische vo lgorde v a n de u i tg i f ten 

Voor d e verzamel ing , g e r a n g s c h i k t n a a r 
h e t doel v a n ui tgif te , is he t n i e t ve r e i s t da t 
deze, beha lve v a n t i te ls , v a n v e r k l a r e n d e 
t eks t en is voorzien 

Ar t ike l 4. 
De o n d e r w e r p v e r z a m e l i n g is een f i latel is

t isch geheel d a t is ge rangsch ik t n a a r h e t op 
de postzegels afgebeelde o n d e r w e r p Zij b e 
s taa t u i t een eenvoudige s amenvoeg ing van 
postzegels en f i la tel is t ische s t u k k e n , die op 
eniger le i wijze onder l ing v e r b a n d bez i t t en 
door h e t er op afgebeelde o n d e r w e r p 

Als o n d e r w e r p v e r z a m e l i n g w o r d t dus b e 
schouwd 
a een ve rzame l ing we lke zich to t één o n d e r 

w e r p b e p e r k t en w a a r v a n de s t u k k e n zijn 
ge rangsch ik t n a a r he t land of de c h r o n o 
logische vo lgorde van de u i tg i f ten , 

b een ve rzamel ing we lke zich to t één onde r 
w e r p b e p e r k t en door h a a r p r e s e n t a t i e 
v e r w a n t is aan de a lgemene v e r z a m e l i n g 

BIJ de o n d e r w e r p v e r z a m e l i n g is h e t m e t 
vere is t da t deze, beha lve v a n t i te ls , v a n ve r -
k l a i e n d e t eks t en is voorzien 

Ar t ike l 5. 
De postzegels, pos tdocumen ten en f i la te

l is t ische s t u k k e n d ienen de v o o r n a a m s t e en 
o v e r h e e r s e n d e e l emen ten uit te m a k e n v a n 
de ve rzamel ing 

ZIJ moe ten ech t zijn 
Bijgevolg mogen t eken ingen , we lke ter ve r 

s ier ing van een ve rzamel ing k u n n e n d ienen 
en niet-f i la tel is t isch ma te r i aa l , zoals foto s, 
p laa t jes , kn ipse ls u i t k r a n t e n en tijdschrif
ten enz , in p r inc ipe m geen enke le ve rza 
mel ing voo rkomen 

Ar t ike l 6. 
Het IS wensel i jk da t g e b r u i k t e postzegels 

van een behoor l i jke a fs tempel ing zijn voor 
zien, we lke he t op de postzegel v o o r k o m e n 
de o n d e r w e r p zo m m mogeli jk schaad t 

Het is eveneens wensel i jk o n g e b r u i k t e en 
geb ru ik t e postzegels zo m m mogeli jk door 
e l k a a r in de ve rzamel ing op te n e m e n 

Ar t ike l 7. 
De on twikke l ing van he t p lan en de kenn i s 

van het t h e m a moe ten in e lke t h e m a t i s c h e 
ve rzamel ing duideli jk n a a r vo ren komen en 
de t eks ten moe ten tot een noodzakel i jk min i 
m u m b e p e r k t bli jven 

Ar t ike l 8 
De thema t i s che ve rzamel ingen , de ve rza 

mel ingen n a a r h e t doel van uitgif te en de on-
d e r w e r p v e r z a m e l i n g e n w o r d e n beoordee ld 
door een J u r y we lke bes taa t u i t special is 
ten op het gebied v a n dit soor t ve rzame l in 
gen 

Het aan ta l leden v a n deze J u r y moe t t en 
mins t e dr ie b e d r a g e n Bij een i n t e rna t i ona l e 
t en toons te l l ing moe t he t m e r e n d e e l van de 
j u r y l e d e n beho ren to t een a n d e r e na t iona l i 
te i t dan die van he t o rgan i se rende land 

Ar t ike l 9. 
Bij de p u n t e n t o e k e n n i n g voor de t h e m a t i 

sche ve rzamel ingen de ve rzame l ingen n a a r 
h e t doel v a n uitgif te en de o n d e r w e r p v e r -
zamel ingen zal de j u r y zich la ten le iden door 
de navo lgende c r i t e r ia 

1 VOORSTELLING 

Algemene i n d r u k van 
ve rzamel ing 

Aan ta l p u n t e n 

de 

THEMA - DOEL VAN UITGIFTE 
ONDERWERP 

a on twikke l ing v a n de 
ve rzamel ing 25 

b omvang van de 
vei zamel ing 15 

c e igenaa rd ighe id en 
waardevo l l e u i t w e r k i n g 
van he t t h e m a 15 

FILATELISTISCHE 
ELEMENTEN 
a f i latel is t ische kenn i s 10 
b s taa t en ze ldzaamheid 

van de postzegels en 
f i la tel is t ische s t u k k e n 20 30 

100 100 
Ar t ike l 10. 

De voor deze ve rzamel ingen t e r besch ik 
k ing te s te l len be lon ingen — medai l les of 
h i e r aan ge l i jkwaard ige pri jzen — moeten in 
v o r m en g roo t t e gelijk zijn a a n die we lke 
t e r besch ikk ing w o r d e n gesteld voor de a n 
d e r e klassen 

Ar t ike l 11. 
De navo lgende be lon ingen w o r d e n ter b e 

sch ikk ing gesteld 

Medail les of 
d a a r a a n 
ge l i jkwaard ige 
prijzen 
goud 
goud-z i lver 
verguld-z i lver 
zi lver 
brons-z i lver 
b r o n s 
d iploma 

M i n i m u m aan ta l p u n t e n 
te beha len op 
toonste l l ing 
I n t e r n a t i o n a l e 

95 
90 
85 
75 
70 
60 
50 

een t e n -

Nat iona le 
90 
85 
80 
70 
60 
50 
40 

Ar t ike l 12. 
Tot de in te rna t iona le ten toons te l l ingen ge

h o u d e n o n d e r bescherming v a n de F I P , wor
den s lechts toegelaten ve rzamel ingen we lke op 
een na t iona le tentoonste l l ing, gehouden on
de r be sche rming van de desbe t re f fende n a 
t ionale bond m e t t enmins t e een z i lveren 
meda i l l e of h i e r aan ge l i jkwaardige prijs, zijn 
b e k r o o n d of waarvoor op een voora fgaande 
i n t e rna t i ona l e tentoonste l l ing, we lke heef t 
p laa t s gevonden onder b e s c h e r m i n g van de 
F IP , t enmins t e een bronzen meda i l l e is t oe 
gekend 

De Voorzi t ter van de T h e m a t i s c h e 
Commissie van de F I P 
R VAN DER AUWERA 

De Sekre ta r i s sen 
H WALZ - M DHOTEL 
Officiële tekist goedgekeurd op 27 s e p t e m b e r 
1966 

N B Ingeval van geschillen of men ingsve r 
schi l len, voor tv loe iende uit de versch i l l ende 
overze t t ingen m v reemde ta len zal a l léén 
de F r a n s e teks t b indend zijn 

In v e r b a n d m e t he t bepaa lde in a r t ike l XV 
v a n h e t Huishoudel i jk Reg lemen t v a n d e 
Thema t i s che Commissie van de F I P m a g 
n ie ts openbaa r gemaakt , ve rmen igvu ld igd 
en ve r t aa ld worden — ook m e t ten dele — 
zonder te ve rmelden ,Officiële tekst , goed
g e k e u r d 27 sep t ember 1966" 

Toel ich t ingen behorende bU h e t I n t e r n a t i o 
naa l Reglement voor themat i sche v e r z a m e 
l ingen, voor verzamel ingen n a a r h e t doel 
v a n uitgifte en voor o n d e r w e r p v e r z a m e l i n -
gen . 

Deze toel icht ingen hebben tot doel ve rk l a 
r ingen en r ech tvaa rd ig ingen te geven voor 
de samens te l l ing van een n i e u w r eg l emen t 
w a a r v a n de grondbeginse len p rak t i s ch d e 
zelfde zijn als d ie van he t v o o r g a a n d e d a t 
m e e r dan vyf j a a r oud was 

Ook h e b b e n deze toe l ich t ingen tot doel de 
g rondbeg inse len welke de basis v o r m e n v a n 
di t r eg l emen t nader u i teen te ze t ten en te 
omschr i jven, zodat de ve rzame laa r s en de 
leden van de j u r y s be t e r de be t eken i s en de 
v e r k l a r i n g van onze opva t t ingen zul len be 
gri jpen, wat in een reg lement n ie t k a n w o r 
den gedaan Daarom lijkt he t ons noodzake
lijk da t deze toel icht ingen t ezamen m e t h e t 
r e g l e m e n t worden verspre id om te v o o r k o 
m e n dat v e r k e e r d e en tegenstr i jd ige ve rk l a 
r ingen w o r d e n gegeven over een noodzakel i j 
kerwijs beknop t reg lement 

In he t eers te deel zullen wij de objec t ieve 
cr i te r ia u i t eenze t t en we lke ons h e b b e n ge
leid tot he t indelen v a n de ve rzamel ingen 
in d r i e ca tegor ieën (ar t ikelen 1 t /m 4) 

In he t tweede deel zullen wij op de gevol
gen wijzen we lke voortvloeien ui t de keuze 
van deze cr i ter ia 

In he t de rde deel zullen wij de n i euwe r e 
dac t i e v a n de a r t ike len 5, 6 en 7 r e c h t v a a r 
digen, w a n t vooral deze h e b b e n o p m e r k i n 
gen en moei l i jkheden opgeleverd a leer to t 
de samens te l l ing daa rvan k o n w o r d e n over 
gegaan 

Als logisch gevolg zal de tabe l van de p u n 
t e n t o e k e n n i n g (art ikel 9) w o r d e n toegel icht 
en omschreven 

bewijs van dee lneming 

De ee r s t e t aak van he t B u r e a u v a n de 
Thema t i s che Commissie van de F I P was he t 
zoeken n a a r een logische r a n g s c h i k k i n g van 
de aan dit r eg lement onde rworpen ve rza 
mel ingen en he t v inden van eenvoudige en 
ob jec t ieve c r i t e r i a o m deze v e r z a m e l i n g e n 
in eén van de dr ie genoemde ca tegor ieën te 
k u n n e n onde rb rengen 
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Het eerste objectief criterium moet de mo
gelijkheid inhouden op gemakkelijke wijze 
de verzamelingen welke behoren tot het 
gebied dat ons momenteel interesseert, te 
onderscheiden van de verzamelingen, welke 
,,klassieke" worden- genoemd 

Op het klassiek domein verzamelt en be
studeert men de postzegels naar de uit
giften of naar een specialisatie en om de re
denen van een verzameling aan te geven, 
wordt hier geen rekening gehouden noch 
met de vorm, noch met de tekening van de 
postzegel, noch met de personen en zaken 
welke er op zün afgebeeld 

In tegenstelling tot deze klassieke verza
melingen komen de door dit reglement be
oogde verzamelingen voort uit de wens van 
de verzamelaar die postzegels en filatelis-
tische stukken bijeen te brengen, welke een 
gemeenschappelijk kenmerk bezitten door 
wat er op is afgebeeld, hetzij door het doel 
van uitgifte, hetzij door hun eigen bestand
delen (de afbeeldingen op de postzegels, de 
afstempelingen op de filatelistische docu
menten enz) 

Noch In het Frans, noch in het Nederlands 
kon een eenvoudige en bevredigende bena
ming worden gevonden om deze verzame
lingen aan te duiden en wij hebben genoegen 
moeten nemen met omschrijvingen thema
tische verzamelingen, verzamelingen naar 
het doel van uitgifte en onderwerpverzame-
lingen, maar toch bezitten al deze verzame
lingen dit gemeenschappelijk kenmerk dat 
ZIJ gemakkelijk zijn te onderscheiden van al 
de andere 

Het tweede objectief criterium brengt een 
eerste onderscheid tot stand tussen deze ver
zamelingen Dit IS het aanvaarden van de 
rangschikking naar het land van uitgifte of 
in chronologische volgorde (of van deze 
beide tegelijkertijd) van de verzamelingen 

Door het aanvaarden van vroeger gedane 
voorstellen, hebben wij deze twee categorie-
en, die dezelfde basiseigenschap bezitten, 
van elkaar willen scheiden en de rechtvaar
diging van dit onderscheid ligt in de belang
rijke uitbreiding die genomen werd door de 
verzamelingen ontstaan door eenzelfde doel 
•van uitgifte 

Al zal voor ons de onderwerpverzameling 
steeds een basis- of beginverzameling blij
ven — welke ook haar handelswaarde moge 
zijn — de verzameling naar het doel van 
uitgifte vertegenwoordigt zeer dikwijls een 
meer ontwikkelde vorm in een meer beperkt 
gebied en vereist de aan"wezigheid van fila
telistische stukken (afstempelingen, post
stukken, maximumkaarten, FDC's enz) 
Daarom verdient zij een afzonderlijke plaats 
m deze eerste groep, anderzijds eist dit soort 
verzamelingen meer filatelistische kennis 
en bij een gelijke ontwikkeling zal deze ver
zameling beter worden beloond door toeken
ning van meer punten onder 3a van de pun-
tentabel 

Het derde objectief criterium betreft dat 
wat de echte thematische verzameling ken
schetst het IS de plaats van de postzegel In 
de verzameling. 

Wanneer de rangschikking van de ver
zameling met meer plaats vindt naar het 
land van uitgifte of m chronologische volg
orde wanneer de series met gemengde on
derwerpen worden gesplitst en wanneer de 
postzegel of het filatelistisch stuk de plaats 
krijgt die in de ontwikkeling van de leidende 
gedachte der verzameling past, dan heeft 
men te maken met een eigenlijke thema
tische verzameling, waarin alles onderge
schikt moet zijn aan de logische uitbreiding 
van het thema en aan de verdediging van de 
thesis 

Het omgekeerde is ook waar een verza
meling waarin de postzegels worden ge
rangschikt volgens het land van uitgifte of 
naar het doel van uitgifte, is geen themati
sche verzameling. 

Welke zijn de gevolgen van de keuze van 
deze criteria' Eerst en vooral is het nutte
loos en zelfs gevaarlijk te trachten ieder van 
deze drie categorieën door voorbeelden te 
verduidelijken 

Een verzameling ,,Dieren" kan gerang
schikt worden in elk van de drie categorieën, 
al naar gelang de verzameling is opgezet 
Indien de dieren gerangschikt zijn per land 
dan IS het een onderwerpverzameling. In 
dien het gaat om een verzameling van post
zegels, uitgegeven ter bestrijding van de ma
laria en waarop afbeeldingen van muskie
ten voorkomen, is het een verzameling naar 
het doel van uitgifte Maar wanneer de post
zegels worden gerangschikt volgens een an
dere volgorde (al was het maar volgens een 
zoologische classificatie), dan is het een 
thematische verzameling. 

Natuurlijk zal een verzameling „Zoölogi
sche curiositeiten" meer punten behalen on
der 2c van de puntentabel dan de vonge, 
maar toch behoren beide verzamelingen tot 
de thematische categorie 

Zo ook zal een verzameling U.P.U , Euro
pa, Honderjarig bestaan van de postzegel 
behoren tot de categorie „naar het doel van 
uitgifte" indien zij volgens het land of naar 
het doel van uitgifte is Ingedeeld Zij zal 
overgaan naar de thematische categorie in
dien ZIJ ingedeeld wordt volgens een thema 
of een thesis, zoals bijvoorbeeld de Ge
schiedenis van de U P U , de verschillende 
manieren van het honderdjarig bestaan 
van de postzegel te herdenken, de Europese 
Instellingen, Op zoek naar Vrede, enz. 

Het tweede gevolg is het wegvallen van de 
benaming ,,didactische verzameling" Er be
staat geen enkel objectief criterium om 
,,thematisch" en ,.didactisch" te onder
scheiden, elke thematische verzameling LS 
trouwens min of meer didactisch De bij
zondere beloning welke men wil toekennen 
aan het didactisch aspect van een verza
meling, ligt buiten het filatelistisch domein 
en buiten de bevoegdheid van de jury. 

De beloningen van de filatelistische ten
toonstellingen zijn bestemd om een filatelis
tische bijdrage te waarderen en zij zijn even
eens bestemd om het intellectueel en cul
tureel werk te belonen dat nodig was om 
deze zo goed mogelijk te ontwikkelen Maar 
de uitslag door de verzameling bereikt en 
de propaganda die zij in de hand kan werken, 
zijn volkomen subjectief en kunnen met fi
latelistisch beoordeeld worden Indien er be
loningen moeten worden gegeven op extra-
filatelistisch domein, moeten andere dan fi
latelistische organen die verzamelingen be
oordelen en prijzen toekennen 

Laten we nu overgaan tot de rechtvaardi
ging van de artikelen 5 en 7 van het regle
ment 

Deze artikelen hebben als basis het grond
beginsel omschreven in de eerste alinea van 
artikel 5 ,,De postzegels, postdocumenten en 
filatelistische stukken dienen de voornaam
ste en overheersende elementen uit te ma
ken van de verzameling" 

Organisaties van enkele landen vroegen 
artikel 5 te beperken tot de eerste twee ali
nea's van het ontwerp, om aldus te komen 
tot de volstrekte uitsluiting van de al of niet-
filatelistische documenten. 

Door zich naar de mening van de meer
derheid te schikken, heeft het Bureau van de 
Commissie gemeend, op dit ogenblik die 
wens niet te moeten opvolgen, maar er re
kening mede te houden door dit artikel in 
een strengere zin te wijzigen door de belo
ningen te beperken welke zouden kunnen 
worden behaald voor de verzamelingen naar 
het doel van uitgifte en de onderwerpverza-
melingen, en door de punten toe te kennen 
aan de waardevolle uitwerking van het the
ma te verhogen. 

Het Bureau van de Commissie heeft te
recht gemeend dat het niet mogelijk en ook 
niet wenselijk is voor sommige verzamelin
gen elk niet-filatelistische document, op dit 
ogenblik uit te sluiten In het klassiek do
mein zijn landkaarten en reiswegenaandul-
dmgen noodzakelijk in de lucht- en ballon-
postverzamelingen, ook in sommige verza
melingen van afstempelingen Waarom een 
kaart van wijndrulvenstreken verbieden m 
een verzameling over wijngaarden, of kaar
ten in een historische verzameling of docu
menten in een fauna-verzameling, betrek
king hebbende op de vestiging van de dieren? 
De toevoeging van de woorden ,,in principe" 
in de laatste alinea laat enige toegevend
heid toe die door de meerderheid werd ge
wenst, terwijl werd ingegaan op het wegla
ten van de derde alinea, dat door een min
derheid werd gevraagd Maar het Bureau 
van de Commissie blijft stevig gehecht aan 
de gegronde mening van de noodzakelijkheid 
dat niet-filatelistische elementen een uitleg 
of een bijkomende toelichting moeten geven 
die onmisbaar is voor de verdere ontwikke
ling van het thema. 

Uit het vorenstaande volgt dat niet-fllate-
listische elementen om geen enkele reden 
moeten voorkomen in de onderwerpverza-
melingen en in de verzamelingen naar het 
doel van uitgifte 

De geëxposeerde verzamelingen — voor
al op de internationale tentoonstellingen — 
moeten in de eerste plaats filatelistische 
verzamelingen zijn en blijven Ook heeft het 
Bureau van de Commissie in artikel 6 aan 
principes willen herinneren die reeds lang van 
toepassing zijn voor de klassieke verzame
lingen. 

In artikel 7 wordt er aan herinnerd dat de 
teksten een element van verbinding en van 
voorstelling moeten blijven en niet een doel 
of een overheersend element mogen worden 
in de tentoongestelde verzamelingen. 

Natuurlijk had men, zowel bij dit laatste 
punt als voor de niet-filatelistische elemen
ten, een veel strenger standpunt kunnen in
nemen, zoals door een minderheid werd ge
vraagd, om aldus de jury's alle interpreta
tiemogelijkheden te ontnemen. Het Bureau 
van de Commissie heeft daarentegen ge
meend vertrouwen te moeten schenken aan 
de verzamelaars en aan de onweerlegbare 
beoordelingen van de jury's, zodat de ver
zamelingen steeds verder worden ontwikkeld 
tot een altijd meer onaanvechtbare filatelie. 

Tot besluit van dit verslag zal artikel 9 
worden toegelicht en gerechtvaardigd. In
gegaan werd op verzoeken om evenwicht te 
brengen bij het toekennen van de punten 
tussen de voorstelling (algemene indruk van 
de verzameling) (1) en de eigenaardigheid 
van het thema en de thematische arbeid 
(2c) Hieruit volgt dat onderwerpverzame-
lingen en verzamelingen naar het doel van 
uitgifte geen thema en ook geen thematisc.ie 
arbeid bevatten en dientengevolge slechts 
een maximum van 85 punten kunnen beha
len en dat alleen de echte thematische ver
zameling voor de hoogste beloningen kunnen 
wedijveren. 

Sommige landen wensten alleen deze laat
ste verzamelingen op tentoonstellingen toe 
te laten (tenminste op internationale), maar 
het Bureau van de Commissie heeft gemeend 
die uiterste stelling met te moeten overne
men en wel om de volgende redenen. 

Eerst en vooral moet het reglement wor
den toegepast niet alleen op de internatio
nale tentoonstellingen, maar ook op de na
tionale, waarvan deze „de wachtkamer" is 
en waarop het minder streng moet toegepast 
worden 

Anderzijds treft men momenteel veel meer 
onderwerpverzamellngen en verzamelingen 
naar het doel van uitgifte aan dan themati
sche verzamelingen Sommige van deze 
verzamelingen zijn aantrekkelijk, goed opge
bouwd en verdienen gewoonlijk „zilver", zelfs 
„verguld zilver" op nationale tentoonstellin
gen Waarom deze uitsluiten ten voordele 
van min of meer goed opgezette thematische 
verzamelingen die slechts „brons" of een 
,,diploma" waard zijn'' 

Waarom bij hun eerste stappen de niet-
klassieke verzamelaars ontmoedigen en hun 
beletten hun mogelijkheden en hun rijkdom
men te tonen' Het is veel wijzer deze ver
zamelaars te tonen — wanneer zij een zeker 
peil hebben bereikt — dat zij geen hogere 

beloningen kunnen verwachten indien zij 
zich geen bijkomend werk van opzoekingen 
willen opleggen en hun stukken niet willen 
indelen volgens een leidende gedachte of vol
gens een thema 

Om de toelichting op artikel 9 te beëindi
gen lijkt het ons gewenst enkele gebezigde 
uitdrukkingen toe te lichten. 
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De puntentoekenning voor de ontwikke
ling van de verzameling geschiedt naar de 
beoordeling van de volgende hoedanigheden 
het werkdomem bestreken door de verzame
ling, het aantal en de hoedanigheid van de 
thematische inlichtingen, evenals de kennis 
van het behandeld onderwerp of thema en 
eindelijk het evenwicht tussen de verschil
lende delen van de uiteenzetting 

De omvctng van de verzameling wordt be
oordeeld naar de aanwezigheid of de afwe
zigheid van de voornaamste delen van het 
behandeld onderwerp, de aanwezigheid of 
de afwezigheid van de postzegels en de fi-
latelistische stukken welke noodzakelijk zijn 
om het ontgonnen domein te illustreren 

De filatelistische kennis wordt beoordeeld 
naar de filatelistische wetenschap welke 
blijkt uit de voorstelling en uit de moeilijk
heden die gepaard gaan met het opspeuren 
van de samengebrachte postzegels en fila
telistische stukken In dit hoofdstuk past het 
ook, en dit alleen filatelistisch bekeken re
kening te houden met de hoedanigheid en 

met het zo nauwkeurig mogelijk gebruiken 
van filatelistische stukken andere dan de 
postzegels, want het opzoeken van deze stuk
ken, evenals de bijbehorende inlichtingen en 
verklaringen die zij meebrengen, behoren 
tot de rubriek ,,ontwikkeling van de verza
meling" 

Door toepassing van het nieuwe reglement 
en door de goedkeuring en verspreiding van 
dit verslag, hopen wij bij te dragen tot een 
vollediger toelichting voor de jury's en een 
beter richtsnoer voor de verzamelaars om 
steeds meer waardevolle voorstellingen op 
het filatelistische plan en ook om meer be
langrijke bijdragen te verkrijgen op het the
matisch en cultureel plan 

Hierbij hebben wij niet uit het oog verlo
ren dat deze niet-klassieke filatelie heel jong, 
maar levendig is en onderworpen aan be
langrijke ontwikkelingen en uitbreidingen 
Ook hebben wij meer getracht te leiden en 
te verklaren, liever dan te verbieden en uit 
te sluiten De tijd — en ook de verzamelaars 

1 N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VAN POST
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Sect D Huiting, Parkflat 
't Veldhuijs Flat 202, Bosweg, Ha t t em Tel (05206) 
23 39 Ledenadm J G T h Wind, Celebesstraat 33, 
Vlaardingen Tel (010)34 34 26 

Betaling contributie 1967 De leden worden verzocht, de 
contributie voor 1967 ad ƒ 8 , — zo mogelijk in de loop van 
deze maand , doch uiterlijk vóór 1 maar t a s te voldoen 
door overschrijving of storting op girorek 33 805 ten 
name van de penmngm Ned Ver v Postz verzamelaars 
te Bussum Na 1 maar t 1967 zal over het bedrag,^ ver
hoogd met ƒ 1,— incassokosten, worden beschikt Leden, 
buiten Nederland woonachtig worden verzocht hun rela
ties in Nederland op te dragen de contributie voor 1967 
eveneens over te schrijven op genoemde postrekening 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
melden van onze leden 925 W B Brocx te Soestdijk, 1334 
F P H H C v a n C a s a n d te Amsterdam en 112 I r A C 
Ferf te 's-Gravenhage 

Geroyeerd 267 G Leidsman Paramar ibo en 787 H A 
Mentink, Paramar ibo 

— zal uiteindelijk moeten uitmaken of de in
geslagen weg verder zal worden opgegaan 
en gevolgd Dit is de enige beloning welke 
wij verwachten voor onze inspanningen en 
voor de kostbare medewerking van alle lan
den, welke ons in deze taak hebben bijge
staan. 

De Voorzitter van de Thematische 
Commissie van de FIP 
R VAN DER AUWERA 

De Sekretarissen-
H WALZ en M DHOTEL. 
Officiële tekst goedgekeurd 27 september 
1966 
N B In verband met het bepaalde in arti
kel XV van het HuLshoudelijk Reglement van 
de Thematische Commissie van de FIP mag 
niets openbaar gemaakt en vermenigvuldigd 
en vertaald worden — ook niet ten dele — 
zonder te vermelden ,,Officiële tekst, goed
gekeurd 27 september 1966". 

Royement ingetrokken 1877 A H van Elk te Beuningen, 
3036 L C L M Vasen, Overveen en 3003 H A Volbers 
J r te Voorburg 

Wijziging secretariaten 
O U D E W A T E R Drs K G Lamsveld, J P v d Lee-

straat 10, O u d e w a t e r 
V O O R S C H O T E N Dr E Talman, Pr Bernhardlaan 

46, Voorschoten 
S U R I N A M E verzoekt ons het volgende onder uw aan

dacht te brengen 
Herhaaldelijk on tvangen wij brieven waarbij ons ver
zocht wordt om ruiladressen in Suriname Ook brieven, 
gericht aan Ministeries, Regeringsvoorlichtingsdienst enz 
worden aan ons doorgezonden Het is ons tot onze spijt 
met mogelijk hierop in te gaan, want al onze bekende ver
zamelaars ontvangen de nieuwtjes van hun relaties in 
Nederland of van onze nieuwtjesdicnst Alle nieuwe uit
giften van Sur iname zijn bovendien aan de verzamelaars-
loketten in Neder land of bij de Philatehstische dienst van 
P T T in Den H a a g verkrijgbaar (w g ) Secr afd Suri
name 

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

Aanvragen voor het lenen van boeken uitsluitend schrif
telijk te richten aan de Gelderse Bibliotheek, Marienburg
straat 12, Arnhem. De catalogus van de Bondsbibliotheek 
wordt toegezonden na overmaking van ƒ 1,25 op postreke
ning 90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek 

Bfl de beheerder verkrggbare uitgaven: 
In de opgave in het januarinummer dient geschrapt te 

worden: Reus, de éénkleurige portzegels van Nederland, 
daar dit werkje inmiddels is uitverkocht. 

Dertiende aanwinstenlQst sinds het verschijnen van de ca
talogus in 1962; de aanwinstenlijsten 1 tot en met 9 zijn 
samengevat in een supplement, dat gratis beschikbaar is 
en bij bestelling van een catalogus wordt medegeleverd. 

De nummers verwijzen naar het hoofdstuk van de cata
logus 

15 A Kornerup en J H Wanscher, Taschenlexicon der 
Farben. 1963. 

3.2 Phila Club Mortsel. De abdij van Orval. 1966. 
3.6 Karl Kurt Wolter. Die Postzensur, Handbuch und Ka

talog. Band II 1966 
5.4 J Dekker Dertig jaar rasterdiepdruk aan de rol "■) 
5 5 Postgeschiedenis van de stad Utrecht ■*) 

* (Beide in catalogus Nationale postzegeltentoonstelling 
UPHILEX). 1966 

6 3 A. van Visschel. De voorafgestempelde zegels van 
Luxemburg. 

71 Georges Chapier. Histoire de la Poste è Lyon des 
origines è 1876 1965. 

11.2 Die Briefmarken von Lagos. 

7 6 Die Briefmarken von Cochin China. 
7.6 Die Briefmarken von Johanna (Anjouan). 

(Heft 25, 26, 27 Neue Schriftenreihe Neues Handbuch 
der Briefmarkenkunde. 1966) 

12.3 Gerhard Kurth Alt Norwegen. Vorphilatelie und die 
SkillingAusgaben bis 1875 1965. 

14 3 A Magyar Bélyegek. Monogräfiäja. I en II. (Een mo
nografie over de Hongaarse zegels in het Hongaars). 

15 4 Jugoslawien III und IV (Heft 28 en 29 Neue Schrif
tenreihe Neues Handbuch der Briefmarkenkunde. 
1966). 

16 4 Ministère des Communications du Royaume d'Egypte 
Les Festes en Egypte. 1934. 

16 7 Benco Israelcatalogus 1967 
17 5 Charles Jewel. Argentine, Research on Corrientes. 1964. 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eerste secretaris' C. Muys, Pioen
weg 25, 'sGravenhage7, telefoon (070) 33 94 34. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren wende men 
zich tot de beheerder mr T J. B. van der Meyden, Chopin
laan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge

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

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient te
zamen met de mutatiestrookjes en de staat van 
mutaties voor de komende m a a n d , in het bez i t 
te zijn van de administrateur ni t e r l^k op de 
volgende data 
maar tnummer 16 februari 
apn lnummer 23 maar t 
meinummer In het A M P H I L E X  n u m m c r 
wordt geen gewoon verenigingsnieuws geplaatst, 
doch wel bijzonderheden omtrent alle aangeslo
ten verenigingen De secretarissen ontvangen 
hierover nog nadere mededelingen (per circulai
re) Omtren t de inlevering van mutaties enz 
voor het meinummer wordt op deze plaats nader 
bericht 
Men wordt d r i n g e n d verzocht zich s tr ikt aan 
de bovengenoemde data te houden 
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2 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R F D A " Secr se 

Mevr A Cramerus-vandenWiIdenberg.Weth Rombouts-
straat 62, Breda Tel 32307 

De Penmngmeester verzoekt allen, die hun contributie nog 
niet betaalden, ƒ 10,—, te willen overmaken op postreke
ning 1126868 Dit bespaart de Penningmeester veel tijd en 
moeite en het bespaart u de extra kosten van ƒ 1,—, waar
mee de postkwitantie aan u anders zal moeten worden 
verhoogd 

Ledenvergadering maandag 27 februari te 20 uur, Graan-
beurs 

Jeugdbtjeenkomsi zondag 5 maar t te 10 uur, Graanbeurs 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A " , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hollandsche R a d m g Tel 
(02957) 489 

Ledenvergadering vri |dag 24 februari 1967,20 15 u Hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam 

Overleden 974 S Bnlleman 
4 

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

Ledenvergadering dinsdag 28 februari a s , n m 8 uur in 
T I V O L I Landenwedstnjd Argentinië, Brazilië, Chili 

Denk om de veilmgavond op 7 maar t a s 
5 
H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr C Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage Ledenadm 
G M van Ast, Prins Mauritslaan 156, 's-Gravenhage 

Bijeenkomst 23 februari m „Diligentia", Lange Voor
hout 5 te 's-Gravenhage, 20 00 uur 
6 

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

Mededelingen 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

vermelden van de volgende leden Gv 293 A van Rijswijk, 
's-Gravcnhage, Gs 3333 M C van Strien, Shedrecht, 
R m 3 5 5 9 J Ketting, Rot te rdam, Gv 3579 G S van Heu-
kelen, 's-Gravenhage en M d 4865 C G Kleykamp, Oost-
voome 

Afdelingen 
In aansluiting op het in het j anuar inummer reeds mede

gedeelde omtrent de oprichting van een nieuwe afdeling 
te Hcythuysen kan worden vermeld, dat deze afdeling de 
naam „I AND VAN H O R N E " heeft aangenomen 

De in het decembernummer opgenomen lijst van af-
delingssecretanaten en bijeenkomsten is m de periode 
15 december 1966 tot 15 januari 1967 als volgt gewiizigd 

G R O N I N G E N (Gn) Secr L Middel , Westindische 
K a d e 96, Groningen Bijeenkomsten op de laatste maan
dag van de maand om 19 30 uur in de kantine van het 
postkantoor Munnekeholm, mgang Reitenmakersryge 13, 
Groningen 

H O O R N (Hn) Secr H R Koelman, Cl Macrtensz-
straat 5, Hoorn 

LAND VAN H O R N E (He) Secr A H Janssen, Win-
gerdstraat 36, Hcythuysen (L ) 

M A A R N (Mn) Secr M Boerrigter, Raadhuislaan 5, 
M a a m (Utr ) 

N O O R D W I J K (Nk ) Secr G J van Houten, Golf
baan 30, Noordwijk 

U T R E C H T ( U t ) Secr H T h M Gents , Smaragd
hof 14-11, Utrecht 

Z O E T E R M E E R (Zr ) Secr J W van Waay, Sta
tionsstraat 136, Zoetermeer 
7 

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

Jaarvergadering maandag 27 februari 20 uur, dakfoyer 
Groothandelsgebouw Agenda Opening, Notulen, Inge
komen stukken, Filatelistisch nieuws. Bestuursmededelin
gen, Ballotage kandidaat-leden, Jaarverslag van de secre
taris, Financieel verslag van de penningmeester, Jaarver
slagen van de afdelingen Rondzendmgen, commissie 
Rondzendingen, Keuring, Veiling, Aankoop, Bibliotheek 
en Jubileumcommissie, Rappor t van de Raad van Toe
zicht, Behandeling van de begroting voor 1967'), Bestuurs-
verkiezing'). Verkiezing Raad van Toezicht, Bekendma
king van de prijzen der biizondere verloting 1966, Verlo
ting, Rondvraag, Sluiting 
*) Een afschrift van de begroting zal aan elke bezoeker 

van de vergadering worden uitgereikt 
') Aan de beurt van aftreden zijn de heren E F Gillissen, 

I r A van der Heyden en H J Schaad De heren Gil
lissen en V d Heyden stellen zich herkiesbaar Het be
stuur stelt kandidaat in de plaats van de heren Schaad 
en A van der Ruyt (m november 1966 afgetreden) de 
heren Dr G H Jonkers en P W van der Stel Leden 
kunnen binnen de daartoe gestelde termijn kandidaten 
schriftelijk opgeven aan de secretaris 
Na de sluiting Lezing met dia's Tentoonstelling „40 
jaar Kinderpostzegels m Neder land" 
Clubbijeenkomsten zaterdag van 15-17 30 uur in de bo

venzaal „De Zon" , Noordsingel 101 Donderdag van 
19 30-22 30 uur in „De Gunst" , Brielselaan 192 
8 

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

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in 
Hotel , ,Monopole" t o het station Aanvang half acht 

Rondzendboekjes s v p insturen bij de leider van het 
rondzendverkcer de heer M Kerseboom, Beukenlaan 7 
te Groningen 

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

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

Bijeenkomsten dinsdagavond 7 maar t ruilavond, dins
dagavond 21 maar t jaarvergadering Beide in Krasna
polsky, ingang Kleine Zaal, Warmoesstraat Aanvang 20 
uur 

Overleden D r N J C de Bruijn, Winterswijk 
10 

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

Bijeenkomsten 28 februari jaarvergadering, 14 en 28 
maar t Societeitsavonden 
16 

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

Ledenadministrat ie Mej M J Renssen, Leeuwerik-
laan 10 te Zutphen 

Afdelingssecretariaten en data der bijeenkomsten 
Afd Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 

2 e maandag 
Afd Arnhem J F C de Jager, Alb Neuhuysstraat 13, 

Arnhem Ie dinsdag 
Afd Barneveld H E Denis, Gruttoweg 5, Stroe 2e vrij

dag 
Afd Brummen B Koens, Kampweg 31, Brummen Laats-

ste m a a n d a g 
Afd Dieren H J Bloemendal, Patrijslaan 68, Dieren 
Afd Doetinchem T h G Boerboom, Troclstralaan 1, 

Doetinchem Eerste donderdag 
Afd Ede J W Sundermann, Acacialaan 4, Ede Ie 

donderdag 
Afd Eist M J Bachrach, Dorpsstraat 7, Eist 2c dins

dag 
Afd Epe D W Karsdorp, Wachtclenbergweg 34, Epe 

3e donderdag 
Afd Lobith A Gorter, Tuinstraat 10, Lobith 
Afd Nijmegen L Kuiper, Corduwcnerstraat 27, Nij

megen Ie vrijdag 
Afd Oosterbeek G P B van IJzendoorn, Benedendorps-

weg 47, Oosterbeek 2e maandag 
Afd Renkum-Heelsum I r T h van der Feijst, Klein Ame-

rikaweg 8 A, Renkum 3e maandag 
Afd Rheden-De Steeg S M Velds, Beatrixlaan 18, Rhe-

den M a a n d a g om de vier weken 
Afd Velp-Roozendaal W Vuistmg, Burg van Pallandt-

laan 3, Rozendaal Oneven maanden, 2e donderdag, 20 00 
uur Even maanden, 2e zaterdag, 10 00 uur 's morgens 

Afd Wageningen L M Wassenaar, Crocusstraat 1, W a -
gemngen 3e vrijdag 

Afd Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk 2e dinsdag 

Afd Wijchen P J M Kuiper , M r van Coothlaan 28, 
Wijchen 4e vrijdag 

Afd Zevenaar A W Hoogveld, Vincent van Goghstraat 
19, Zevenaar 3e donderdag 

Afd Z"^Pfi^^ Mej M J Renssen Leeuwenklaan 10, 
Zutphen Ie m a a n d a g 

Afd Bmtenleden 
Hoofd Rondzendingen P Veenhuysen, Kuyperlaan 18, 
Doetinchem 
19. 

P O S T Z E G E L V E R F N I G I N G „ O N D E R L I N G C O N 
T A C T " Secr M C Kuipers, Scheldelaan 67, Bergen 
op Zoom Tel 6317 

Contactavond voor leden en belangstellenden iedere 2e 
dinsdag van de maand in de zaal HoU Tuin, te Bergen op 
Zoom Aanvang 7 45 uur precies 

In de loop van de maand april organiseren we onze 3e 
grote ruildag met onderlinge veiling De juiste da tum volgt 
nog Zegels inleveren voor 15 maar t alsook tafelreserve-
ringen 
20 

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

Bijeenkomsten 20 februari kienen, 6 maar t veiling, 
20 maar t kienen Onze bijeenkomsten worden gehouden 
in ,,De O p g a n g " , Florastraat 2, Beverwijk, aanvang 19 30 
uur 

Niet-leden gegadigden voor het in omloop brengen van 
rondzendboekjes voor het rondzendverkcer m onze Ver
eniging, welke meer dan 220 leden omvat, geheven zich 
met de secretaris in verbinding te stellen 
22 

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

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe-Rest 
„De Harmonie" , Brinklaan 112 Bussum 

Ruilbeurs iedere donderdagavond vanaf 8 uur m Buurt
huis ,,De Engh" , Nijverheidswerf 22, Bussum 

Contributie 1967 De leden worden beleefd verzocht 
hun contributie ad ƒ 1 0 , — over te maken op giro nr 
349300 t n v „ D e Verzamelaar" Bussum 
27 

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

Bijeenkomsten vergadering elke Ie woensdag van de 
maand , waarvoor convocatie wordt toegezonden 
28 
P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , E I N D 
H O V E N Secr P Berkhof, Veldm Montgomerylaan 567 
Eindhoven Voor de volgende bijeenkomst wordt een con
vocatie gezonden 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr J M Offringa, De Savomin Lohmanplein 2B, Gro
ningen Tel (0590a) 3 31 30 

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

Bijeenkomsten Elke vierde maandag van de maand in 
Huize Maas , Vismarkt Zuidzijde 52, Groningen Aanvang 
20 uur, zaal open voor ruilen om 19 uur 

De Penningmeester verzoekt spoedige overmaking van 
de contributie 1967 ad ƒ10 ,— op gironummer 85 23 63 
t n V Penningmeester der Phil Vereniging Groningen te 
Groningen 
36 

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

Eerstvolgende Algemene Vergadering op donderdag 23 fe
bruar i , 8 uur, in de aula van de A H Gerhardschool in
gang poort Raaks, Haarlem 

Ruilavond 7 maar t d a v 8 uur, in genoemde aula 
Wegens de grote onkostenstijging is de contributie ver
hoogd van ƒ 8,— tot ƒ 10,— per jaar Wilt u s v p laatst
genoemd bedrag zo mogelijk voor I maart betalen via post-
giro 245576 ten name van „Penningmeester O H v Z 
H a a r l e m " 
Zij die onverhoopt wensen te bedanken als lid moeten dit 
onverwijld doen weten aan de secretaris, de heer M W v d 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede Gelijktijdig moet 
het in bruikleen gegeven nummer stempelt] e aan hem worden terug
gezonden 
37 

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

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst donderdag 2 
maar t in het Pancratiushuis, Nobelstraat, Heerlen Gele
genheid tot ruil vanaf 7 uur Staande deze bijeenkomst 
zal een veiling worden gehouden Kavels kunnen tot 3 
weken vóór da tum van deze bijeenkomst bij de secretaris 
worden ingeleverd 
38 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G H E L D E R Secr 
A P Vlam, Tuintjesweg 38, Huisduinen, tel 4200 

Vergaderingsschema 1967 woensdagen 8 maar t , 12 april, 
10 mei, 14 juni , 9 augustus, 13 september, 11 oktober 8 
november en 13 december Bovenzaal cafe Postbrug, Ko
ningsplein Aanvang 19 30 uur 

Overleden Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van 
het overli |den van het lid, de heer A P L M Nelisscn te 
L immen 
40 

' s - H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G VAN 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr J M H Pou-
leijn, P Breughellaan 4, Vught 

ledenvergadering 22 februari 1967 te 20 00 uur m „Cos-
mopohet" , Snellestraat 49, 's-Her togen bosch LANDEN-
W E D S T R I J D 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " Secr A W Ebrecht te Hilversum, 
O u d e Amersfoortseweg 116 Tel (02950)4 35 21 

Ledenvergaderingen op 16 februari en 16 maar t 1967 te 
19 45 uur Elke zaterdagmiddag ruilbeurs van 14 00-17 00 
uur Al deze bijeenkomsten worden gehouden in de Open
bare Leeszaal te Hilversum 's-Gravclandseweg 55 

Uw laatste kans om de contributi** voor 1967 ad ƒ 9 , — 
te betalen is, na ontvangst van dit blad te gireren op 
360655 t n V de vereniging Na 1 maar t betaalt u innings-
kostcn en de regelmatige toezending van het maandblad 
komt in gevaar 
42 
L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R 
Z A M E L A A R S , L E I D E N Secr H Gaykema, de Sittcr-
laan 15, Leiden Tel (01710) 4 27 02 

De leden worden verzocht de contributie voor 1967 voor 
1 maar t over te maken op giro 390926 t n v de penning
meester Na deze da tum zal deze contributie (ƒ12,—) per 
kwitantie geïnd worden verhoogd met ƒ 1,— incassokos
ten 

Vergadering woensdag 22 februari 1967, 20 uur in Ge
bouw Steenschuur 6, Leiden Gewone agenda met veiling 
en verloting Na afloop ruilen 

Jeugdbijeenkomst donderdagavond 9 maar t 1967 in 
huize „Over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden om 7 uur 
43 

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

Bijeenkomsten 20 februari 1967, Ledenvergadering, 6 
maar t 1967 Beursavond en 20 maar t 1967 ledenvergade
ring Deze bijeenkomsten vinden plaats om 20 00 uur in 
de Groote Sociëteit, Vnithof (mgang Julianaplein), 
Maastr icht 
44 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N Secr 
G J Ruts , Korte Kruisweg 46, Meerveldhovcn 

Ruilavond iedere 2e maandag van de maand Waarvan 
convocatie wordt toegezonden 
48 

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

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot terdam 
49 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort 
Tel (02560) 87 99 

Pennmgmeesteresse Mevr P A Schut-v d Berg, Kerk-
weg 135, Santpoort Tel (02560) 89 27 

Contributie ƒ 9 , — per jaar Giro no 19103 
Directeur rondzendverkcer Hr P Vis, Blocmcndaalsc-

straatweg ^6, Santpoort Zd Tel (02560) 60 33 Giro 
Rondz verk P V S 276084 

Vergaderingen tedere Ie en 3c donderdagavond van de 
maand m Gebouw „CUSA" , Hoofdstraat 117, Santpoort-
Dorp 
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52. 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ T I L B U R G " T E T I L B U R G . Secr : W . van Er
ve. Insulmdeplem 5, Ti lburg Tel. (04250) 2 64 64. 

Ledenvergadering. 15 maar t in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers, Heuvelring, Tilburg. 

55. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ I J M U I D E N " . Secr.-

esse: G. Velthuizen. Linnaeusstraat 99. I Jmuiden . 
Bijeenkomsten' elke tweede en vierde dinsdag van de 

maand m het Patronaatsgebouw, hoek Zeeweg-WiUems-
beeksweg. 

56. 
N E D E R L A N D S C H E V E R E N I G I N G V A N P O S T 

S T U K K E N - EN P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S 
Secr.: E. J. P. Mulders, Postbus 3266, Amsterdam Leden
administratie. F A. de Klerck Lekstraat 68, Amsterdam. 

Vergaderingen m 1967- zondag 2 a p n l , 10 uur , Hotel 
Vreedenburg, Utrecht. 12 uur veiling. Za terdag 13 mei 
(tydens A M P H I L E X ) verg te Amsterdam; nadere bij
zonderheden volgen. Zaterdag 10 juni en zaterdag 16 
september verg. te Utrecht en zondag 19 november (Ruil-
dag) te Rot terdam. 

64. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R A C H T E N " . Secr.: 

A Otter , Handwerkerszij de 127, Drachten. 
Bijeenkomsten: Ie dinsdag van de m a a n d in de Henk 

Oosterhuiszaal. Voor verdere mededelingen lette men op 
het januar inummer. 

69. 
F I L A T E L I S T E N V E R . V E E N D A M E N O M S T R E 

K E N . Secr.: J. D. Neuteboom. E. E. Stolperlaan 24, Veen
d a m . 

Bijeenkomsten: woensdag 22 februari en woensdag 22 
maar t in de kandelaar, Jacob Bruggemalaan, Veendam. 

7L 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R I E L A N D E N 

P U N T " , VAALS. Secr.: W. Bulles, St. Paulusstraat 1, 
Vaals. 

Bijeenkomsten: Ruilavond elke 2e vri |dag van de maand, 
lokaal Scheffers, Maastr ichterlaan 102, aanvang 8 uur. 

75. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ F R I M A R K E T " , 

VEENENDAAL. Secr.: Klaas Katers t raat 46, Veenen-
daal 

Rmlavonden: dinsdag 21 februari en 14 maar t , aanvang 
8 uur, in de S.K.F.-cantine. 

77. 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ H O O G E Z A N D -

S A P P E M E E R " . Secr.: G. J M . Vlek, Erasmusweg 129, 
Hoogezand. Tel. (05980) 37 17. 

Ledenvergaderingen op maandag 6 maar t , 3 april en 1 mei, 
te 20 uur in Hotel Struvé, Sappemeer. 

De contributie: over 1967 ad. ƒ12,50 s.v.p. storten op 
giro 969577 t.n.v. de Penningmeester Phil. Ver Hooge-
zamd-Sappemeer, Meenteweg 10, Schildwolde 

79. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ A P P I N G E D A M " . 

Secr.: A Voetman, Planciusstraat 3, Appingedam. 
Vergadering-Rmlavond. op vrijdag 3 maar t '67 19.30 uur, 

in Het Wapen van Leiden. Verloting onder de aanwezige 
leden. Wedstrijd voor het bekertoernooi. 

81 . 
F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E K L O M P " , 

W I N T E R S W I J K . Secr.: W. Peletier, Zuilcnesstraat 11, 
Winterswijk. 

Bijeenkomsten • iedere Ie maandag van de maand in Ho
tel „De K l o m p " , Winterswijk, 20 00 uur . 

Tot penningmeester is benoemd: J. N. Kuypers, Molen
straat 6, Winterswijk, giro 1203555 

85. 
„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K " . 

Secr.: A. C . M . v.d. Nes, J a n van Kuikweg 191, Heems
kerk. 

Bijeenkomsten: 24 februari: jaarvergadering met gratis 
verloting; 10 m a a r t : ruilen en veiling; 31 m a a r t : ruilen. 
vergadering met 1 O-min-lezing. 

Contributie: Heeft u uw contributie al voldaan? Postgiro 
498968 t n v. Ned. Midd. Bank t.g.v. Penningmeester 
P V H . 
86. 

E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E N I G I N G K E R K R A D E . Secr.: G. van Dijk Ing. , Drie-
vogelstraat 181, Kerkrade-west, telefoon 5561. 

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op de 3e 
zaterdag van de maand m het lokaal van de heer J. Cher-
min. Markt 54. Kerkrade. Begint telkens om 8 u u r nam. 
90. 

„P .V.L ." , LOSSER. Secr.. Mej. S A. Riesewijk, Froen-
straat 25, Losser (O.) . Tel. (05423) 12 44. Het aanta l leden 
bedraagt thans : 34. 
94. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " , P U T 
T E N (Gld.) . Secr.: A. J. Soeters jr.. Prins Hendrikweg 75, 
Put ten (Gld.) . 

Vergadering!rmlavond ■ iedere 3c donderdag van de maand , 
waarvoor convocatie wordt toegezonden, m het repetitie
lokaal van het Puttens Mannenkoor achter CaféRest. 
„'t Puttert je", Putten. Aanvang: 20.00 uur. Voor de 
jeugdleden van 18.30Ï9.45 uur. 

Ruilbeurs: in dit zelfde lokaal: elke Ie zaterdagmiddag 
van de maand. 

Ter bestrij'ding van de onkosten aan zaalhuur enz. be
draagt de entree ƒ 0,50 p p. 
95. 

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

Ledenvergaderingen, ruildagen e.d. na convocatie. 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J. V. d. Berge - Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Telefoon 2 0919 
Zojuist aangekocht- Amerika oud en modern, vele betere no., 
Engeland + plaatnummers, Egypte + U.A R Partij Ind. Roofst. 
een prijs, Brits India, Dtsl (Reich) + geb. 1914, Zv\^itserl. vele 
losse zegels. Basis Yvert. Inzendingen manco's, gaarne referen
tie-opgave. Ver. Naties -I- covers. Motief Europa, pr spec. cat. 

Te koop: 
Complete verzameling F.D.Cs Ver. Naties vanaf no. 1 tot heden 
(ook de bloes) in twee prachtige banden: ƒ695,—. 
Ook van Ver Eur. enkele zeldzame voorlopers, zowel F.D.C.'s 
als postfrisse zegels te koop. 
Gaarne behandel ik uw mancolijst van N.O.G., Ver. Naties en 
Ver. Europa 
Post en Zegel - Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Tel. (02298) 278 

Aanbieding NEDERLAND (m p = ongest met plakker, rest postfns) 
244/47 m p f 5 0 , - , 229/31 m p f20.-. 203/07 m p f 2 0 , - , 238/39 m p 
f37,50 

469/73 f 1 7 5 , 495/99 f 1,85; 513/17 f4 ,75 , 544/48 f 5 , - . 573/77 f6 ,50. 
578/81 f 10,25, 596/603 f 6 , - , 912/16 f 9 , - , 673/77 f4,75, 712/16 f 3 , - , 
744/48 f4 .45, 749/53 f 4 , - , 756/60. f2 ,90 , 763/67 f2,75, 771/73 f 3 , - , 
776/80 f2 ,75, 783/87 f 3,75, 811/14 f 1,50; 835/37 f 0,90, 839/40- f 0,85, 
841/45 f 1,85, 857 f 1,90 

NED. ANTILLEN (postfns, zonder plakker) 333 f 2 , - , 329 f3 .75 , 325/27 
f 2 , - , 318/21 f 4 , - , 362/64 f 3 , - , L P 53/68, gest f 3 6 , -
SURINAME (postfns, zonder plakker) 420/23 f3 ,25, 419 f 1,25, 405/09 
f 5 - , 386/87 f 1,75, 379/83 f 5 , - , 371/75 f5 ,50, 336/39 f6,75 
De aanbieding Suriname en Anti l len tn het januarinummer blijft gehandhaafd. 
NIEUW-GUINEA (postfns, zonder plakker) 45/48 f 6 , - ; 49/52 f 6 , - ; 57/ 
60 f4 ,50, 61/62 f 2 , - , 63/66 f 4 , - , 78/81 f 1,90, port 1/6 f7 ,50, Untea 
(19 waardes) f37,50 
Verder nog vele voordelige aanbiedingen Nederland en Overz Gebieds
delen, zegels zowel als FDC's 
Vrijblijvende prijsopgave wordt u gaarne verstrekt. 
Bestellingen boven f 25,— portvrij. 
J. H. LE KÈR - Mathenesserlaan 196a - Rotterdam 

RECENTE F.D.C. Portvrij vanaf f25,— . 
IJsland-
Literair Geb. 
Zwitserland-
Pro juvent '66 
Nederland' 
Kind. St. R'dam 
ld. blok FDC 
St. Haag -1- R'dam 
Max. krt. Delft 
Luxemburg: 

Kaart fiuw Pr. Margr 
raad. 

Sprookjes '66 
2,50 Engeland: 

Kerstmis 
3,— Hastings 

Techno!. 
3,50 Frankrijk: 
4,75 Rode Kruis 
5,— Rancc 
1,95 Unesco 

Daumier 

Vanaf f 5 0 , -
4,75 

2,70 
5,75 
4,50 

1,75 
1,75 
2,70 
2,25 

et met foto en st. Den Haag 10 jan 

T. HARTEVELD S FDC Service. Blond 

1 
eelstraat 36, 

S% Icorting 
Griekenland 
Kon. Familie 
Itahe: 
Dag Postz. 
Vaticaan: 
Concilie 
Kerstmis 
Spanje: 
Kerstmis 
Schrijvers 
Nw Expres. 

. 11 uur. f 1 , -

<otterdam-14 

- zolang 

Tel. 
Giro 

2,25 

1,25 

6,50 
3,75 

0,75 
1,70 
1.95 

voor-

20 40 70 
50 74 07 

Verkrijgbaar bij de schrijver 
Precisiehandboek De eerste Ned.-Ind. postzegels 

Mysterie Indté no 1 opgelost, landmailzegels de voorlopers 
Prijs twee delen f 17,50 (Landmail alleen f7,50) 

W J A ARRATOON - DRUSUSSTRAAT 38 - HAARLEM 

SPECIALE AANBIEDING 
DROOMPAKKETTEN NEDERLAND & OVERZEE (incl. Indonesië) 
WIJ kochten een enorme partij Nederland en Overzee, die wij 
opsplitsten in een aantal DROOMPAKKETTEN. 
leder DROOMPAKKET bevat tenminste 1(X)0 postzegels, waar
van tenminste 850 verschillende. 
Cataloguswaarde minimaal ƒ300,—. Prijs slechts ƒ99,— 

RUSLAND 
Koop nu meteen alles tegelijk! 1000 verschillende grootformaat-
gelegenheidszegels, alleen complete series' Cataloguswaarde 
vele honderden francs' Slechts ƒ125,— 
EGYPTE 
300 verschillende ƒ49,—; 500 verschillende, schitterende col
lectie, slechts ƒ195,— 
POLEN 
51 verschillende complete series van de laatste jaren, enkele 
honderden zegels Enorm hoge cataloguswaarde. Slechts ƒ49,—! 
NIEUW-GUINEA 
Frankeerzegels, gebruikt bij gebrek aan strafportzegels, op post
pakketstroken. ZEER ZELDZAAM i 
No 3 (21/2 cent cijfer) in blok van 41 ƒ12,50 
No 5(4 cent cijfer) in blok van 4 ! ƒ17,50 
No 7 (71/2 cent cijfer) in blok van 4 I ƒ12,50 
No. 9 (121/2 cent cijfer) m paar ƒ 19,— 
Vraagt onze engrosprijslijsten voor - NEDERLAND & OVERZEE 

- INDONESIË 
- BUITENLAND (samen

stellingen en series) 
Wij leveren uitsluitend tegen vooruitbetaling of onder rembours. 
Porto steeds ƒ 1,— extra. 

Drs. H. J. van REUEN 
Lid N.VP.H. 

Amstelveld 17 - Amsterdam - Giro 131.400 t.n.v AMRO-bank, 
bijkantoor Scheldestraat. 

8 2 Februari 1967 
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Ljudevit Gaj (18091872) werd als 
zoon van een Duits apKjtheker in Kra
pina bij Zagreb in Kroatië geboren. 
Wijsgerig idealist (doctor in de filoso
fie, Leipzig, 1842), strijder voor de er
kenning van de volkskroatische taal in 
de OostenrijksHongaarse monarchie, 
is hij vooral bekend als voorvechter 
van de federatieve eenheid van alle 
Slavische volkeren. Hij was de oprich
ter van de „Ilirski Pokret", de bewe
ging die naar deze eenheid streefde. 

Joegoslavië eerde hem in 1963 met 
een postzegel. 

Ook zijn kinderen en kleinkinderen 
ontwikkelden zich op academisch ni
veau. Zijn nog levende kleinzoon. Dr. 
Emil Gaj, is een bekend medicus in 
Ljubljana, dat op korte afstand van 
Zagreb ligt. De zoon van dokter Gaj 
— de achterkleinzoon van Ljudevit dus 
— werd ingenieur en verhuisde jaren 
geleden naar Nederland. Hij woont in 
Den Haag en is daar werkzaam op het 
terrein van het octrooirecht. De con
tacten tussen beiden zijn allerminst 
verbroken, getuige de hierbij afgebeel
de envelop waarop drie generaties van 
het geslacht Gaj zijn vereeuwigd. 

Wij danken de heer J. de Groot uit 
Den Haag die dit merkwaardige ge
nealogische document uit zijn verza
meling afstond ter publikatie in het 
Maandblad. 

Het verkaal van. een zegel 

\mmAM 
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Gibraltar  Our Lady of Europe 1966 
De op 15 november 1966 door Gibraltar uitgegeven zegel 

herinnert aan het eeuwfeest van de terugkeer van het beeld 
van „Onze Vrouw van Europa'' in deze vestingstad. Het 
houten beeld dat ongeveer zestig centimeter hoog is. da
teert uit het begin van de zestiende eeuw. 

Toen in 1462 de Spanjaarden, onder aanvoering van de 
hertog van Medina Sidonia, de Moren uit Europa hadden 
verdreven, plaatsten de christenen geheel Europa onder de 
bescherming van de Moeder van Christus; om dit tot uit
drukkmg te brengen werd het beeld gemaakt en in een 
eigen kapel geplaatst. Dat het beeld'op de rots van Gibral
tar een plaats vond, is niet vreemd; toen gold en nu nog geldt 
Gibraltar als de sleutel tot oost en west. 

De aanbidding van de Vrouwe van Europa nam grote vor
men aan; de kapel werd een pelgrimsoord. Wanneer een 
schip door de Straat van Gibraltar voer, was het gewoon
te saluutschoten te Harer ere af te vuren. Kapiteins van de 
schepen bezochten de kapel om er te bidden en lieten rijke 
geschenken achter. Generaal John Andrea Doria schonk 
grote zilveren lampen met een voorraad lampolie, om ze 
brandende te houden; ze dienden lange tijd als bakens voor 
de scheepvaart. 

In 1540 werd de kapel door Barbarossa geplunderd, hij 
roofde alle sieraden van beeld en kapel. 

Toen de Engelsen in 1704 de Rots van Gibraltar ver
overden, verdween het beeld; de kapel werd een militaire 
wacht. Later kwam het beeld terecht, maar het Kind Jezus 
was vernield en om verder onheil te voorkomen bracht 
Juan Romero de Figeroa — de priester, belast met het 
terugvinden — het gehavende beeld naar Spanje, waar het 
160 jaar zou blijven. 

Bisschop John Baptist Scandella van Antinoe, tevens 
Apostolisch Vicaris van Gibraltar, heeft van 1864 tot 1866 
gewerkt aan de terugkeer van het beeld. Daar er geen kapel 
was, vond het eerst onderdak bij de nonnen van Loreto en 
werd het geplaatst in de kapel van het stadsklooster. In 
1866 was de nieuwe kapel gereed; het beeld werd in plech
tige processie naar de nieuwe kapel gevoerd, waar het een 
plaats vond boven een door paus Pius IX geschonken mar
meren altaar. De gehele bevolking schaarde zich langs de 
weg, de wegen werden door soldaten afgezet terwijl het mu
ziekkorps van het 86e Regiment aan de stoet voorafging. 

Dit eeuwfeest wordt nu met een fraaie zegel herdacht. 

(Technische bijzonderheden; ontwerp van mr. F. Ryman; 
druk rotogravure in blauw en zwart; drukker Harrison & 
Sons; papier met watermerk „CA" in drukletters; horizon
taal formaat; waarde 2 shillings; vellen van 60 zegels.) 

H. 

In mijn dankwoord aan hen die door het verstrekken van 
gegevens over de eerste emissie NederlandsIndie bijdroe

gen tot de kennis over de afstempelmgen wil ik gaarne 
betrekken de heren EMG Boerboom, J. W Deelder, R van 
Heerden en dr. G. H. Jonkers, die na het afsluiten van de 
verantwoording in het novembernummer alsnog gegevens 
inzonden 

1. F Cleij, Vught 

Februari 1907 8 3 
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Een SPECIALE aanbieding van Postzegelhandel „OLYIVIPIADE" 
Nummesrs volgens NVPH en Yvert cat. 

Nederland 
1° 
1* 
2° 
2* 
3° 
4* l.g. 
5* 
6° 
7* 
8* 
9° 
9* 
10* i .g . 
10° 
11* 
11* l.g. 
11° 
12* 
12* l.g. 
12° 
13' 

17,50 
400,— 

18,75 
500,— 
100,— 

95,— 
180,— 

62,— 
50,— 
80,— 
18,50 

245,— 
130,— 

9,50 
450,— 
200,— 

46,— 
750,— 
375,— 

85,— 
10,— 

13* bl. van vier 

14* 
14° 
14 proef 
15* 
15* bl. va 

16° 
16* 

65,— 
78,75 
28,75 
99,50 
8,— 

45,— 
26,— 
32,50 

16 ' bl. van vier 

17* 
1 9 5 , 

17,— 
17* bl. van vier 

Frankrijk 
1°luxe 
3* 
6* 
7° luxe 
9° 
15° 
11* 
18° luxe 
2 1 ' 
20* 
25* 
26* 
33°luxe 
33a°luxe 
34* 
35° 
50* 
51* 
51a* 
52 ' 
52a* 
54* 
59* 
61* 
62* luxe 
69* 
62° 
76° 
74* 
82* 
86* 
92 ' 
94 ' 
98* 
98a* 
86° 
93° 
95° 
95a° 
91* V 
120* 
121° 
123* 
114* 
206* 
207* 
208* 
216* 
262° 
2626° 
296/7' 
299/0' 
301/2' 

97,50 

90,— 
90,— 

950,— 
3750,— 

165,— 
100,— 
35,— 

750,— 
175,— 

30,— 
6,50 

15,— 
300,— 
350,— 
475,— 

30,— 
10,— 
18,— 
20,— 
60,— 
70,— 
65,— 
42,50 
22,50 

275,— 
80,— 

135,— 
135,— 

30,— 
22,50 
40,— 
65,— 
15,— 
32,— 
36,— 
12,— 
12,— 
2 5 , 
30,— 
95,— 
40,— 
12,50 
25,— 
45,— 
10,— 
50,— 

100,— 
60,— 
18,— 

110,— 
80,— 
75,— 
75,— 

18° 
18* 
18* z.g. 

18,— 
125,— 

75,— 
18» bl. van vier 

19* 
20* 
21* 
22 ' 
23* 
23* z.g. 
24* 
24* z.g. 
25 ' 
25° 
26 ' 
26 ' z.g. 
27 ' 
27 ' z.g. 
28' z.g. 
29' 
29* z.g. 
3 2 ' 
3 2 ' z.g. 
33* 
33* z.g. 
34 ' 
37 ' 
38 ' 
39 ' 
40* 
4 1 ' 
41° 
4 2 ' 
43 ' 
45 ' 
45 ' z.g. 
45° 

307/8' 
322/27' 
348/51' 
354/55° 
Journaux 
2 ' 
Luchtpost 
1/2' 
1/2° 
14° 
15° 
Taxe 
8* 
9* 
24' 
39 ' 

650,— 
4,50 
8,— 

30,— 
23,— 

100,— 
70,— 

110,— 
80,— 
32,— 
26,50 

160,— 
110,— 
175,— 
100,— 
70,— 

2 7 5 , 
175,— 
24,50 
16,50 
33,50 
25,— 
2,85 
9,75 
9,75 

19,— 
19,— 
19,— 
8,75 

33,50 
155,— 
315,— 
215,— 

75,— 

60,— 
30,— 

120,— 
70,— 

195,— 

225,— 
225,— 
225.— 
225,— 

250,— 
26,— 

375,— 
130,— 

4 1 ' 45,— 

Zwitserland 
20 ' 300,— 
20° 80,— 
25' 200,— 
25° 160,— 
26 ' 70,— 
29 ' 185,— 
30 ' 185,— 
3 1 ' 375,— 
31° 
31 a° 
33 ' 
36* 
38 ' 
39 ' 
46 ' 
48* 
59 ' 
6 1 * 
62* 
69* 
7 1 ' 
72* 
73* 
74* 
75* 
76 ' 
77 ' 
78 ' 
80 ' 
86/88' 
98 ' 
125' 
143' 
144' 
149/50' 

2 0 0 , 
350,— 

40,— 
80,— 

235.— 
275,— 
100,— 

15,— 
125,— 

5 5 , 
115,— 

30,— 
14,— 
6,— 
6,50 

18,— 
35,— 
18,— 
25,— 
20,— 
75,— 
18,— 
55,— 
25,— 
45,— 

110,— 
160,— 

46 ' 
47* 
48* 
48° 
49* 
49° 
77* 
77 ' strip 
78 ' 
79 ' 
80° 
84/86* 
101° 
104/105 
130° 
131° 
134/35' 
134/35° 
136/38' 
163/165' 
166/8° 
199/02° 
203/07° 
208/11° 
212/19° 
220/23° 
225/28° 
229/31° 
232/35° 
238/39° 
240/43° 
244/47° 
248/51° 
252/55° 
257/60° 
261/64° 
270/73° 
274/77° 

149/50° 
151/52' 
154/56' 
154/56° 
157/67' 
196/11' 
230' 
245' 
245° 
254/59' 
271/77' 
289/97' 
307/10' 
313/15' 
320/28* 
329/40* 
481/92* 
Luchtpost 
1 ' 
9 ' 
11a' 
13a' 
14a' 
Taxe 
13° 
14° 
15° 
19° 
28/35° 
17° 

Duitsland 
(reich) 
344/47' 
379/89' 
390/93' 
394/97' 
401/14' 
416/20* 
421/25' 
426' 
427' 
428' 
430' 
435/38* 
a i / 6 1 ' 
462/65' 
470/78' 
513/21» 
Luchtpost 
27/34' 
43/53' 
Blok 1 ' 
Blok 3 ' 

27,50 
85,— 

455,— 
160,— 
74,— 
44,50 
42,— 
87,— 
70,— 

190,— 
475,— 
43,50 

475,— 
135 — 
120,— 
95,— 
28,50 
24.50 
95.— 

135,— 
4,75 
9,— 

16,50 
6,— 

31,50 
4,50 
9,50 

15,50 
11 ,— 
27,— 
17,— 
39,— 
19,50 
5,— 

19,50 
15 50 
14,50 

9,50 

90,— 
125.— 

6 5 , 
30,— 
85,— 
80,— 

100,— 
275,— 
37,50 
37,50 
23,50 
13,50 
19,50 
95,— 
13,— 
18,50 
18,— 

235,— 
10,— 
18,50 
30,— 
65,— 

115,— 
50,— 
10,— 

160,— 
60,— 
10,— 

37,50 
90,— 
90,— 
35,— 

105,— 
95,— 

100,— 
45,— 
35,— 
35,— 
35,— 
75,— 

170,— 
65,— 

245,— 
95,— 

200,— 
100,— 
225,— 
180,— 

279/82° 
283/86° 
287/88° 
289/92° 
296/99° 
300/04° 
305/09° 
347/49° 
350/55° 
550/55* 
556/60' 
583/87' 

Ned.lnd 
1 ' 
1° 
2 ' 
2° 
8 ' 
9 ' 
1 1 ' 
12 ' 
13 ' 
14 ' 
15 ' 
16* 
16° 
23/30' 
30 ' 
30° 
31/37' 
37° 
58 ' 
59* 
135/7* 
149/59* 
167/70* 
167/70° 

Blok 4/5* 

6,15 
7,15 
5,— 
5,25 
5,50 
3,75 
4,— 

50.— 
4,50 

17,— 
31,50 
13,— 

ë 
185,— 
42,50 

575,— 
59,— 
32,— 
1 1 , — 
13,25 
62,50 
11,50 
11,50 
11,50 
55,— 
22,— 

125,— 
55,— 
27,50 
80,— 
13,50 
38,— 
43,— 
17,— 

133,— 
14,25 
10,75 

50,— 
ENGELSE 
K O I OKI ËM 
Zuid.Afrika 
24/37' 

Aden 
16/27* 
36/46** 
30/31 * 
6 2 ' 

225,— 

34,— 
45,— 
18,— 
20,— 

Aden (SeYum) 

1619' 12^50 

2027° 13,— 
2938' 13,— 

Aden (Mukalla) 
1415' 7,— 
2027° 13,— 
2940° 15,— 
4152' 15,— 

St Settim 
(Malacca) 
1° 15,— 
4° 
6° 
8° 
9° 
19° 
20° 
28A° 
29 Typ. 1° 
29 Typ. 2° 
44° 
45° 
60° 
74° 
89° 
90° 
106° 
107' 
107° 
149' 
182A° 
183° 

Cape of 
GoodHo 
1° luxe 
3° luxe 
4° luxe 

2 2 , 
20,— 
30,— 
30,— 
15,— 
15,— 
16,— 
25,— 
25,— 
15,— 
20,— 
40,— 
60,— 
12,50 
25,— 
15,— 
25,— 
32,— 
10,— 
10,— 
40,— 

pe 
175,— 
100,— 

35,— 

172/75' 
172/75° 
176/79' 
176/97° 
182/85' 
195/210' 
217/20' 
217/20° 
221/25' 
221/25° 
290/92» 
290/92° 
293/97» 
293/97° 
326/32» 
374/88' 
Luchtpost 
1/5» 
1/5° 
6/10' 
13 ' 
13° 
14/16* 
14/16° 
17 ' 
Port 
1° 
2° 
2 ' 
3 ' 
3° 
4 ' 
9 ' 
Dienst 
1/7' 
1/7° 
27' 
27° 

4 ' luxe 
5° luxe 
6° luxe 
6a° luxe 
8° luxe 
8a° luxe 

21,25 
16,50 
13,— 
9,25 

17,— 
55,— 
21,50 
14,25 
14,— 
8,— 

14,75 
13,75 
19,50 
16,— 
23,50 
30,— 

16,— 
15,50 
19,— 
19,50 
19,50 
47,— 
8,50 
6,75 

180,— 
50,— 
67,59 
23,— 
9,25 

45,— 
57,— 

42,— 
43,— 
24,— 
28,— 

175,— 
175,— 
250,— 
200,— 
40,— 

250,— 
8a° zeer breed
randig expl. 

8a» luxe 
8a' breedr 
sup. expl. 
staalbl. 
10° luxe 
19° 

325,— 
400,— 

575,— 
375,— 

15.— 
25° kopstaande 
3 (thier) 250,— 
Afrika (Or ient ) 
29° 10,— 
31° 20,— 
35° 20,— 
37° 17,— 
38° 16,— 
39° 10,— 
56° 10,— 
6175° 80,— 
84 ' 18,— 
85 ' 
89» 
98° 
99» 
103° 
Afrika 

22,— 
18,— 
15,— 
13,— 
22,— 

(Centraal) 
7° 
19° 
35» 
26° 

10,— 
35,— 
14,— 
15,— 

39» mist tandje 

Afrika 
(du Sud) 
5° 
7» 
21° 
9° 
81° 
Natal 
3° 
8° 
1 1 ' 
14° 
15° 
16° 

175,— 

10,— 
15,— 
2 0 , 
22,— 
18,— 

375,— 
15,— 
25,— 
10,— 
11,50 
11,50 

N w  G u i 
1 / 2 1 " 
22 /24 " 

nea 
82,50 
60.— 

Riau gesloten 
letters (3 
** 
Curasao 
2» 
3» 
3° 
4» 
4° 
5» 
5» 
6* 
7* 
8 ' 
8° 
10 ' 
1 1 ' 
11° 
12 ' 
12° 
19/23' 
25 ' 
26/8' 
28° 
35/41 ' 
35/41° 
4 2 ' 
42° 
43 ' 
43° 
57/67' 
57/67° 
68/70' 
69 ' 
70* 

19 ' 
25° 
27° 
33° 
34° 
37 ' 
4 1 ' 
42° 
70 ' 
7 1 ' 
82° 
84° 
85° 
FidjI 
6* 
8° 
9 ' 
10' 
11° 
38° 
65 ' 
10414* 
123* 
14754° 
15569* 
18084" 
Burma 
118' 
18A33' 
34 ' 
3549' 
5053' 
Dienst 
114' 
1526* 
2739* 
Mili taire 
116* 

wrd.) 
55,— 

43,— 
4,70 
7,— 

43,— 
9,— 

46,50 
18,50 
14,— 
17,— 
17,— 
24,50 
18,50 
76,— 
70,— 
26,50 
24,50 
70,— 
90,— 
45,— 
27,— 
90,— 
32,— 
40,— 
19,75 
50,— 
19,75 
30 75 
20,— 
45 — 
12,50 
30,— 

1 2 5 , 
10,— 
20,— 
10,— 
1 2 , 
17,— 
1 1 , — 
15,— 
20,— 
45,— 
10,— 
15,— 

325,— 

10,— 
12,— 

5,— 
7,— 

15,— 
11 ,— 
20,— 
45,— 
17,— 
11,50 
50,— 
27,50 

200,— 
100,— 

3,75 
20,— 
1,65 

50,— 
50,— 
15,— 

13,— 
Gouvenem. 
115* 
Dienst 
1/13 
2152' 
67101' 
D 1425' 
Mascate 
115» 
D110» 
Mase (On 
113' 
16336» 
389» 
4757» 

15,— 

20,— 
32,— 
35,— 
22,— 

10,— 
3,50 

bai) 
18,— 
21 ,— 
18,— 
5,— 

70° 
71/72a 

29,— 
21,75 

74a» samenhang 

82/8' 
82/8° 
89/99° 
104/20' 
104/20° 
126/37' 
126/37° 
135A' 
141/52' 
141/52° 
185/195' 
185/195° 
230/33" 
234/38' 
234/38° 
239/43' 
239/43° 
248/52' 
248/52° 
275/90' 
Luchtpost 
1/3» 
1/3° 
4/16» 
17' 
18/25»» 
26/40» 
26/40° 
41/a» 
45/52' 
53/68' 
53/68' 
69/88' 
Port 

Maldives 
1» 
2 ' 
3» 
4° 
1118° 
1925» 
2838' 
3954" 
5565»» 
69132" 
13971" 
Blok 1 / 3 " 

Ghana 
1 9 " 
1013»» 
1416»» 
1728»» 
3240" 
4153A" 
5458" 
6067" 
7174" 
82101»» 
10409" 
148228" 
L. PI. 6»» 
Bloks 1, 2 
6t /m18»» 

29,50 
22,50 
20,— 
34,25 

265,— 
218,— 
56,50 
36,— 

100,— 
45,— 
26,— 
52,— 
26,25 

235,— 
29,— 
29,— 
22,25 
22,25 
22 25 
24,50 
35,— 

130,— 
130,— 

29,— 
19,— 

225,— 
100,— 

68,— 
43,— 
29,— 
3 1 , — 
31 ,— 

550,— 

1 2 , 
12,— 
30,— 

7,— 
22,— 
15,— 
25,— 
10,— 
20,— 
50,— 
19,— 
20,— 

25,— 
3,— 

20,— 
13,50 
7,75 

40,— 
7,75 
8,50 

13,50 
33,— 

4,— 
100,— 

16,— 
en 
115,— 

Savchellen 
13° 
17' 
25» 
36» 
47° 
48» 
50» 
73» 
124» 
128» 
129» 
181 ' 
188/02' 
Falkland 
55/57' 
78/89° 
122/36' 

18, 
15' 
16!— 
12,50 
20,— 
22,50 
12, 
22^50 
30,— 
42,50 
50,— 
20, 
41^50 

60,— 
65,— 
35,— 

St. Cristophe 
79* 
80* 
93102* 
12132* 

10,— 
15,— 
13,— 
40,— 

3» 
3° 
4 ' 
4° 
7 ' 
7° 
1 0 ' 
10° 
31/3 ' 

25,— 
32,— 

275,— 
150,— 
110,— 

85,— 
38,— 
42,— 
60,— 

Suriname 
4 ' 
4° 
5 ' 
7* 
8 ' 
9 ' 
9« 
1 0 ' 
10° 
10a' 
10a° 
1 1 ' 
11° 
12* 
12° 
1 3 ' 
13° 
14 ' 
14° 
1 5 ' 
15° 
2 1 ' 
23/28» 
34/36» 
41/7° 
48/55° 
56° 
57° 

148» 
15974* 

Jamaiqu 
1» 
713° 
2325° 
36» 
47» 
79» 
89» 
102» 
103' 
1068' 
12335' 
20014" 

11,50 
9,50 

12,— 
17,— 
14,50 
24,— 
18,50 
44,50 
7,— 

270,— 
17,— 
27.— 
24,— 
24,— 
19,— 
27,— 
17,— 
53,— 
37,50 
74,— 
58,— 

270,— 
72,50 
56,— 
12,— 
32,— 
17,— 
49,— 

16,50 
40,— 

e 
25,— 
25,— 
15,— 
15,— 
12,— 
38,— 
22,— 
22,— 
16,50 
25,— 
25,— 
16,— 

Sarawak 
1 ' 16,— 
27° 16,— 
920° 47.50 
235° 17,50 
2630* 16,50 
314° 20,— 
7071° 15,— 
86100° 42,50 
14750' 13,50 
i s i  A s * lÄSn 
1667' 
17287* 
18903 " 

Bulcarij 
1 * 
2° 
3° 
4° 
5» 
6» 
7° 
8° 
9» 
10° 
11» 
1220° 
25» 
26» 
27» 
50/61° 
264/68» 
29918° 
33539» 
laargang 

" 

16 
34, 
20!— 

e 
35,— 
38,— 
20,— 
30,— 
20,— 
15,— 
3,— 
6,— 
6,— 

20,— 
5,— 
8,— 

200,— 
40,— 
50,— 
9,— 

17,50 
10,— 
15,— 

48 15,— 
49 27,— 
50 37,— 

87/99« 42,50 
100/03» 71,50 
103° 27,— 
137/40* 27,— 
141/44' 3 1 , — 
146/49' 25,— 
151/56' 27,50 
309/11° 44,— 
390/11' 40,— 
Luchtpost 
18° 550,— 
19° 95,— 
20/22° 30,50 
24/26' 6 1 , — 
27/28" 7,75 
Port 
3 ' 100,— 
3° 57,50 
15/16° 155,— 
Tevens verzorgen 
v^ij Zichtzendin
gen van Neder
land en Overzee
se Rijksdelen. 
deze bevatten N. 
O.G. van A tot Z 
met vele gespe
cialiseerde emis
sies zoals van Ned. 
1.2.3 op stempels 
etc, portCur/Sur 
gespecialiseerd. 
daarnaast ook de 
gewone hoofd
nummers, alsme
de losse exempl. 
zowel gebr. als 
ongebr. 

jaargang '51 30,— 
'52 19,— 
'53 50,— 
'54 25,— 
'55 27,— 
•56 26,— 
•57 19.— 
'58 56,— 
■59 38,— 
•60 50,— 
'61 50,— 
•62 37,— 
'63 23,— 
'64 37,— 
'65 29,— 

bovenstaande 
jaargangen zijn 
ongebr. 
Luchtpost 
14 19,50 
3355* 20,— 
5673' 29,— 
8597' 20,— 
Blok 7 " 10,— 
Blok 8 " 20,— 
Blok 1 1 " 11 ,— 
Blok 1 0 " 6,— 
Blok 13** 6,— 
Blok 1516** 6,— 
Taxe 
1 20,— 
2 15,— 
3 ' 15,— 

Luxemburg 
1 30,— 
2 80,— 
4 ' 40,— 
4 135,— 
7 110,— 
15 32,— 
19' 50,— 
24 85,— 
3 1 ' 200,— 
32 15,— 
38 luxe br. 
randig 700,— 
a 45,— 
Dienst 
3 300.— 
27' 250,— 
28b' 45,— 
40 140,— 
96113' 130,— 

W I J verzorgen zeer uitgebreide ZICHTZENDINGEN van onderstaande landen, Nederland en Gebiedsdelen, België en Koloniën, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en alle Gebieden, 
w.o. bijzonder mooi de Oud Duitse Staten, Zwitserland, Scandinavië, Turkije, Engeland en Koloniën, Spanje, Joegoslavië, Polen, Bulgarije, Roemenië, Portugal en Koloniën, Tsjecho
slo wakije, San Marino, Griekenland, deze landen vindt u steeds op een enkeling na zowel gebruikt als ongebruikt compleet opgenomen in onze Zichtzendingen, zodat de keuze vooreen 
beginner als een gevorderd/vergevorderd verzamelaar groot is, mits u vermeldt een beginner dan wel een vergevorderd verzamelaar te zijn. 

Uw aanvrage naar: G. L. van TOOR Binnenweg 13  Loenersloot  Tel. (02949) 377 

Uitname/Bestellingen boven f 25.— 10% korting, boven f 100,

" = gebr., * == ongebr., *♦ = postfris. 
15%, en boven flOOO,— 20% korting. 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 
Telefoon (05470) 21 35 

ITALIË 
20-3-'67. Eeuwfeest Aardrijkskundig genootschap van 

Italië. 
40 1. Symbolische voorstellingen. 

25-3-'67. Arturo Toscanini 100 jaar geleden geboren. 
40 1. Portret van de dirigent. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, behalve de 
verschillende postadministraties, de heer Meens, Willemstad, Curasao. 
Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van verschillende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van sommige Aziatische landen — die ertoe kunnen 
bijdragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

FINLAND 

JOEGOSLAVIË 
23-12-'66. Nieuwjaarszegels. 

15, 20 en 30 p. Zegels geheel gelijk aan die in januari ge
meld werden; alle met opdruk in goud. 

MALTA 
l-3-'67. Vijfentwintigste verjaardag toekenning van 

het kruis van St. George. 
2 en 4 d., 3 sh. 

EUROPA 

NOORWEGEN 

^rwwwtß^^WWW99¥m 

ßELGlEBULGIQUI 

15-2-'67. Vrije handel binnen het EFTA»)-gebied. 
0.40 mk. Cirkel, Finse vlag, Fin en E F T A 

FRANKRIJK 
6-3-'67. Derde internationale congres van de Euro

pese Radio-Unie ( E R U ) . ^ 
0.40 F. Wereldbol , scherm" n ERU-embleem. 

Afbeelding van in januar i gemelde zegel. 

BULGARIJE 
29- l l - ' 66 . Toeristische serie. 

1 St. Hotel in Bansko. 
2 St. Hotel in Travna . 
2 St. Hotel in Belogradchik. 

20 St. Hotel Malowitza, in Rtlabergen. 

29-12-'66. Tuinbloemen. 
1 St. Dahlia. 
1 St. Clematis. 
2 St. Digitalis. 
2 st. Narcis. 

3 St. Galanthus. 
5 St. Petunia 

13 St. Tijgerlelie. 
20 st. Campanula 

D E N E M A R K E N 

MR - DEN HQCtRK M!tiT,€.Ri 

^1 
N O R G E - Ó O 

Afbeelding van in lanuan gemeide zegel. 

OOSTENRIJK ^ 

REPUBL!KÖSTERRE(CHS3 

10-2-'67. Honderd j aa r wals „An der schonen blauen 
Donau" . 
3 seh. donkerpurper. Dansende ballerina met viool. 

13-3-'67. Wereldkampioenschappen ijshockey in We
nen 
3 seh. IJshockeykeeper in actie. 

P O L E N 

Afbeeldingen van de in januar i gemelde zegels Beau
marchais en Zola. 

GROOT-BRITTANNIÊ 

2-3-'67. Vrije handel binnen EFTA')-gebied. 
80 o blauw. Tandwielen, gebroken afsluitboom en EFTA. 

DUITSLAND (OOST-) 

15-2-'67 Wereldkampioenschappen Biathlon, 15 tot 
19 februari in Altenberg, oostelijk Ertsgebergte. 
10 pf. donkerblauw, grijs en groen. Liggend schieten in 

de sneeuw. 
20 pf. groenzwart, blauw en groen. Staande schieten op 

ski's. 
25 pf. donkergroen, blauwgroen, olijfkleurig. Aflossing bij 

het bewapend skiën. 

20-2-'67. Afbeelding van de in december aangekondig
de EFTA») zegels. 

l-3- '67. Nieuwe waarden regionale gcbruikszegels. 
9 d. en 1 sh. 6 d. in plaats van de waarden 6 d. en 1 sh. 3 d. 
van de regionale zegels voor Schotland, Wales en Noord-
ler land. Afbeeldingen blijven gelijk, alleen waarde-aan
duiding verandert . 

IERLAND 
2-5-'67. Europazegels. 

7 d. en 1 sh. 5 d. Gemeenschappelijk embleem. 

25-2-'67. Serie paa rde rennen . 
10 gr. Dressuur. 
20 gr. Crosscountryrace. 
40 gr. Springen. 
60 gr. Rennen. 
90 gr. Ren-draf. 
5.90 zl. Polospel. 
6.60 zl. Hengst Ofir. 
7.— zl. Hengst Slowronek. 

SOVJET-UNIE 
25-12-*66. Russische gebiedsdelen in het Verre Oosten. 

1 k. Schip van Vitus Bering en kaart van zijn ontdek
kingsreis naa r Commandeur-ei landen. 

2 k. Medni-eiland in Commandeur-groep. 
4 k. Haven van Petro-Pavlovsk op Kamschatka. 
6 k. Geiservallei op Kamschatka . 

10 k. Baai van Avachinskaya op Kamschatka. 
12 k. Bontvellen op Bering eiland. 
16 k. Vogclbeschermingsgebied op Koerillen eilanden. 

25-12-'66. Aanvullende waarden gebruiksserie. 
20 k. Demonstranten op Rode Plein in Moskou, toren, 

rode vlaggen. 
50 k. Brief, krant, pakje, trein, postkantoor, gebouw. 

29-12-'66. Nieuwe gebruikszegel, laatste waarde. 
1 k. Congresgebouw in het Kremlin, kaart van Sovjet-

Unie. 

^ Meer nieuwe uitgiften op bladzijde 93 Februari 1967 8 5 



263e POSTZEGEL VEILING 

\ 15,16 en 17MAAR T1967 
Deze uitermate belangrijke veiling omvat in vier zittingen 

DE GROOTSTE EN BELANGRIJKSTE 
VERZAMELING 
STEMPELS VAN NEDERLAND 1852 
die onder het pseudoniem 

„MINOU MAR TINE' 
met GOUD en EREPRIJS op de UPHILEX bekroond werd, 
alsmede een gehele zitting Nederland 1852 ongebruikt en gebruikt in losse 
exemplaren, randstukken, brieven, paren en strippen in L UXE KWALITEIT, 
totaal 5 zittingen ! 

De veilingcatalogm, een document van blijvende waarde, wordt alleen aan 
serieuze verzamelaars op aanvraag toegezonden. 

ATTENTIE: Onze 262e postzegelveiling vindt dezer dagen plaats (21, 22 
en 23 februari). Deze veiling is eveneens zeer belangrijk en 
bevat Engros Nederland en O.R., Verzamelingen, Europa, 
Nederland en O.R. met vele rariteiten. 

NIEUWE VEILINGZAAL: Onze veilingen vinden voortaan plaats in 
Hotel Restaurant „AMBASSADOR" (vis-a-vis Het Post
museum), Sophialaan 2 hoek Zeestraat, Den Haag. 

J. K. RIETDIJK n.v - DEN HAAG 
Telefoon (070) U 7020 - Plaats 31A 



29-12-'66. Ruimteonderzoek. 
6 k. Communicatiesatelliet Molnya I . 
6 k. Maansatelliet L u n a X I . 

29-12-'66. Schatten van Hermi tage museum in Lenin
grad. 

4 k. Gouden staf, zesde eeuw voor Christus. 
6 k. Zilveren schaal uit Perzie, vijfde eeuw voor Christus. 

10 k. Standbeeld van Vol ta i re door Houdon, 1781. 
12 k. Vaas van malachiet u i t d e Oeral , 1840. 
16 k. Schilderij „De lui tspeler" door Caravaggio, 1585. 

Afbeelding van m j anua r i gemelde zegel. 

TSJECHOSLOWAKIJE 

Afbeeldingen van vroeger gemelde zegels. Serie His
torische overblijfselen van joodse cul tuur d i e o p 28-12-'66 
zou verschijnen, is uitgesteld. 

16-1 -'67. Congresscnserie. 
30 h. Zesde congres van vakverenigingen. 
30 h. Vijfde jeugdcongres. 
60 h. Solidariteit met V i e t n a m . 

13-2-'67. Internat ionaal j a a r van het toerisme. 
Vier waarden met afbeeldingen van de toeristische centra 
Praag, Brno, Bratislava en J ih lava. 

20-2-'67. Serie watervogels. 
Zeven waarden met verschillende vogels. 

T U R K I J E 
Januari '67. Nieuwe gebruikszegel. 

10 k. zwart en geel. S tandbeeld van Ataturk te paard . 

Z W E D E N 

15-2-'67. Vnje hande l b innen het EFTA')-gcbied. 
70 o oranje, twee- en drïezijdig getand. Letters EFTA en 
getal 70. 

15-2-'67. Nieuwe gebruikszegel. 
3.70 kr. violet. Afbeelding fort „ D e Leeuw" in Gothen-
burg. 

BUITEN EUROPA 
A B U D H A B I 

Laatste Britse postagentschap is per 3I-12-'66 gesloten; 
verantwoording voor posterijen is nu bij heerser van dit 
gebied. 

ADEN rKathiH) 

Januar i '67. Opdrukken in rood of blauw op negen 
gebruikszegels ter ere van strevers naar wereldvrede. 

10 f. Pandi t Nehru op 15 c. 
20 f. en 250 f. Winston Churchill op 35 c. en 5/-. 
35 f. Dag Hammarskjoeld op 70 c. 
50 f. en 500 f. John F. Kennedy op 1/- en 10/-. 
65 f. Ludwig Erhard op 1 sh/25 c. 
75 f. Lyndon Johnson op 1 sh/50 c. 

100 f. Eleanor Roosevelt op 2/-. 
O p alle zegels: „World Peace" en „South A r a b i a " in 

oranje. 

ALGERIJE 
28-l- '67. Serie ontwerpen van Tassali. 

1,2, 2 en 3 d . 

ANTIGUA 

Februari '67. Aanvullende gegevens serie dag van de 
grondwet. 
4 c. Kaa r t en vlag van de eilanden, portret koningin Eliza
beth. 
15 en 35 c. Vlag van de eilanden en portret van koningin 
Elizabeth. 
25 c. Bureau van de premier, vlag en portret koningin. 

ARGENTINIË 

V vPAR^^ENTINA 

17-12*66. Herdenking generaal Juan Mar t in de Pueyr-
redon. 
10 p . Portret van de generaal (1777-1850). 

17-12-'66. Herdenking generaal Juan G. de las Heras . 
10 p . Portret van de generaal. 

14-l- '67. Kinderzegels 1966, vogels op takken. 
10 + 5 p . Amblyramphus holisericaus. 
15 + 7 p . Traupis bonnariensis. 

A U S T R A U Ë 
7-3-'67. Honderdvijftig jaar Brits en buitenlands bij

belgenootschap. 
4 c. Twee handen uitgestrekt om bijbel te ontvangen. 

5-4-'67. Honderdvijftig jaar bank van Australië. 
4 c. Modern combinatieslot en oude gesmeedijzeren 
sleutels. 

BHOETAN 
10-l- '67. Eerste luchtpostseric van het land. 

33 ,50 , 70 en 75 eh. , 1.—, 1.50, 2.—, 3 . — , 4 . — e n 5 .—nu. 
Opdruk hefsch roefvliegtuig en ,,Air M a i l " op de volgende 
zegels: Yvert nummers : 23, 45, 24, 46; overige zegels van 
de onlangs uitgekomen dierenserie. 

BOEROENDI 
Het land is van koninkrijk republiek geworden; alle 

lopende zegels worden overgedrukt met tekst „Républ ique 
du Burundi" . Geen eerste dag van uitgifte, naa rma te de 
zegels gereed zijn worden ze uitgegeven; nog niet bekend 
om welke zegels het gaat, omdat eerst geïnventariseerd 
moet worden. 

6-2-'67. Uitgifte da tum van het oorspronkelijk op 
4 juli 1966 aangekondigde blokje ter gelegenheid van de 
vierde verjaardag van de onafhankelijkheid; opdruk 
„Républ ique du Burundi" . De waarden van de zegels in 
het blokje zijn: 6, 7, 8, 10, 14, 15, 20 en 50 fr. 

B O U V I Ë 
Aanvullende gegevens serie ter ere van vice-presidenten: 

portretten van vice-presidenten generaal René Barrientos 
Or tuno en generaal Alfredo Ovando C. 

15-I2-'66. Overdruk van 22 zegels in oude waarde
aanduiding: 
a. Eeuwfeest Internationale Rode Kruis 

0.20 en 4 .— $b op de zegels Yvert 370 en l.p. 180. 
b . Monument voor Colonel Juana Azurduy de Padilla. 

0.30 en 2.80 $b. op zegels Yvert 373 en 374. 

c. Eeuwfeest van Tupiza . 
0.60 $b. op de zegel Yvert no. 371. 

d. Vijfentwintig jaar Boliviaanse auto-club. 
2.80 $b. Opdruk op zegel Yvert luchtpost 179. 

e. Verjaardag van de postzegelvereniging van Gocha-
bamba . 
1.20 en 1.20 $b. Opdruk op zegels Yvert luchtpost 219 
en 220. 

f. Rota ry ondersteunt het kinderziekenhuis. 
1.40, 1.40, 1.60 en 1.40 $b. Opdrukken op de zegels 
Yvert luchtpost 205 en 206, gewone post 396 en 397. 

g. Honderdvijftigste verjaardag van de Coronilla Heroi
nes. 
0.60 en L20 $b. Opdruk op zegels Yvert 391 en lucht-
post 200. 

h. Honderd jaar lied van La Paz. 
1.40 $b. Opdruk op zegel Yvert luchtpost 203. 

i. Twaalfde verjaardag van de landhervorming. 
0.10 $b. Opdruk op zegel Yvert luchtpost 155. 

j . Vijfentwintig jaar vrede in de Gran Chaco. 
0.10 Jb . Opdruk op zegel Yvert luchtpost 159. 

k. Eeuwfeest van Rur renabaque . 
0.10 $b. Opdruk op zegel 10 Bs eeuwfeest Benï. 

1. Vijfentwintig jaar regering Busch. 
0.20 $b. Opdruk op zegel 5 Bs., eeuwfeest Beni. 

m. Twintig jaar regering van Villarocl. 
0.60 $b. Opdruk op zegel 2 Bs. eeuwfeest Beni. 

n. Vijfentwintig j aa r departement Pando . 
1.20 en 1.60 Jb . opdruk op de zegels 1.— en 0.50 Bs 
eeuwfeest Beni. 

B R A Z n J Ê 

Afbeelding van in januar i gemelde zegels. 
5-12-'66. Postzegcltentoonstelling „Luprapex" . 

100 er. Maltezer kruis en zuiderkruis. 
28-12-'66. Derde gedeelte kerstzcgels. 

150 er. Blokje met afbeelding van zegel van 35 er. 

CAMBODJA 
25- l l - ' 66 . Gancfo sp>elen. 

3 r. Stadion in Pnomh Penh. 
4 r. O u d e voorstelling van worstelaars. 
7 r. Afbeeldingen oude sportuitingcn. 

10 r. Hardlopers. 

C A M E R O E N 
De in januari aangekondigde zegel van 25 f. President 

Ahmadou Ahidjo is niet verschenen. 

CEYLON 
2-l- '67. Aanvulling en verbetering op melding in 

j anuar i : Poyamaandagenstelsel verving Brits zondagen
stelsel een jaar geleden. 

5 c. Boeddhistische gelovigen voor tempel. 
20 c. Heilige Mihintale rots. 
35 c. Gewijde Bo boom. 
60 c. Heilige Adams bergtop 

5-l- '67. Eeuwfeest gemeenteschool van Galle. 
25 c. Toren van Galle, stadsmuren en gemeenteraad. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
31-12-'66. Ganefo spelen. 

8 f. Chinese atleten tonen aanhankelijkheid aan leider 
Mao . 

8 f. Eenheid in strijd tegen imperialisme. 
8 f. Bevordering van vriendschap: twee atleten met Mao ' s 

werken. 
8 f. Gemeenschappelijke bezieling en vooruitgang: vier 

studerende atleten. 
31-12-'66. Serie ter ere van voorloper van culturele 

revolutie, Lu Hsun. 
8 f. Mao prijst Lu Hsun. 
8 f. Portret van Lu Hsun. 
8 f. Manuscript van Lu Hsun. 

COLUMBIA 
18-l-'67. Beroemde personen uit de geschiedenis van 

het land. 
$ 0.25 Portret van Gamilo Torres (1766-1816). 
$ 0.60 Portret van Jorge Tadeo Lozano (1771-1816). 
I O 80 Portret van Pater Felix Restrepo Mejia s.j. (1887-

1965). 
S 1.— Portret van Francisco Antonio Zea (1766-1822). 
$ 1.70 Portret van Jose Joaquin Casa Castaneda (1866-

1951). 
Januar i '67. Herdenking Verklaring van Bogota. 

S 0.40, 0.60 en 3 . — Wereldbol, waarop Zuid-Amerika 
zichtbaar is, en embleem met Inschrift. 

^ Meer nieuwe uitgiften op bladzijde 93 Februar i 1 9 6 7 8 7 



DE 
MAART 
VEILING 

wordt gehouden op 
16 en 17 maart. 
De mooi uitgevoerde catalogus 
van deze veiling wodt u graag 
op aanvraag toegezonden. 
(Een briefkaartje is voldoende) 

Geveild wordt o.a. 

Nederland en O.R. 
West Europa 
Overzee 
Collecties en restanten 

DE 
APRIL 
VEILING 

wordt gehouden in de 
eerste week van april. 
Hiervoor kan nog tot 
10 maart mooi materiaal 
worden aangenomen. 
Bij toezending per post 
gaarne aangetekend. 

Onze inzendvoorwaarden zijn 
zeer gunstig, daar wij u slechts 
10% van de opbrengst 
berekenen en wij alle verdere 
kosten, zoals druk catalogi, 
foto's en verzekering voor 
onze rekening nemen. 
(Voor belangrijke objecten 
komen wij u gaarne, 
na telefonische afspraak, 
bezoeken.) Volledige 
discretie verzekerd. 

maandelijks 
interessante 
veilingen 
ledere filatelist is bij ons 
van harte welkom! 

W.H. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20 b 
Den Haag 
Tel. 070-180500 



CONGO (BRAZZAVILLE) 

^^MF 

13-2-'67. Vogelserie. 
50 f. Phitaeterus socius. 
75 f. Merops Apiaster, 

100 f. Goracias Claudatus. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
December '66. Hu lp aan slachtoffers van wervelwind. 

Opdruk toeslag van + 2 op de zegels van 1, 2 en 3 c , + 4 , 
op zegels van 6 en 8 c , + 5 op 10 c , + 1 0 op 50 en 75 c , 
alle zegels van de serie Vlinders; ook nog embleem en 
tekst „Pro Damnificados Cyclon Ines" . 

EGYPTE 
!0- l - '67. Festivalzegel. 

4 m. Bloemen. 

FILIPPIJNEN 
14-l- '67. Vijftig jaar internationale organisatie van 

de Lions. 
Opdruk op de ongetande zegels van Olympiadeserie 1964; 
waarden: 6, 10, 20 en 30 s. Opdruk luidt: „50th Anniver
sary Lions in ternat ional" en embleem. 

FOEJEIRA 
Wijziging monetair systeem. 

Alle bij de posteri]en aanwezige zegels worden overgednikt 
in waarden luidende dirhams en riyal. Aangezien sommige 
voorraden zeer klein zijn is te verwachten, dat de filatelis
ten zullen moeten betalen (voor zover ze dit spel nog mee
spelen). 

GABON 

IRAK 
December '66. Twintig jaar UNESCO*) . 

5 en 15 p . Embleem U N E S C O met gekleurde balken. 
3-12-'66. Bijeenkomst Internat ionale Arabische toe

risten organisatie. 
2 en 15 f. Vliegende ooievaar en embleem. 
5 en 50 f. Reizigers op vliegend tapijt. 

ISRAËL 

CONGO (KINSJASA) 

28-12-'66. Heidcnkiiig I'iesideiU Kennedy. 
Vier blokjes van elk 150 f. waarvan er twee getand en twee 
ongetand zi|n; alle vier in verschillende kleuren. 

C O S T A RICA 
December '66. Kerstzegels 1966. 

5 c. Kerstboom versieringen. 
5 c. Vliegende engel. 
5 c. Hertekop en hulstblaadjes. 
5 c. Kerk en met sneeuw beladen bomen. 

CUBA 
10-12-'66. Kerstzegels. 

1 c. Vijf zegels van 1 c. samenhangend met strookje zonder 
frankeerwaarde; de zegels met afbeelding orchideeën: 
Cypripedium euril ochus. Cat t leya speciosissima, Cattleya 
mendelli magestica Catt leya tr ianae amesiana, Cattleya 
labiata macfarlaney. 
3 c. Gelijke uitvoering als de zegels van ! c ; afbeeldingen 
n u : Cypripedium hookerae volunteanum, Cypripedium 
morganiae Burfordense, Cat t leya countess of derby, Catt
leya gigan regina burfordense, Cypripedium stonci can-
nartae. 
13 c. Gelijke uitvoering als zegels van 1 c.: afbeeldingen 
zijn nu : Cypripedium estonei platytoenium, Cattleya 
mendelli duchess of montrose, Cattleya aurea, Oncidium 
maerenthum, LaeÜa auceps. 

12-12-'66. Eerste nat ionale telecommunicatieforum. 
3 c. Pijl met drie cirkels, waar in respectievelijk: oscilio-

scoop, postzegel met wereldbol en telefoon kiessc hij f. 
10 c. Cirkel met drie cirkels eromheen en raketvlucht. 
13 c. Schelp, satelliet en driehoek en vierkanten. 
Blokje van 30 c. Combinatie van de drie zegels en versierde 
achtergrond. 

2-l- '67. Achtste ver jaardag overwinning van de revo
lutie. 

3 c. Bevrijding: twee h a n d e n breken ketting; nationale 
viag. 

3 c. Landhervorming: h a n d boven land. 
3 c. Opvoeding: jonge h a n d geeft potlood aan oude 

hand. 
3 c. Landbouw: begroeid land met hand. 

13 c. Planning: Fragment van beeldhouwwerk van Rodin: 
„De denker". 

13 c. Organisatie: Vier h a n d e n werken samen. 
13 c. Economie: Hand met suikerriet, tabaksplant en 

tandwiel. 
13 c. Solidariteit: hand met geweer en wereldbol op ach-

tergroiid. 
Cuba zal in 1967 in totaal 105 zegels uitgeven plus een 

blokje. 

D A H O M E Y 
1 -1 - '67. Postpakketzegels. 

Opdruk Colis Postaux met nieuwe waarden 3, 10, 20, 25, 
30, 50, 100, 200, 300, 500 en 1000 f. op 7 waarden van de 
kunstnijverheidserie van 1961 en 4 waarden van de lucht
postzegels van 1963. 

D O E B A I 
14-l-'67. Nieuwe waarde-aanduidingen. 

De zegels van de serie J a a r van internationale samen
werking verschijnen nu met gewijzigde waarde-aandui
ding, in verband met moneta i re hervorming. 

iftPÖBUÖUECA80NAIS{ 

5-l- '67. Fauna van Gabon . 
1 f. Nijlpaard. 
2 f. Krokodillen. 
3 f. Wilde zwijnen. 
5 f. Chimpansees. 

10 f. Olifanten. 
20 f. Panters. 

I4-l- '67. Vijftig jaar internationale organisatie van 
de Lions. 
30 f. Embleem en jaartal len. 
50 f. Embleem kaart en wereldbol. 

GHANA 

l-2-'67. Internat ionale tentoonstelling in Accra. 
5 p . Lange n j krat ten en embleem. 

15 p . Wereldkaart en embleem. 
24 p. Rij schepen en k raan ; embleem. 
36 p . Embleem van de tentoonstelling 

GUATEMALA 
December '66. Actie lot redden der Nubische monu

menten. 
21 c. Frontaanzicht van de grote tempel in Abu Simbel. 

GUYANA 
23-2-'67. Herdenking postzegel 1 cent Guiana 1856. 

5 c. en 25 c. Afbeelding van de beroemde zegel. 

INDIA 

Afbeelding van in januar i gemelde zegel gezinsbeper
king. 

31-12-'66. Aziatische hockey kampioenschappen 1966. 
15 np. Spelmoment en embleem van de kampioenschap
pen. 

t l - l - ' 6 7 . Herdenking eerste sterfdag premier Sjastri. 
15 p. Portret van Shri Lal Bahadoer Sjastri. 

13-l- '67. Vierde algemene verkiezingen 1967. 
15 p. 

17-1-'67. Herdenking Guru Gobind Singh. 
15 p. Vrouw stemt in druk bezocht stemlokaal. 

I N D O N E S I Ë 
De heer Meens in Willemstad, Curasao maakt ons erop 

attent, dat de waarden van de ïn het decembernummer ge
melde serie niet juist zijn: deze zouden moeten zijn: 1.50, 
2.—, 2.50 en 3 .—. 

Februari '67. Vierde serie definitieve ui tgaven: wapens 
van steden in Israel. 
0.40 IjQ. Wapen van Mizpe Ramon . 
0.55 l£. Wapen van Ashqelon. 
0.80 I^;. Wapen van Rosh Pinna. 

I V O O R K U S T 

REPUBliQUE DE g 

500'! 

OIRECTiON GENERALE 
l D AIR AFRtQUe i 

4-2-'67. Hoofdkantoor luchtlijn „Air Afrique". 
500 f. luchtpost. Gebouw van de Air Afrique in Abidjan. 

JORDANIË 
21-12-'66. Kerstzegels 1966. 

5 f. Drie koningen volgen de ster. 
10 f. Drie koningen offeren gaven aan Christuskind. 
35 f. Vlucht naar Egypte. 

Alles getand en ongetand, ook blokjes van 50 f., afbeel
ding gelijk aan zegel van 35 f. 

Februari '67. 
20 f. en 45 f. 

Februari '67. 
8 f. en 20 f. 

Februari '67. 
8 f. en 20 f. 

KOEWEIT 

Internationaal j aa r van het toerisme. 

Ingebruikneming kunstmestfabriek. 

Zesde verjaardag nationale dag. 

LESOTHO 

BOTH0 

Ä* 
n /-•»SÄ 

l-4-'67. Nieuwe gebruiksserie 
".>c 
1 c 
2 c. 

2 % c . 
ay, c. 

5 c. 
10 c. 

Maïs. 
Vee. 
Aloe. 
Basoetohoed. 
Schaap. 
Basoetopony. 
Tarw-aren. 

12'/2 c. Mohai r schaap . ' 
25 c. 
50 c. 

1.— r 
2 — r 

Waterval van Maletsunyane. 
Diamanten. 
Wapen van het land. 
Portret president. 

Ook alle overige zegels met portret president 

LIBANON 
3-12-'66. Amerikaanse universiteit van Beiroet. 

20 p. Portret stichter van de universiteit. 
30 p. Afbeelding universiteitsgebouwen. 
Zegels samenhangend gedrukt met ertussen strookje met 
wapen van universiteit. 
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M A L A D I V E N $mmiMmm_ 

Januari '67. Wereldkampioenschappen voetbal. 
2, 3, 5, 25 en 50 1., 1.— en 2 . — r. Spelmomenten uit 
voetbal en de overwinningsbeker. 

Ook is er een blokje ui tgegeven. 

MALI 

16-l-'67. Gezamenlijke actie tegen de runderpest. 
10 en 30 f. Dierenarts en verpleger geven rund inspuiting. 

M O N G O L I Ë 

^nio 
2-12-'66. Dag van het k m d . 

10 m. Kind met duif 
20 m. Twee worstelende jongens. 
15 m. Kinderen op rendier. 
30 m. Jontjen te paard . 
60 m. Twee kinderen op dromedar is , 
80 m. Herdersjongen fluit bij de schapen. 
1.— t. Jongen schiet met pijl en boog. 
28-12-'66. Serie ruimtevaar tuigen. 

5 m. Ruimtevaartuig Vostok I I . 
10 m. Dito Proton I. 
15 m. Idem Telstar I. 
20 m. Idem Molnia I. 
30 m. Idem Syncom 3. 
60 m. Idem Luna 9. 
80 m. Idem Luna 12. 
1.— t. Mars foto's genomen door Mariner 4. 

M O Z A M B I Q U E 
29-12-*66. Aanvulhng en verbetering van melding in 

januari . 
0.20 e Soldaat met geweer, 1560. 
0.30 e. Soldaat met volle ui t rust ing, 1640. 

0.40 e. Infanterie soldaat, 1777. 
0.50 e. Officier van de infanterie, 1777, 
0.80 e. Tamboer uit 1777. 
1.— e. Sergeant van de infanterie, 1777. 
2.— e. Majoor van de infanterie, 1784. 
2.50 e. Officier, 1788. 
3 .—e. Infanterist, 1789. 
5.— e. Trompetter, 1801. 

10 .—e. Officier, 1807. 
15 .—e. Infanterist, 1817. 

NIGER 

3 ̂ ^ ^ ^ g ^ RIPUBUQUE DÜHtSij 

PARAGUAY 

n - l - ' 6 7 . Moskee van Niamey. 
100 f. luchtpost. Gezicht op moskee en bijgebouwen. 

27-1-'67. Serie schilderijen, zelfportretten. 
50 f. luchtpost. Zelfportret Durer, 1471-1528. 

100 f. luchtpost. Zelfportret David, 1748-1825. 
250 f. luchtpost. Zelfportret Delacroix, 1798-1863. 

8-2-'67. Eerste gedeelte vogelserie. 
1 f. Tockus erythrorrhynchus. 
2 f. Ceryle rudis rudis. 

30 f. Laniarius barbarus. 

O P P E R VOLTA 

4-2-'67. Economische samenwerking Europa-Afrika. 
60 f. M a n en vrouw, met produktcn van landbouw en 
industrie, normaal en kopstaand. 

28-2-'67. Vijftig jaar internationale organisatie van de 
Lions. 
100 f. luchtpost. Figuren strekken handen uit naa r em
bleem. 

PAKISTAN 
25-12-'66. Negentigste verjaardag Mohammed Ali 

J innah . 
15 p . Portret van de eerste president van Pakistan. 
50 p. Portret van J innah in versierde omlijsting. 

l - l - '67 . Internat ionaal jaar van het toerisme. 
15 p . Embleem van het toerisme. 

10-1-'67. Bestrijding van tuberculose. 
15 p . Rode en witte halve maan, embleem van bestrijding. 

PANAMA 

Afbeelding van in j 'anuari (blz 45)gemelde zegel. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 

Afbeelding uit in januari gemelde serie. 

PÏTCAIRN EILANDEN 
l-3- '67. Tweehonderd jaar ontdekking van de eilan

den. 

1 d. Portret van Spanjaard, zeilschip en portret koningin 
Elizabeth. 

8 d. Zeilschepen en portret. 
1 sh. Portret ontdekker, zeilschip en portret koningin Eli

zabeth. 
I sh. 6 d. Zeilschip en portret koningin Elizabeth. 

R O E W A N D A 

30-1 - '67. Slangenserie. 
20 c. K o p van Dendroapsis jamesoni kaimosae (mamba) . 
30 c. Python. 
50 c. Viperidae, bitis gabonica. 

1 f Naja melanoleuca. 
3 f. K o p van Python. 
5 f. Psaminophis sibilans. 

20 f. Dendroapsis jamesoni kaimosae. 
70 f. Dasypeltis scabra. 

SAOEDI ARABIË 
5- l l - ' 66 . Achtste Arabische congres van de telecom

municatie-unie. 
1, 2, 4, 6 en 8 p. Embleem, kaar t , telefoontoestel, zend
mast. 

SAMOA (WEST-) 
l - l - '67 . Aanvulling en verbetering. Eerste verjaardag 

onafhankelijkheid. 
3 d. Portret Tuatagaloa L.T.S-, minister van justitie. 

Portret Frank Clemens Frederick Nelson, minister 
van openbare werken. 

, Portret To 'omata T.L. , minister van landbouw 
sinds 1959. 

, Portret Fa 'a lava 'au G., minister van post en omroep-
zaken. 

SOMALIA 

8 d . 

2 s h . 

3 s h . 

UKiums uauitB 

Afbeelding van in januari gemelde zegels hoger onder
wijs; uitgiftedatum 8 februari. 

20-12-'66. Twintig j aa r UNESCO^) . 
0.25, 1.— en 1.80 so. sh. Zegel in vier blokken verdeeld. 
Twee bovenste blokken met cijfers 2 en O, palmboom en 
embleem U N E S C O ; onderste blokken met waarde aan-* 
duiding en inschnften. 
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R U I M T E V A A R T A S T R O N O M I E G E O F. J A A R enz. 
N o g steeds he t gebied me t s t i )gcnde t e n d e n s — g é é n p r i j sda l ingen wegens de g e r i n g e op lagen , fn a b o n n e m e n t (al leen getande ser ies o f b.v. u i t g i f t e n t o t f 1 0 , — e.d. ook moge l i j k ) 
v e r z e k e r t u z ich van al le u i t g i f t en tegen abso luu t j u i s te p r i j z e n . W i j z i jn h i e r i n he t meest g e s p e c i a l i s e e r d ! ! ! Tevens al le ande re m o t i e f g e b i e d e n , v o o r a l O l y m p i a d e , K e n n e d y , 
S c h i l d e r i j e n , V a t i c a a n e tc . Z e n d u w manco l i j s t en , u o n t v a n g t v r i i b l i j v e n d opgave van p r i j s . V o o r n i e u w te s t a r t e n verzamelaars i n t e r e s s a n t e ve rzame l i ngen tegen in teressante 
p r i j z e n . L e v e r i n g van L e u c h t t u r m a lbums enz. enz. P o s t f r i s z o n d e r p l a k k e r . 

A L B A N I Ë 
504-6 C u r i e 
564-6 Gagar in 
585-8 Sate l l ie ten getand 
585-8B , , onge tand 
B l o k k e n ,, ge t . + onge t . 
611-13 W o s t o k 3-4 ge tand 
611-13B , , onge tand 
B l o k k e n ,, get . -f- onge t . 
635-40 A s t r o n a u t e n getand 
635-40B ,, onge tand 
694-97 Maanfasen getand 
694-97B ,, onge tand 
B l o k k e n ,, ge t . -t- onge t . 
729-37 Planeten getand 
729-37B ,, onge tand 
B l o k k e n ,, ge t . - f onge t . 
767-70 Voschod II ge t . 
B l o k k e n ,, ge t . + o n g e t . 
891-94 L u n a l O 

A N D O R R A 
165 Te ls ta r 
173 Early B i r d (U. I .T . ) 
177 Sate l l ie t Fr. 1 

B E L G I Ë 
1030 
1031 
1047-52 + 
Lp . 30-35 
1373-79 
1391-93 
Blok 42 

Geof . Jaar 

A t o m i u m 
W e t e n s c h a p 
A n t a r k t i s 

B l ok 

B U L G A R I J E 
287 O b s e r v a t o r i u m 
875-82 W e t e n s c h a p 
1005 L u n i k III ge tand 
1005a ,, onge tand 
1194-96 L u n i k IV 
1291 Raket . Expos i t i e ge tand 
1291 C o m p l e e t ve l l e t i e 
1291B Zege l onge tand z.z. 
1291B C o m p l . ve l le t je o n g e t a n d ! 
1305-9 V o s t o k getand 
1310-14 ,, onge tand 
1346-51 Leonov 
B lok 17 L u n a 9 
1439-45 T i t o v 
B lok 19 „ B lok 
L p . 74 Geof . jaar getand 
Lp . 74a ,, onge tand 
Lp . 75 So ln ik 
Lp . 76 „ onge tand 
Lp . 78 Lun i k II 
Lp . 79 S p u t n i k IV 
Lp . 80 Gagar in 
Lp . 81 H o n d e n 
Lp . 82 Venüs i k 
L p . 83-84 T i t o v 
Lp . 91-92 A s t r o n . congres 
Lp . 93-95 V o s t o k III en IV 
Lp . 96-97 Mars rake t 
Lp . 98-101 T e r e s k o v a e.a 
B lok 10 „ B lok . 

3,50 
3,15 
3,15 

28,75 
4 5 , — 

3,15 
16,25 
31,50 

6,30 
1 8 , — 

2,90 
12,50 
14,40 

5,40 
15,50 
15,50 

3,35 
16,50 

2,75 

1,10 
0,90 
0,80 

4,80 
27,50 

1 9 , — 
4,10 
1,75 
1,75 

3,15 
5,40 
3,75 

15,50 
0,65 
2,25 

2 7 , — 
4 5 , — 

5 4 0 , — 
2 , — 
4,20 
3 , — 
4,10 
2,75 
3 , — 
3,75 
9 , — 
6 , — 

12,50 
3,50 
3,50 
4,50 
2,75 
3,75 
3,50 
1,80 
3 , — 
1,15 
2,25 
3,15 

Lp. 102-3 O p d r . A s t r o n a u t e n 
1385-87 Rust ige zon 

B U N D E S R E P . ( W - D I d . ) 
80 Gauss 
88 Forschung 
180 V. H u m b o l d t 
337 U.I .T. 

V e r k e e r K p t . 

D E N E M A R K E N 
281 A s t r o n . s ta t i on 
293 ,, m e t o p d r u k 
297 A s t r o n o o m 
307 A s t r o n o o m 

2 , — 
1 , — 

3,25 
5 , — 
1 , — 
0,60 
2,90 

0,65 
0,60 
0,90 
0,90 

D A N Z I G 
221-25 O b s e r v a t o r i u m 

D D R ( O o s t - D I d . ) 
326-28 Geof. Jaar 
437 L u n i k II 
540-2 Gagar in 
576-81 T i t o v 
673-74 T e r e c h k o v a 
691-93 Bezoek A s t r . 
700 ,, Gagar in 
723-24 ,, C h r o e t s j o w 
800-1 Voschod 2 
813-14 Radio 
815-16 U.I.T. 
838-40 Bezoek as t ronau ten 

L u n a 9 
B lok 11 G r o e p v l u c h t 
B lok 12 5 jaar R.V. B l ok 
B lok 15-17 Rust ige zon B l o k k e n 

F I N L A N D 
420 A s t r o n o o m 
498-99 Geof. jaar 

F R A N K R I J K 
402 
551 
599 
749 
820-21 
916 
1026 
1055-8 
1132 
1146-49 
1284 
1360-61 
1362 
1422 
B lok 6 
1442 
1462-3 
1476 

C u r i e 
B londe l 
Bran ley 
Bequere l 
Langev in , Pe r r i n 
O b s e r v a t o r i u m 
Jules V e r n e 
A s t r o n o o m 
Cope rn i cus 
A s t r o n o m e n 
Maanreis 
Te ls tar 
Te lescope 
Phi latec 

„ B lok 
U.I.T. 
Satel i t A l 

„ 0 1 

G R I E K E N L A N D 
751-52 
862-64 
870 

Wetenschap 
A s t r o n . congres 
A s t r o n o o m 

E N G F L A N D 
419-20 U.I.T. 
419-20 U.I.T. phospho r 

1 8 , — 

1,25 
0,25 
3,50 
7,50 
1 — 
2,25 
0,60 
3,20 
1,20 
1,80 
1,75 
2,30 
0,70 
2,50 

1 5 , — 

1,60 
2 , — 

1 0 , — 
0,55 
0 22 
0,25 
1 , — 
3 , — 
5,50 
5,50 
0,80 
3,25 
2 , — 
1,35 
1 , — 

2 7 , — 
2 1 0 , — 

1,10 
1,20 
0,75 

3,50 
2,— 
0,60 

2,75 
8 , — 

443-46 
443-46 

Radar 
,, phosphor 

H O N G A R I J E 
1266-72 
1266-72a 
1314 
1314a 
1429-30 
1429-30a 
1433-6 
1433-6a 
B lok 38 
B lok 38 
1622-29 
1622-29a 
1641 
1641a 
1671-74 
1671-74a 
B lok 48 
B lok 48a 
1712-20 
1712-20a 
B lok 52 
B lok 52a 
1731 
1731a 
1776-9 
1776-9a 
B lok 57 
B lok 57a 
1807-8 
1807-8a 
1861-64 
B lok 61 
Lp . 241-2 
Lp . 241-2a 
Lp. 243-49 
Lp . 243-49a 
Lp . 258-69 
Lp . 258-69a 
Lp . 232-40 
Lp. 232-40a 
B lok 40 
B lok 40a 
B lok 43 
B lok 43a 
B lok 50 
B lok 50a 
Lp . 270-71 
Lp. 270-71 a 
Lp . 272-78 
Lp. 272-78a 
B lok 58 
B lok 58a 

I E R L A N D 
97-98 

I T A L I Ë 
443-46 
733 
901-2 
Pneu 14-15 

G e o f . Jaar getand 
, , ongetand 

L u n i k II 
,, ongetand 

Gagar in getand 
, , ongetand 

V e n ü s i k getand 
,, ongetand 
,, B lok getand 
,, B lok ongetand 

Sate l l ie ten getand 
, , ongetand 

G a l i l e i getand 
,, onge tand 

I m e x (Kosmos) getand 
, , ongetand 
, , Blok getand 

2,50 
3 , — 

5,40 
25,50 

0,40 
1 1 , — 

4,60 
1 1 0 , — 

5,40 
59,50 
14,50 

1 1 0 , — 
4,80 

25,50 
0,75 

1 8 , — 
5,25 

3 4 , — 
6 , — 

„ Blok ongetand 3 6 , — 
Rus t ige zon getand 

,, ongetand 
,, B lok getand 
, , B lok ongetand 

T e r e s k o v a getand 
,, ongetand 

G a g a r i n getand 
,, ongetand 
, , B lok getand 
,, B lok ongetand 

Luna getand 
,, onge tand 

K o s m o s getand 
„ B lok getand 

V o s t o k 3-4 getand 
,, ongetand 

K o s m o n a u t e n getand 
, , ongetand 

P o s t m m i s t . conf. 
,, ongetand 

L u c h t v a a r t getand 
, , ongetand 

G l e n n getand 
, , onge tand 

T e r e s k o v a getand 
, , ongetand 

V o s c h o d getand 
ongetand 

V o s c h o d 11 getand 
, , ongetand 

R a k e t t e n getand 
,, ongetand 

G e m i n i getand 
, , onge tand 

A s t r o n o o m 

Ga l i l e i 
A s t o n , congres 
Ga l i l e i 

,, 

5,75 
3 2 , — 

6 , — 
3 2 , — 

0,55 
1 8 , — 

5,25 
29,50 

6,50 
3 4 , — 

2,30 
1 5 , — 

5,50 
6,50 
3 , — 

2 0 , — 
4,80 

2 7 , — 
5,40 

30,50 
5,50 

3 1 , — 
11,50 
37,50 

9 , — 
2 9 , — 

8 , — 
33,75 

1,80 
1 8 , — 

4,50 
28,50 

6,50 
31,50 

8 , — 

2 , — 
6 , — 
2,75 
0,80 

N O O R W E G E N 
376-78 Geo f . Jaar 

V e r d e r e r u i m t e v a a r t o p a a n v r a g e 
T e v e n s t e k o o p g e v r a a g d : r u i m t e v a a r t p o s t 
f r i s z o n d e r p l a k k e r . Beta l ing na on tvangs t en 
g o e d b e v i n d e n . A a n k o o p slechts naar behoe f te . 

Cuba Lp. 31a 
K o r e a N 160-61 a 

,, N . 221-22a 

70,— 
40,— 
15,— 

B e l g i é B I . 31a 7 0 , — 
Duba i 55-57 Lp . a 1 2 , — 

PHIL. BUREAU JOANNES NIES - NIEUWSTR. 63 - EERSEL (N.-B.) - TEL. (04970) 27 38 
L e v e r i n g tegen r e f e r e n t i e ( v e r . n u m m e r o f v o o r u i t b e t a l i n g ( v o o r r a n g v. behandel ing) op G i r o 1068554 van de A M R O - B A N K E I N D H O V E N , t e n guns te van J Nies. Geen leve r ing 
o n d e r f 1 0 , — . P o r t o v r i j vanaf f 4 0 , — . N e e m o o k N e d e r l . zegels tn r u i l tegen goede p r i j zen . Z e n d u w aanb ied ingen ! 

EASY RING 
ALBUM 
f 24,90 

Bladen: 100 dikke blanco bladen met fi jne ruitjes ondergrond. Album 
ligt volkomen vlak open. Gemakkeli jk verwisselbare bladen. Prima 
houtvrJj. 
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 - Te l . 030 - 80834 - G i ro 35.20.03 

F . D . C . ' S . . . Grijp dan nu uw kans! 
Neder land 

E 62 
E 66 
E 68 
E 69 
E 70 
E 7 1 * 

1,95 
0,65 
0,80 
2,60 
0,70 
1,20 

E 72* 
E 73* 
E 74* 
E 75* 
E 76* 
E 77* 
E 78* 
E 78a* 

1,65 
0,95 
2,25 

. 0,90 
2,20 
0,80 
1,35 
2,45 

E 79* 
E 80* 

2,30 
0,90 

S u r i n a m e 
E 44* 
E 45* 
E 46* 
E 47* 

1,40 
2,60 
5,35 
1,95 

E 48* 1,90 

Anti l len 
E 4 1 * 1,65 
E 42* 1,15 
E 43* 1,95 
* = 
onbesclireven 

Bij a fname van t enm ins te 10 env. , naar u w k e u z e , k u n t u nog eens 5 % en bij t e n m i n s t e 
15 env . 1 0 % e x t r a k o r t i n g a f t r e k k e n ! M m . b e s t e l l i n g f 8 , — . Tevens v o o r r a d i g ve le 
voo rgaande no 's , van N e d . enke le malen tegen r e d e l i j k e p r i j zen . Bij zeer g r o t e d r u k t e 
kan l eve r i ng (is nog p o r t v r i j o o k , ech te r na o n t v a n g s t van g i r o o f cheque) enke le dagen 
d u r e n . 

J. B. MEKKERING Fr i t s Ruysst raat 37A 
R O T T E R D A M - 1 6 - G i r o : 40 85 76 



Ä^ 

TOGO 

Vissenserie, met vissersvaartuigen. 
5 en 30 f. Tilapia melanopleura en zeilboot. 

10 en 45 f. Gnathodon speciosus en hektrawler. 
15 en 90 f. Distichodus sexfasciatus en 

ringnetvissersvaartuig 
25 f. Hemichtomis bimaculatus en galj'oen. 

T O N G A 
1612'66. Herdenking koningin Salote. 

3, 5 en 9 d., 5 d. op 9 d., 1 sh. 7 d. op 3 d., 3 sh. 6 d. op 
9 d . , 6 s h . 6 d . o p 3 d . Luchtpost: 10 d., 1 sh. 2 d . 4 sh. op 
10 d., 5 sh. 6 d. op 1 sh. 2 d., 10 sh. 6 d. op 1 sh. 2 d. 
Opdrukken en waardeveranderingen op de zegels van de 
serie „Vrouwenverenigingen". 

TSAAD 

51  '67. Parlementsgebouwen. 
25 f. luchtpost. Gezicht op de gebouwen, architect Dal 
Bello. 

T U R K S EN CAICOS EILANDEN 

Afbeelding uit in januari gemelde serie. 

U R U G U A Y 
24 l l  ' 66 . Herdenking nationale helden. 

20 c. Portret van Leander Gomez. 
20 c. Portret van Aparicia Saravia. 
20 c. Portret van Juan Antonia Lavalleja. 

1712'66. Veertig jaar postzegelvereniging van Uru
guay. 
S 1.— opdruk op zegel 12 c. „zonne"2egel van Monte
video. 

VENEZUELA 
9I2'66. Kerstzegels 1966. 

65 c. Geboorte scene. 
2812'66. Dertig jaar ministerie van verbindingen. 

45 c. Wereldbol, vliegtuig, schip, satelliet, radar . 
6l '67. Opening van de Angustora brug over de 

Orinoco rivier. 
40 c. luchtpost. Gezicht op de biug . 

V E R E N I G D E S T A T E N 

niGESCKipUISS 

Afbeelding van in j .n iuan licnicldc zegel. 
l l  l  ' 6 7 . Luminescerende gebruikszegels: 11 c. 

Vrijheidsbeeld en 15 c luchtpost. 
152'67. Luminescerende gebruikszegels: 6 i 

15 c. luchtpost. 

V I E T N A M (NOORD) 
2511'66. Uitgiftedatum serie Ganefospelen, onge

tand en getand verschenen. 
2012'66. Vijfde verjaardag oprichting Zuidvietna

mees nat ionaal front voor bevrijding (Vtetcong). 

■ * ■"■nr"yt'Ti"^^'^wF»i<'iinwiwwn>wnwrPW 

40 xu. Vijf vlaggen als symbool voor vijf jaar , wereldbol 
en de tekst: ,Vastbesloten de U.S. imperialistische 
agressoren te bevechten en te verslaan". Data 2012 
196020121965. 

V I E T N A M (ZUID.) 
I2 l  '67 . Vruchtenserie. 

0.50 d. Cashew noot. 
1.50 d. Bittere komkommer. 
3 d. Appel. 
20 d. Areca noot. 

YEMEN (REPUBLIEK) 
2512'66. Ontwikkelingen in ruimtevaart . 

^U b . Wereldbol en ruimtevaartuig. 
*/4 b . Lancering ruimtevaartuig. 
/̂4 b. Ruimtcvaarders buiten capsule. 

' / , b. Ruimteschepen en aarde. 
^ b . Opvissen gelande ruimtevaarder uit zee. 
2 b . gelijk aan ' / j b . 
8 b . gelijk aan Yz b . 

12 b . Twee ruimtevaartuigen. 
Alle zegels getand en ongetand; ook blokjes. 

ZAMBIA 

April '67. Opening van vliegveld van Lusake. 
6 d. en 2 sh. 6 d. Gezicht op vliegveld en havengebouw. 

ZUIDAFRIKA 

fitPÜBllrK VAN REPUetIC OF 
SÜIDAmtKA SOUTH AFRICA 

1 3'67. Gebruikszegel. 
15 c. Gestileerde voorstelling van inthistrie met koeltoren, 

schoorstenen en liftinstallatie van een mijn. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

EUROPA 
BELGIË 

132'67. Wapenmuseum van Luik. 
2 F. Mechanisme van oud geweer. 

132'67. Weieldjaar van het toerisme. 
6 F. Kenteken van het jaar. 

HONGARIJE 
Februari '67. Pal Kitaibel (17571817) 150 j aa r ge

leden geboren. 
20 f. Kitaibeha vitifolia met portret van deze botanist . 
60 f. Den tana glandulosa. 
1 F. Edraianthus tenuifolius. 
1.50 F. Althaea pallida. 
2 F. Centaurea mollis. 
2.50 F. Sternbergia colchiciflora. 
3 F. Iris hungarica. 

OOSTENRIJK 
271'67. Aanvulling gebruiksserie historische gebou

wen. 
1.30 S. Gezicht op de Schattenburg in Feldkirch (Vorarl
berg). 

BUITEN EUROPA 
ADEN (Kathir i s ta te of Seynn) 

Februari '67. Serie beroemde schilderijen. 
5 f. Master Crewe als Henry V H I . Sir J. Reynolds. 

10 f. Danseres. Edgar Degas. 
15 f. Fluitspeler. Edouard Manet . 
20 f. Stag at Sharkey's. George Bellows. 
35 f. St. Maar ten deelt zijn kleed. Anthony van Dyck. 
25 f. Don Manuel Osorio. Francisco Goya. 
65 f. Het witte paard , Paul Gauguin. 
50 f. Jongen in het blauw. Thomas Gainsborough. 

C O O K EILANDEN 
12l'67. Tweede SouthPacificspelen te Noumea 

(NieuwCaledonie). 
Yi d. Tennissers. Koningin Elizabeth in medaillon. 

1 d. Handbalsters. Embleem spelen. 
4 d Boksers. Embleem nationale ploeg. 
7 d. Voetballers. Koningin Elizabeth in medaillon. 

10 d. Hardloopsters. Embleem spelen. Luchtpost. 
15 d. Hardloper. Embleem nationale ploeg. 

E C U A D O R 
l12'67. Franse ruimtevaart . 

O.lOs. Franse satelliet A1 . 
1.50 S.Franse satelliet D1. Observator ium Mont Cros

Niza. 
4.00 s. FransAmerikaanse samenwerking in ruimteonder

zoek. Portret Kennedy. 
Beide hoogste waarden luchtpost. Bovendien ïn blokje, 

alles getand en ongetand. 

BAHAMA EILANDEN 
255'67. Definitieve uitvoering decimale waarden. 

5 c. M.S. „Ocean ic" ; vervangt , .Queen Elizabeth" die 
met nieuwe waarde werd overgedrukt. 

$ 2 Conchschelp; vervangt Conchschelp van de £ 1.— 
waarde, die werd overgedrukt. 

Beide zegels met portretbuste koningin Elizabeth. 

CEYLON 
5l '67. Eeuwfeest gemeenteraad van Galle. 

25 c. Gezicht op bolwerk dat de Hollanders omstreeks 
1663 aanlegden. Tekst in Sinhala, Tamil en Engels. 
Embleem van de r a a d : Cockbird op rots met rand
schrift „Ad meliora tendimus" . 

GUINEE 
20l '67. Nieuw hoofdgebouw OMS») 

30 f. Laborant aan het werk 
50 f. Kleuterzorg, 
75 f. Zuigelingenzorg. 
80 f. Nieuw WHOgebouw Geneve. 

Alle zegels met WHOembleem. 

ISRAEL 
82'67. Vervolg gebruiksserie stadswapens. 

0.40 ag. Mizpe Ramon. 
0.55 ag. Ashqelon. 
0.80 ag. Rosh Pinna. 

andere kleur 
JAPAN 

2012'66 Nieuwe gebruikszegel 
(Yvert 703) met inschnft N I P P O N . 
120 y. rood. Kalavinkavogel op de keman van de Chuson
jitempel. 

2612'66. Nieuwe gebruikszegel f Yvert 511) in andere 
kleur met inschnft N I P P O N . 
50 y. Boddhisattvabeeld van Chugujitempel. 

25l '67. Vervolg serie parken. 
15 y. Kenrokuen, Kanazawa in de sneeuw. 

K O E W E I T 
192'67. Aanvullende gegevens ingebruikneming 

kunstmestfabriek. 
8 en 20 f. Gebouw en merk van de fabriek. 

M A R O K K O 
l2'67. Inheemse vissen. 

0.25 dh. Alose feinte. 
0,40 dh. Palomette. 
1 00 dh. Tassergal. 

N I E U W ZEELAND 
32'67. Eeuwfeest nationale postspaarbank. 

4 d. Portretbustes koninginnen Elizabeth en Victoria. 
9 d. Muntzijde van half soveieign (1867) en van nieuwe 

dollar die in juh 1967 zal worden uitgegeven ter her
innering aan de overgang op decimaal muntstelsel. 

PAKISTAN 
29l '67. Jamboree te Karatsji . 

Waarden en afbeeldingen nog niet bekend. 

)̂ EFTA = European Free Trade Association  Europese 
Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, Finland, Zweden, 
Denemarken, GrootBrittannie, Zwitserland en Liech
tenstein). 

=) U N E S C O = United Nations Educational , Scientific 
and Cultural Organization  Opvoedkundige, weten
schappeliike en culturele organisatie van de Verenigde 
Naties. 

Februari 1967 9 3 



B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale postwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. )̂ met 
Aformulier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—;$ 150,—; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550,— : Oostenrijk Sch. 8500,— , Sch. 3600,— ; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,—; U.S.A. $ 100,—;$ UO,— ; Zwitserland Z.fr. 1/.00,—; 

■ laar a fO,10. 

Grote aanbieding 
moderne 

thematische 
uitgaven 

van 1950 af. 

Wapenschilden 57 zegels ƒ79,30 Kerstmis, 9 zegels ƒ6,80 Kloos
ters, 24 zegels ƒ 13 20 Ontdekkers van Amerika 56 zegels ƒ17,— 
Tounsme, 30 zegels ƒ5,80 ,,Europa", 14 zegels ƒ5,60 Wereld
dag van de Postzegel 18 zegels ƒ9— Vluchtelingen, 34 zegels 
ƒ60 60 Schilders, 90 zegels ƒ51,80 Religie, 258 zegels ƒ419,80 
Bovendien bezitten wij een grote stock van oudere series en klas
sieke zegels, vraagt onze veertiendaagse aanbiedingen Betaling 
Internationale postwissel, bankcheque of bankovermaking 

Filatella Eugenic LIach S.L., opgericht In 1915. Avda. de Generallsimo, 
589. BARCELONA 15 Spanje. 

Ik zend u voor één biljet van f 10,— een van de volgende samenstellingen 
— berekend in Miohel-Mark — naar keuze Ajman 126,— Mi Mk , Haïti 
110- M iMk. Engeland 50,- Mi Mk , Indonesië 100,- Mi Mk , Duitsland 
100,- Ml Mk Z K D 100,- Ml Mk 
Voor twee biljetten van f 10, — ; 
Saarland 100,- Mi Mk , Bondsrepubliek 100- Mi Mk, Berlijn 60,- M i 
Mk, Duitse Rijk 100,- Mi Mk , Burundi 235,- Mi Mk , Olympiade 200,-
Mi Mk , Spanje 100,- Mi Mk , Zwitserland 100 Mi Mk 
Voor vier biljetten van f 10, — : 
Luxe-samenstelling gehele wereld 800— Mi Mk, Fauna 400,— Ml Mk 
Duitsland-variéteiten 300 Mi Mk , D D R 270,- Mi Mk, Rood-China 
500,- Ml Mk 
Betaling vooruit in aangetekende brief Porto steeds extra ƒ2,50, voor toe
zending in aangetekende expressebrief 
Verzamelingen — vooruitbetaling per internationale postwissel 
Gehele wereld - ,,Super" - Mi Mk 6000,- ƒ660,-
Verzameling complete vellen. Mi Mk 10 000,- ƒ250,-
Verzameling Duitsland, Mi Mk 3000,- ƒ750,-
Verzameling Duitsland in complete vellen, Mi Mk 7000,— ƒ795,— 
Verzameling Berlijn, Mi Mk 1100,- ƒ300,-
Voor verzamelingen is het porto m de pnjs begrepen 

J O S E F A R K E N A U 
42 Oberhausen-Sterkrade - Buohenweg 191 - Duitse Bondsrepubliek 

NIEUWTJES PER ABONNEMENT 
Joegoslavië nominale waarde 

zonder verhoging 
(1 dinar IS ƒ0,29) 

Correspondentie in Duits, Frans 
of Engels 

Philatelistische Dienst 
Charlotte Schiepek 

Wien XVIII, Martinstrasse 54 
Briefadres Schiepek, A 1181, 

Wien, Austria 

POSTZEGEL-

P l N C E T T E N 
EN LOEPEN 

voor verzamelaars levert goed en 
goedkoop aan handelaren 
WALTER FREUDENBLUM 

in Solinger staalwaren 
D 605 Offenbach a/M, Postfach 290 

WIJ KOPEN ZEGELS 
van Scandinavië (Denemar l<en , N o o r 
wegen, Z w e d e n , F i n l and , IJsland, 
Groen land en Deens W e s t - l n d i ë ) . 

Wy betalen de hoogst-mogelijke prijs voor gebruikte en onge
bruikte postzegels in 1ste klas kwaliteit. 

W i j hebben n o d i g : 

Verzamelingen en gespecialiseerde ver
zamelingen, goede losse zegels, betere series. 
Oud en modern, oude brieven en zeld-
zaamheden enz. 
Zend ons per aangetekende brief de zegels 
die u te koop hebt of een specificatie daar
van en onze bieding in contant geld volgt 
onmiddell i jk. 

N.B. alle zendingen worden apart gelegd en intact gehouden 
in afwachting van uw reacties nadat wij ons bod gedaan hebben. 
Zichtzendingen zijn welkom, ze worden onmiddellijk betaald 
of teruggezonden. 

GEEN ZENDING MET EEN REËLE WAARDE 
MINDER DAN £ 20,-/-! 

Als u zegels van Scandinavië te koop hebt 
neem dan contact met ons op. Onze top-
prijzen zullen u verrassen. 

Postzegelhandel SAGA, Bagerstraede 8 
Kopenhagen - Denemarken. 

J X J L i I - A . R . I D 
C I _ u A . S S I C S 

I n t e r n a t i o n a l 

Prijslijst 
zeldzame zegels 

Uitgave 1967, ƒ0,50 

Prachtige zegels, 
nauviïkeurig onnschreven 
vol ledig gegarandeerd 
Tegen een tot kopen 

nodende prijs 
A L E X S. J U L I A R D 

Bryn Mawr, Pa. U.S.A. 

KUICf WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — 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 w i j geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen w i j in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Uge en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkeli jke goed
kope soorten. 

• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• 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 DEL wensen wi j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeur/ge aandacht zal hebben. «r?-

T O P 
D E 

VRIJ OP AANVRAAG. Onze 
■ I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

njeuwe in 
V O O R 

S T A T E N 

koop-pnjslijst. 
ZEGELS V A N 

EN C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur; 

H. E. HARRIS & CO. A 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres: Harrisco Boston. 



Inzendingen voor onze regelmatig plaatsvindende 

VEILINGEN 
In het bijzonder wensen wij klassieke uitgaven, topwaarden en 
series van de gehele wereld, oud-Duitsland, Duitse koloniën, even
als van alle andere Duitse gebieden, in bijzonder goede kwaliteit. 
Maakt gebruik van onze relaties in de gehele wereld om ook uw 
zegels voor internationale prijzen te verkopen. In West-Duitsland 
worden de hoogste prijzen gemaakt. Grote objecten komen wij na 
voorafgaande afspraak zelf afhalen. Aan tussenpersonen betalen 
wij een hoge provisie. Betaling in elke gewenste valuta. Onze 
catalogussen zenden wij aan serieuze gegadigden op aanvraag 
gaarne toe. 

Wij kopen ook tegen de hoogste prijs netto ä contant: 

Een Europa-verzameling ter waarde van minstens Mi.Mk. 500.000,— 
in prima kwaliteit. Een complete verzameling oud-Duitsland in zeer 
goede kwaliteit. Een verzameling Zeppelin-brieven, mits zeer groot 
object. Duitse koloniën, een werkelijk omvangrijke verzameling: 
gestempeld. Duitse lokaalpost na 1945, alleen een grotere verzame
ling. Veld- en Inselpost, een grote uitgebreide speciaalverzameling. 
Verzorgde complete landenverzamelingen van West-Europa en 
U.S.A. Klassieke zegels en zeldzaamheden van de gehele wereld 
in luxe-kwaliteit. 
Wij kunnen prijzen betalen die boven het gemiddelde liggen. 
Gaarne uw uitvoerige aanbieding met gevraagde prijs, die terstond 
behandeld wordt. 

RCDOLF STELTZER 
de oudste Frankforten postzegel-veilings-firma 

6 Frankfurt - Mainzer Landstrasse 114a -Tel. 25 36 71 



schwBnir Een begrip in de filatelie 

Over enkele dagen sluit de inzendtermijn voor onze 
grote voorjaarsveiling van 18-22 april 1967. 

Maakt gebruik van de voordelen die wij u als 

grootste 
postzegelveiling 

van Europa 
bieden. 

Vertrouwt uw zegels toe aan een succesvol team met 
wijde blik - met de resultaten daarvan waren reeds 
duizenden vóór u tevreden. 
Wij kopen steeds wereld-zeldzaamheden en grote 
verzamelingen netto ä contant. 
Wij vragen u echter wel zendingen met een waarde 
van tenminste D.Mk. 1000,- netto en dan liefst zo 
spoedig mogelijk opdat wij deze nog zorgvuldig 
kunnen bewerken. 
Van 7 tot 10 maart veilen wij het tweede deel van de 
wereldberoemde verzameling Oud-Duitsland van de 
industrieel G. E. Anderegg (getaxeerde waarde meer 
dan 2.000.000,- D.Mk.). 
Bovendien heeft nog een speciale veiling 
Zwitserland en Liechtenstein plaats. 
De catalogus voor deze speciale veiling met ca. 35 
pagina's kleurenfoto's is tegen een garantiebetaling 
van f 10,- van half februari af verkrijgbaar. 

Briefmarkenhandels- und Auktionshaus 

H. C. SCHWENN 
6 Frankfurt - Neckarstr. 9 - Postfach 16707 - Tel. 252010 

Een begrip in de filatelie 
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COdiirlUoiirmiiiiiuCa 
presenteert u de catalogus van de 

123ste grote veiling 
De veiling vindt van 28 februari tot 3 maart 1967 plaats in Düs
seldorf. De prachtige catalogus, gesierd met 135 pagina's foto's, 
Is verschenen. Wij bieden u materiaal van hoog niveau uit alle 
gebieden van de philatelie, o.m.: Duitse Rijk: prachtig materiaal 
uit alle jaargangen, met een belangrijk deel na-oorlogse uitgaven, 
waaronder een veldeel ,,Poschta" van 80 stuks; zeer bijzon
dere bezettingsuitgaven uit de tweede wereldoorlog waaronder 
de zeldzaamste ,,Inselpost". 
Oud-Duitsiand met zeldzaamheden zoals Beieren nr. 4-1 post-
fris en een strip van drie van Saksen nr. 1 op courantenomslag 
evenals verschillende originele veilen van Lübeck. 
Duitse koloniën met een verticale strip van vijf van het tweede 
Tsingtau-provisorium van de bovenrand van het vel af. 
Europa met eersteklas-zeldzaamheden van oud-Zwitseriand 
waarbij vier dubbele Geneve's. Van de Kerkelijke Staat liqui
deren wij een meermaals bekroonde speciaalverzameling afstem
pelingen. Dit object bestaat overwegend uit brieven met de 
allerzeldzaamste stempels en werd reeds op de Iposta in Berlijn 
in 1930 hoog bekroond. Van Frankrijk komt een zeer grote zeld
zaamheid: tijdens het beleg van Parijs in drijvende zinken bollen 
vervoerde post. 
Overzee en Britse koloniën. Op grond van de steeds stijgende 
vraag naar kostbaar materiaal van deze gebieden is onze aan
bieding hier bijzonder de moeite waard. Van de USA prachtig 
klassiek materiaal met ongeveer 40 brieven van de uitgave 1847. 
2 ,,earliest prints" van Mauritius behoren tot de topstukken van 
deze veiling. 

VERZAMELINGEN - VERZAMELINGEN - VERZAMELINGEN 
Van oudsher een hoofdonderdeel van onze veilingen. 
Wij bieden u ook dit keer weer prachtige collecties, partijen en restanten in 
elke prijs tussen 100,— en 80.000,— D.Mk., in totaal 1330 nummers. Hieronder 
Kerkelijke Staat: inzet D.Mk. 22.000,—, Uruguay: inzet D.Mk. 22.000,—, Noord-
duits Postgebied: inzet D.Mk. 25.000,—, Italië: inzet D.Mk. 12.000, Indië: inzet 
D.Mk. 7.500,— en verder 100 verzamelingen Britse koloniën, waaronder een 
fantastisohe verzameling Kaap de Goede Hoop afkomstig van een prominent 
filatelist: inzet D.Mk. 82.000,—. 

C0d(url1lQi|rmiiniUi(Q 
Hamburg 1, Speersort 6 
Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor onze 124ste veiling. Gelieve geschikt 
materiaal voor deze veiling zo spoedig mogelijk te plaatsen s.v.p. 



i n 

ter 
p h i l j 

het grootste internationale handboek vin 
phil itelistische adressen schept rchtics 
over de gehele wereld 

U vindt in de negende uitgave op circa 
350 pagina's ongeveer 10 000 nauwkeurige 
vermeldingen en adressen 
^ Duizenden ruil- koop- en verkoop-

wensen van verzamelaars en handelaars 
in de vi|( werelddelen 

H Postzegelhandelaars mee hun speciale 
gebieden 

^ Groothandelaars 
0 Veilinghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handcisbranchcs 
0 Rondzendmgen 
0 Vakbladen niet uitvoerige gegevens 

omtrent abonnements- en advertentie
voorwaarden 

0 Philatciistischc diensten niet hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 
0 Vakliteratuur 
0 Banden en verenigingen 
De prijs bedraagt f 7 70 plus f 1 — ver
zendingskosten 

en zo oordeelde de Pers. 
Het Interphila-handboek zal elke 
philatelist hetzij verzamelaar of handelaar 
waardevolle diensten verlenen (Schweizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud is inspirerend en biedt VQOI 
Tiles een omvingiijk materiaal voor 
verzamelaars en hindelaars dat zo nodig 
meteen bi| de hand is 
APHV-Nachrichienblatt 

Een philatelistisch-literaire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap m de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
in overtreffende trap wil schrij/en 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een geliiksoortige 
prestatie zoeken als door Interphita als 
grootste philitehstiscli adresboek ter 
wereld gelevcf d wordt (DBZ) 

P H I L A P R E S S - V E R L A G - 3 4 0 0 G Ö T T I N G E N 

ATTENTION-ROTARIANSÜ 
Complete verzameling: „gouden jubileum Rotary"-zegels (82) van 
alle 27 landen die deze organisatie in 1955 huldigden, plus het 
souvenirvelletje van Liberia en de twee souvenirvelletjes van 
Nicaragua: SPECIALE AANBIEDING: $ 77,50. 

98.2% complete voorraad van ongebruikte series 
en blokken van de jaren 1920 tot 1967! 

Of u nu zoekt naar uitgaven van Ethiopië, Japan, Rusland, 
Venezuela of enig ander gebied, wij zullen gaarne uw mancolijst 
uitvoeren. Voor de verzamelaar van overzee of de thematische 
verzamelaar is onze firma een unieke bron van materiaal. Wij 
kunnen u het merendeel van de zeldzame uitgaven evengoed 
leveren als de goedkopere series en nodigen u gaarne uit onze 
diensten eens te beproeven. 

Frank Warner, 117 Nassau Street, New York NY 10038 USA. 

„One of the most complete stocks of the world - in the world". 

Maschmuhienweg 8 10 Postfach 206 Postscheckkonten Hannov 
46 765 Basel 40-5321 

FRANKRIJK ONGEBRUIKT: 
112/15 è 115,—; IS'e è 50,—; 252 è 125,—; 256 è 56,—; 266/68 
a 50,—; 269 è 110,—; 275/77 è 120,—; 307/08 a 55,—; 309 a 
11,—; 330/33 a 27,—; 352 a 5,—; 354/5 è 80,—; 395 a 10,—; 
403 a 5,—; 841 a 20,—; 853/58 a 19,—; 862/67 a 30,—; 891/96 
a 35,—; 930/35 a 23,—; 945/50 a 25,—; 960/65 a 28,—; 986 è 
11,—; 989/94 a 48,—; 1027/32 a 35,—. 
Nummers volgens Yvert 1967, levering zolang voorraad, verzend
kosten ƒ 0,75, betaling binnen acht dagen. Vraag prijsopgave 
andere nummers. 
POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraat 130 - Amsterdam - Telefoon (020) 94 02 63 

Bezoek alleen na afspraak 

KLASSIEK EUROPA 
KLASSIEK NEDERLAND 

Naast eenvoudige nrs. ook veel schaarse, mooie stukjes. 
Zeer verzorgde zichtboekjes met aanduiding echtheidsken-
merken. Momenteel bijzonder goed aanwezig: Benelux, Enge
land, Scandinavië, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal, Frankrijk, 
Oud-Duitse St. De prijzen zullen u, ook van Nederland (Ie 
emissie afzonderlijk aanvragen), erg meevallen. Zijn koopjes 
bij. Kwaliteit I Gevorderde verzamelaars mancolijsten. Refe
renties. 

Drs. A. H. M. Willems 
Wilhelminalaan 17 - Hulst (Z) - Telefoon (01140) 24 96 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijbliiven 
Hai t i 
Vluchtelingen-
blok no. 12, 
gest. 165,— 
blok 13* 60,— 

Mexico 
543/7* 97,50 

Duitsland 
435/8» 60,— 
476* 57,50 
477* 4 1 , — 
513/21 62,50 
612 24,— 
637* 16,— 
629 A/C* 35,— 

België 
325* 
410 
504/11* 
513/8* 

Colis-Post 
304/21* 

P O S T Z E G E L H A N D E L J. C. R E N Z E N 
Bergsclian 225b - Rotterdam - Telefoon 24 88 86 - Giro 

60,— 
85,— 
60,— 
42,50 

120,— 

4817 79 

d. 
Frankrijic 
307/8* 
316/7* 
321 
330/3* 
354/5* 

45,— 
2 1 , — 
70,— 
22,50 
70,— 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, Partijen, Restanten 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 Utrecht (Tuindorp) Telefoon 713994 

AANBIEDING 
DUITSLAND -
Nederland 

87/89 
114/20 
141/43 
166/68 
199/02 
203/07 
212/19 
220/23 
229/31 
232/35 
238/39 
244/47 
257/60 
270/73 
279/82 
283/86 
293/94 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
323/24 
332/45 
332/49 
350/55 
356/73 
402/03 
402/03B 
474/89 
490/94 
513/17 
518/33 
533 Blok 
534 Blok 
544/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 
578/81 
583/87 
602/06 

10,— 
19,50 
10,— 
9,— 

16,— 
27,50 
62,50 
16,50 
27,— 
24,50 
49,— 
72,50 
49,— 
35,— 
2 4 , -
24,— 
6,50 

14,50 
11,— 
14,50 
3,75 
6,— 
6,75 

142,50 
20,— 
40,— 
5,— 

39,— 
27,— 
2,25 
5,75 

70,— 
85,— 
22,— 

5,75 
16,— 
27,— 
9,25 
9,— 

10,25 
1 1 , — 
11,— 

652/56 
663/67 
668/72 
678/79 
Lp. 6/8 

NEDERLAND EN O.G. -
SAAR EN EUROPA 

5,— 
6,— 

13,— 
1 1 , — 
40,— 

Ned. Antil len 
141/52 
185/95 
200/05 
206/08 
234/38 
239/43 
248/52 
253/54 
255/56 
258/60 
262/64 
265/68 
271/74 
275/90 
293/96 
307/10 
311/13 
315/17 
318/21 

36,— 
45,— 

9.50 
9,— 

27,— 
19,50 
18,— 
2,25 
5,— 
3,— 
2,25 
5,25 
2,25 

30,— 
9,50 
3,25 
2,50 
5,— 
3,75 

Suriname 
37/40 
130/36 
179/82 
187/89 
190/93 
197/99 
214/19 
247/48 Lp 
257/73 
280/83 
285/94 
297/07 
308 
309/11 
312/15 
317/20 

130,— 
14,— 
17,— 
3,75 

10,— 
34,— 
16,50 
12,50 
23,— 
52,50 
10,— 

7,25 
22,50 
37,— 
18,— 

6,— 

321/22 7,25 
326/29 5,25 
331/34 25,— 
335 3,50 
340/44 1 1 , — 
349/53 9,50 
371/75 5,— 
379/83 4,75 
Lp. 20/22 34,— 
Lp. 24/26 47,50 

Duitsland 
Yvertnummers 
431/34 45,— 
462/66 70,— 
547/56 35,— 
594/01 12,— 
627/29 14,— 
640/51 12,— 
654/62 9,— 

Bundespost 
69/70 7,— 
74/75 18,— 
79/81 22.— 
9/24 440,— 
119/22 9,— 
142/45 7,50 
168/71 3,50 
Beethovenbl. 9,— 

Berlijn 
21/27 225,— 
47/50 70,— 
54/56 Blok 290,— 
144/51 7,— 

Fr. Bez. Baden 
42/45 Bloks 40,— 
47 3,— 
48/50 27,— 
51/52 7,— 
53/55 17,50 
56/57 11 ,— 

ALLE ZEGELS ZIJN POSTFRIS ZONDER PLAKK 

C. SEVENHUYSEN 
Proven ierssingel 16 - Rotterdam 

Tel. (010) 28 55 18 - Giro 33 53 72 

Rheinl. Pfalz. 
45/47 
48/49 
50/51 

13,— 
15,— 

8,50 

Wurtemberg 1 
49/50 

Saar 
248/49 
250/52 
252 
253/54 
268 
270 
291 
295 
301/02 
303 
304 
305 
306/15 
316/18 
320 
321 
323/25 
326 
329 
330 
362/81 

Europa 
'56 6 land 

'57 7 land 

14,— 

3,50 
2,— 
3,— 

14,— 
5,— 

50,— 
5,— 
2,50 
5,50 
6,— 
2.— 
2,— 

22,50 
12,— 

2,— 
4,— 
7,— 
1,75 
4,— 
3,— 

14,— 

en 
160,— 

en 
60,— 

'58 7 landen 

'59 7 land 
15,— 

en 
15,— 

'60 20 landen 

'61 14 land 

ER 

82,50 
en 

15,— 



(J^ ROBERT RIKMANS ADVIESBUREAU VOOR VERZEKERINGEN 
NAARDEN 
RIJKSWEG 8a 
TEL. 02959-12736 

AMSTELVEEN 
W BOOTHLAAN 242 
TEL. 02964-12223 

UNIEK VOOR NEDERLAND 
door onze specialisatie in philatelistische risico's. 

Verzeker bij ons 

• UW KOSTBARE POSTZEGELBEZIT 
• RONDZENDVERKEER VAN VERENIGINGEN 
• TRANSPORTRISICO VERZAMELINGEN 

De polis omvat 
• VERGOEDING OP BASIS VAN VOLLEDIGE VERVANGINGSWAARDE 
• UITGEBREIDE DEKKING ZOALS: BRAND, INBRAAK, WATERSCHADE 
• GEEN BEPERKING IN VERZEKERDE BEDRAGEN 
• DEKKING OVERAL IN NEDERLAND 

BEZOEK ONZE STAND OP DE AMPHILEX 67 

Verzamelingen en parfüen 
f e koop gevraagd door: 

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

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

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

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

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen 
• gem omvang meer dan 100 pagina's 
• nieuwt|es met fotopagina s op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs f II 80 per halfjaar (13 nummers), 
f 23 60 per jaar (26 nummers), proefnummer gratisl 
Abonnementen kunnen direct ingaan 
Woordadvertenties opschnftwoorden 54 et, 
tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland: 
FILEKTURA (P. C. van Andel), Postbus 54 , Katwijk aan Zee 
Giro 516928 Bank Amrobank, Katwijk Telefoon 01718 4068 (ook 'savonds) 

HOBBY-HOUSE 
IN- E N VERKOOP POSTZEGELS 

yNii kopen: Nederland en Ov. Geb. 
Eerste emissie 
West Europese landen 
Engelse koloniën 
Engros 

Alleen belangrijke objecten 
met een vraagprijs boven 
de f1500.- kunnen 
worden behandeld 

Wegens verbouwing hebben wij enkele belangrijke occasions 

N.Z. Voorburgwal 3 2 2 - Amsterdanri 
Telefoon 6 6 8 7 5 
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PROFITEER MEER VAN UW „LIJFBLAD", 
MAAK ER ZELF EEN BOEK VAN 

MET DE VERZAMELBAND 
Elk nummer kunt U direct inbinden door middel 
van klemnaalden, één aan de bovenkant en één 
aan de onderkant. Beschadigmg of zoek raken 
van het tijdschrift wordt hierdoor voorkomen. 

ALLE BLADEN LIGGEN VOLKOMEN VLAK; 
PRECIES ALS BIJ EEN 

GEWOON GEBONDEN BOEK 

De band is bekleed met grijs kunstleer en 
voorzien van titelopdruk op rug en plat in 
goudfolie. De uitvoering is zeer solide en 
smaakvol. Aan de binnenkant van de band 
bevindt zich een kaartje met 24 klemnaalden 
zomede een strookje met 10 zelfklevende 
etiketten, bedrukt met de jaartallen 1960 t/m 1969. 

De prijzen zijn als volgt: 

Per stuk f 6,
Bij 5 stuks f 5,60 per stuk 
Bij 10 stuks f 5,20 per stuk 

Toezending geschiedt franko na ontvangst van 
Uw overschrijving of storting 
op onze postrekening nr. 179980. 

"•'■'Ŝ l̂?, SYSTEMS 
EEMSTRAAT 18  BA ARN  TELKFOON 0 2 » S 4  S a e O 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C 
TELEFOON (02959) 1 62 88 

 BUSSUM 
 GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te koop gevraagd. 

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. O.G. — Duitsland 
enz. — Scandinavië — Eng. Icol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 

Ref: opgeven s.v.p. 

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 prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN EN KLUiSDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

O N M I S B A A R VOOR IEDERE F I L A T E L I S T 
UNIEK EN PRAKTISCH 
o a twee loepen, 3x en lOx vergr 
gegraveerde tandingmeter, 
doorlichtmogehjkheid enz 
VERKRIIGBAAR 
BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 

IMPORTEUR C. WOUDENBERG ImportExport, Oostvoorne 
Postbus 24  Filatelistische Handelsonderneming 

PHILATELLAPPARAAT o.m. VERKRIJGBAAR BIJ: 
Postzegelhandel , de Loupe"  Duinlaan 28a  OOSTVOORNE 
Vraag prospectus Levering pe' post franco Nederland 

500 GROOTFORMAAT MOTIEFZEGELS, 
sport, dieren, bloemen ruimtevaart, schepen, enz enz, franco voor f 20 op giro 
268761 van J Bats, Postbus 25, Leerdam 
\/raagt gratis prijslijst van ande re goedkope samenstellingen, ook van Nederland 



STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND 1852 1, 2, 3. los «n/of bri«v«n. Ook z«c«ls en/of brieven 1864 tot ± 
1900. Sinds ti*nullttn jaren wordt door ons op dit cebied reeds bemiddelinf, ver • 
trouwelijke v«ilifot>drachten etc. uitgevoerd voor binnen- en buitenland. Geheimh. 
verzekerd 1 

posTZEGELHANDEL „RHILATO", G. Wei i tzel 
Smedenstraat 12i-Deventer - Tel. 05700-1 76 67 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wo rd t u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

O o k u w manco -K j s t is w e l k o m . 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 12« • -s-HERTOGENBOSCH 

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 on;igaand 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 i f 15,— per k i lo. 
Uitgezochte kilo's Nederland i ƒ 3,— per ki lo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. E lke zegel a p a r t gepr i j sd . Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan b i j : 

H. FIGGE Jr. - Eindhoven 
K I . Be rg 34b - T e l . 2 21 20 , 

Verzamelaar b^ Bijna kompl. verzameling Nederl postzegels (1852-1952) 
m.i.v. de koloniën en talrijke dubb ex. 
Gevr.. Postzegels van oud-Duitse deelstaten en Duitse koloniën. 
Ruil dan wel koop. 
Aanb. z m. in Duits of Engels onder nr. Ph. 55 van dit blad 

TEGEN TOP PRIJZEN TE KOOP 
GEZOCHT 

Ser ies Neder land en Ko lon iën , pos t f r i s en/of g e s t e m p e l d ; idem 
losse waa rden , onge rege lde par t i jen , bunde lwaar en k i l o -goed . 

Aanb ied ingen met spec i f i ca t ie ins tu ren . 

Uw colleGtie(s) koop ik eveneens . 

Geen post te groot, altijd contante betaling. 

A.J.deWIT Pos tbus 7 0 5 5 - A m s t e r d a m - Z . 
Te le foon 7 1 3 4 8 9 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Parti jen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINCEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

De Enschedesche Philatelistenvereniging houdt weer haar 

Jaarlijkse Internationale Ruildag 
Ditmaal in de grote Gemeenteli jke Spelzaal, 

Boddenkampstraat, Enschede 
op zondag 12 maart 1967, van v.m. 10 uur tot n.m. 17 uur 

oooo 

Uw mancolijst naar 
•• Philadelphia 
KRUISWEG 43 HAARLEM 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 
^Leuchtturm" en ,,Secura-Falzlos" 

met Hawid-stroken 

A L B U M S 
Nu ook o.a. JAPAN, IERLAND, TURKIJE, 
POLEN, TSJECHO SLOWAKIJE, 

Verkr i jgbaar .bij uw handelaar 
Al leenvertegenwoordiger voor Neder land: 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis - Amsterdam 9 - Telefoon 79 26 40 

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

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

Amsterdam 
Nie. Witsenkade 16 IMPOLLEX Tel. ( 0 2 0 ) 6 5 8 0 5 

Giro 347651 

UW NIEUWTJESDIENST 
Te koop gevraagd BLOK 1 VERENIGDE NATIES 

SPEC. TARIEF VOOR VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 



Goede en goedkope rondxendingen 
Duitdand en Geb. 20-40% Michel. 
Reit van de wereld 30-M cent p. Yver t 

van bijna cllc land voor
radig. Pracht Icwaliteit -
rijice versctieideniieid en 
uitgeprijid voor: 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Franicrijlc en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordijn, Turlcije, China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerika. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn. 
Minimumafname 25,—. Korting bij afname boven 50,— 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 TOLHUIZEN 

VOOR UW MANCO'S VAN 
NEDERLAND EN OVERZEE 

Postzegelhandel C. de Wit 
Oude straat 3, Amstenrade (L) 

Tel. 04492-572 

Wegens omstandigheden te koop aangeboden een 

ENORME PARTIJ POSTZEGELS 
Van de gehele wereld, ruim 500.000. 
In 50 insteekboeken, echter grotendeels ongesorteerd. 
Zeer gunstig object om een postzegelhandel te beginnen of voor 
belegging. Prijs f 38.000,-. 
Brieven onder nr. Ph. 56 van dit blad. 

ie LIMBURGSE POSTZEGELVEILING 

Deze veiling wordt gehouden op 24 en 25 februari a.s. 
in de zaal „Ons Huis" Smelienstraat, Venlo-Blerick. 
Ter veiling worden gebracht: 
Verzamelingen en restanten van Europese landen, 
Stol(boel(en en FDC's van Nederland, Duitsland en 
Zwitserland, Zeppelin brieven waarbij Poolvaart, Noord
en Zuid-AmeriKa vaart. Hollandvaart e.a. 
Engros kavels van Liechtenstein, België en Olympiade 
motief, vele blocks, series en losse zegels Zwitserland, 
Duitsland, Oostenrijk, Nederland e.a. 
Bezichtiging: vrijdag 2 4 februari vanaf 16.00 uur en 
zaterdag 25 februari vanaf 9.30 uur. 
Aanvang van de veiling op vrijdag om 19.00 uur en 
zaterdag om 13.00 uur. 
De gratis catalogus is aan te vragen bij Th. Blanken, 
Leeuwerikstraat 3 8 te Venlo. 
Inleveringen voor de zesde veiling in april tot 2 0 maart. 

Vaticaan te koop tegen 50% Philex 

Nederland gebruikt en ongebruikt met plakker 75% Nedn Spec Catalogus 

A.H.van Elk, Wilhelminalaan 6, Beuningen Telefoon 08807 - 218 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
iJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

Bod gevraagd op mooie 
verzameling 
NEDERLAND 
EN OVERZEE 
Cat. pri]S f 4.500.-
K. MARS 
Staalstraat 3 ii. Haarlem 

Aangeboden 
postzegelhandel 

In westen des lands 
Omzet 1965 f 4 5 0 . 0 0 0 . Balans ter inzage. 
Overname Goodwill nader overeen te komen. 

Overname voorraad niet noodzakelijk. 

Brieven onder Ph. 57 van dit blad. 

Een avondje 
uit met veel 
gezelligheid? 

Dan naar de Postzegel beurs 
die iedere dinsdag wordt 
gehouden van 7.30-tot-10.30uur 
in gebouw Frascati Nes 59 
te Amsterdam. U zult zeer 
tevreden zijn. Mogen wij u 
eens zien? 

Verbond van Postzegelhandelaren in Nederland. 

Zeer uitgebreide zichtzendingen van 
Rusland, Oostenrijk en Liberia worden u 
door uw Postzegelhandel Olympiade 
aangeboden. Aanvragen naar: 

G.L. v.Toor 
Binnenweg 13 Loenersloot Tel. 02949-377 

OVERDUIN ZICHTZENDINGEN 
Filatelistisch gefrankeerd 
Nederland & O.R. Vanaf f 25.- f 1.- port aftrekbaar Vanaf f 40.-
gehele port'aftrekbaar. Even een kaartje met referenties naar 
Soest, Verl. Koloniev\/eg 6. Giro 385725 
Z i c h t b o e k j e s , laat ze komen! 

POSTZEGEL-BOUTIQUE „ARIADNE" 
eigenaar Leo Gerritzen jr. 
in 't hart van Amsterdam 
Voetboogstraat 24 bij Heiligeweg - Telefoon 23 36 94 
Breng eens een bezoek aan onze boutique, waar u rustig kunt 
postzegelen. Ruime sortering voorradig van nrs. 1, 2, 3, Neder
land en vele topnummers, alsmede Ver. Naties, Eur. Union. 
Veelal speciale topaanbiedingen I ! ! Tegen speciale prijzen I I I 
Ook verzorging van manco-lijsten en abonn. op nieuwtjes. 
Albums, stockboeken en catalogi I 
Reclameaanbieding voor februari: bij inlevering van deze adver
tentie, bij aankoop van ƒ100,— een zilveren ring met halfedel
steen erin gratis. Waarde f 24,50. 
Tevens in onze boutique aanwezig een art-gallery annex kunst
handel. Ook voor artikelen hieruit gekocht geldt onze reclame
aanbieding. 

TOT ZIENS BIJ „ARIADNE" 



1 517/33 
577/99 
634/7 
438/45 
646 
653/62 
663 
664 
665 
666/73 
674 
675/84 
685/6 
693 
694 
695 
696 
712/21 
765/8 
782 
786 

1 787 
791 

1,25 
1,25 

15,— 
4,— 
0,3( 

16,— 
0,15 
0,25 
0,15 
5,— 
0,25 
5,25 
0,25 
0,15 
0,25 
0,4( 
0,85 
3,25 

72,5( 
2,75 
3,— 
7,5( 
3,— 

792 
800 
813 
814 
820 
822/6 
827 
828 
829 
830 
832/7 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
850 
851 
852 
853/4 
855 

OOSTENRIJK: 
12,— 
7,25 
6,5( 
6,5( 
4,75 

",— 3,— 
5,— 
8,— 
0,45 

12,5( 
4,25 
8,5( 

11 ,— 
3,75 
5,— 
6,75 
3,— 
3,— 
3,— 
2,5( 
7,— 
6,25 

854 4,— 
857 3,75 
858 4,50 
859 6,50 
860 3,25 
842 3,50 
864 2,25 
844 0,40 
848 1,25 
849 1 , — 
849a/874b 15,50 
869a 0,10 
869b 0,15 
849c 0,2( 
870 1,25 
871a 0,3( 
872 0,40 
872b 0,45 
873 0,50 
873b 0,95 
873c 1,1( 
873d 1,40 
873e 1,50 

e74a 
875 
876 
877 
878 
880 
881 
901 
902 
903 
904/7 
909 
912 
913 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
923 
924 

Ook vele losse nummers en gestempelde exemplaren voorrad 

alles ongestempeld 
3,50 
4,— 
0,40 
0,45 
0,45 
0,40 
2,— 
0,80 
0,65 
0,65 
3,50 
0,60 
0,45 
0,45 
0,9( 
0,8( 
0,50 
0,55 
0,55 
0,55 
0,8( 
0,55 
1,50 

925 0,55 
924 0,70 
927/30 2,40 
931 0,40 
932/4 2,25 
937 1 , — 
939 1 , — 
941 0,25 
946 1,1( 
947 3,75 
948 0,35 
949 0,40 
970 0,35 
972 0,35 
973 0,90 
981 0,45 
982 1,15 
983/8 3,25 
989 0,60 
990 0,40 
991 0,65 
992 0,35 
993/1000 5,— 

1001/8 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020/S 
1026/7 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1034 
1037 

2,75 
0,25 
0,60 
0,30 
0,25 
0,80 
0,35 
0,35 
0,6( 
0,50 
0,60 
6,50 
0,85 
0,60 
0,60 
0,35 
0,60 
0,30 
0,75 
0,30 
0,30 
0,40 

1038 
Reuzenrad 
Hoffmann 
Bank 
W. Neustadt 

0,30 
0,40 1 
0,45 
0,65 
0,40 

Dierenbescherming 1 

Bloemen (6) 
Messe 1966 
Ariech 
Kongres 
Kind 
Bibliotheek (4) 
Vruchten (6) 
Postbode 
Hoge School 

Luchtpost 
47/53 
41 
62 

ig. Alle ongestempelde zegels hebben ten hoogste, mooie Ie plakk 
Alles zolang voorraad strekt. Bestellingen boven f25,00 franco. 

P O S T Z E G E L H A N D E L DE V R I E S 
Grote Houtstraat 160 - Haarlem Tel. (02500) 2 12 41 - Giro 43 73 30 

0,65 
3,40 
0,65 
0,65 
0,65 
0,70 
1,75 J 
2 — 1 
0,80 
0,65 

9,50 
1,50 
1,10 1 

ert 

R E P U B L I E K I N D O N E S I Ë 
lijst nr. 31 februari 1967 
nummers Zonnebloem Cat. 1967 
Voor zover niets anders vermeld alles postfris. Veel series ook 
leverbaar in blokken van vier. 

1/11 
ld. Ie pi. 
3DH1ep l . 
5DH1ep l . 
6DH Ie pi. 
9 
13/14 
16A 
24/38 Ie pi 
34 
38 
39 
40 
41/63 
41/631e pi. 
44/44 
47/71 
72/80 
81/95 
94/100 
101/06 
107/16 
112/16 
117 
118 
119/24 
127/32 
133/34 
137/41 
144/49 
150/53 

85,— 
70,— 
20,— 
22,50 
20,— 
10.00 
0,90 

12.50 
35,— 

4,— 
0,3( 
0,65 
2,65 

195.— 
175,— 

5,— 
1,75 
5,75 
1,1<' 
0,50 

13,5( 
4,25 
0,25 
0,1( 
3,5( 

11 ,— 
0,25 
2,75 
0,45 
5,— 
4,— 

154/54 
157/40 
141/43 
144/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/30 
231/35 
234/41 
242/47 
248/51 
252/54 
257/41 
242/47 
248/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
bl. 1/4 
300/02 
303/05 
306/17 en 

5,50 
0,85 
5,50 
0,80 
0,50 
5,25 
0,55 
2,75 
3,— 
1,25 
0,35 
0,3< 
1,25 
0,50 
0,45 
0,40 
0,50 
0,35 
0,15 
0,25 
0,25 
0,3( 
0,40 
0,9( 
0,15 
0,1 ( 
2,25 
1,75 
0,35 
0,50 

347/74 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 en 
344/43 
334/39 
340/43 
344/44 
367/74 zie b 
304/17 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
404/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 

1,75 
0,40 
1,20 
0,35 
0,30 

1,50 
0,30 
0,25 
0,30 

1 

0,25 
0,25 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,25 
0,45 
0,2( 
1 , — 
0,45 
0,40 
0,10 
0,30 
0,25 
0,20 

459/63 
444/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/501 
502/10 
511/14 
515 
516/28 
529/32 

Porten 
1/3 
4/13 
14/20 
21/24 
29/35 

0,30 
0,25 
0,20 
0,45 
0,20 
0,25 
0,15 
0,20 
1,25 
0,50 
0,50 
2,— 
0,50 

3,50 
8,— 
1,50 
0,40 
0,45 

i ; i i 

i r i an Barat 
1/20 en port 1/4 
cpl. 4,50 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N : Bestellingen onder 5 gulden worden niet uitge
voerd. Aankopen beneden 30 gulden worden verhoogd met tenminste 1 gulden kos
ten. Alle vorige Indonesie-aanbiedingen zijn hiermede vervallen. Aankopen van 25 X 
éénzelfde soort, mits totaalbedrag tenminste 100 gulden bedraagt, 10% korting. Per
soonlijke bezoeken alleen na voorafgaande telefonische afspraak, evt. ook des avonds. 
Alle opdrukserles boven 25 gulden z i jn voorz ien van ons garantiestempel. 
Eerstedagbrieven en gebruikte zegels van Indonesië zijn NIET leverbaar. 
Betaling binnen 5 dg. na ontvangst. 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Fröbelstraat 5-III - Amsterdam 18 (Osdorp) - Telefoon 19 00 23 - Postgiro 193156 
Bankiers: Coöp. Raiffeisenbank Sloten Badhoevedorp - Osdorperweg 31 - Amsterdam 
(Sloten) 
Zie ook onze advertentie op pag. 4 omslag 

Bezoekt onze stand op de Amphilex 11-21 mei in de Rai te 
Amsterdam 

Deze maand speciale aanbiedingen 
Nederland 
6» 
11» 
12° 
220-23° 
248° 

55,— 
40,— 
75,— 

4,— 
4,75 

199/2** 
225/28» 
240/43* 
265/66« 
289/92» 

13,50 
22,50 
32,50 
13,— 
17,50 

296/99 
327/31 
356/73 
724/25 
749/53 

12,50 
8,25 

48,— 
2,25 
4,80 

Suriname 
146/49»» 

Luxemburg 
2°» 
443/48» 

Finland 
200/02»» 
209/12»» 
379/81»» 
401/03»» 

22,50 

80,— 
175,— 

1 8 , -
35,— 

5,40 
4,— 

151/56*» 

Europa 
1956»* 
1957*» 

421»» 
343a»» 
439*» 
439a»» 

23,50 

145,— 
42,50 

16,50 
18,50 
7,— 

H , — 

179/82*» 

1958»» 
1959»* 

492»* 
Nordia** 
Nordia°° 
L p . 1 * 

14,50 

6,50 
4,— 

7,— 
7,— 
7,— 

120,— 

Aanbiedingen vrijblijvend, " = gebruikt, ** = ongebruikt-postfris. Behandeling 
mankolijsten Scandinavia en West Europa, alsmede Engelse gebieden. Voorts nieuw-
tjesdienst gehele wereld, ook FDC tegen koulante koers. Aanbiedingen van speciaat-
catalogi, AFA speciaal handboek catalogus Denemarken-IJsland f 16,50. Het Noorse 
handboek, deel I-H, compleet f 100,— beperkt voorradig. 

POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Sumpel 27 - Den Ham (Ov.) - Boddenstraat 55 • 

Tel. (05495) 543 - Giro 1 19 88 42 

BB~ 
Nederland: 
Meeuwen, samenhangende 
Luchtpost I X S'<'-

Ay, gid. 
„ 7 / , gId. 

^y^ cent ultramarijn, 1899 
3 ,, oranje ,, 

Curasao: 
Kolfdruk 1 / , gtd. 

2% «ld-
Sluier 50 cent 
Jubileum 1938 
Luchtpost 15 cent 

Sur iname: 
Hulp-ultgtfce 

'BB 
nrs. 379a, b, c, d 

„ 4 
„ 7 
„ 8 
„ 52 
„ 56 

151 
152 
135 
138-40 
72 

111-114 

postfr. 
gebr. 
pfr. 
gebr. 

per 10 
per 10 

f 27,— 
f 15,— 

per 100 f200,— 
per 10 f 35,— 
per 100 f 16,— 
per 100 f l I O , — 

per 10 f 18,— 
per 10 f 21 ,— 
per 100 f 2 5 , -
per 10 f 16,50 
per 100 f 20,— 

ongebr. per 10 f 60,-

BB 

Vr i jb l i j vend op voorraad 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Internationale Postzegel handel Amsterdam ~ Postbus 312 

Telefoon 5 57 90 - Postgiro nr. 123689 

-BB 



KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

Bod gevraagd op voll. verz. Ol. 
Spelen Tokio en Innsbruck 1964. 
Postfris zonder plakker, 632 ze
gels K. Das, Bosramp 8, Dwinge-
loo. 
Prachtige zichtzendingen Scandina
vië inkl. IJsland. 40 ä 50"/o Yvert. 
Gaarne opgave welk land gebr. of 
ongebr. A. J. Boerman, Dahliastr. 
156, Enschede. 
Nieuwt.iesabonnementen Europe
se landen: koerswaarde + lo'/i. 
Uitsluitend v. particuliere verza
melaars. Inlichtingen: C. van der 
Zanden-te Veele, Kwartelstraat 50, 
Wijchen. 
Engelse Koloniën. Mooie zichtzen
dingen, met vele betere zegels, 
merendeel klassiek, laag uitge-
prijsd. B. deBlieck, A'dam, Busken 
Huetstr. 511, tel. 12 88 15. 
Ruil en koop Kleinrond- en punt-
stempels. Heb veel en goed ruilma
teriaal t /m Grootrond los en op 
isluk. C. Baert, Schammenkamp 51, 
Rotterdam-23. 
Verzamelaar biedt aan Vaticaan 
Yvert: 90-94 f 40,— ; 274-79 ƒ 65,— ; 
328-30 f 20,— ; 331-34 f 15,— ; 335-40 
f 25,— ; 348-52 f 40,— ; 353-55 f 15,— ; 
356-58 ƒ 20,— ; 378-79 f 15,— ; 383-
86 f 20,— ; 387-89 f 15,— ; 397-400 
ƒ 15,—; pfr. nette plakker, orig. 
gom, betaling na ontvangst. Boven 
ƒ 30,— francp. F. Rose. Drift 
5bis, Utrecht. 
Te koop of te ruil: Vat. -I- Ned. 
Nellen, Beneluxlaan 109, Heerlen. 
Oost-Europa in abonnement post
fris naar o.s. koers: Rusland 1 Rbl. 
= ƒ 3,50, Polen 1 Zit = f 0,15; Roe
menie 1 Lei = ƒ 0,45; Joegoslavië 
1 Din. = ƒ 0,40; Hongarije 1 Frt. = 
f 0,22; Hongarije blokken = f 0,45; 
Bulgarije Leva = ƒ 3,50; D.D.R. 1 
Mdn. = f 1,40; Tsjechoslowakije 1 
Kcs. = ƒ 0,50. Talens Murkstraat 
87, Leeuwarden. 
Aangeboden FDC Ned. E2 ƒ 315,—; 
E5 f 100,—, E9 f 55,— ; E13 
f 40,— ; E14 ƒ 25,— ; E19 ƒ 27,50; 
E29 f 10,— ; E30 f 6,— ; E32 f 6,50; 
E34 ƒ 9,— ; E36 f 6,50. FDC Sur. 
El f 85,—; E2 f 80,— ; E3 f 100,— ; 
E4 /'27,5C; E6 fUS,— ; E7 ƒ 37,50; 
E8 ƒ27,50; E9 f21,50: ElO ƒ 20.—. 
Rest lO-lWI« cat. Br. o. nr. Ph. 
66 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Aangeb. tegen aannemelijk bod: 
Jaargangen Maandblad filatelie 
1950 t /m 1963. Ontbreken maart 
1950 (stokpaardje) en sept.-nov. '54. 
K. Schoenmakers, Kon. Wilhelmi-
nalaan 205, Voorburg (Z.H.). 

Uit mijn doubletten bied ik aan: 
100 gemengd Ierland gr. form, ä 
f 2,— ; 100 gemengd Malaya gr. 
form, ä f 3,—; 50 versch. Malaya 
fr. form, ä f 1,75; 50 versch. U.S.A. 
geleg. a f 1,75; 100 versch. U.S.A. 
geleg. a ƒ 3,75; 100 versch. Wereld 
met veel gegel. en h.waarden bijz. 
aanbevolen è f 2,50. Franco toezen
ding na storting op giro 36 89 80. 
E. F. H. Bruens, Brantsenstraat 4, 
Arnhem. 

Door part. verz. Ned. Sur. Ant. 
Cur. J. Kap, Agamemnonstr. 16, 
Amsterdam. Tel. (020) 79 30 64. 

Kleinrond e.a. stempels ruilt en 
koopt F. L. Maas, Veenendaalkade 
289, Den Haag. Tel. (70) 66 44 56. 

Aan hoogste bieder: FDC Ned. E2 
tot en met ElO, alle beschreven, 
niet opengesneden en in prima 
staat. U kunt tot uiterlijk 10 maart 
op een of meerdere nrs. bieden, 
waarna verzending plaats heeft. 
Zend vandaag dus nog uw bod aan: 
J. B. Mekkering, Frits Ruysstraat 
37a, Rotterdam-16 

Aangeboden: Ie. Fraaie verzame
ling Nederl. en O.G. Overwegend 
ongebruikt e.pi. en ongebruikt z.pl. 
mcl, FDC's in 2 Davo albums en 
FDC's albums. Catalogus NVPH 
ca. ƒ 13.000,—. Uiterste prijs 
ƒ 9.500,—. 2e. Fïaaie verzameling 
Argentinië in Spaans album, Yvert 
frs. ca. 4600,— (Lp. ca. 1000,— gew. 
post 3600,—). Hiervan ca. frs. 3400,— 
topstukken, foutdrukken en spec, 
uitgiften Prijs f 1300,—. 3e Fraaie 
verzameling Uruguay in Yvert-al-
bum. Yvert frs. 5700,— waarvan ca. 
frs. 2000,— topstukken. (Luchtpost 
frs. 12O0,—, gewone post 4500,—). 
Prijs f 1000 —. 4e Verzameling Chi
li m Spaans album frs 1300,— (Lp. 
460,— gew. post 840,—) o.a. met 
nr.3. 222, 223 en Lp. 68 en 121. Uiter
ste prijs f 340,—. Alles tezamen 
f 12.000,—. Serieuze gegadigden tel. 
(05400) 104 21. SchrlfteUlke aan
vragen bij J. H. Verleur, Chr. Huy-
genslaan 6, Hengelo. 

Zeven pakketten Nederl. van 100 
verschillende en één pakket van 
200 verschillende Nederland voor 
slechts ƒ 10,—, de Hamer E. J. W., 
Beetslaan 88, Rijswijk (Z.H.). 

Laatste keer! Bij besteding van 
f 350,— aan Ned. een Itep-serie v. 
f 17,50 of andere serie met cat.w. 
van ƒ 20,— voor ƒ 2,50. lOx Icem-
blok gebruikt (rond stempel) voor 
/ 17,—, porto extra. J. J. Eskes, 
Dorpsweg 40, Maartensdijk. 

Bod gevraagd op 2 br. gefrankeerd 
N.N. Guinea 3 ct. belast met straf-
port Ned. nrs. 80, 84, 85 en idem 
N.N.G. 10 et met nr,s. 82, 83, 80 
stempel Blak luchtpost. Te koop 
Riau-zegels gebr en FDC Indone
sië oudere nrs. Gevr.; Ned. nrs. 19, 
34 met punt- en kleinrondstempel. 
R. Roelfs, Enschedelaan 148, Den 
Haag. 

Te koop postzegelverz. Zwitserland. 
Cat.w. 9 ä 10.000 frs. Tegen ieder 
aannemelijk bod. W. Dokter, Tele-
mannstr. 122, Zwolle. Tel. (05200) 
1 14 41 van 8.00-16.30 uur. 

Te koop mijn gehele postz. verz. 
w.o. N.O.G. incl. F .D.Cs en doubl., 
V.S. en veel buitenl., plus stock-
boeken. Cat. plm. f 4000,—, vraag
prijs ƒ 3000,—. Veel postfris m. en 
z.pl. W. L. V. Loon, Barchemseweg 
15, Lochem. 

Kleine postz. verzamelingen van 
div. landen Europa vóór 1946 en 
Overzee. Ie dag env. van Nederl. 
en div. andere landen. Bod gevr. 
op 11 jaarg. niet ingeb. maandbl. v. 
Philatelie 1947/1958. Br. onder nr. 
Ph. 78 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Aangebeden Ned. 5 x 3 postzegel
boekjes: 5x nr. 58 en 5x nr. 59 met 
tekst en 5x nr. 59 zonder tekst. tez. 
voor f 21,—. Ook grotere (of klei
nere) aantallen; geen porto; voor
uitbetaling op giro 15 24 48 van M. 
J. Swart, Eerste Helmerstraat 
188II, Amsterdam. 

Te koop aangeb. zo goed als ge
heel postfrisse Vatikaanverzame-
ling Yvert-waarde ca. frs 11.250,-. 
Br. onder nr. Ph. 80 aan Boom-
Ruygrok N.V. te Haarlem. 

Verzamelaar biedt aan: mooie coli. 
Griekenland, Kreta en Griekse ge
bieden m. vele ongestempelde oude 
topnummers. Cat. waarde over de 
4500,— Yv. Fr. H. A. Crouwel, Na-
berlaan 27, Utrecht. 

Van part : Verzameling Ned. en 
O.G. Cat. waarde Ned. f 1.300,- in 
Lindneralbum O.G. f 300,— in Hol
land album. Koopsom f 950,—. A. 
H. Bonefaas, Joh. Geradtsweg 132, 
Hilversum. Tel. (02950) 4 34 74 na 
5.15 uur 4 48 08. 

Aangeboden: F.D.Cs van Ned. 
Ant., Sur. en Nw. Guinea, van 1960 
plm. 65. Catal. waarde plm. f 350,—. 
C. Koppe K. Doorman 28, Bodegra
ven. Tel. (01726) 26 12. 

Verkoop Zwitserland, Ie blok voor 
f 800,— gestempeld, de Hamer, E. 
J. W., Beetslaan 88, Rijswijk (Z.H.) 
Tel. 90 87 71 (na 19.00 uur). Giro 
65 46 93. 

Rondzendboekjes Ned. en O.G. lig
gen voor u klaar. Verzorg ook uw 
nieuwtjes van div. Eur. landen 
zeer billijk. Aanvragen gaarne met 
ref., aan W. Barendregt, Overschie-
straat 10, Waalwijk. 

Engeland. Te koop de schaarse 
grafietstreep series Yv. 306/11 
f 4,50, Yv. 343/50 ƒ 32,—. Misdruk 
Vid Eliz. II met 1 i.p.v. 2 fosforban-
den ƒ 95,— met eert. Royal Phil. 
Society. Te koop gevr. George V, 
Yv. 153/56 en 198/200 gebr./postfr. 
elk aantal, ook kilowaar Eng. R. 
Slagter, Linnenweverstr. 9, Delft. 

Zichtzending Ned. en O.G. voorde
lig uitgeprijsd. Mijn advertentie uit 
het januarinummer blijft geldig zo 
lang de voorraad strekt. Tevens te 
koop gevraagd Ned. en O.G. ver
zamelingen en losse series. P. den 
Hartigh, postbus 34. Giro 1 25 50 21 
Broek op Langedijk. 

G E V R A A G D 

Te koop gevr.: Zeppelin, brieven 
of kaarten, liefst grote verzame
ling. V. Gils, Heikantseweg 13, 
Chaam. Tel. (01694) 426. 

Postzegelver. ,,Drielandenpunt" te 
Vaals zoekt voor haar rondzend-
verkeer goede boekjes voorname
lijk Nederl. en O G., West-Euro
pa, motief. Looptijd ca. 4-5 maan
den. Ver. korting 10°/o. Inl. en in
zendingen aan A. H. den Brinker, 
Lieve Vrouwestraat 1, Vaals. Tel. 
(04454) 16 05 (na 19 uur). 

Verzamelaar koopt Ierland, Malta, 
Van Leek, Scheldestr. 46, A'dam. 

Verz. koopt Vaticaan FDC. Prijs/ 
specificatie aan: Brouwer, Box 
3626, Amsterdam. 

T.k.g. Bayern 1 t/m 13, Preussen 
1 t/m 13 en klassiek Oostenrijk 
op brieven, Br. onder nr. Ph. 97 
aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 
Frankr. verzamelaar zoekt ruil-
partner in Frankrijk. Corresp. in 
Frans, Engels of Nederl. M. P. 
van de Graaf, Acaciastraat 9, Lich-
tenvoorde. 
Gevraagd: kl. koUekties of partij
tjes Oostenrijk. J. E. M. Garssen, 
Englaan 3, Blaricum. 
Te koop gevraagd of ruilen van 
doubletten Nederlandse nummer-
stempels op alle voork. emis
sies en waarden. Schriftelijke aan
biedingen te richten aan A. Berk-
houdt, Baardsestraat 5, Rotter-
dam-7. 
Gevraagd: beginnend muntenver-
zamelaar wil graag verzameling 
overnemen. H. Buijs, de Manlaan 
19, Breda. 
T.k.g door verzamelaar: vluchte-
lingenkampbrieven 1937-40 (zoals 
Lloyd Hotel enz.) en concentratie-
kampbrieven (zoals Amersfoort, 
Westerbork, Auschwitz, Dachau 
enz) en brieven Joodsche Raad 
Aanbiedingen met prijsopgave on
der nr. Ph. 96 aan Boom-Ruygrok 
N.V. te Haarlem. 

Gevraagd postzegels Groot-Brittan-
nie. Postfris. Gevraagd Nederland, 
ïostfris zonder plakker, nr. 90 t /m 
101. 100 jaar Koninkrijk 1813-1913. 
A. P. de Knegt, Sluislaan 17, Moor
drecht. 
Te koop gevraagd: Supplementen 
van Schaubek album Zwitserland 
801S en België 802a, uitgaven van 
1959 t /m 1966. A. Brinksma, Dracht 
136, Heerenveen. Tel. (05130) 22 06. 

T. k. gevr. Oude Ned. prentbrlef-
kaarten. Gaarne bericht aan: C. 
Rademaker, Soembawastraat 571, 
Amsterdam. 

Enschedese Philatelisten Vereni
ging, verzoekt voor haar rondzend-
dienst inzending v. goede boekjes 
Nederland en O.G., West-Europa, 
Scandinavië, met uitzondering van 
Spanje, Portugal (geen Oost-Euro
pa). Zendingen aan: directeur 
Rondzendingen J. H. Berteler, 
Penkweg 78, Enschede. 

D I V E R S E N 

Ruilen: Zend 250 of meer versch. 
postz. van uw Franse, Duitse of 
Ned. dubbele en u ontvangt er 260 
of meer versch. van deze landen 
retour. Ook kunt u 50 Michel Mark 
of U.F. cat.w. aan Duitse post. 
(zonder D.D.R.) sturen en u ont
vangt dan 60 M.M. cat.w. aan ze
gels V. Duitsland (met D.D.R.) re
tour. Alles naar L. v. d. Hoeven, 
Opstalweg 39, Naaldwijk (Z.H.). 

j . g. miUaard, beëdigd filatelis-
tisch makelaar-expert: keuringen, 
taxaties, inl. gr. verkrijgb. hove
niersweg 18, tiel. tel. (03440) 38 79. 

Opsporing verzocht! Van goede ver
zamelingen, partyen, brieven etc. 
voor onze veilingen. Inzending v. 
goed materiaal steeds mogelijk. 
Laagste veilingkosten, vlotte afre
kening. Belangrijke posten worden 
bij u in ontvangst genomen. Vraag 
vrijblijvend inlichting of veiling
catalogus. Dordtse Postzegelveiling, 
Diepenbrockweg 174, Dordrecht. 
Tel. (01850) 4 07 33, ook 'S avonds. 

if ei zamelt u V.N, en/of V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 

BUITENLAND 

Voor alle gelegenheidszegels van 
Nederland naar uw keuze geef ik 
dezelfde cataloguswaarde in ge
legenheidszegels van Duitsland, 
Frankrijk en Italié naar mijn 
keuze. Kurt Hofmann, Hermann 
Lonsstrasse 3, 6451 Dornigheim. 

Liechtenstein - Philatelie. Nieuw-
tjesdienst. Verzending op de dag 
van uitgifte. Uitvoering v. manco-
lijsten. Ph'Jtradmg Etablissement 
FL. 9494 Schaan. Liechtenstein. 

Aangeboden: prachtige verzame
ling Olympiade, uitsl. comple
te series, tegen 18"/o Michel. Mi Mk. 
1700,- voor f 285,— porto inbegre
pen. Betaling vooruit p. internatio
nale postwissel Josef Arkenau, 42 
Oberhausen - Sterkrade Buchen
weg 191, Duitse Bondsrepubliek. 

Voor een biljet van vijf gulden in 
aangetekende brief zend ik u naar 
keuze één van de volg. samen
stellingen, uitsluitend plaatjesze
gels: (porto inbegrepen) 100 versch. 
Indonesi3; 50 versch. Nederland; 
100 versch. Spanje. Josef Arkenau, 
42 Oberhausen-Sterkrade. Buchen
weg 191, Duitse Bondsrepubliek. 

Voor drie biljetten van tien gulden 
zend ik u: 1000,- Mi.Mk. m zegels 
van Europa uit liquidatie van een 
handelaarsvoorraad. Bij 5 x 10V> 
rabat, bij 10 x 20°/o rabat en bij 15 x 
25"/o rabat. Porto inbegrepen. Beta
ling vooruit p. internationale post
wissel. Josef Arkenau, 42 Oberhau-
sen - Sterkrade. Buchenweg 191, 
Duitse Bondsrepubliek. 



Postzegels u. Oostenrijk-spotgoed
koop. Tweeduizendachthonderd 
verschil!, pracht, postzegels voor 
verzamelaars en gelegenheidsze-
gels, waarde volgens Michel Mi. 
Mk. 320,- als reclame-aanbieding 
voor slechts f25,— onder rembours 
per post. Een briefkaartje en u 
ontvangt ze. Zolang de voorraad 
strekt. Wiener Marken-Zentrale, 
1121 Wien. Oostenrijk. 
Geef zegels van de landen van 
Oost-Europa tegen die van West-
Europa. Uitsluitend postfns. Basis 
catalogus of nominaalwaarde. Kli-
ment Kowatschew, P.O. Box 60, 
Sofia, Bulgarije. 

Zó goedkoop dat het alle concur
rentie slaat! Nieuwtjes van BerlUn 
en de Bondsrepubliek in abonne
ment tegen de koers ƒ 1,— p. D.M., 
postfns of gestempeld. FDC's 20 
cent per stuk extra. Vraagt u onze 
condities voor nieuwtjesabonne
menten. Ik contracteer abonne
menten op de nieuwe uitgiften van 
alle landen. Josef Arkenau, 42 
Oberhausen . Sterkrade Buchen
weg 191 - Duitse Bondsrepubliek. 

Suche Benelux. Gebe DBR, Berlin 
1949-66 Kremer, 69 Heidelberg-
Rohrb. St. Peterstr. 7. 

De sluitingsdatum voor het maartnummer 
is gesteld op 

21 februari a.s. 

dit nummer verschijnt op 
15 maart 1967 

AANBIEDING 
VERENIGD 

1956 6 landen 
1957 7 
1958 7 
1959 6 
1960 20 
1961 14 
1962 15 
1963 16 
1964 19 
1965 19 
1966 19 

compl. 
pfr 
200,— 

50,— 
13,75 
13,75 
90,— 
19,50 
20,— 
22,— 
25,— 
22,50 
26,50 

fdc. 
225,— 

76,— 
18,— 
15,50 
85,— 
25,— 
26,50 
30,— 
34,— 
3 1 , — 
35,— 

EUROPA
ZEGELS 
1950 België Heyselsene 
1953 ,, Eur. leugd 
1952 Frankrijk Conseil 
1964 ItaheGem Conf. 
1951 Luxemb. Ver Eur. 
1964 Malta Eur Dokt. C. 
1954 Turki ieNato 
1961 S Marino 
1964 Vaticaan Apostel 

pfr. 
60,— 
58,50 
16,— 
7,50 

195,— 
6,50 

25,— 
12,50 

4,— 
1966 Gibralt Hengelkamp 1,75 
1966 ,, Lady V. Eur. 6,25 

fdc. 

12,50 
210,— 
13,50 

25,— 
5,— 
4,— 
7,25 

De Europazegels 1967 verschijnen reeds in mei a.s. 

Coop. Year Burundi 7 w. 6,95 
WHO Eng. Omnibus compl. 29,— 
FAO Ghana 5 w -(- blok 15,75 
Nub ie l rak3w 1,15 

VERENIGDE 
NATIES 
wereld uitgiften 

20 |. Unesco Eng Omnibus cpl 76,— 
Burundi 3 velletjes 9,75 
Laos 4 w -f blok 8,60 
Rw/anda 8 w 4,15 

Bent u in deze uitgiften geïnteresseerd en wi l t u uitvoerige prijslijsten hiervan ont
vangen' Stuurt u dan even een briefkaart' 
Voor alle uitgiften van VERENIGD EUROPA - VERENIGDE NATIES - PADVINDERS -
100 jaar POSTZEGELS eni enz Uw adres. 

POSTZEGEL-
HANDEL 
J. V. d. BURG 
Bullepad 26 of Postbus 9048 
Amsterdam-Osdorp - Tel. 19 10 39 

P.S. Verzorg ook prima zichtzendingen van Nederland en O.G., Duitsland zowel 
voor als na 1945 enz. 

Hendrii< van der Loo's Postzegelhandel 
Philatelistisch Bureau 

Juliana van Stolberglaan 192, Giro 24392, Tel (070)85 0190. 
Alvorens nieuwe aanbiedingen te maken, worden de oude en 
lopende bestellingen eerst uitgevoerd 
De aanbiedingen van november en december blijven geldig, 
liefst reserve order bijvoegen 

AMMrfÉMMh A * * ^ ^ ^ A ^ M A A 

WILT U GOEDKOOP POSTZEGELS KOPEN?? WILT U VERDIENEN OF ZOEKT U GOED 
RUILMATERIAAL?? Lees dan „DE POSTZEGEL BODE". Nr. 1 (Tweede oplage) 

Gratis verkrijgbaar. Hier in 1001 aanbiedingen, vele koopïes. Verder bieden w i j aan: 

Nederland 
31b** 
33a*» 
99A* 
99A<' 
100B* 
100B° 
101B* biinaz.fil. 
101B* mm. plakkei 

prachtkleur 
136/38* 
238/39* 
244/47* 
257/60* 
356a/d»* 
474/89*» 
518/37** 
518/37* 
668/72»* 
820a/825 en 23h»* 

2,25 
5,— 

97,50 
35,95 

137,50 
22,95 

647,50 
dun 

350,— 
87,50 
39,95 
55,95 
39,95 
13,75 
29,— 

325,— 
250,— 

13,50 
34,95 

postzegelboekje 56/57** 

idem 58/59 m. teks 
853** 

8,75 
3,75 
8,75 

L. 6/8* 
L. 12/13* 
P. 31/43»» 
rolt. 19/31*» 
33/56* 
D 1/8* 
D.9/15° 
D. 16/10*» 
D. 16/19° 

Ned. Indië 
1» brede randen 
orig. gom 
177»* 
185° 
288° 
304/16** 
326/32** 
345/46*» 
360*» 
360/61** 
P. 53/65»* 
brandkast 
1/7» 

35,— 
225,— 
127,50 

82,50 
92,50 

139,50 
38,75 
39,75 
22,50 

172,50 
3,75 
3,25 

14,95 
8,50 

19,75 
75,— 
16,95 
75,— 
17,95 

169,— 

Cur. /Ned. Ant. 
119* 
120* 
164/67° 
211/33« 
275*» 
L. 1/3° 
L. 18/25»» 
L. 26/40»» 
L. 37/40»» 
L. 69'88»» 

Suriname 
220/28° 
220/43»» 
220/43» 
249/73»» 
285/94** 
Lp. 20/22** 
Lp. 24/26** in hoek 
randblok 
P 36/46° 
P 36/43° 

69,— 
79,— 

1,95 
64,95 

2,25 
119,— 
199,— 

99,— 
79,95 

549,— 

9,95 
169,— 
149,— 

29,75 
24,95 
39,95 

275,— 
59,95 
11,95 

Aanbieding Col lect ies 
zie ook onze vorige aanbieding in het januari
nummer 
±150 verschillende RUSLAND 

in complete series, jaargang 1965 
U,95 

400 verschillende INDONESIË 
uitsluitend groot formaat, vele 
complete series 26,95 

1000 verschillende ROEMENIË 59,95 
600 verschillende BULGARIJE 42,95 
45 FUJEIRA groot formaat motief in 

complete series 
178,50 Yv. 'rs slechts 22,95 

72 AJMAN en QUAIN groot form, 
complete series, prachtige 

motieven, zeer hoge wrd. 
ca 285,—Yv frs slechts 

1000 verschillende OOSTENRIJK 
150 ALBANIË in complete series 

veel motief, hoge wrd. en toch 
maar 

66 TOGO ook weer in complete 
gr form motiefseries, dit moet 
u werkelijk zien en geven wij 
weg voor 

20 wrd. kunstseries t.w. 
PANAMA schilderijen 
TSJECHO-SLOW. idem 
FUJEIRA nub monumenten 
dit stel complete series geven 
WIJ weg voor 

32,95 
69.75 

24,95 

18,95 

9,95 

POSTZEGELGROOTHANDEL J. G. J. v. d. KIND 
Gouwe 35-37 - G O U D A 
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gl@on DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING N.V. 
Rokin 58  AmsterdamC.  Telefoon 23 02 61  24 23 80 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL 
GERICHTE VEILINGEN 

Voor onze a.s. ZEER IMPORTANTE APRILVEILING KUNNEN NOG 
TOT UITERLIJK 25 FEBRUARI A.S. TOEVOEGINGEN PLAATSVINDEN 

LIJST NR. 45 
EERSTEDAGBRIEVEN NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 

febr./mrt '67 

Waar geen nadere vermelding staat, worden de in de Spec. 
Cat. opgegeven F D.C.'s bedoeld op geïllustr. brieven met 
off.spec stempels. 
De brieven ziin NIET opengesneden doch wel geadres
seerd. Ongeadresseerde brieven doen hogere prijzen 
indien vooiradig. Alle betere stukken worden op ver
zoek voorzien van mijn garantiestempel. 

POSTZEGELHANDEL 

HARTOG OKKER 
Fröbelitraat Slll  A m t t e r d a m 18 (Osdorp) 

N E D E R L A N D 

E 1 gekeurd 
E 2 gekeurd 
E 3 gekeurd 
E 4 gekeurd 
E 5 Phil.krt. 
E6 
E 7 Culemborg 
E8 
E9 
592/95 Itep 
E 11 
E12 
E13 
E U 
E15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 24 
E 25 
E 26 
E 28 
E 29 

650,— 
325,— 
160,— 
125,— 

30,— 
90,— 
35,— 
75,— 
60,— 
40.— 
44,— 
12,50 
4 1 , — 
23,— 
3 1 , — 
35,— 
27,— 
18,— 
27,— 
20,— 
20,— 
20,— 
16,50 
12,50 
12,50 

E 30 Vf jssingen 
E34 
E 35 
d. Asd. Europa 
E 36 
E 37 
rd. Paraat 
E38 
E 39 
E40 
E 42 
E43 
E44 
E46 
E 47 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 

6,50 
9,— 
2,75 
3,75 
7,50 
2,50 

35.— 
10,— 

2,50 
2,25 
2,50 
7,50 
3,— 
6,50 
7,— 
3,50 
3,50 
4,50 
3,75 
1,50 
3,25 
2,— 

ld. Wereldcampagne, 

E 56 
E 57 
E 58 

25,— 
5,75 
2.— 
3,50 ■ 

E60 
E 61 
E 62 
E63 
E64 
E 65 
ld. jeugdland 
ld. wonderland 
E66 
ld. Fluzi 
E 67 
E68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
ld. Keukenhof 
ld. Br week 
E 74 
E 75 
E 76 
ld Samenh. 
ld. blok 
E77 
ld. R'dam 
E 78 

2,50 
1,75 
2,— 
2,— 
1,50 
1,75 
3,75 
3,75 
0,75 
2,25 
1 , — 
0,75 
2,25 
0,75 
1,25 
1,50 
1 , — 

15,— 
5,75 
2,25 
0,85 
2,25 
■ « , — 
8,50 
0,90 
2,— 
1 , — 

E 78a 
E 79 
ld. Keukenhof 
ld. Paraat 
E80 
ld. Evoluon 
E 81 
ld. 40 |. kind 
ld. autopostk. 
ld. blok gew. st. 

1,75 
2,50 
3,50 
3,50 
1,10 
2,50 
2,15 
2,75 
6,50 
3,25 

ld. blok autopostk. 

ld. blok 40 |. km 
E 82 

vml. N E D 
N W . G U I N E A 
E3 
E 6 
E7 
E8 
E9 
E 10 
E l l 

10,— 
d 4,50 

0.75 

6,50 
2.75 
5,— 
2,25 
2,25 
2.50 
3,50 

N E D . A N T I L L E N 
E l 25,— 

id. off. krt . 
E10 
E12 
E 13 
E U 
E15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 29 
E30 
E 31 
E 32 
E33 
E34 
E 35 
E36 
E 37 
E38 
E 39 

Nrs. NVPH Cat. 1967 
Pas op voor vervalsingen 
en gerepareerde 
eerstedagbrieven. 

17,50 
17,50 
*,75 
7,50 
5,— 
2,25 

10,— 
6,— 
4,75 
2,75 
5,— 
2,75 
3,50 
1,75 
1,75 
6,— 
3,50 
4,— 
5,— 
1,65 
2,— 
4,— 
1 , — 
2,50 
1 , — 
4,85 
1,10 

E40 
E 41 
E 42 
E43 
E44 

S U R I N A M E 
E4 
E9 
E12 
E 13 
E U 
E 16 
E 17 
E 18 
E 20 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 29 
E30 
E 31 

2,25 
1,75 
1,25 
2,— 
2,75 

24,50 
20,— 
12,— 
22,50 
3,75 

20,— 
6,50 
1,75 
6,75 
2,50 
2,25 
4,— 
2,— 
2.50 
7,— 
1,75 
6,50 
3,50 

E 32 
E33 
ld. Carnet 
E34 
E 35 
E36 
E 37 
E38 
E 39 
E40 
E 41 
E 42 
E43 
E44 
E 45 
E46 
E 47 
E48 
E 49 
E 50 
E 51 

Luchtpost 
LpE1 
Lp E 2 

Leveringsvoorwaarden: Aankopen beneden 30 gulden worden verhoogd met tenminste 1 gid. kosten. 
Persoonlijk bezoek uitsluitend na telef. overleg (ook des avonds tussen 810 u.) 
Alle vorige advertenties zijn vervallen! Geen vooruitbetaling a.u.b. gezien beperkte voorraad. Foreign 
buyers cash by orderpostage extra. 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 

4,— 
3,50 
4,75 
1,75 
4,— 
1,25 
1,25 
3,50 
3,50 
2,75 
2,25 
3,50 
1,50 
1,25 
2,50 
5,25 
1,75 
1,50 
*,— 
2,20 
1.65 

40,— 
12,50 

TEL. (020) 19 00 23  FRoBELSTRAAT 5 
Zie ook onze advertentie op pag. 53 

, Amsterdam (TUINSTAD OSDORP) POSTGIRO 19 31 56. 

BEZOEKT O N Z E STAND OP DE AMPHILEX 1967 1121 MEI A.S. TE AMSTERDAM 


