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Aandacht voor de jeugd (filatelie) 

De conferentie over de jeugdfilatelie in Luzern, waarover u elders in 
dit nummer een verslag vindt, is een goede aanleiding onze lezers nog 
eens te wijzen cp het belang dat het organiseren en lelden van de jeug
dige filatelisten voor de filatelie in het algemeen heeft. 

De meesten onzer zullen wel in hun lagere-school-tijd met „postzege-
len" begonnen zijn. Bij velen kwam er in de tijd van de middelbare 
school een andere belangstelling voor in de plaats, doch ook velen bleven 
tot en met hun pensioen de filatelie trouw. Sommigen onzer hadden 
vaders die er iets van wisten en onze eerste schreden leidden. Ons 
behoedden voor overijlde aankopen van „gegarandeerd echte zeldzame 
postzegels" in de sigarenwinkel op de hoek en die van kantoor of van 
kennissen wel eens wat buitenlandse zegels meebrachten. 

Velen moesten het zonder een dergelijke hulp stellen. Met schade en 
schande hebben zij het geleerd om op kwaliteit te letten, net gestem
pelde goed gecentreerde zegels de voorkeur te geven. Zij betaalden 
„leergeld" aan handige kooplui die slechte zegels voor goed geld op de 
postzegelmarkt brachten. Er zijn er die uit pure teleurstelling over der
gelijke handelwijze de hele filatelie voor een „nepzaak" hielden en stop
ten met verzamelen. Maar de echte verzamelaars hielden ondanks 
alles vol. 

De tegenwoordige jeugd heeft het dankzij de vele jeugdclubs iets ge
makkelijker. Maar helaas bestrijken deze nog lang niet alle jeugdige 
filatelisten. En daarom willen wij op deze plaats een tweevoudig beroep 
op onze lezers doen: 

Steunt u het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland en — steunt u de 
jeugdige filatelisten, in het bijzonder in plaatsen waar geen jeugdclubs 
zijn. U kunt dat doen door doubletten af te staan, oude catalogussen in 
te zenden, maar vooral ook door er tijd aan te geven. Wijst u de jeug
dige verzamelaar in uw kennissenkring eens de weg in de filatelie! 
Het A B C van het postzegelverzamelen kan men wel in een boekje 
lezen — en dit boekje bevelen wij gaarne aan — maar om het te leren 
is „privéles" van een oudere verzamelaar toch ook bijzonder nuttig. 

Voor wie geen tijd heeft, het gironummer van de Stichting voor het 
Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland is 55 87 76 te Santpoort, en de 
catalogussen die u nu of straks over hebt worden gaarne ingewacht 
door de heer G. J. Busman, Macleane Pontstraat 8, Alkmaar. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 

Augu^iliix 1966 3 5 9 
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door J. A. D. Krajenbrink 

Deze overbekende administratieve stempel wordt meest
al in combmatie gebruikt met een ander stempel dan wel 
met een geschreven mededeling. De stempel „Inconnu/ 
onbekend" en de mededeling: „Niet op nr " of „Gewei
gerd wegens strafport" zijn wel de meest voorkomende. In 
bijzondere gevallen zoals bij het uitbreken van oorlogen of 
bij natuurrampen heeft de stempel „Retour afzender" een 
sombere achtergrond. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd door 
de bezetting van Nederland plotseling alle contact van 
NederlandsIndië met het moederland verbroken. Brieven 
uit Indie welke met de regelmatige dagelijkse KLMdienst 
werden overgebracht, werden in de eerste helft van mei 
1940 aan afzenders geretourneerd met de afstempeling: 
„RETOUR AFZENDER / POSTVERBINDING OPGEHE
VEN". Op brieven met datumstempel variërend van 4 tot 
11 mei 1940 en afkomstig uit verschillende plaatsen werd 
deze stempel in Batavia in rode kleur aangebracht (afbeel
ding 1). 

Andere stempels welke op brieven bestemd voor Europa 
voorkomen zijn: „RETOUR AFZENDER/Verbinding 
Per KLM Verbroken" (afbeelding 2) of „RETOUR AFZ/ 
GEEN VERBINDING" (afbeelding 3). Laatstgenoemde 
twee stempels komen in violette kleur op de brieven voor 
en werden evenals het eerste stempel in Batavia aangebracht. 

In Medan (Sumatra) werden de brieven voorzien van 
een stempel RETAFZ in violet (Afbeelding 4) in zeer grote 
letters en in Makassar (Makasser, Celebes) een soortge
lijk stempel in kleinere letters eveneens in violet (afbeel
ding 5). Bandjermasin (Borneo) gebruikte een tweerege
lig stempel: „TERUG AFZENDER / POSTVERBINDING 
OPGEHEVEN" in rode kleur (afbeelding 6). 

De al vermelde stempels komen alle voor op correspon
dentie bestemd voor Europa, derhalve op brieven in het 
internationale verkeer. Ze zijn slechts kort in gebruik ge
weest en wel voor wat Nederland betreft in de eerste en 
tweede week van mei 1940. In de tweede helft van mei 
was het genoegzaam bekend dat geen post meer via de 
oude luchtroute naar Nederland kon worden verstuurd. 

Enige tijd heeft men nog via het Rode Kruis in Geneve 
berichten kunnen overbrengen naar familieleden in bezet 
gebied. Toen ook dat door de vijand werd verboden, werden 
de al opgezonden formulieren in gesloten couvert gere
tourneerd en voorzien van het stempel: „RETOUR AFZEN
DER" in forse letters (afbeelding 7). 

RETOUB #"1. S £. •"■^£NDER 
POSTVERBINDiNG OPGEHEVEN 

^^EETO'öBlFZENDBR "C 

^eiblndi ï ig 
Veib o keg -^""^^^mä^^^x 

2 

R ETÖtri^FZEiSfDiBÈ 
Verbinding Per K t ^ 

V e r b r o k e # ^ ^ 

3 s. 

Na het verbreken van de verbindingen met Europa via 
de Azièroute konden brieven voor de vrije wereld per 
Trans Pacific worden verzonden. Aangezien voor de be
treffende landen het porto hoger lag dan voor de brieven 
via de Europaroute, werden ontoereikend gefrankeerde 
brieven aan afzender geretourneerd, voorzien van een spe
ciale mededeling inzake de beporting (afbeelding 8). De tot 
nu toe behandelde stempels kwamen voor op brieven in 
internationaal verkeer. Bij de strijd tegen de Japanners, 
die op U januari 1942 werd ingezet, kwamen ten tweede 
male de stempels: „Retour afzender" op brieven voor, 
doch thans op interlokale brieven. 

Verschillende plaatsen werden successievelijk door de 
vijand bedreigd, zodat de verbindingen werden gestaakt. 
Aangezien de inval van het noorden uit plaats greep, vie
len geleidelijk aan de noordelijk gelegen steden buiten het 
briefverkeer en werden de al geposte brieven aan afzenders 
geretourneerd. 

Brieven met bestemming Menado werden in Batavia 
afgestempeld met een onregelmatig en wat verminkt twee
regelig stempel: „RET. AFZENDER/POSTV. VERBRO
KEN" (afbeelding 9). Een brief voor Tondano werd afge
stempeld met een zeer onregelmatig en verminkt tweere
gelig stempel (afbeelding 10). Brieven voor Pontianak wer
den afgestempeld met de tweeregelige stempel: „RETOUR 
AFZENDER/POSTVERBINDING Verbroken" (afbeelding 11). 

Uit de retourzendingen van de brieven uit Sumatra kan 
het verloop van de oorlogshandelingen worden gerecon
strueerd. Een brief uit Medan (afgestempeld op 28.1.42) 
met bestemming Singapore werd aan afzender geretour
neerd en voorzien van een groot rechthoekig stempel: 
„RETOUR AFZENDER/Postverbinding verbroken" (af
beelding 12). Een brief verzonden op 4 februari onder
ging eenzelfde lot. 

Op 15 februari 1942 viel Singapore in handen van de 
vijand en op dezelfde dag volgde met valschermtroepen 
de aanval op Palembang ten einde de olievelden in handen 
te krijgen. Een brief op 14 februari van Medan verstuurd 
met bestemming Palembang werd geretourneerd en af
gestempeld met een drieregelig stempel „Ret Afz/Post
verbinding / verbroken" (afbeelding 13). Een aangetekende 
brief met afstempeling Medan 21.2.42. voor Moeara Doea 
in de omgeving van Palembang kreeg een stempel: „Re
tour afzender/geen verbinding" (afbeelding 14) en ?en 
brief uit Medan van 28.2.42. bestemd voor Djambi werd 
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geretourneerd met het stempel: RETOUR AFZENDER/ 
GEEN VERBINDING" in een rechthoekig kastje (afbeel
ding 15). Een brief uit Pengalengan (Bandoeng) met datum
afstempeling 15.2.42 en bestemd voor Palembang werd ge
retourneerd en afgestempeld: „RETOUR AFZ/GEEN 
POSTVERBINDING" (afbeelding 16). 

Op 1 maart 1942 volgde de aanval op Java en op 8 maart 
capituleerde het KNIL*). De gehele postdienst kwam in han
den van de vijand. 

Aanvankelijk verbood deze alle briefwisseling. Korte tijd 
later werd correspondentie uitsluitend per briefkaart toe
gestaan. Brieven in gesloten envelop werden aan afzen
ders geretourneerd voorzien van een vierregelig stempel 
in zwart: „Kirim kembali Haroes Pakai kertoepos dalam 
BAHESA Nippon d Indonesia. (Vertaling: Retour, verplicht 
gebruik van briefkaart in de Japanse of Indonesische 
taal) (afbeelding 17). 

Voor de weinige Europeanen, die niet in een Japans kamp 
verbleven, was tot aan het einde van de oorlog slechts cor
respondentie per briefkaart mogelijk. De geïnterneerden 
werden sporadisch in de gelegenheid gesteld elkaar zeer 
korte door de Japanners voorgeschreven mededelingen per 
kampbriefkaart te doen. 

Na de capitulatie van Japan trachtte men uit ons land 
zo spoedig mogelijk weer in contact te komen met familie
leden in Indië. De brieven werden als gevolg van de onbe
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kendheid in Nederland met het gebeurde in Indie geadres
seerd aan de vooroorlogse adressen Vele brieven zijn dan 
ook aan afzenders geretourneerd en voorzien van een stem
pel „TERUG AFZENDER/RETOUR a l'EXPEDITEUR of 
„RETOUR AFZENDER ONBEKEND en NIET AFGE
HAALD" Beide stempels in violette kleur (afbeelding 18 
a en b) 

De meeste brieven welke naar Nederland werden terug
gezonden werden in Batavia afgestempeld met een tweere
gehg stempel m kastje „RETURN TO SENDER/UNDE
LIVERABLE" in zwarte kleur (afbeelding 19) 

Brieven via de Indonesische post verstuurd konden even
min hun bestemming bereiken tengevolge van de onvei
ligheid en de ongeregeldheden veroorzaakt door de opstan
dige Indonesiers De brief van afbeelding 20 werd aan af
zender geretourneerd en voorzien van een rechthoekig stem
pel in rood met de mededeling TIDAK DAPAT DISAM
PAIKAN/KEMBALI PADA SIPENGIRIM/Djakarta (Ver
taling bestemming niet bereikbaar/retour afzender/Djakarta) 

Vele Europeanen werden door de P R I de opstandige 
extremisten, ontvoerd en in het gunstigste geval wederom 
m gevangenissen of kampen opgesloten 

Brief nummer 21, verstuurd uit Singapore met bestem
ming Soerabaja met aankomststempel 17 4 46, werd op 
17 6 46 aan afzender geretourneerd De brief kreeg een twee
regelig stempel ONBEKEND/RET AFZ, links onderaan 
werd met blauw potlood vermeld dat geadresseerde werd 
meegevoerd door de P R I 

Brieven voor personen in het door de Indonesiers bezette 
gebied werden naderhand aan afzenders geretourneerd en 
afgestempeld met een rechthoekig stempel in violet RE
TOUR AFZENDER/GEEN POSTVERBINDING/ALLEEN 
R KRUISFORM TOEGELATEN (afbeelding 22) 

Aan het einde van mijn artikel zou ik de lezers willen 
verzoeken de niet in het artikel beschreven stempels te 
willen melden, omdat de mogelijkheid niet uitgesloten is, 
dat in de overige plaatsen nog stempels van gelijke strek
king zijn gebruikt 

J A D KRAJENBRINK, 
Wavopark 23, Wassenaar 
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EERSTE EMISSIE NEDERLANDSINDIË w J. F CLEIJ 

Op 5 september 1862 heeft het Munt-College aan de Minister 
van Financiën de eerste stempel proeven gezonden, één in zwaï I, 
de andere drie in verschillende kleuren. 

Op 25 september 1862 antwoordt de Minister op de brief 
van 5 september 1862 als volgt: 

„Ik vinde mij thans door mijnen Ambtgenoot voor het de
partement van Koloniën in staat gesteld, tot het beant
woorden van UHEG missive van den 5 dezer No 176/155 
omtrent de bepaling van de kleur waarin de voor Indie 
bestemde postzegels zullen worden afgedrukt. 

Welgemelde Heer Minister zijne keuze gevestigd hebben
de op de paarsch roode kleur, en daarvan door de aan
teekening van het woord gekozen op het exemplaar van 
den afdruk in die kleur hebbende doen blijken, verzoek ik 
UHEG als nu met referte tot mijn vroeger schrijven met 
den meesten spoed tot vervaardiging van den bestelden 
voorraad dier zegels te willen doen overgaan, en mij tegen 
het tijdstip dat daarvan een vierde of derde gedeelte zal 
gereed zijn daarvan te doen kennis dragen, onder toezen
ding van een drietal vellen als proefdruk, ten einde in tijds 
maatregelen omtrent de wijze van verzending worden ge
nomen. . . . " 

3 Stempelproef in wijnrood met links het woord ,,gekozen" m 
potlood, rechts in inkt 

De in de brief genoemde ,,paarsch roode" kleur moet 
worden gelezen als wijnrood. 

Volgens de transfermethode werd door de stempelsnij
ders aan 's Rijks Munt de stalen drukplaat met honderd 
zegelbeelden vervaardigd. Deze overbrenging onder grote 
druk geschiedde destijds nog vrij primitief, met het gevolg 
dat van vele zegelbeelden vooral de randen niet scherp 
overkwamen. Bij het wiegen van de transferrol op de grote 
stalen plaat moest er namelijk voor worden gezorgd, dat 
het zegelbeeld overgebracht werd, maar ook niet méér dan 
dat, anders werd een gedeelte van het er naast liggende 
aangebrachte zegelbeeld „overwalst", met het gevolg dat 
dit weer zou vervagen. Het wiegen met de rol deed men 
dus krap, met het gevolg dat de kaderlijnen vaak onduide
lijk overkwamen. 

Nadat van de zachtstalen plaat voorzichtig proefvellen 
op „eenige vellen, van verschillende soorten" waren gedrukt 

proefvellen waarop zich de tekortkomingen duidelijk af
tekenden — werden op de plaat deze tekortkomingen van 
elk zegelbeeld met de burijn bijgewerkt. Op de vier zijden 
van de plaat, steeds tussen de vijfde en zesde zegel werd 
tenslotte een pijl gegraveerd. Daarna werd de plaat gehard. 

De beschreven proeven van de plaat in wijnrode kleur 
zijn gedrukt op dun velijnpapier, waarbij ten minste twee 
papiersoorten van verschillend gewicht zijn gebruikt. Ze 
zijn alle ongegomd. Deze proeven zijn eigenlijk alleen door 
de geringe papierdikte van de postzegels te onderscheiden 

Het ontbreken van pijlen in de velranden is voor losse 
zegels in het geheel niet, het ontbreken van kleine bijwer
kingen alleen door een specialist, die ook de zegels heeft 
geplaat, te constateren. 

Arratoon 1) wijst er op dat de zegelbeelden van de eerste 
proefdrukken van de geretoucheerde plaat zeer zware bo
venlijnen vertonen, waarbij de ruimte tussen de kader
lijnen en het eigenlijke zegelbeeld soms bijna geheel met 
inkt is opgevuld. De linker en rechter kaderlijn lopen van 
boven naar beneden dun uit en de onderkaderlijn is dun. 
Het proefvel uit het Postmuseum, dat bij een der volgende 
hoofdstukken zal worden afgebeeld, laat zien dat dit echter 

I niet voor alle zegels geldt. 

Op de drukplaat wordt in een volgend hoofdstuk terugge
I komen. 

mr. y. . .^ , . /"^: 
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11) De eerste NederlandschIndische postzegel, plaatreconstructie en 
lafstempehngen; een nieuwe vondst; door W. J. A. Arratoon. 

4 Declaratie van J. W Kaiser voor het graveren van de eerste ^ 
zegel van NederlandsIndie ^ 
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^ In het Muntarchief is aanwezig de declaratie van Kaiser 
voor het ontwerpen en graveren van de Indische zegel: 

Declaratie van J. W. Kaiser kunstgraveur te Amsterdam 
wegens graveerwerk ten dienste van het Ministerie van Ko
loniën vervaardigd op last van het Muntltolege te Utreclit. 

mf' 1862 July. Geteekend en in staal gegraveerd een postzegel 
\ voor Ned. Indië a 10 cents met het portret des 

Konings. ƒ 90.— 

De Ondergeteekende verklaart dat boven
staande declaratie ten bedrage van negentig 
gulden is deugdelijk en onvergolden 

Amsterdam den 15 Maart 1863 
J. W. Kaiser 

Bovenstaande declaratie bij voorzitter en leden 
van het Munt CoUegie gezien en goedgekeurd 
ter somma van negentig gulden. 

Utrecht den 18 Maart 1863 
Voorzitter en leden van het 

Munt Collegie: 
Calkoen 
Hora Siccama 
A. W. G. van Riemsdijk. 

En ook de getekende kwitantie op gezegeld papier: 

Ontvangen van het Munt-Collegie te Utrecht de som 
van negentig gulden wegens het teekenen en in staal 
graveren van een postzegel a 10 cent voor Neder-
landsch Indië met de beeltenis des Konings ten 
dienste van het Ministerie van Koloniën, blijkens 
declaratie van den 15 Maart, den 22 Junij 1863 

Zegge : ƒ 90 

Zegel ƒ „21 
Leges „25 

p.o. J. W. Kaiser (met inkt doorgehaald) 

J. Kaiser (met inkt doorgehaald) 

J. W. Kaiser 

/ „46 

COPYRIGHT 1966 
J. F. CLEIJ 

(wordt vervolgd) 

ULTRAMAR en COLONIAS 
Een nieuwe bqdrage tot de oplossing van het mysterie van 

de „Ultramar"-opdrul(ken 

Bij het uitpakken van een uit Portugal afkomstige inzen
ding voor zijn eerstvolgende veiling deed de heer R. Boe-
kema — de bekende filatelistische expert en keurmeester 
uit Den Haag — een merkwaardige vondst. De inzending 
omvatte behalve enkele Surinaamse zegels met „Ultra-
mar"-opdrukken ook een negental zegels met een analoge 
opdruk, namelijk „Colonias". 

Nadat in het maartnummer 1965 (bladzijde 129) de aan
dacht was gevestigd op de „Ultramar"-opdrukken op ze
gels van Nederland en koloniën en opheldering was ge
vraagd over deze raadselachtige opdruk, kwam in het mei
nummer 1966 (bladzijde 224) de heer J. Poulie met een ver
klaring: de zegels kunnen worden beschouwd als door de 
UPU') te Bern ontvangen specimen-zegels zonder de ge
bruikelijke opdruk „specimen" die, na distributie door de 
UPU over de aangesloten landen, in Portugal door de post-
administratie ter voorkoming van misbruik van de opdruk 
„Ultramar" werden voorzien, voordat zij naar de over
zeese Portugese kantoren werden doorgezonden. 

De heer Boekema, die als eerste — in 1965 — deze op-
drukzegels van Nederland en koloniën in veiling bracht, 
heeft het voorkomen van de opdruk intussen nader onder
zocht. 

* * 
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Hij vernam daarbij van een in de Boerenrepublieken ge
specialiseerde verzamelaar, dat in november 1954 in het 
bulletin nummer 4 van de Orange Free State Study 
Circle — een Britse studiekring — aan de opdruk aandacht 
was geschonken. Het betrokken ingezonden stuk in het tijd
schriftje, dat Jhr. mr. L. H. L. de Stuers uit zijn archief 
beschikbaar kon stellen, luidt vrij vertaald als volgt: 

„Enige maanden geleden kwam ik in het bezit van een 
complete serie Orange River Colony, uitgave koning Ed
ward VII, watermerk kroon CA (Yvert nummer 38/46) 
die door de UPU als specimen was gedistribueerd. Maar 
behalve de normale „Specimen"opdruk droeg deze serie 
nog een extra met violette handstempel geplaatste opdruk 
„Ultramar". 

Bij mijn onderzoek naar de echtheid van deze laatste 
opdruk vernam ik via de heer Marcus Samuel — de 
„Specimen specialist"— van de bekende Portugalexpert 
Molder de achtergronden van deze „Ultramar"opdrukken. 
De Portugese postadministratie liet alle van de UPU ont
vangen zegels door de Munt in Lissabon van een violet 
handstempel voorzien, alvorens ze naar de postautoritei
ten in de overzeese provincies door te zenden. Oogmerk 
daarvan was diefstal en ander misbruik van de zegels, 
die slechts ten doel hadden de autoriteiten overzee op 
de hoogte te houden van de geldige frankeerzegels in de 
andere bij de UPU aangesloten landen, te voorkomen." 

De heer Boekema tekent hierbij aan dat in de periode, 
waarin het „Ultramar"handstempel werd gebruikt, en die 
gesteld kan worden op omtrent 1900 tot ongeveer 1930, met 
de specimenzegels nogal vrijgevig werd omgesprongen, 
wat in die tijd heel normaal was. Ze doken dan ook af 
en toe in de handel op. 

Er schijnen nu niet al te lang geleden in Portugal oude 
voorraden gevonden en opgeruimd te zijn^). Er kwamen 
,,Ultramar"opdrukken op de Nederlandse, maar ook op de 

p* i?"ï 

w M 
1) Universal Postal Union, de Wereldpostvereniging. 
2) De heer De Stuers acht het niet uitgesloten dat de voorraden 
afkomstig zijii uit de voormalige Portugeese gebiedsdelen in India, 
onder de regering van premier Nehroe door Portugal aan dit land 
in december 1961 overgedragen. Of ook door uit Goa cum annexis 1 
na de overdracht naar het vaderland terugkerende Portugezen zijn [ 
meegenomen. 
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5 WAT EEN POSTZEGEL VERHAALT (4) 

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

9. Tana Bata 
Letterlijk vertaald betekent Tana Ba

ta: „de avond van de 7de". Maar die 
betekenis van het begrip veranderde 
en het werd: „de feestavond van de 
7de" (jf wel „het feest van de 7de". 
Volgens de oude maankalender was 
dat in juli maar nu viert Japan het in 
augustus. 

Het feestelijk folkloristisch gebeuren, 
dat met deze naam wordt aangeduid, 
is een synthese van een sterrenro
mance uit het oude China en een door 
vrouwen beleden godsdienst uit Oud-
Japan. 

De Chinese sterrenromance 
De Chinese sterrenromance verhaalt 

dat eens in het jaar, namelijk op de 
avond van de 7de juli, een weefster, 
Syokuzyo genaamd — de ster Vega — 
van de hemelgod toestemming krijgt 
een ontmoeting te hebben met haar 
man Kengyuu, een koeienhoeder — de 
ster Altaïr — die aan de andere kant 
woont van de Ama No Kawa, de hemel
se rivier — de Melkweg. 

Een heel jaar lang heeft zij gewacht 
op deze heerlijke ontmoeting, m a a r . . . . 
er zijn geen bruggen over de Ama No 
Kawa. Wel zijn er talloze „kasasagi", 
eksters, en die eksters spreiden hun 
vleugels uit en maken zo een ekster-
brug, de Kasasagi No Hasi, die de ri
vier overspant en de verlangende Syo
kuzyo in staat stelt de overkant te be
reiken, haar echtgenoot in de armen te 
vallen en tot de ochtendstond bij hem 
te verwijlen. 

Al lang voor onze jaartelling was een 
van de grootste moeilijkheden waar
mee China te kampen had de telkens 
terugkerende overstromingen in het ge
bied van de grote rivieren. De bevol
king bad daarom tot deze rivieren en 
smeekte om een goede oogst zonder 
wateroverlast. Daarbij zag zij ook op 
naar de hemelse rivier, de Ama No 
Kawa, de Melkweg. Die was voor haar 
de god der rivieren, een god die na de 
zesde eeuw na Christus ook in Japan 
werd aanbeden. 

De godsdienst van de Japanse vrouw 
Het weven van stoffen was een van 

de voornaamste taken van de Japan
se vrouw en zij trachtte, in haar ver-

T. 
Yvert 705; 
type gp, 
1962; 
polychroom. 

TA NA 

ikast-)plank 

langen prachtige werkstukken te ma
ken, in die kunst een zo groot moge
lijke vaardigheid te bereiken. Het weef
getouw — Hata genaamd — nam daar
door in het dagelijks leven een vooraan
staande plaats in en zo ontstond een 
geloof in de god Hata, tot wie de vrouw 
zich richtte met de bede haar een goe
de weeftechniek te schenken. 

De god Hata, wiens naam ook als 
Bata gesproken en geschreven wordt, 
vereerde men in primitieve tempels. 
Hij werd daarin uitgebeeld als een 
weefgetouw dat op een als altaar die
nende plank — een tana — was opge

steld. Tana Bata is dus letterlijk: weef
getouw op een plank. Voor dit altaar 
knielde Tana Bata Tsume, de in Hata 
gelovende, de priesteres. 

Synthese 
De uit het samengaan van deze beide 

gedachten gegroeide religieuze ver
ering werd in de Edo-periode (1603-
1868) tot een in geheel Japan gevierd 
volksfeest. 

De postzegel van afbeelding 1 laat 
iets van dit feest zien. Jongens en meis
jes maken op Tanzaku's — witte en ge
kleurde papierstrookjes — lijstjes met 
toekomstwensen en gedichtjes, gaan 
daarmee naar buiten en hangen de 
Tanzaku's tezamen met veelkleurige 
slingers en andere papieren versie
ringen op aan de stengels van de Tana 
Bata-Dake, de Tana Bata-bamboe, die 
vooral langs de rivier groeit. 

Op de avond van de 7de viert men 
dan het eigenlijke feest, de Tana Bata 
Nagasi, cok wel Tana Bata Okuri ge
noemd. Na een feestelijke optocht in 
de ene plaats of met vrolijk gezang en 
dans in een ander dorp worden de ver
sierde bamboestengels in de rivier ge-

BA TA 

irrz 
weefgetouw 

worpen. De kinderen geloven dat op 
deze manier hun toekomstverlangens — 
hoge cijfers op school, goede examens, 
een roemrijke loopbaan — in vervul
ling zullen gaan. 

Op de postzegel ziet men behalve een 
jongen en een meisje, die naar de 
versierde bamboe opkijken, boven het 
waardecijfer de sterrenhemel en daar
boven een inscriptie in het Japanse al
fabet: TA NA BA TA (afbeelding 2). 
Copyright ^ «*— _IL. 

AMA NO KAN ICHI 

vervolg Ultramar en Colonias 

Britse markt; vandaar het onderzoek in Groot-Brittannië, 
waarvan hierboven de uitkomst is weergegeven. 

De door de heer Boekema voor zijn augustusveiling ont
vangen inzending omvat behalve de oudere Surinaamse 
zegels met „Ultramar"-opdruk (waaronder Speciale Ca
talogus nummer 40, zie afbeelding) ook zegels van veel re
centere datum, onder andere Suriname 117, hulpuitgifte 
I2V2 cent op 40 cent port. Maar deze zegel draagt nu, even

als de afgebeelde Nederlands-Indië 99 niet de opdruk „Ul
tramar" maar „Colonias". De opdruk die zonder enige 
twijfel dezelfde strekking heeft als de „Ultramar"-opdruk 
komt bij deze inzending driemaal in rood, driemaal in lila 
en driemaal in blauw voor. 

De heer Boekema concludeert tenslotte: „De „Ultra
mar"- en de „Colonias"-opdrukken zijn officiële interne op
drukken te vergelijken met de „Specimen"-opdrukken voor 
de UPU. In dit geval echter vcor de toenmaals zeer wijd
vertakte Portuge' posterijen in de overzeese provincies. 
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Voorstudies voor de emissie 1852 van Nederland? 

J i \JSvAi,ifJ«'V'-<tó*'l-

1 

Van de heer Wiggers de Vries, Irisstraat 10, Bussum. 
ontvingen wy enkele ontwerpen van de eerste emissie van 
Nederland. Ofschoon deze voorstudies alle de naam dragen 
van J W. Kaiser en het jaartal 1851, is door deskundigen 
niet onomstotelijk kunnen worden vastgesteld dat het in
derdaad door Kaiser vervaardigde ontwerpen zijn. 

De heer Wiggers de Vries ontving de ontwerpen in 1965 
via een relatie uit Frankrijk; zij waren toen geplakt op 
een drietal bladen uit een oud (19e-eeuws?) losbladig al
bum, versierd met linten en schildjes waarin Franse op
schriften als „Postes Néerlandaises". Onder de door deze 
versieringen gevormde omlijstingen stonden in het Engels 
gestelde aantekeningen, bijvoorbeeld „Original pencil idea 
rough for the first issues of the Netherlands. Design by 
J. W. Kaiser, 1851". 

Afbeelding 1 vertoont in een met de hand getekend ka
der een ontwerp in de kleuren zwart en oranje, formaat 
ll'/2 X 14 cm. Afbeelding 2 laat twee op kartonpapier ge
tekende ontwerpen zien, het eerste m het formaat 10 x 11 
cm in oranje, sepia en zwart, het tweede in het for
maat 5 X 5V2 cm in geel en zwart. Op het derde blad (afbeel
ding 3) staan vier potloodontwerpen, geplaatst in met oost-
mdische inkt getekende kaders; ieder van deze schetsen 
heeft het formaat 5 x 5V2 cm. 

Mochten er lezers zijn die iets meer omtrent deze ont
werpen en de echtheid daarvan kunnen vertellen, dan houdt 
de heer Wiggers de Vries zich voor hun inlichtingen ten 
zeerste aanbevolen. 

% j t e t e 
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OVER DE 
OOSTGRENS 

Oplagecijfers 
Over de Oostgrens is men altijd vlot met het publiceren 

van oplageciifers zodat we nu al de „jeugd"-zegels van 1965 
kunnen vermelden: 

1 0 + 5 Pfennig 
15 ^ 5 
20 + 10 
40 + 20 

Bondsrepubliek 
27.606.000 
6.727.000 
6.681.000 
5.777.000 

Berlijn 
5.350.000 
4.590.000 
4.540.000 
4.480.000 

Als bij het zien van deze cijfers misschien de gedachte 
aan een type of drukfout bij u opkomt kan ik u verzeke
ren dat de getallen juist zijn. De enorme oplage van 
de 10 + 5 Pf. Bondsrepubliek — in verhouding tot de andere 
waarden althans — is naar wij uit de D.Z.B.') zagen het 
resultaat van een t.v.-wedstrijd waarbij verzocht werd de 
in te zenden briefkaarten met deze zegel te frankeren! 

Er is nog meer te zien uit deze cijfers. Als wij de ver
houding van Bondsrepubliek en Berlijn eens gaan verge
lijken met het aantal mensen dan zien wij toch heel duide
lijk dat de verzamelaars het grootste deel van deze serie 
zullen hebben gekocht en het „gewone" publiek de zegels 
normaliter niet in groten getale koopt. 

Herdrukken 
Hieronder verstaat men in het algemeen de na de uit

gave van de zegels van de oorspronkelijke platen opnieuw 
gedrukte exemplaren. We kennen deze bijvoorbeeld van de 

oude Kerkelijke Staat 1867/1868, van vrijwel alle zegels van 
Helgoland en nog vele andere. Ze zijn misschien voor een 
gespecialiseerde verzameling wel interessant. Maar als men 
nu nog eens begint met zegels uit de vorige eeuw te 
gaan „herdrukken" dan is dat geen herdruk maar een 
doodgewone vervalsing. Dit naar aanleiding van een adver
tentie die wij zagen en waarin „herdrukken" van de Mark
waarden van de „Reichspost"-uitgave van 1900 werden 
aangeboden tegen de „schappelijke" prijs van D.Mk. 275,-
voor de vier complete vellen van twintig zegels. Dit is 
slechts 1 permille van de prijs die vier echte vellen van 
deze waarden onlangs op een veiling in Duitsland opbrach
ten. 

Vereniging van gespecialiseerde verzamelaars 
Niet alleen in Nederland zijn er vele Duitsland-verzame

laars, ook in Amerika vindt men ze. Eensdeels zijn er veel 
Amerikanen van Duitse afkomst, anderzijds zijn er de laat
ste twintig jaar ontelbare Amerikanen als militair in 
Duitsland geweest en daar ,,besmet" met de belangstelling 
voor de postzegels van dat land. Er is in Amerika dan ook 
een bloeiende vereniging van Duitsland-verzamelaars — 
die trouwens ook leden in Nederland blijkt te hebben. Het 
is de „German Philatelic Society" met op 1 april 1966 1113 
leden. Contributie inclusief tijdschrijft (tienmaal per jaar) 
US$ 5,- per jaar. Secretary/Treasurer is Mrs. Johanna 
Schaefer, P.O. Box 88 Valparaiso, Indiana 46383, USA. 

VURIGE POSTZEGELS! 

Hun eigen blad is de „German Postal Specialist"; re
dacteur is de heer George A. Blizil (AIJP), 4208 Jackson 
Street, Hollywood, Florida 33021, USA. Dit tijdschrift is al 
aan zijn 17de jaargang bezig. Het gaat wel zeer „gründlich" 
op de zaken in. Zo vinden we in het juninummer behalve 
een artikel over de gebouwenserie 1948 met de veelzeggen
de titel ,,Wittmann isn't enough" een lijst van de bekende 
firmaperforaties bij deze zelfde gebouwenserie waarbij er 
overigens nog vele zijn waarvan de schrijver niet weet 
welke firma de perforatie heeft aangebracht. 

Bijzondere datum 
6.6.'66 is een mooie cijfercombinatie voor een datum

stempel. Helemaal fraai wordt het als het om 6 uur wordt 
aangebracht in „6" (Frankfort) of „66" Saarbrücken. Hier 
ziet u de eerste. Het is een aardig grapje, maar ook niet 
meer dan dat. Overigens zijn dit soort grapjes al eerder uit
gehaald, zie bijgaande afbeelding van het stempel 12.XII. 
12.XII uit Zwitserland. 

In juli verscheen een .üeuwe serie postzegels die tot dus
ver onopgemerkt bleef. Al zijn het dan geen zegels in de ge
bruikelijke zin van het woord en al zullen de verzamelaars 
er niet rechtstreeks belang bij hebben toch wordt, door de 
propagandistische werking die er van uit gaat, de filatelie 
met deze reeks van niet minder dan veertig zegels gediend. 
P. de Gruyter en Zoon N.V. 's-Hertogenbosch kondigt name
lijk het verschijnen aan van de vierde serie „postzegelluci-
feretiketten" die ditmaal aan de vogelwereld is gewijd. 

De ornithologen zullen er ook plezier van beleven. Het 
Bossche winkelbedrijf heeft blijkbaar een fraaie thematische 
verzameling aangelegd en uit de aldus gevormde volière heel 
wat exotische vogels gekozen: van de Gelatik via de Tetrao 
Urogallus tot de (uitgestorven) Hollandse Duif van Mauritius 
toe. 

Jammer genoeg bleef de verzameling zoals te doen ge
bruikelijk — beperkt tot het oosten van Europa en wat 
verder afgelegen landen en eilanden. Dat ook Nederland 
mooie vogelzegels heeft en dat, met enig geduld, de Engelse 
koolmees goed in de serie had gepast, is aan de aandacht 
ontsnapt. Een kansje om op deze wijze behalve voor de 
Nederlandse filatelie ook voor de voge's om ons heen be
langstelling te wekken werd gemist. Wij vertrouwen echter 
dat De Gruyters lucifers zo vlot van de hand zullen gaan 
dat bij een volgende emissie de omissie wordt goedgemaakt. 

De etiketten, zo deelt men in Den Bosch nog mee, zijn 
niet buiten de normale lucifersverkoop verkrijgbaar. 

Dubbele perforatie 
Ondanks nauwkeurige controle slipt er wel eens iets door 

wat niet aan het loket had mogen komen. Wij kennen dat 
in Nederland met de Marinierszegels met druk op de 
gomzijde. Hier ziet u een Duitse zegel met heel duidelijke 
dubbele perforatie. Afkomstig uit „kilowaar"; dus is nooit 
meer te achterhalen waar deze verkocht werd en waar de 
overige exemplaren van de rij gebleven zijn. 

Bij de gebouwenserie van West-Duitsland en de „kop
penserie" van Oost-Duitsland van 1948 komen dergelijke 
misperforaties vrij veel voor; toen had men zo'n haast de 
zegels af te leveren dat de „controle" het niet al te nauw 
nam. Maar dat het nog in 1966 zou vóórkomen had ik 
eigenlijk niet verwacht. 

FL. 
1) D.Z.B. Deutsche Zeitung fiir Briefmarkenkunde. 
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WAT KOST NU EIGENLIJK 
DIE (NIEUWE) ZEGEL? o, 

Om aan onze lezers een inzicht in de werkelijke waarde van 
de nieuwe zegels te geven, maakten wij In het nummer van juni 
1966 een begin met het opsommen van de munteenheden van de 
verschillende landen per continent met de onderverdeling van de 
munt, de prijs In guldens per eenheid en het monetaire gebied 
van het betrokken land. Na Europa is thans het volgende wereld
deel aan de beurt. 

II Azië 
De voornaamste monetaire gebieden in Azië zijn 

veel mindere mate 
Franse bezittingen 

— Portugees. 
Engels en — in 

Opmerkelijk is dat de voormalige 
en kolomen geen bmding met het transe 

taire gebied hebben, dit in tegenstelling tot de voormalige 
gebieden in Afrika 
veel onafhankelijkt 
hebben. 

Land 

Aden 

Afghanistan 
Bahrain 
Birma 
Brunei 

Cambodja 
Ceylon 

China (VollM
republiek) 
Filippgnen 

Formosa 
Hongkong 

India 

Indonesië 
Irak 

Iran 
Israël 

Japan 
Jordanië 

Koeweit 

Korea (Noord) 
Korea (Zuid) 

, die dit wel hebben. Overigens 
i landen voor 

Munt 

South 
Arabian 
Dinar 
Afghani 
Gulf Rupee 
Kyat 
Malayan 
Dollar 
Riel 
Ceylon 
Rupee 
Yuan 

Filippijnse 
Peso 
zie Taiwan 
Hongkong 
Dollar 
Indische 
Rupee 
Rupiah 
Irakese 
Dinar 

Rial 
Israëlisch 
Pond 
Yen 
Jordaanse 
Dinar 
Kuweit 
Dinar 
Won 
Won 

die hun eigen 

Verdeeld in: 

1000 Fils 

100 Puls 
100 Naye Paise 
100 Pyas 
100 Cents 

100 Sen 
100 Cents 

10 Tsjao 
= 100 Fijng 

100 Centavos 

100 Cents 

100 Paise 

100 Sen 
5 Ryals 
= 20 Dirhams 
= 1000 Fils 
100 Dinar 
100 Agorat 

100 Sen 
1000 Fils 

10 Dirhams 
= 1000 Fils 
100 Chon 
100 Chon 

komen 
monetair 

mone-
Franse 
'n Azië 

stelsel 

monetair 
waarde 

10.14 

0.08 
0.76 
0.76 
1.18 

0.10 
0.76 

1.47 

0.93 

0.63 

— 
7 

10.14 

0.05 
1.20 

O.Ol 
10.14 

10.14 

3.02 
0.015 

gebied 

Eng. 

— 
Eng. 
Eng. 
Eng. 

,— 
Eng. 

.— 

— 

Eng. 

Eng. 

—1) 
Eng. 

— 
Eng. 

Eng. 

— 

Land 

Laos 
Libanon 

Macao 
Malaya 

Muscat en Oman 
Nepal 
Noord Borneo 
Pakistan 

Qatar 
Rioekioe eil. 
SaoediArabië 

Sarawak 
Singapore 

Syrië 
Taiwan 

Thailand 
Timor (Port.) 
Trucial Staten 
(Aboe Dhabi, 
Ajman, Doebai, 
Kalba, Ras Al 
Khaima, Sharjah, 
Oenun al Qiwain 
Foejeira) 

Munt 

Kip 
Libanees 
Pond 
Pataca 
Malayan 
Dollar 
Gulf Rupee 
Nepal Rupee 
zie Malaya 
Pakistaanse 
Rupee 
Gulf Rupee 
U.S. Dollar 
Riyal 

zie Malaya 
Malayan 
Dollar 

monetair 
Verdeeld m: waarde 

100 At 
100 Piasters 

100 Avos 
100 Cents 

100 Naye Paise 
100 Pice 

100 Paisa 

100 Naye Paise 
100 Cents 
20 Qirsh 
= lOOHalala 

100 Cents 

Syrisch Pond 100 Piasters 
Nieuwe 
Taiwan 
Dollar 
Tical (Baht) 
Escudo 
Riyals 

Vietnam (Noord) Dong 

Vietnam (Zuid) 
Yemen 

Piaster 
Yemen Rial 

100 Cents 

100 Satang 
100 Centavos 
100 Piasters 

lOHao 
= 100 Xu 
100 Centimes 
40 Bugshahs 

0.015 
1.18 

0.69 
1.18 

0.76 
0.47 

0.76 

0.76 
3.62 
0.80 

1.18 

0.95 
0.09 

0.17 
0.13 
? 

1.23 

0.06 
3.38 

gebied 
I 

_ 

Port. 
Eng. 

Eng. 

Eng. 

Eng. 
— 

Eng. 

— 

— 
Port. 
— 

— 

— 
— 

1) Een officiële koers van de Rupiah is niet Bekend; er zijn vele K 
koersen. Op de „vrije" markt schijnt een Dollar ongeveer 6.000 ■ 
Rupiahs op te brengen ■ 

Posttarieven met Frankrijk 
en Monaco verlaagd 

Met ingang van 1 augustus 1966 zijn verlaagde posttarieven 
in het verkeer met Frankrijk en Monaco van kracht gewor

den, aldus Dienstorder H. 432 van 4 augustus 1966. 
De verlagingen zijn de volgende: 
a. Van Nederland uit: 

voor brieven tot en met 20 gram 20 cent (gelijk aan het 
binnenlands tarief) voor briefkaarten 15 cent. 

b. Naar Nederland: 
voor brieven tot en met 20 gram en voor briefkaarten het 
binnenlandse tarief in het land van afzending. 

Deze regeling is gelijk aan die welke al geldt in het post

\'erkeer met de Duitse Bondsrepubliek, Italië, San Marino en 
de Vaticaanse staat. 

WIJ ONTVINGEN 
THE EARLY UNION ESSAYS IN THE POST OFFICE AR
CHIVES; Africana Aantekeninge en Nuus/Africana Notes 
and News, maart 1966; Volume XVII, nummer 1, uitgave | 
van het Africana Museum, Marktplein, Johannesburg. 

In dit tijdschrift verscheen een artikel van 28 bladzijden 1 
van de hand van H. J. Raubenheimer over „The early Union [ 
Essays in het Post Office Archives". 

Het gaat om proeven van postzegels en postwaardestukken I 
van Kaap de Goede Hoop (emissie 1899) en de Unie van 
ZuidAfrika van De la Rue, Waterlow, Bradbury Wilkinson,! 
Harrison, Perkins Bacon, Departement van Publieke Werken j 
en enkele anonieme proeven. 

Voor gespecialiseerde verzamelaars van ZuidAfrika is ditj 
een uiterst belangrijk artikel vooral door de vele afbeeldin
gen van proeven die men hier nooit zal zien en die zelfs inl 
ZuidAfrika tot voor kort volslagen onbekend waren. Del 
afbeeldingen beslaan acht bladzijden kunstdruk, terwijl alle | 
proeven in het artikel duidelijk worden beschreven. 

J. H. BROEKMAN! 
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nooit kunnen vermoeden dat hij zoveel later nog eens door 
middel van een serie postzegels zou worden herdacht. Dat hij 
niet vergeten zou worden heeft hij voorzien, hetgeen blijkt 
uit de zelfverzekerde woorden „Non omnis moriar", niet 
geheel zal ik sterven of niet voor allen zal ik vergeten zijn, 
uit zijn ode „Onsterfelijkheid". 

Ook het zo bekende Kapitool is niet vergeten. De 75 cent. 
eert het met de drie woorden „Stet Capitolium fulgens" 
(moge het Kapitool hoog zich verheffen). 

De afgebeelde sater op de zegel van L. 1.75 zou doen 
vermoeden dat het inschrifit aan een van Horatius' satiren 
zou zijn ontleend. De gekozen woorden „Me doctarum 
hederae praemia frontium" staan echter in zijn eerste ge
dicht, opgedragen aan de overbekende Maecenas (mij ver
heft de klimop, loon en sieraad der dichters, tot de zalig
heid der goden). 

Tenslotte op de L. 2.55 de ook voor het Italië van de der
tiger jaren helaas zo toepasselijke spreuk „Dulce et deco
rum erst pro patria mori" (het is zoet en eervol te sterven 
voor het vaderland). 

Dat de gedichten van Horatius ook nu nog niet vergeten 
zijn en op onze tijd toepasselijk, blijkt behalve uit het 
„Carpe diem" en de aanhaling bij Beets, ook uit citaten 
bij moderne romanschrijvers — bijvoorbeeld Eric Linklater 
in „Juan in Amerika", waarin de hoofdpersoon het gedicht 
„Lalage" aan de dochter van een gangsterleider voorleest. 
Met postzegels heeft een en ander niets te maken zodat 
vermelding hiervan achterwege blijft. 

Een misleidend opschrift, want het gaat hier niet om een 
lofdicht op het verzamelen van postzegels — dat ongeveer 
een eeuw geleden als liefhebberij van enkelen begon en nu 
is uitgegroeid tot een gebied, waarvoor grote kennis en 
deskundigheid zijn vereist (die mij te enenmale ontbreken) 
— maar om deze vorm van dichtkunst zelf. 

Het gedicht op de postzegel is niet nieuw. In 1963 ston
den op de serie „Kinderzegels" toepasselijke versjes: „In 
Den Haag daar woont een graaf", „Ik kwam laatst in een 
poppenkraam" en andere poëtische herinneringen aan on
ze prille jeugd. 

Iets dergelijks gebeurde in Italië, waar in 1936 een serie 
van acht zegels werd uitgegeven, gedeeltelijk met toeslag, 
ter herinnering aan de toen tweeduizend jaar geleden ge
boren Italiaanse dichter en schrijver, Quintus Horatius 
Flaccus (geboren 8 december van het jaar 35 voor Chris
tus). Op deze postzegels komen gedeelten voor uit de oden 
van de ook nu nog niet vergeten schrijver. Wie kent niet de 
uitdrukking „Pluk de dag" (Carpe diem) en de regels aan 
het begin van Nicolaas Beets' Camera Obscura: „Nee 
ludisse pudet, sed non incidere ludum" (Gespeeld hebben 
is geen schande, maar er niet mee op te houden). 

Wanneer men deze postzegels, die blijkens mededeling 
van de Italiaanse PTT, moeilijk zijn te verkrijgen, zelf niet 
bezit en de Inschriften moet aflezen van de nogal onduide
lijke afbeeldingen in de Yvert, is dit een gemis voor een 
goede beschrijving, ook omdat de kleuren ontbreken. 

De eerste zegel (10 centesimi), een landschap met 
boom en een kudde schapen heeft de stemming al bijzonder 
gelukkig weergegeven. Horatius was een groot bewonde
raar van het leven op het platteland. „Fertilis frugum 
pecorisque tellus (moge de godin der aarde, rijk aan vruch
ten en aan vee, Ceres met een krans van korenaren om
hangen). Hetzelfde geldt voor de zegels van 20 cent. en 
Lire 1.25: „Diffugere nives, redeunt iam gramina campis 
arborisque comae, ontleend aan een gedicht ter ere van 
Apollo en Diana. (Reeds zijn de sneeuwbuien gevlucht en 
keert het gras op de velden en het blad aan de bomen terug.) 

Geheel anders en minder „landelijk" zijn de nu volgende 
postzegels. Op de 30 cent.: „Impavidum ferient ruinea", 
uit een gedicht ter ere van keizer Augustus (al stort het 
heelal ineen, het zou hem onverschrokken verpletteren). 

Natuurlijk mocht 'een afbeelding van de dichter zelf niet 
ontbreken en deze staat op de zegel van 50 cent. Hij heeft 
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WIJ ONTVINGEN 

„Wö probeerden voor u"; QUICKPRINT! 
Een wr i ] t sys teem voor pos tzegelverzamelaars da t onder 

de n a a m „Quickpr in t " in de hande l word t gebracht en k e n n e -
hjk ge ïnspi reerd is op de p lakplaa t jes of t ranfers , w a a r m e e 
WIJ in onze pri l le jeugd onze handpa lmen , a r m e n en school
schriften ve r s i e rden 

De bedoel ing van Qu ickpr in t is de N e d e r l a n d - v e r z a m e l a a r s 
in de gelegenheid te stellen zelf een n ieuw blad m hun voo i -
d r u k a l b u m samen te stellen, zolang het supp lement nog me t 
is ve rschenen De f ab r ikan t ga r andee r t da t in het procédé 
geen schadel i jke zuren zi t ten die de zegel zouden k u n n e n 
aan t a s t en 

Het schijnt economisch, w a n t de a fd rukken zijn m e t een 
gommetje weei te verwi jderen en het a lbumblad kan dan 
opnieuw worden gebru ik t Bij het proberen van dit sys teem 
bleek a l ras da t men de a f d r u k k e n goed moet laten drogen 
In verse toes tand verdwi jnen ze me t een nage lkras 

Over igens een ins teekboek lijkt eenvoudiger en me t 
oog op de gom ve r s t and ige r En wil m e n p lakken dan is een 
kader t j e me t oost indische inkt ge tekend een s impele en fraaie 
oplossing W a n t me t de t ransfers moet men toch ook me ten 

„DE BEELDPHILATELIST", mei 1966, 15e jaargang num
mer 3 (80); redactieadres: Ruusbroecklaan 23, Eindhoven. 

Het m e i n u m m e r bevat beha lve de v ie rde af levering van de 
„moordverzamel ing" van de heer M de Meijer, een lezens
w a a r d ar t ike l van de heer Van E u e r e n onder de titel ,Beeld-
fi latel ist ische Pos t s tukken 

Acht t ien i l lus t ra t ies onde r s t eunen zijn verhaa l , da t door 
middel van pos t s tukken en posts tempels in te ressante feiten 
ver te l t over de postale geschiedenis van de eers te w e r e l d 
oorlog, de b r i even van kr i jgsgevangenen en d e act ivi te i ten 
van het Rode Kru i s De aandach t ige lezer zal zich ech te r af
vragen hoe nu eigenlijk een goede begripsdefini t ie van 
, ,beeldfilatelie" luidt 

Dr Wes te r ve r t aa lde en b e w e r k t e voorts een ve rhande l ing 
van E Sch lunegger over , ,Pharmaceut i sche P r e p a r a t e n in 
een mot ie fverzamel ing" Nieuws van de s tudiegroepen Kun
sten (archi tec tuur , l e t t e rkunde , muziek, theater , dans) en 
Onderwi js en Wetenschappen beslui ten deze editie 

Als afzonderl i jke u i tgave verscheen nog in mei het n ieuws 
van de s tud iegroep Biologie (Fauna en Flora) 

HET NOORDERLICHT, Mededelingenblad van de Neder
landse Filatelisten Vereniging „Skandinavië", tweede jaar
gang nummer 4. Breitnersingel 46, Rotterdam-13. 

De Nede r l andse Scandinav is ten hebben hun in te rna t iona le 
contacten w e e r u i tgebre id , d i tmaa l is een b rug met West -
Dui ts land tot s tand gekomen He t aan ta l leden groeit nog 
s teeds He t jongs te n u m m e r b e v a t d r ie a r t ike len F i n l a n d 
n u m m e r 1, D e n e m a r k e n n u m m e r 1 (overgenomen uit het 
blad van de A m e r i k a a n s e zus te rveren ig ing w a a r m e e h a r t e 
lijke b e t r e k k i n g e n worden onderhouden , a l smede het slot 
van een b i jdrage over s tempels , geti teld „Een eeuw s toom-
schippostd iens t ui t „The S t a m p Special is t" van Gus t ave 
Larson 

JAARVERSLAG NEDERLANDS POSTMUSEUM 1965 
Zeserdertigste jaarverslag uitgebracht aan de directeur-
generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Stichting 
Het Nederlands Postmuseum, 's-Gravenhage. 1966. 

Onder de be langr i jks te a a n w i n s t e n die in het als altijd 
keur ig verzorgde j aa rve r s l ag w e r d e n vermeld valt de a a n 
koop op van een schilderij van Isaac Israels, voors te l lende 
telefonistes in de gemeente l i jke te lefooncentrale van ' s - G r a 
venhage o m t r e n t 1923, voorts een schenking van twee 

g r a v u r e s van J W Kaiser n a a r schilderijen van Gera rd 
Dou en Jacob Ruijsdael Scheepvaa r tmaa t schapp i j en en de 
werf ,,De S c h e l d e ' ver r i jk ten de verzamel ing mai lschepen 
me t v ier modellen De collectie , ,Maier -verva ls ingen" werd 
door m r W S Wolff de Beer met 103 s tuks aangevu ld 

Nog tal van andere schenkingen mocht het m u s e u m in 
1965 on tvangen Onder de ongeveer 120 namen van schen
ke r s troffen wij die aan van J W F Bunge, H A Leem-
horst, m e v r o u w M J baronesse Van Heerdt-Kolff, de Leid-
sche Vereeniging van Pos tzegelverzamelaars , de Postal 
His tory Society Robson Lowe, The Royal Phi la te l ic So
ciety, d r R E J Weber, J Dekker , ii A G Ferf, G F 
Fischer en de Jeugdpostzegelverenig ing ,De Pos tkoe t s" te 
Mi jnsherenland 

Verschi l lende exposit ies werden in het ve rs lag jaa r in en 
bui ten het m u s e u m verzorgd, onder ande re „Verzet en be 
vr i jd ing" en , ,Kinderen on twerpen postzegels" Aan de 
W I P A 1965 werd deelgenomen terwij l ook de Neder l andse 
inzending op de Assindia 1965 werd verzorgd Verschi l 
lende ande re tentoonstel l ingen werden inger icht of van m a 
ter iaa l voorzien 

Het bezoek aan het m u s e u m liep — j a m m e r genoeg — 
iets t e rug van ongeveer 30 000 tot bijna 29 000 Ook het 
a a n t a l dee lnemers aan de postzegelpr i jsvragen voor de 
jeugd daa lde iets 1022 tegen 1184 in 1964 (en 1920 in 1963') 
Als dit een , , trend" mocht bli jken te zijn, dan is het oppas 
sen geblazen, zowel voor de museumdi rec t i e als voor de 
Neder landse filateliei 

Niet onvermeld blijft tens lot te de j a a r v e r g a d e r i n g van 
de Posta l History Society in sep tember 1965 in het Pos t -
museum, een conferent ie die van zoveel nu t is geweest voor 
het fi latelistisch contact tussen Neder land en G r o o t - B r i t t a n -
nie 

Onmiddel l i jk aans lu i tend op het eigenlijke j aa rve r s l ag p u 
bl iceer t de heer J Giphar t , m e d e w e r k e r van het Neder 
landse Pos tmuseum, een zeer lezenswaardige s tudie onder 
de t i tel ,,De Delftse pos tmees te rs L a m b e r t en Nicolaas 
T w e n t " Aanleiding daa r toe was het in 1964 ve rworven 
schilderij van Mar t inus de la Court, voors te l lende L a m -
ber t Twen t en vier zonen, w a a r v a n een fraaie r ep roduk t i e 
het a r t ike l begeleidt In 26 pagina ' s d ruk beschrijft de heer 
G i p h a r t de resu l t a ten van zijn speu rwerk en zijn archief
onderzoek m Delft da t leidde tot vele in te ressan te gegevens 
o m t r e n t de levensloop van beide pos tmees ters 

Afbeeldingen van een postlijst (± 1680), een k w a r t i e r -
s taa t en een lijst van verzonden br ieven uit 1740 comple teren 
deze bi jdrage tot de postale geschiedenis van Delft 

BOEKENPLANK 

MICHEL DUITSLAND - SPECIALE CATALOGUS 1967/68 
Uitgave Schwaneberger Album, Eugen Berlin GmbH., 8 
München 12; 852 pagina's, formaat 14,8 x 21 cm, importeur-
Auf der Heide's Postzegelhandel, Surinameiaan 31, Hilver
sum. 
Prijs in Duitsland D.Mi(. 24,50. 

In mei 1964 kondigden wij u de na de oorlog „her leefde" 
speciale catalogus Michel -Dui ts land aan De tweede edit ie 
ligt nu voor ons Zoals te ve rwach ten was is de catalogus 
u i tgebre ider dan de vorige Het aan ta l pagina 's is ges te
gen van 816 tot 852, m a a r de inhoud is toch mee r u i tgebreid 
dan m e n op grond h ie rvan zou ve rwach ten Door het la
t en verva l len van enkele zeer grote en eigenlijk n ie t bijzon
der re levan te afbeeldingen heeft men ru imte gewonnen 
Ook zagen wij dat enkele wel erg futiele „p laa t fouten" h ier 
en d a a r wa ren weggela ten De vorige edit ie was snel u i t 
ve rkoch t 

W I J weten niet hoe groot de oplage is m a a r we v e r w a c h 
ten een grote v r aag De l innen band die de oude „pape r 
back" ve rvang t m a a k t een veel s teviger ind ruk Bovendien 
IS he t mijns inziens een groot voordeel da t de prijzen in deze 
ca ta logus dezelfde zijn als in het deel , ,Duitsland" van de 
b innenko r t te ve rwach ten Miche l -Europa-ca ta logus 

Wat a l lemaal in het lijvige boekwerk s t a a f Haas t 
te veel om op te noemen Natuur l i jk alle „Staten" , gebieden, 
bezet t ingen, plebiscietgebieden, kolomen en de zegels van 
Dui t s land zelf De „Hausauf t r agsnummers" , te vergel i jken 
me t onze „p l aa tnummers" , zijn volledig vermeld Verder 
rollen van elf van de automaatzegels , zegels in bi jzondere 
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samenhang uit postzegelboekjes en uit de voor deze boekjes 
gedrukte vellen. Ook alle boekjes zelf, met bijzonderheden 
van de randen en de eventuele reclameteksten in en op de 
boekjes. 

Dat de prijzen sinds de vorige editie gestegen zijn zal wel 
niemand verbazen. In het voorwoord wordt er op gewezen 
dat de uitgever geheel los staat van elke postzegelhandel 
en dus de prijzen objectief kan vaststellen. Dat wil natuur
lijk niet zeggen dat alle zegels nu tegen een bedrag van 
laten we zeggen 30 cent per Mi.Mk. (de koerserende zegels 
zijn genoteerd op Mi.Mk. 3,- per D. Mk. nominaal) te krij
gen zijn. Er zullen zeker wel eens speciale aanbiedingen 
zijn tegen 10 cent per Mi. Mk. en zeldzame zegels van 
eigenaar verwisselen voor 50 cent of meer per Mi. Mk. 

Catalogusprijzen moet men nu eenmaal zien als richt
prijzen en als zodanig maken de Michel-prijzen nu een zeer 
redelijke indruk. Maar dat is niet het belangrijkste van de 
catalogus. Bij een boekwerk als dit ligt het belang voor de 
verzamelaar toch daarin dat het hem de weg wijst in de 
vele mogelijkheden die het verzamelen van postzegels biedt. 

FL. 

VLIEGBRIEVEN-CATALOGUS van Nederland, Indië-lQn, 
Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Curacao, Ned. Antillen, 
Suriname door drs. J. Boesman (AIJP), vierde editie; Copy
right 1966, Ned. Vereenigingr van Aero-Philatelisten „De Vlie
gende Hollander", Den Haag; 208 bladzqden, formaat lO'/i x 
12^/t cm, paperback in gecoate kartonnen omslag. 

Deze uitgave is al aangekondigd in het aprilnummer van 
het Maandblad, bladzijde 177. Door omstandigheden bleef 
een bespreking van de nieuwe catalogus echter uit. 

De vorige uitgave van „De Vliegende Hollander", die door 
mij werd samengesteld, was sterk verouderd zodat een grote 
behoefte bestond aan een nieuwe up-to-date catalogus, vooral 
ook om de prijzen aan de huidige markt aan te passen. 

Aangezien het commercieel niet mogelijk was de vorige 
editie bij te werken en opnieuw uit te geven, heeft „De 
Vliegende Hollander" de heer Boesman bereid gevonden een 
handzame catalogus samen te stellen, die voor de verzame
laars gemakkelijk te hanteren is. 

Een groot voordeel is ook dat de prijzen onmiddellijk achter 
de betreffende vlucht zijn geplaatst. Hoewel de specialist in 
deze catalogus niet alles zal aantreffen, is dit boekwerk 
uitermate geschikt voor het gros der verzamelaars en wij 
mogen de heer Boesman dank zeggen voor het zeer vele werk 
dat besloten ligt in het opstellen van een dergelijk boekwerk 
met zovele nieuwe gegevens. 

De oplaag is nog geen 600 stuks zodat diegenen, die zich 
voor dit gebied interesseren wordt aangeraden deze catalogus 
snel aan te schaffen. De prijs is ƒ 12,50. Het werk is te 
verkrijgen bij de postzegelhandel of door overschrijving op 
postgiro 40 26 28 ten name van de Stichting Tentoonstelling 
Vliegende Hollander, 's-Gravenhage. 

R. TOCILA 

ARCTIC AIR MAILS. Uitgave van Francis J. Field, Ltd, 
Sutton Coldfield. Te bestellen bq de uitgevers tegen de prqs 
van £ 0.7.6. 

Deze overdruk van een artikel in „The Aerofield" van juni 
1966 geeft een zeer goed overzicht in tien bladzijden van de 
luchtpost in de noordelijke poolstreken. Dit begint dan met 
He uitgeworpen pamfletten voor expedities omstreeks 1850. 

Vele bekende expedities worden vermeld als de „Andree"-
hallonexpeditie, de Amundsen-Ellsworth-expeditie, de „Italia" 
■>ppelinvlucht, de Graf Zeppelinvluchten en de Russische 
vluchten, terwijl vele naoorlogse eerste vluchten via de pool 

' rmeld staan. 
Voor de verzamelaars van eerste en speciale vluchten als

.mede voor de thematische verzamelaars van de poolgebieden 
een zeer interessant werkje waarin men vele gegevens bijeen 
vindt. 

R. TOCILA 

UPHILEXcatalogus 
I Alleen al om het bezit van drie gedegen fUatelistische art i
kelen is de gulden voor de catalogus van de laatste nationale 
[tentoonstelling (over te schrijven op postgironummer 30 28 32 
[van „Nationale Postzegeltentoonstelling Uphilex" te Utrecht) 
[goed besteed. Het eerste is bovendien een handleiding voor 
teder die de stad zijner inwoning tot onderwerp van een ver
bameling wil maken. In dit geval blijkt de auteur van de 
LPostgeschiedenis en postmerken van de stad Utrecht" geen 

Utrechter maar een Haarlemmer te zijn. De bijdrage van de 
heer P. Engelenberg is voortreffelijk. Niet uit filatelistisch 
oogpunt maar uit propagandistisch oogpunt zou ik toch de 
voorkeur hebben gegeven aan een stadgenoot. Een rasechte 
inboorling, toegerust met een fijne neus voor het historische 
detail, zou ongetwijfeld „Utrechtser" voor de dag zijn geko
men. Als ik lees dat er ruim honderd jaar geleden in de Dom
stad vijf postbestellingen per dag waren dan mis ik daarbij 
een kanttekening van de achterkleinzoon van iemand uit die 
verwende tijd. Als mijn woonoord zoiets unieks herbergde als 
het bureel „Courantenzaken" dan zou ik niet rusten voordat 
ik daarvan het naadje van de kous zou hebben uitgeplozen. 
Hier en elders ligt een breed terrein braak. Wat W. H. Lutke
veld (Amsterdam) en J. J. de Goede (Wageningen) op de Uphilex 
lieten zien kan ook elders vertoond worden. Propagandistisch 
zijn dergelijke verzamelingen van grote waarde voor de fila
telie. Niet alleen op een postzegel ten toonstelling zijn deze 
illustratieve collecties grote trekpleisters voor allen die maar 
een oppervlakkige filatelistische kennis of belangstelling 
hebben. 

De bijdrage van W. Metzelaar over de Vervalsingen van 
Japanse Drakenzegels is de vrucht van een gecoördineerde 
samenwerking met vele verzamelaars in Europa, Amerika 
en Japan. De schrijver heeft zich niet laten afschrikken door 
de bestaande uitgebreide literatuur over dit onderwerp, maar 
heeft het aangedurfd een systematisch onderzoek te beginnen. 
Toen bleek dat hij daartoe kennis van de Japeinse taal niet 
kon ontberen, heeft hij zich ook op de studie daarvan toege
legd. Pionierswerk van deze aard geeft de Nederlandse fila
telie in het buitenland een uitstekende naam. 

Het artikel van J. Dekker, „Dertig jaar rasterdiepdruk aan 
de rol" is een illustratie van een van de vele nieuwe in
zichten die de schrijver heeft verworven door zijn studie 
van de „Haarlemse postwaardenproduktie in de negentiende 
eeuw". Hij analyseert hier de ontwikkeling van een bepaalde 
druktechniek die een steeds belangrijker plaats zal innemen. 

De bijdrage van W. J. A. Arratoon is al eerder besproken. 
A. BOERMA. 

CATALOGUS 1967 met drie prqskolommen van de post
zegels van Nederland, uitgave van Uitgeverg „Zonne
bloem", Amsterdam, prqs ƒ 2,—, 104 bladzijden. 

In het voorwoord schrijft de uitgever, dat het hem ge
bleken is, dat er voor postfrisse zegels zonder plakker een 
groot prijsverschil is ontstaan, vergeleken met ongebruik
te zegels mèt plakker. Daarom is besloten een catalogus 
uit te geven met drie prijskolommen, waarvan de eerste 
kolom de prijzen van zegels zonder plakker aangeeft. 

De catalogus vermeldt echter alleen de hoofdnummers, 
zonder platen (eerste emissie), drukken, afwijkende tan
dingen, plaatfouten of afwijkingen. De nummering is ge
lijk aan die van Speciale Catalogus van de NVPH, althans 
in zeer grote lijnen; alleen de zegels uit de recente post
zegelboekjes zijn afzonderlijk in alle mogelijke samenhan
gen onder eigen nummers opgenomen. 

De prfjzen zijn vanzelfsprekend aangepast aan het geste
gen prijspeil van de Nederlandse zegels terwijl de noterin
gen — want meer kunnen wij het niet noemen — van de 
postfrisse exemplaren zonder plakker van tien tot dertig 
percent hoger zijn aangegeven, dan die van dezelfde zegels 
met plakker. Naar wij menen ligt de „markt" van zegels 
zonder plakker in vele gevallen, in het bijzonder voor de 
oudere emissies, nogal wat hoger. 

De verzamelaar van Nederlandse zegels, die het om de 
filatelie te doen is en niet om de al dan niet maagdelijk
heid van de gom, zal aan deze catalogus weinig of niets 
hebben. Het ontbreken van de onderverdeling van de ver
schillende emissies kan voor de argeloze verzamelaar zelfs 
aanleiding zijn een postfrisse zegel goedkoper te verkopen 
(wanneer de zegel een afwijkende tanding of iets derge
lijks heeft) dan een zegel met plakker van het juiste num
mer. Maar wij zijn van mening dat de catalogus dan ook 
voornamelijk is verschenen voor die verzamelaars en al 
dan niet semi-handelaren, die meer naar de waarde van 
hun bezit zien dan de filatelie beoefenen. Er zal geen en
kele jury voor een regionale, nationale of internationale 
tentoonstelling zijn, die een hogere waardering aan een 
verzameling zal geven alleen omdat de zegels zonder plak
ker op de bladen zijn bevestigd. 

Tenslotte vinden wij het minder juist om een catalogus, 
die in mei 1966 verschijnt reeds met het jaartal „1967" 
uit te rusten; 1965/1966 was juister geweest. 

H. 
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DE DERDE 
EUROPESE CONFERENTIE 

VOOR JEUGDFILATELIE 
Van 8 tot en met 10 juli 1966 is in Luzem de derde 

Europese conferentie voor jeugdfilatelie gehouden. De be
sprekingen hadden plaats in het Kunsthaus, in welk gebouw 
tevens de tweede nationale jeugdpostzegeltentoonstelling 
werd gehouden. 

Aan de conferentie werd deelgenomen door afgevaardig
den uit Denemarken, Duitsland, Italië, Luxemburg, Neder
land, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Turkije en Zwitserland; 
de vertegenwoordigers van Polen, die toegezegd hadden te 
zullen komen, ontbraken als gevolg van moeilijkheden bij 
het verkrijgen van visa. 

Er werden drie referaten gehouden, elk gevolgd door dis
cussie. De heer H. Danesch (Duitsland) sprak over „De inter
nationale samenwerking op het terrein van de jeugdfilatelie", 
dr. R. Wurth (Oostenrijk) over „De postzegels als hulpmid
del bij het onderwijs" en dr. H. Portmann (Zwitserland) over 
„Het toekomstbeeld van de jeudverzameling". 

Na het debat over de internationale samenwerking werd 
een achttal resoluties aangenomen, die ter kennis van het 
FlP-congres in München zullen worden gebracht. Belangrijk 
was het feit, dat de besprekingen werden bijgewoond door 
de heer Lullin, secretaris-penningmeester van de FIP, die 
heeft toegezegd de resoluties te zullen ondersteunen. 

Naar aanleiding van het tweede referaat werd een com
missie ingesteld, waarin vertegenwoordigers zitting namen 
van de volgende vijf landen: Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho
slowakije, Turkije en Zwitserland. Elk van deze afgevaardig-
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den zal, samen met een leraar, een studie over het besproken 
onderwerp opzetten en deze vóór de vierde Europese con
ferentie indienen. 

Een bezoek aan de Zwitserse nationale tentoonstelling met 
voorlichting door en discussie met de internationale jury 
ging aan de behandeling van het derde referaat vooraf. 

Tijdens de slotzitting werd nog een aantal belangrijke pun
ten aangesneden, onder andere het „Reglement Classe Jeu-
nesse". Door de grote meerderheid der afgevaardigden wordt 
een aantal wijzigingen van dit reglement voorgestaan; de 
indeling van de leeftijdsgroepen en de uitbreiding van deze 
groepen tot 21 jaar behoren daartoe. 

Een uitvoerig verslag wordt — behalve aan de afgevaar
digden — gezonden aan de nationale jeugdorganisaties, aan 
de nationale bonden van de deelnemende landen en aan het 
bureau van de FIP. 

De tentoonstelling heeft duidelijk laten zien dat de vrij 
straf georganiseerde instructie in de Zwitserse jeugdclubs tot 
zeer goede resultaten leidt: netheid en goede kwaliteit. Ver
heugend is dat daarbij het klassiek verzamelen en niet de 
beeldfilatelie overheerst, zij het dan dat vele jeugdigen zich 
bepalen tot een landenverzameling van Zwitserland, maar 
deze dan ook gespecialiseerd op watermerk, papiersoort, 
tanding enzovoort; alle overbodige versiering (tekeningen, 
kranteknipsels en dergelijke) wordt vermeden en ten streng
ste veroordeeld. De tentoonstelling werd door meer dan tien
duizend jongeren en volwassenen bezocht. 

J. J. JONKER 

OPBRENGSTEN VAN TOPSTUKKEN 
Enkele spectaculaire opbrengsten bij de 259ste postzegel

veiling van J. K. Rietdijk N.V. te 's-Gravenhage. 
Nederland O p 
**1869 2V2 cent. Speciale Cata logus n u m m e r 18A 

1905 10 gulden, n u m m e r 80 . 
**1913 1214 et. no. 94Bv 
*"l923 J u b i l e u m complee t 
*n949 2M, 5, 10 gu lden zonder p l a k k e r 

1950 Ee r s t edagenve lop n u m m e r 
195' Ee r s t edagenve lop n u m m e r 

**1921 B r a n d k a s t s e r i e 
België 
**1933 Orva l 
Saargebied 
**1948 Hochwasse rb locs 
Frankrijk 
**1917 Orphe l in s 
Liechtenstein 
**1928 J u b i l e u m 
" 1 9 3 5 5 Fr . Y v e r t n u m m e r 128 . 
**1952 5 Fr . Y v e r t 272 
Spanje 
**1850 6 rea les Y v e r t 4 

1852 2 rea les Y v e r t 14 

E 1 
E 2 

1853 2 rea les Y v e r t 19 
** Luch tpos t 1953 Yver t 262, 263 
Vaticaan 
**1934 Provisor ien 
** LuchtDCst 1949 Tobias . . . . . 
Zwitserland 

1850 2'/2 r. Yver t blok 
1934 N a b a blok 

brens t 
ƒ 445 
, 360 
, 510 
, 250 
, 180 
, 710 
, 300 
, 280 

670 

410 

, 930 

, 405 
, 920 
, 255 

, 1150 
, 1300 
. 900 
, 595 

, 3250 
, 1025 

, 930 
, 830 

PERSONALIA 
K. E. SCHUURMAN OVERLEDEN 

Op 17 juli 1966 overleed te Wassenaar op zestigjarige 
leeftijd de heer Karel E. Schuurman, hoofd van de Dienst 
voor Esthetische Vormgeving van PTT en oud-hoofdconser-
vator van het Haagse Gemeentemuseum. 

Als student in de kunsthistorie maakte de heer Schuur
man zich vertrouwd met het handwerk van de kunstenaar 
door tevens de lessen te volgen op de Rijkstekennormaal-
school te Amsterdam, later op de Haagse Academie. 

Na een studieperiode in Parijs en Londen keerde hij in 
1939 naar Nederland, terug waar spoedig zijn benoeming 
volgde tot wetenschappelijk assistent aan het Rijksprenten-
kabinet te Amsterdam. Aan het begin van de oorlog werd 
hij belast met het organiseren en begeleiden van de zeer 
kostbare transporten van ons nationale kunstbezit naar de 
Rijksschuilkelders. 

Na vervolgens enkele jaren bij het ministerie van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen werkzaam te zijn geweest 
werd de heer Schuurman in 1948 conservator, later hoofd
conservator van het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage. In 
deze laatste functie was hij tevens belast met de zorg voor 
de monumentale kunst, die in 's-Gravenhage tot stand 
kwam. 

Op 1 augustus 1962 kwam de heer Schuurman in dienst 
van PTT als naaste medewerker van het toenmalige hoofd 
van de Dienst voor Esthetische Vormgeving, de heer Chris-
tiaan N. E. de Moor. Op 1 maart 1964 volgde de heer 
Schuurman de heer De Moor op als hoofd van deze dienst. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

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

EXPOSITIES 
- Nederland 1872 Greep urt de voor

geschiedenis 
- Keur en kleur Schatten van Neder

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

in plaatdruk, boekdruk, rasterdiep
druk en offsetdruk 

- Nieuw geëxposeerd Congo (Leo-
poldstad), Ghana, Goudkust, Franse 
nederzettingen in Oceanie, Frans 
Polynesie en Turkije 

- De postzegels van Algeri je, Daho
mey, Frans West-Afr ika, Marokko, 
Mauretanie, Opper-Vol ta, Spanje 
en Tunesië 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indie 
- De schri j fcultuur schri j fmaterialen, 
- Hoe worden postzegels o n t w o r p e n ' 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING 

de schrijfkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1966 
21 augustus 
Castricum Ruildag in cafe De Vriendschap, 
georganiseerd door de Postzegelvereniging 
Castricum 
22 augustus 
Katwijk Openbare rui lavond in het Her
vormd Jeugdhuis, Voorstraat Aanvang 19 30 
uur 
24-28 augustus 
Hannover Nationale postzegeltentoonstel l ing 
,,Hanaposta ' m de Stadthalle, Bondsdagen 
van de Bund Deutscher Philatelisten e V 
27-28 augustus 
Tongeren (België) Postzegeltentoonstell ing 
ter gelegenheid van voorverkoop en uitgifte 
van de culturele serie, georganiseerd door 
de Tongerense postzegelvereniging ,,Ambio-
r ix" in de feestzaal van het stadhuis 
27 augustus-5 september 
Antwerpen Lustrumtentoonstell ing van ,.An
t igone", Kring voor Damesfi latel isten, m de 
Stedelijke Feestzaal aan de Meir 

DEDEMSVAART 
Regionale ruilbeurs 

De Dedemsvaartse Postzegelclub or
ganiseert op zaterdag 8 oktober 1966 in 
de grote zaal van „Ons Centrum", Ju-
lianastraat te Dedemsvaart een grote 

3 september 
Rotterdam Twaalfde ,,Europoort"-rui ldag, 
georganiseerd door de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging in de Blauwe Zaal 
van het Beursgebouw, ingang Meent 110, 
Rotterdam, van 9 00 tot 18 00 uur Tafel-
reserveringen en inlichtingen bij de heer 
C de Wit, Crooswijksesingel 29-B, Rotter
dam 11 
10 september 
Epe Ruildag van de afdeling ,,Epe en om
streken" van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars in cafe-restau-
rant Stern, Hoofdstraat 108 Aanvang 9 30 
uur 
10-25 september 
Brno (Brunn), Tsjechoslowaki je Nationale 
postzegeltentoonstell ing 
13, 14 en 15 september 
's-Gravenhage 260ste postzegelveil ing J K 
Rietdijk N V 
17 september 
Utrecht Receptie ter gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan van de Utrechtsche Phi-
latei isten-Vereenigmg, Tivoli 
17 september 
Assen Grote noordeli jke ruildag in , Restau
rant Bellevue' , georganiseerd door de Ver
eniging van Postzegelverzamelaars ,Assen" 
Tentoonstell ing en veil ing Inzendingen voor 
de veil ing voor 1 september aan D B 
Dooyes, Bellerstraat 33, Assen 
18 september 
Maastricht Grote internationale rui ldag 
onder patronage van Interphil in de ,,Ta
verne Victor ia" , Wi jker Brugstraat Inlich
tingen J Hack, secretaris van de organi
serende vereniging ,,Zuid L imburg" , Wolf-
straat 10 Maastricht 
22-23 september 
Londen Veil ing Stanley Gibbons Auctions 
Ltd Newfoundland 
23-25 september 
Haarlem Ledententoonstell ing ter gelegen
heid van het vi j fenvi j f t ig jang bestaan van 
de Nederlandsche Philatelistische Vereeni
ging Op Hoop van Zege ls" , in ,,Huis van 
Looy" Kleine Houtweg 103 
24 september 
Eerste gebruiksmogeli jkheid voor de nieuwe 
zegel ,,Bijzondere v luchten" met de Philips-
jubileumvlucht 
24 september-1 oktober 
München ,,Briefmarken-Salon" van de Bund 
Deutscher Philatelisten e V in het ,,Mun-
chener Stadtmuseum" 
26 september 
Eerste dag van uitgifte Europazegels 

regionale ruilbeurs De vereniging 
houdt tegelijkertijd een tentoonstelling 
waaraan meer dan vijftig leden van de 
postzegelclub zullen deelnemen. 

Aan de regionale ruilbeurs, waarvoor 
de filatelistische verenigingen in het 
noorden en oosten des lands zijn uitge
nodigd, is een grote veiling en een in-

26-27 september 
's-Gravenhage 416de veil ing J L van 
Dieten 
1 oktober 
Rotterdam Dertiende ,,Europoort"-rui ldag 
georganiseerd door de Rotterdamsche Phi-
latelisten-Vereeniging m de Blauwe Zaal 
van het Beursgebouw, ingang Meent 110, 
van 9 00 tot 18 00 uur Tafelreserveringen 
en inlichtingen C de Wit, Crooswi jkse
singel 29-B, Rotterdam-11 
1 oktober 
Bergen op Zoom Grote ruildag met onder
l inge veil ing, georganiseerd door de Post
zegelvereniging ,,Onderling Contact" , in de 
,,Hollandsche Tuin" Aanvang ruildag 10 00 
uur, aanvang veil ing 14 00 uur Inlichtingen 
M C Kuipers, Scheldelaan 67, telefoon 
(01640) 6317 
8 oktober 
Schiphol Dag van de Aerophilatel ie Wed 
stri jdtentoonstell ing van luchtpost Bijzon
dere envelop verkri jgbaar voor speciaal 
poststempel In de bovenzaal van Restau
rant ,,De Wi jde Were ld " van 13 30 tot 17 30 
uur 
8 oktober 
Dedemsvaart Grote regionale ruilbeurs, 
georganiseerd door de Dedemsvaartse Post
zegelclub in , Ons Cent rum", Julianastraat 
Met tentoonstell ing en veil ing Inlichtingen 
H G Ascherman, Mari jkestraat 29, Dedems
vaart 
8-9 oktober 
Lüneburg .Lunaposta 1966", Duitse rang II 
In de Wilhelm Raabe-Schule, Feldstrasse 
8-9 oktober 
Emden Partnerschap-tentoonstell ing Gro-
ningen/Oost-Friesland 
15 oktober 
Utrecht Najaarsvergadering Raad van Be
heer Nederiandsch Maandblad voor Phila
telie in hotel ,,Noord-Brabant' te 14 00 uur 
12-14 oktober 
Amsterdam Bezoek van de ri jdende V N -
tentoonstell ing 
21, 22 en 23 oktober 
Venio Limbraphil 66 Cultureel Centrum 
Begijnegang 4 Afdel ing VenIo van de I V 

Philatelica ' 
28-30 oktober 
Castrop-Rauxel Tentoonstell ing ,,Tien jaar 
Europazegels Duitse rang III 
1967 
11-21 mei 
Amsterdam AMPHILEX 67, internationale 
postzegeltentoonstell ing in het RAI-gebouw 

teressante verloting verbonden Ook 
zijn handelarenstands aanwezig. Er 
wordt op veel belangstelling — ook uit 
andere delen van het land — gerekend 
Inlichtingen bij de voorzitter van de 
Dedemsvaartse Postzegelclub, de heer 
A G Ascherman, JVEanjkestraat 29, 
Dedemsvaart 

TENTOONSTELLINGEN EN RUILDAGEN 
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BRIGHTON 

Achtenveertigste Filatelistisch congres 
van Groot-Brittannië 

Het Britse filatelistische congres 
werd dit jaar gehouden in Brighton. 
Hoewel dit jaarlijkse congres veelal in 
mei wordt gehouden was het thans in 
verband met de „Sipex" te Washing
ton uitgesteld tot 14 juni. Ook het vol
gend jaar zal het jaarcongres in Enge
land pas in juni plaatshebben in ver
band met de „Amphilex" 1967. 

Veelal is aan het congres een ten
toonstelling verbonden waar leden van 
de organiserende vereniging gedeelten 
van hun collecties tonen. Dit jaar werd 
het congres niet georganiseerd door een 
plaatselijke vereniging, maar door het 
uitvoerend comité van het congres om
dat de plaatselijke vereniging in Brigh
ton zich van de organisatie had terug
getrokken. 

De tentoonstelling had thans de be
langrijkheid van een „internationale" 
gekregen. Leden van het congres en 
leden van bij het congres aangeslo
ten verenigingen konden inzendingen 
exposeren, die op een internationale 
tentoonstelling al bekroond waren ge
weest. Er waren in totaal dertig col

lecties die uit achttien bladen beston
den. Opvallend waren de inzendingen 
van de heer J. A. Birch, die Deens-
West-Indië liet zien (waarbij stempels 
voorkwamen, die volledig gelijk waren 
aan de stempels van Curagao en Su
riname van 1813) alsmede enkele zeer 
interessante brieven met La Guaira-
zegels. Voorts de combinatie van Deens 
West-Indische met Engelse zegels, res
pectievelijk Deens West-Indische met 
Franse zegels. Over deze verzameling 
is een boekje verschenen, uitgegeven 
door de American Philatelic Society 
met als titel „Postal history of the 
United States Virgin Islands (formly 
the Danish West Indies)". 

Verder waren buitengewoon interes
sant de inzendingen van: 
— de heer M. A. Bojanowicz betref

fende Mafeking; 
— de heer Gerrish, Nederland uitgifte 

1869-76; 
— de heer Manning, West-Indische 

poststukken uit de Napoleontische 
oorlog; 
in deze collectie vinden wij dus En
gelse afstempelingen op brieven uit 
Curagao en Suriname, alsmede de 
stempels van 1813-1814. 

Brits-Guyana — de heer Townsend, 
1860-1875. 

— Schrijver dezes toonde Turkse post 
in Bulgarije. 
Tevens werden geëxposeerd jeugd-

inzendingen, die in de vier klassen van 
de „1966 Melville Memorial Awards 
Competition" een eerste of een tweede 
prijs hadden behaald. De vier klassen 
zijn: 
Klasse a: leeftijd 17 tot 21 jaar 
Klasse b: leeftijd 15 tot 17 jaar. 
Klasse c: leeftijd 12 tot 15 jaar 
Klasse d: leeftijd beneden 12 jaar. 

In de klasse a werd bekroond een ver
zameling Frankrijk en Serawak. In 
klasse b India en vroege afstempelingen 
van India. In klasse c Victoria Penny
zegels, Frankrijk Zaaiertype en in klas
se d modern Brits Gemenebest en 
modern Groot-Brittannië. Het was in
derdaad opmerkelijk hoe goed de be
trokken jeugdinzendingen waren, die 
tenslotte waren gekozen uit 46 inzen
dingen, afkomstig uit 21 verschillende 
verenigingen. 

De tentoonstelling werd geopend 
door de vrouwelijke burgemeester van 
Brighton op 14 juni. 's Avonds was er 
een receptie, gegeven door de burge-
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De „Roll" •. De eerste ondertekenaar is koning George 
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meester van Brighton in het Konink
lijk Paviljoen. Dit is een prachtig ge
bouw, indertijd in oosterse stijl ge
bouwd in opdracht van Edward VII. 

Op 15 juni werd de eerste zitting van 
het congres gehouden, waarbij na de 
behandeling van de zakelijke aangele
genheden een inleiding werd gehouden 
over „Collecting to-day", 's Middags 
was er, zoals gebruikelijk, een bus
tocht. 

Op 16 juni werden er twee inleidin
gen gehouden, respectievelijk over 
„Lezen en schrijven" en over richtlij
nen voor filatelistische tentoonstelling. 
Over deze inleidingen werd uitvoerig 
gesproken. De laatste hield onder an
dere verband met het lid worden van 
het Philatelic Congress of Great Brit
tain van de Federation Internationale 
de Philatelie, 's Middags was er weder
om een bustocht, welke gedeeltelijk 
werd afgewisseld met een rit in een 
tachtig jaar oude trein. 

Vrijdag 17 juni was de sluitingsdag van 
het congres en werden 's morgens ver
kiezingen gehouden voor de functies 
van secretaris, penningmeester, ac
countant, uitvoerend comité filatelis-
tisch congres en keuzecommissie voor 
de Roll, waarbij schrijver dezes, zijn
de één der drie kandidaten, werd her
kozen, tezamen met de heer John Bo-
ker Jr. uit New York. Verder werden 
er leden benoemd voor een viertal sub
commissies, 's Middags werd de Roll 
getekend in aanwezigheid van meer 
dan honderd congresbezoekers met hun 
dames en familieleden en kennissen 
van de ondertekenaars van de Roll. 

U vindt hiernaast een afbeelding van 
de Roll. Bij het eerste gedeelte vindt 
u de naam van de inmiddels overleden 
heer Manus, die in 1924 tekende. Op 
het tweede gedeelte vindt u de namen 
van de heren Wolff de Beer (1954), 
J. Poulie (1960) en Korteweg (1962). 

Dit jaar zijn aangezocht door de 
keuzecommissie om de Roll te teke
nen en de heren M. A. Bojanowicz 
(Great Britain), H. M. Goodkind 
(U.S.A.), Charles Jewell (Great 
Britain) en R. K. Wortley (Great 
Britain). 

Hierna een foto van de ondertekening 
van de Roll door de heer Bojanowicz, 
die werd ingeleid en voorgesteld door 

VENLO 
Limbraphil 66 

De afdeling Venlo van de Internatio
nale Vereniging „Philatelica" houdt op 
21, 22 en 23 oktober een tentoonstelling 
— Limbraphil 66 — van het rayon Zuid 
voor verzamelaars uit Brabant en Lim
burg. De expositie zal georganiseerd 
worden in het Cultureel Centrum, 
Begijnegang 4, Venlo. Inlichtingen: 
J. Hogarede, Ie Lambertusstraat 27, 
Blerick-Venlo. 

schrijver dezes. Naast hem staat de be
waarder van de Roll, de heer Shera
ton en aan de andere zijde schrijver 
dezes. De heer Goodkind kon dit jaar 
niet komen, doch hoopt het volgend 
jaar de Roll te tekenen tijdens het con
gres te Cambridge. 

Het zou dit korte verslag te ver voe
ren de verdiensten van de vier geko
zenen te vermelden. 

Na het ondertekenen van de Roll 
werden de herinneringsplaquettes aan 
de drie aanwezige ondertekenaars over
handigd door de voorzitter van het uit
voerend comité van het congres, de 
heer Kenneth Chapman. 

Als bijzonderheid over het congres 
moet dit jaar vermeld worden, dat er 
in tegenstelling tot de vroegere con
gressen, waarbij slechts één stempel 
werd gebruikt, thans voor elke dag een 
ander stempel was gemaakt. Deze vier 
verschillende poststempels zijn ont
worpen door de heer Ernest Hugen en 
volgens mij zeer geslaagd. 

Eén en ander had een enorme vraag 
naar congresenveloppen tot gevolg. De 
eerste 10.000 enveloppen waren reeds 
verkocht voordat het congres werd ge
opend. Een tweede oplage van 6.000 
stuks was op de middag van de eer
ste congresdag ook al uitverkocht. De 
derde oplage van 4.000 stuks was bij 
de tweede congresdag weer beschik
baar. In totaal zijn 20.000 enveloppen 
verkocht, terwijl men voorts ook nor
male enveloppen heeft mogen gebrui
ken. Het aantal hiervan gebruikt bleek 
bij telling 4.000 te zijn, zodat in totaal 
24.000 poststukken zijn verzonden. 

Er was geen speciaal aantekenstrook-
je, zodat het gewone Brighton aante-
kenstrookje voor deze stukken werd 
gebruikt. 

Het postkantoor had een omzet van 
ca. ƒ 6.000,—. 

De voorraad postzegelboekjes was de 
eerste dag al uitverkocht en kon niet 
tijdig meer worden aangevuld. 

Tijdens de zittingen werd ook ge
sproken over meer propaganda voor 
het congres. Er werd zelfs iemand aan
gewezen voor het verzorgen van de 
„public relations". 

De congresbijdrage, welke sh. 12/6 
was voor leden, werd verhoogd tot 
£ 1-/-. Voorts werd erop aangedron
gen, dat de congresbijdrage van de 
verenigingen vrijwillig zou worden ver
hoogd. 

MEXICO CITY, MEXICO 
Efimex '68 — een filatelistisch feest! 

Zoals wij al in het decembernummer 
1965, bladzijde 596, konden berichten, 
wordt ter gelegenheid van de Olym
pische Spelen in 1968 in Mexico, in de 
Mexicaanse hoofdstad een internatio
nale postzegeltenltoonstelling gehouden. 
Het organisatiecomité heeft intussen 
tot naamsverandering besloten, zodat 
de expositie de „EFIMEX '68" gaat 
heten en niet „I ülimpex '68". 

De tentoonstelling, die drie dagen 
na het einde van de Olympische Spe
len, namelijk op 30 oktober door de 
Mexicaanse president zal worden ge
opend, omvat 2000 kaders en staat on
der het patronaat van het ministerie 
van verbindingen en verkeer, van de 

De Congresvoorzitter was Capt. B. 
Rogers-Tillstone, de huidige voorzitter 
van de Royal Philatelie Society. Als 
voorzitter van het congres voor het vol
gend jaar is gekozen de heer R. Chater 
Blows, voorzitter van een vereniging 
in Cambridge, waar het congres zal 
worden gehouden. De congresmedaille 
voor verdienste in verband met vorige 
congressen werd aan de heer F. 
Meyers uit Leeds uitgereikt. 

Aan het slot werden de door de 
jeugdige filatelisten behaalde bekro
ningen uitgereikt. Het is altijd een aar
dige gedachte geweest, dat ook jeugdi
ge filatelisten aanwezig zijn bij het ver
lenen van de hoogste filatelistische on
derscheiding die Engeland kent, na
melijk het tekenen van de Roll, opdat 
de jeugd hierdoor misschien filatelis
tisch geïnspireerd mag worden. 

Ook ditmaal had het congres een aller-
prettigst verloop, hoewel er wel even 
meningsverschillen waren over de ver
hoging van de contributie, die tenslotte 
toch met vrijwel algemene stemmen, 
dat wil zeggen met één stem tegen, 
werd aangenomen. 

Voorts werd een wijziging gebracht 
in het systeem van stemrecht, hetgeen 
tevens een vereenvoudiging betekende. 

Bij de sluiting van het congres 
werd zeer speciaal dank gebracht aan 
de secretaris Ernest Hugen en zijn as
sistente mejuffrouw Humble. 

Het congres werd besloten met een 
diner, waaraan meer dan tweehonderd 
personen aanzaten, onder wie de 
vrouwelijke burgemeester van Brighton. 

J. POULIE 

Association Internationale des Journa
listes Philatéliques - AIJP, van de 
American Philatelic Society - APS en 
van de Mexicaanse filatelistische fede
ratie. Zij heeft plaats onder auspiciën 
van de Federation Internationale de 
Philatelie - FIP. 

Het uitvoerend comité — dat voor de 
tentoonstelling propaganda maakt on
der de leus „Efimex '68 - Fiesta Fila-
telica" — verstrekt nadere inlichtin
gen; adres: Apartado Postal 24-386, 
México 7, D.F., Mexico. 
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AMPHILEX 67 
RAI-AMSTERDAM - 11-21 ME11967 

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

De Internationale Jury 
De samenstelling van de internationale jury is thans defi

nitief. In deze jury hebben zitting genomen: 
voor de Federation Internationale de Philatelie: Lucien 
Berthelot; voor Nederland J. H. Broekman, J. L. van Dieten, 
mr. Ant. van der Flier, N. van Gelder, J. J. Jonker, J. K. 
Rietdijk, C. G. van Veenendaal, mr. G. W. A. de Veer, 
mr. K. Viehoff, drs. A. M. A. van der Willigen en mr. W. S. 
Wolff de Beer; voor België Philippe Walravens, voor Luxem
burg Léon Pütz, voor Frankrijk Mare Dhotel, voor de Duitse 
Bondsrepubliek Dipl. Ing. Karl Kurt Wolter, voor Groot-
Brittannië Sir John Wilson, Et, K.C.V.O. en H. R. Holmes, 
voor Italië Mario Diena, voor Noorwegen Odd Grahm, voor 

Zweden dr. Georg Menzinsky, voor Oostenrijk prof. Dkfm. 
Karl Frey, voor Zwitserland Walter Wegst, voor Portugal 
professor dr. Carlos Trincao, voor Turkije Orhan Brandt, 
voor Hongarije dr. Laszlo Steiner, voor Tsjechoslowakije 
ing. Ladislav Dvoracek, voor Israël dr. W. Hoexter, voor de 
Verenigde Staten George A. Blizil, voor literatuur A. Boerma 
en Pierre Seguy. 

Als secretaris van de jury treedt op dr. Enzo Diena. 

In ^en volgend nummer van het Maandblad zullen de ver
schillende comités worden vermeld. 

G. H. FOLMER, 
Secretaris. 

Wij zagen voor U 
„HAGARON", afweekmiddel voor postzegrels enzovoort; 
importeur: O. Harris Import Cy. N.V., Amsterdam. 

Dit middel, dat wij „ter recensie" ontvingen, kan ge
bruikt worden om postzegels zonder gebruik van water van 
de envelop af te halen. Als men het voorzichtig doet en niet 
te weinig vloeistof neemt kan dit inderdaad. De zegel moet 
daarna gedroogd worden net als wanneer deze gewoon 
met water was afgeweekt. Het komt ons voor dat het af
weken van zegels waarbij de envelop niet bewaard behoeft 
te worden toch altijd nog even snel maar beslist veiliger en 
goedkoper in water kan gebeuren dan met dit middel. Wil 
men de envelop onbeschadigd en onbevochtigd bewaren — 
ik denk bijvoorbeeld aan „bijfrankering" achter op een 
eerstedagenvelop — dan is dit middel bruikbaar als men 
het voorzichtig toepast. Doch met stoom of een nat vloeitje 
kan dat ook. Iedereen moet zelf weten wat hij gaat gebrui
ken doch wij houaen het maar bij het gewone schone lei
dingwater. 

FL. 

De Uphilex-discussie gesloten 
Nog altijd is men niet uitgepraat over de Uphilex. Het wel 

en wee van deze nationale tentoonstelling en de in Utrecht 
verleende bekroningen liggen een kleine groep vooraanstaan
de filatelisten na aan het hart. 

Het gevolg daarvan is echter dat de redactie nog iedere 
week reacties en ingezonden stukken bereiken, die bij publi-
katie de beperkte ruimte, die het Maandblad tegenwoordig 
door het budget is toegemeten, verre zouden overschrijden. 

Ofschoon zij de ingezonden artikelen zeer waardeert heeft 
de redactiecommissie om deze reden zeer tot haar leedwezen 
moeten besluiten de discussie rondom de Uphilex gesloten 
te verklaren. 

OPA en OMA 

O p hec'bovengenoemde kantoor is voor u aanweitg een met port belaste zending, die wegens uw 
afwczrgheid tweemaal nset kon worden uitgereikt Het stuk ts afkomstig van 

Het te betalen ponbedrag is f 

ÏU verzoek u di t bedrag te voldoen door op de adreszijde van de aangehechte kaart het vereiste bedrag 
in geldige fran!<een:egels op te plakken en de antwoordkaart binnen S dagen terug te zenden 

(*) Na ontvangst van <Jg kaSï^aal -het porcstuk u normaal met de eerstvolgende postbesteÈting worden 
tsjegezonden ' 

PTT zorgt goed voor ons. Dat weten we allemaal. Hoe
ver haar zorgen wel gaan laat de hierbij afgebeelde pos
tale mededeling zien. PTT brengt aan de kleinzoons in 
uiterst hoffelijke zij het misschien wat afgemeten taal de 
groeten over van wat vergeetachtige grootouders. Een 
accurate PTT zorgt immers ook voor de jongste genera
tie; daar moet ze het straks van hebben. 

Legaat voor het Nederlandsche Roode Kruis 
De onlangs in Den Haag overleden heer C. D. Ricardo 

heeft zijn vermaarde verzameling van postzegels en post
stukken betrekking hebbende op het Rode Kruis bij testa
mentaire beschikking vermaakt aan de Vereniging „Het 
Nederlandsche Roode Kruis". De overledene heeft daarbij 
een voorbehoud gemaakt, namelijk dat het Roode Kruis de 
collectie zal onderhQuden, haar nimmer geheel of ten dele 
zal vervreemden en haar zal aanvullen met nieuwe uitgif
ten. 

Het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis 
heeft met grote erkentelijkheid het legaat aanvaard en is 
thans doende het nieuw verworven bezit te inventariseren 
en de waarde vast te stellen. De heer Ricardo legateerde 
mét de verzameling de stalen brandvrije opbergkast en 
de tot in de perfectie bijgehouden catalogus van de collec
tie. 

Het Roode Kruis, heeft het vaste voornemen de verzame
ling zo goed mogelijk te completeren en er ten profijte 
van de Nederlandse postzegelverzamelaars en andere be
langstellenden een zo goed mogelijk filatelistisch gebruik 
van te maken. 

Het Hoofdbestuur denkt daarbij in de eerste plaats aan 
het eeuwfeest van het Nederlandsche Roode Kruis dat 
medio volgend jaar wordt gevierd en overweegt ter gele
genheid hiervan onder andere een tentoonstelling van deze 
zeldzame en kostbare verzameling te houden. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 , 

postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

Nieuwe zegel b^zondere vluchten 
Dezer dagen is de aangekondigde nieuwe zegel voor bij

zondere vluchten aan de loketten verkrijgbaar gesteld die 
de bekende Kraaizegel heeft vervangen. Datum van uitgifte, 
datum van eerste verkoop en geldigheidsduur van deze 
zegel, die voorzien is van de tekst: Bijzondere vluchten, zijn 
onbepaald. De afbeelding op de zegel stelt een opstijgend 
vliegtuig voor. De kleuren zijn blauw, grijs, groen en paars. 
De ontwerper van de zegel is de Haagse kunstenaar Auke 
de Vries. De waarde is, evenals die van de vervangen Kraai
zegel, 25 cent. 

euZONDEBE VLUCMTtN 
irae^»;!!-

Technische gegevens: 
Beeldgrootte: 
Zegelgrootte: 
Tanding: 
Papier: 
Gomming: 
Vellen van: 

33 X 22 mm 
36 X 25 mm 
14 : 12% 
zonder watermerk 
kuns'tstofgom 
10 X 5 = 50 stuks 

Druktechniek: offset 
Drukker: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichtmg 

N.V., Haarlem 
Deze zegel zal voor het eerst gebruikt worden op de 

jubileum vlucht van de Philips' Fokker Friendship, die op 
24 september van Schiphol vetrekt voor een vijfdaagse post-
vlucht langs zestien landen. 

Nadere bijzonderheden hierover in de rubriek Luchtpost 
op bladzijde 378. 
Europazegels 1966 

Van 26 september tot en met 22 oktober 1966 — of zoveel 
langer als de voorraad strekt — zullen op alle postinrich-
tingen in Nederland de Europazegels 1966 verkrijgbaar zijn. 
Zij worden door PTT uitgegeven in de waarden van 20 cent 
(geel) en 40 cent (blauw) zonder toeslag. Als voorstelling 
voor de Europazegels 1966 is door de postadministraties van 
de landen, aangesloten bij de CEPT (Conférence Européenne 
des Administrations des Postes et des Telecommunications), 
het ontwerp van de Duitse gebroeders Gregor en Joseph 
Bender gekozen. 

De afbeelding toont een zeilend schip met naast het zeil 
de letters CEPT. Als bijzondere tekst is boven in het zegel
beeld het woord „Europa" opgenomen. 

Wegens het uitroepen van de datum 5 mei tot „De dag 
van Europa" heeft de Raad van Europa verzocht de jaar
lijkse emissie van de Europazegels met deze dag te doen 
samenvallen. De CEPT-administraties hebben besloten dit 
voorstel over te nemen. Dit houdt in dat, te beginnen in 
1967, de Europazegels niet meer in september zullen ver
schijnen. 
Technische gegevens: 
Beeldformaat: 22 x 33 mm 

25 X 36 mm 
12% :14 
zonder watermerk 
normaal 
10 X 10 = 100 zegels 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 
N.V., Haarlem 

De zegels blijven voor frankering geldig tot en met 31 de
cember 1967. De hierbijgaande foto werd genomen van het 
g'oedgekeurde ontwerp. 

Zegelfiormaat: 
Tanding: 
Papiersoort: 
Gomming: 
Velindeling: 
Druktechniek: 
Drukker: 

PILATELISTENLOKETTEN 
Ook deze maanf^ zijn verschillende veranderingen van 

openstellingstijden te melden terwijl er een enkel nieuw 
loket is bijgekomen: 
Vlaardingen: openstellingstijd gewijzigd in de tweede woens
dag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur; 
Beverwqk: met ingang van juli zijn de openingstijden op 
de tweede en vierde woensdag van de maand van 18.30 
tot 19.30 uur; 
Papendrecht: voorlopig gevestigd bij wijze van proef gedu
rende zes maanden op de tweede woensdag van de maand 
van 16.00 tot 17.00 uur; 
Tiel: gewijzigde tijden met ingang van juli. Thans de tweede 
en vierde dinsdag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur; 
Delft: ook een uitbreiding en wel met ingang van juli op 
de tweede en derde woensdag van de maand van 16.30 tot 
18.30 uur; 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
25 jaar Middelbaar Onderwüs 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Middel
baar Onderwijs op de Nederlandse Antillen zal de Antilliaan
se Postadministratie op 19 september 1966 een serie van vier 
bijzondere frankeerzegels zonder toeslag uitgeven. De mo
tieven op de zegels, ontworpen door de Antilliaanse kunste
naar Wim C. Dieleman te Willemstad (Curasao), zijn de 
„Artes Liberales". 

nederlandse antillen t nederlandse antillen 

1 9 

mo 
nederlandse antillen ; nederlandse antillen 

Naast de land- en waarde-aanduiding is als bijzondere 
tekst: „1941 - 1966 M.O." opgenomen. 

Kleuren 
geel, blauw, zwart 
lichtgroen, rood, zwart 
geel, blauw, zwart 
lichtgroen, rood, zwart 

Waarden Voorstellingen 
6 cent Gramatica 

10 cent Rhetorica en Dialectica 
20 cent Aritmetica en Geometria 
25 cent Astronomia en Musica 
Technische gegevens: 
Beeldformaat: 30,4 x 24 mm 
Zegelformaat: 33,4 x 27 mm 
Tanding: 13 V4 :12V2 
Papiersoort: Profes offset 
Gomming: Arabische gom 
Velindeling: 10 x 10 = 100 zegels 
Druktechniek: offset 
Drukker: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem 
De prijs van de serie bedraagt ƒ 0,61 in Antilliaanse munt 

en / 1,22 in Nederlandse munt. 
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De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 18 september 
1967; de geldigheidsduur voor de frankering is nog niet be
paald. 

De hierbij gaande foto werd genomen van de goedgekeurde 
ontwerpen waarnaar de zegels zullen worden gemaakt. 

Afwgking Huweigkszegel 
De heer J. A. v. d. Akker te Curagao zond ons ter inzage 

de huwelij kszegel van de Nederlandse Antillen waarbij op 
de borst van de linker parkiet een wit vlekje voorkomt, en 
wel op de eerste zegel van de tweede rij (nr. 11). 

SURINAME 

Gelegenheidss tempel 
Ter gelegenheid van het bezoek aan Suriname van prinses 

Beatrix en prins Claus, werd door de Surinaamse postadmi-
nistratie een gelegenheidsstempel gebruikt dat wij hierbij 
afbeelden. 

In het midden de initialen „b" „c", waarboven het 
woord WELKOM en „PARAMARIBO 2 JULI 1966". Aan 
weerszijden van de initialen een tak van de rode paloeloe 
(Heliconia bihai L.), een in de Surinaamse bossen veel 
voorkomende plant van de familie der Musaceae. 

De beoordeling zegelontwerpen in opspraak 
In „De West" van 17 juni 1966 verscheen een artikel 

overgenomen uit „Kunstenaarskringen" dat wij hier in ver
korte vorm laten volgen. 

„Wij beschikken hier in Suriname over een aantal ont
werpers die zoals bewezen is een goede zegel kunnen 
ontwerpen. Er wordt de laatste tijd nog al wat gezegd over 
de artist in onze gemeenschap. Dikwijls is gebleken dat 
hij niet die „backing" heeft die zijn buitenlandse collega 
wel bezit, hetzij in vakbond, de krant of een instituut die 
voor zijn belangen opkomt. 

En dat is toch wel van belang, want een zegelbeoorde
ling is een internationale kwestie, en het gaat niet om een 
toekenning van (S) f 250,— per ontwerp, hetgeen bij een 
serie van 6 of 7 bedragen oplevert voor de ontwerper van 
(S) ƒ 1.500,— of (S) / 1.750,—. 

Er zijn ook bepaalde dingen die de deelnemers niet he
lemaal duidelijk zijn. Houdt de jury rekening met bepaalde 
factoren die kunnen leiden tot misverstanden, of meent 
zij dat er nooit «sprake kan zijn van „een misverstand"? 

ledere man in de straat heeft het recht op de hoogte te 
zijn van de te vt>lgen procedure, zelfs nog voordat dê  zegel 
op de markt verschijnt. Hij betaalt er immers voor. 

LUCHTPOST 

willtrip maken langs achttien grote steden in zestien 
Europese landen. Met deze 13.613 kilometer lange vlucht, die 
zaterdagmiddag 24 september in Eindhoven begint, zullen 
poststukken worden vervoerd, die kort tevoren bij Philips 
en op het postkantoor te Eindhoven zijn aangeboden. Aan 
boord van het toestel zullen zich bovendien boodschappen 
bevinden van ir. F. J. Philips, bestemd voor het personeel 
van de Philipsorganisaties in de landen, waar de Friendship 
zal neerstrijken. 

De steden waar het Philips' vliegtuig zal landen om de 
post te deponeren zijn Amsterdam en Brussel (24 september), 
Oslo, Helsinki, Stockholm, Kopenhagen en Hamburg (25 sep
tember). Wenen, Zürich, Milaan en Rome (26 september), 
Athene, Barcelona en Madrid (27 september), Lissabon, 
Parijs, en Dublin (28 september) en Londen (29 september). 

De gehele tocht duurt 36 vlieguren. Met de vlucht worden 
niet alleen poststukken meegenomen voor de aan te vliegen 
landen, maar ook voor alle andere landen ter wereld. De 
post daarvoor zal gelost worden in de genoemde Europese 
steden van waaruit internationale vlieglijndiensiten voor ver
der transport zorgdragen. 

De vlucht mag worden beschouwd als een postaal evene
ment van internationale allure. Het is nog maar zelden 
voorgekomen, dat officiële postverzending plaats had met 
een particulier vliegtuig. 

Het ligt in de bedoeling dat vooral vele prentbriefkaarten 
van het Evoluon te Eindhoven deel zullen uitmaken van de 
poststukken, die met deze jubileum vlucht worden vervoerd. 
Daartoe zullen deze in grote getale onder de tienduizenden 
Philipsemployés in Nederland worden verspreid. 

Op 1 april 1966 opende de SAS zijn diensten per DC-8 van 
Stockholm en Kopenhagen op Amsterdam. Post is onder 
andere bekend van Kopenhagen-Amsterdam en Amsterdam-
Stockholm, uiteraard zonder speciale stempels. Een deel van 
de post van Amsterdam naar Parijs vervoerd op de eerste 
vlucht van Air France met een Caravelle eveneens op 1 april 
draagt een privéstempel. 

Tijdens de herdenking van tien jaar Interphil in Lever
kusen is op 15 mei een speciale postdepêche verzonden van 
de tentoonstelling via Düsseldorf naar Amsterdam. Deze post 
draagt een blauw maatschappijstempel met als tekst: 1956 
INTERPHIL 1966/Luftpostabteilung/mit KLM-FLUG KL-308/ 
Düsseldorf-Amsterdam, terwijl de post bij aankomst te Am
sterdam op 16 mei is afgestempeld. 

Bij de indienststelling van de DC-9 is op verschillende 
trajecten post verzonden. Van de vlucht KL 277 van Amster
dam naar Wenen en Boedapest op 30 mei zijn de volgende 
stukken bekend: Amsterdam-Wenen (aankomststempel 31.5), 
Amsterdam-Boedapest (aankomststempel 1.6), Boedapest-
Amsterdam (aankomststempel 30.5). Dit laatste stuk draagt 
nog een tweeregelig rood Hongaars stempel dat op de uit
gestelde vlucht duidt, die oorspronkelijk 25 april had moeten 
plaats vinden. De meeste Nederlandse stukken dragen een 
privéstempel. 

Van de vlucht KL 573 per DC-9 van Amsterdam via Brussel 
naar Tunis en Tripolis op 31 mei zijn de volgende stukken 
bekend: Amsterdam-Tripolis (aankomststempel 31.5), Amster
dam-Tunis (aankomststempel 31.5), en de retourstukken 
Tunis-Amsterdam (aankomststempel 1 6) en Tripolis-Amster
dam (aankomststempel 1.6). De vlucht KL 401 met de DC-9 
naar Parijs op 2 juni levert slechts het stuk Amsterdam-
Parijs op (aankomststempel 2.6). 

Vlucht KL 545 eveneens op 2 juni Amsterdam-Wenen-Istan-
bcel-Cairo bracht de volgende stukken: Amsterdam-Istanboel 
(aankomststempel 2.6), Amsterdam-Cairo (aankomststempel 
2.6). — Een deel van de Nederlandse stukken is voorzien van 
een privéstempel. Bij de retourvlucht yan KL 545 van Cairo 
naar Amsterdam zijn de stukken voorzien van een maat-
schappij(?)-stempel in paars: vierkant met afgeronde hoeken 
en tekst: KL 546/FIRST D C - 9 FLIGHT/June 3rd 1966/Cairo-
Istanbul-Vienna/AMSTERDAM (aankomststempel 3.6). — 
Istanboel-Amsterdam zonder speciaal stempel, aankomst
stempel eveneens 3.6. 

Rubriekredacteur: R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

X e d e r l a n d : 

Philipsvliegtuig maakt jubileumpostvlucht 
De Fokker Friendship PH-LIP van Philips zal in het kader 

van de feesten rond het 75-jarig bestaan van de onderne
ming in de tweede helft van september een jubileumgood-
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Voorts is bekend trajectpost uit Oostenrijk met officieel 
speciaal stempel Wenen-Istanboel op 2.6 (aankomststempel 
2.6, volgens de „Austria-Philatelist" zijn 3289 stuks ver
zonden; Wenen-Cairo 3861 stuks (post nog niet retour ont
vangen) en Wenen-Amsterdam 4265 stuks, (aankomststem
pel 3.6) allen stukken voorzien van het speciale stempel in 
het type als gebruikt voor Wenen-Amsterdam (afbeelding). 

Enige dagen later opende de Oostenrijkse luchtvaartmaat
schappij AUA haar dienst Innsbruck-Amsterdam waarbij de 
post (5960 stuks) voorzien werd van een speciaal stempel (af
beelding) en een aankomststempel van 6.6. 

Tot slot van de DC-9 oi>eningsvluchten werd post verzon
den op 6 juni met de KL 211 van Amsterdam naar Bremen 
en Hamburg. 

Op 24 mei werd Port of Spain voor het eerst aan
gedaan op vlucht KL 773 Amsterdam-Frankfort-Zürich-
Lissabon-Port of Spain-Caracas-Curagao-Panama City. Een 
deel van de post draagt een privéstempel. Trajectpost 
Panama-Port of Spain is bekend. Vertrekstempel 24.5, aan
komststempel 25.5. De post uit Venezuela draagt een violet 
maatschappijstempel met de oorspronkelijke datum van 
6 april in de tekst. De vlucht is eerst uitgesteld tot 18 mei en 
later tot 24 mei. 

De post van Venezuela is echter afgestempeld op 18 mei 
zodat het maar de vraag is of deze post inderdaad met de 
eerste KLM-vlucht Caracas-Port of Spain is verzonden, 
temeer daar een aankomststempel op de stukken niet voor
komt. Het speciaal KLM-stempel is vrij slecht overgekomen, 
zodat ik volsta met de tekst hiervan op te geven: CARACAS
PORT OF SPAIN 6 ABRIL 1966 1° VUELO DC-8/kroon/KLM. 

Nederlandse Antillen: 
In aansluiting op bovenstaande gegevens kan worden 

gemeld dat er ook post van Curagao naar Port of Spain 
bekend is. Mijns inziens hier ook met de foutieve datum-
aanduiding van 18.5 in het speciale maatschappijstempel. Dit 
is in rood afgedrukt (afbeelding). Aankomststempel 26 mei. 

Op 24 april opende de Lufthansa haar dienst van Keulen/ 
Bonn naar Montreal en San Francisco. De post werd voorzien 
van een speciaal stempel in het geijkte motief. 

Oost-Duitsl,and: 
De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot opende haar 

dienst Berlijn-Kiev op 1 juni, waarbij de post voorzien werd 
van een speciaal stempel in paars: rechthoek met tekst 
BERLIN-KIEV/AEROFLOT/1 Juni 1966. 

Gibraltar: 
Het gebruik van „luchtkussen-vaartuigen" komt steeds 

meer in zwang. Op 28 april jl. opende men een dienst Gibral
tar-Tanger waarbij de post werd voorzien van een speciaal 
rood maatschappijstempel: FIRST HYDROFOIL/SERVICE/ 
GIBRALTAR-TANGIER/28th April 1966. 

Verenigde Staten: 
De PANAM dringt steeds verder in Afrika door. In februari 

1966 opende deze maatschappij haar rechtstreekse dienst New 
York-Entebbe (Oeganda) waarbij een speciaal poststempel in 
gebruik was. Het bekende Amerikaanse landkaartmotief, 
in verschillende kleuren voor New York-stad, New York-
luchthaven en voor het hoofdkwartier van de Verenigde 
Naties. 

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

Nederland 
Algemeen is nu blijkbaar ook verkrijgbaar de briefkaart 

van 12 + 12 cent groenblauw. 
Duitsland (West-) 

Briefkaarten met illustraties. 20 pfg, Lorch-Hessen, groen. 
Series 24, 25 en 26, ieder met acht verschillende afbeeldin
gen. Oplagen respectievelijk 20.000, 40.000 en 20.000 van 
iedere afbeelding. 
Duitsland (Berlijn) 

Privé-envelop 20 pfg, Lorch-Hessen, bruin met 15 pfg, 
Berlin-Tegel, groen met luminescerende strook naast de 
waardestempel. Grijs luchtpostetiket. Links twee verkeers
vliegtuigen met de tekst: Berlin-Paris 1926-1966 en Erstes 
Pool-Abkommen/Lignes Aériennes Farman/Deutsche Luft
hansa. Links aan de rand van onderen naar boven: lAPC-
Luftpost-Salon. 
Israël 

Envelop 0.15, springend hert, olijfkleurig alsmede brief
kaart 0.10, .springend hert, rood. / 
Joegoslavië / 

Envelop 0,30, Litostroj. oranje. Wit papier, van binnen 
lichtblauw, 150 x 107 mm. Briefkaart 20 d en na de her
waardering van de munt geheel idem met 0,20,, stuw Ja -
blanitza, groenblauw. 
Polen 

Herdenkingsbriefkaarten. 40(60) gr. Stadszegel van Szcze
cin, geelbruin. Postzegeltentoonstelling Szczecin. Ontwerp 
J. Desselbergen; 40(60) gr, negen eeuwen Grudziadz, rood 
en grijs, ontwerp H. Matuszew^ska; 40(60) gr, honderdste 
herdenking van de geboorte van de schrijver Pszerwa-
Tetmajer. Ontwerp St. Malicki; 40(60) gr, raadhuis van 
Czechanow (negenhonderd jaar herdenking), zwart en 
bruingeel. Ontwerp T. Michaluk; 40(60) gr, derde land
dag van de Poolse verpleegstersvereniging 1966. Ontwerp 
H. Matszewska. 

De briefkaart, waardestempel, afbeelding en belettering 
is steeds het ontwerp van één Poolse graficus. 
Sovjet-Unie 

Luchtpostenvelop 6(7) kop, toren van Kremlin, oranje. 
225 jaar van Petropavlovsk naar Kamtsjatka. Drukmerk 
29.7.1965. Enveloppen voor het binnenland 4(5) kop, ver
schillende kleuren met afbeeldingen: 10 jan. De com
ponist Wasily Sergejewitsch Kalinikov; 18 jan. De kunst
schilder P. P. Kontsjalovsky; 27 jan. XXIIIde Congres van 
de Communistische Partij; 27 jan. De fysicus L. I. Lebedjev; 
3 febr. De dichter Mussa Dschalil; 11 maart. Tweede win-
terspartakiade (ijshockey); 18 maart. Idem (skilopen); 
8 april. Spoetnik. Envelop voor het buitenland 16(17) kop, 
donkerrood met reclametekst in Russisch en Engels: Travel 
via USSR means Comfort, Economy, Speed! (10 april 1965). 
Tanzania 

Envelop 30 c, hand met toorts, donkerblauw, 150 x 90 mm. 
Briefkaart 15 c, groep soldaten, bruin. 
Tsjechoslowaküe 

Herinneringsenvelop 60 h, Burcht in Praag naar aanlei
ding van de jeugdpostzegeltentoonstelling 1-12 juni 1966, 
blauw. 215 X 110 mm. Pigeongram (Postduivenpost) 60 h, 
Brno, rood. Feest van vrede en vriendschap, 8 mei 1966, 
130 X 55 mm. 
Zuidwest-Afrika 

Briefkaart iVa c, ruiterstandbeeld, zwartbruin. Voorzijde 
nu witglanzend papier. 

AEROGRAMMEN 
Afghanistan 

6 a, rood en groen, tekst alleen Engels. 
Bahama-eilanden 

8 d, koningin Elizabeth II met zeilschip, yachting, lila-
rood, olijfgroen en blauw. 
Israël 

0,30, gevleugelde veer, olijf en 0,40 lichtbruin. 

Augustas 1966 3 7 9 



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

MACHINESTEMPELS 
Sinds ongeveer 8 december 1965 wordt op het postkantoor 

Utrecht-Station in één der stempelmachines een datum
stempel Utrecht (zonder de toevoeging Station) gebruikt, 
speciaal voor stukken afkomstig uit de (gedeelten der) brie
venbussen, waarin de post bestemd voor Utrecht moet worden 
gepost. Naast deze datumstempel zagen wij links de vlag: 
„Is uw adres niet juist en volledig vermeld / licht dan af
zender in". 

Van de te Nijmegen gebruikte en in het vorige nummer 
gemelde stempelvlag geven wij hierbij nog een afbeelding, 
evenals van een te 's-Gravenhage van 15 juli tot en met 
15 augustus 1966 gebruikte stempelvlag ter gelegenheid van 
de Vermeer-tentoonstelling in het Mauritshuis aldaar. 

IN HET L ICHT 
VAN VERMEER 
MAURITSHUIS 

27 JUNI - 5SE'='T 

60UÜEN VIERDAAGSE Q i ^ ^ ^ < « l 
K.N.B.v.L.0. 

NIJMEGEN 26-29 JULI 
1 VII 8 J 

, 1966 ^ 
TYPENRADERSTEMPELS 
1.12.1965 

25.5.1966 
1.6.1966 

16.6.1966 
20.6.1966 

1.7.1966 

1.7.1966 
18.7.1966 
1.8.1966 

1.9.1966 

Gevestigd: postagentschap Weert-Budel-
Legerplaats; 
Gevestigd: bij postkantoor Arnhem-Lange Wal; 
Poststation Haalderen werd omgezet in een post
agentschap; 
Hulppostkantoor Oene werd postagentschap; 
Hulppostkantoor Schin op Geul werd postagent
schap; 
Poststation Hemmen werd opgeheven. Wij danken 
mr. G. A. F. Baron van Lynden te Hemmen voor 
een stempelafdruk van de laatste dag van het be
staan van dit kantoor. 
Gevestigd: postagentschap Swifterbant; 
Gevestigd: postagentschap Groesbeek-Bredeweg; 
Gevestigd: postagentschappen IJmuiden-Canopus-
plein en Wekerom; 
Hulppostkantoor Roordahuizum wordt omgezet in 
een postagentschap. 

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

NIEUWE UITGIFTEN 
De maand juli bracht ons drie nieuwe zegels met de 

volgende onderwerpen: 
EUROCHEMIE - 6 Frank. Een door de Etablissementen 
Malvaux gestileerd onderwerp dat deze maal door zijn een
voud als een geslaagde samenstelling kan worden be
schouwd, ofschoon het in de gecombineerde diepdruk-
heliogravure werd uitgevoerd. De gravure voor de diep
druk werd door C. Schotte verzorgd. 

De zegel beeldt de Europese samenwerking uit in de 
Eurochemic-fabriek te Mol, een internationale vennootschap 
met de wederverwerking van bestraalde reactorbrandstof 
als doel. 

De oplage van de zegel werd vastgelegd op 2,5 miljoen 
exemplaren en een voorverkoop op 9 en 10 juli werd gehou
den te Mol. 
K E K U L É - 3 Frank. Professor Kékulé, een Duitse schei
kundige ontdekte in 1865 de naar hem genoemde benzeen
formule ten tijde van zijn professoraat aan de Universiteit 
van Gent. 

De zegel te zijner ere uitgegeven werd uitgevoerd in het 
gecombineerde diepdruk-heliogravure-procedé naar een sa
menstelling van de Etablissementen Malvaux. J. de Bast 
verzorgde de gravure. 

Met een ietwat lichtere achtergrond zou deze zegel meer 
tot zijn recht zijn gekomen. 

Als oplage werd 10,5 miljoen aangegeven. Met 11 juli 
als uitgiftedag kon met een voorverkoop gerekend worden 
op 9 en 10 juli te Antwerpen en te Vielsalm. 

WERELDCONGRES VAN DE IPTT - 3 Frank 
Ter gelegenheid van het negentiende wereldcongres 

van de 2,2 miljoen leden tellende Internationale van het 
personeel der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, dat van 
U tot 15 juli te Brussel werd gehouden, werd zoals de 
officiële folder mededeelt, de zegel „Dag van de Postzegel" 
1966 van een opdruk voorzien. 

Filatelistisch gezien is dit nochtans een foutieve aankon
diging, daar bij nadere beschouwing blijkt dat men met 
een gans nieuwe druk te doen heeft. Inderdaad heeft men op 
de plaats waar het symbool van de IPTT voorkomt een 
driehoek blank gelaten in de originele tekening, zodat de 
meridianen van de afgebeelde wereldbol als witte lijnen te 
voorschijn komen. Bij wat wij filatelisten als opdruk betite
len zouden deze meridianen onmogelijk wit zijn. De zegel 
maakte zijn verschijning op 11 juli en kreeg een oplage van 
10,5 miljoen exemplaren. 

i i i » » » t g i n m n n i » 

BELGipi-BELGlf; 

FOSt^ORESCEREND PAPIER 
Zoals al vroeger gemeld, zal een aanvang gemaakt wor

den met het drukken op fosforescerend papier van de 2, 
3 en 6 Frank waarden uit de reeks „Koninklijke beeltenis". 
De verkoop en het gebruik dezer zegels zal in de post
kantoren der gewesten Brussel en Leuven beginnen en ge
leidelijk over gans het rijk verspreid worden. 

BROCHURE 
Onder de titel „Historisch overzicht van de pers en de 

grafische kunst door de postzegel heen gezien" verschijnt 
een tweede geïllustreerde brochure uitgegeven door de 
V.Z.W. „Pro-Post". De eerste brochure verscheen onder 
de titel „Historische en filatelistische studie Leopold I". 

Deze brochure kan worden aangeschaft door storting van 
20 Frank op P.C.R. nr. 312.32 van de V.Z.W. „Pro-Post", 
Keizer Karellaan 296, Brussel 8. 

OPO 
OOMMEMOBATIVE 
COVER 
BRITISH BIRDS 
PICTORIAL ISStTE 

BRIEF UIT LONDEN 

Het belangrijkste nieuws van de vorige maand was ongetwijfeld 
de promotie van de Minister van Postzaken, the Rt. Hon. Anthony 
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Wedgwood Benn tot Minister van Economische Zaken, als op
volger van de afgetreden Mr. Frank Cousins die het met de politiek 
van de eerste minister met eens was. Als Minister van Postzaken 
treedt thans op de 54-iarige Mr Edward Short, de vroegere „chief 
whip", een verantwoordelijke functionaris in het Lagerhuis, die 
ervoor moet zorgen dat er voldoende kamerleden aanwezig zijn 
wanneer er over belangrijke zaken gestemd moet worden. 

Anthony Wedgwood Benn heeft in zijn loopbaan als „Postmaster 
General" (algemeen Postmeester) een bijzonder stempel op zijn 
ministerie gedrukt Hij heeft het uitgiftebeleid grondig gewijzigd en 
nieuwe wegen aangegeven, die voor de toekomst ongetwijfeld een 
grondige herziening van de Britse postzegelemissies als gevolg 
zullen hebben. Zijn verlaten van deze functie wordt ook door de 
filatelisten hier betreurd, iets wat vele van zijn voorgangers nimmer 
hebben kunnen bereiken. 

Tijdens de „Sipex" in Washington werd 
voor de eerste keer getoond — en wel in de 
Erehof — een totnogtoe onbekende strip van 
zes stuks van de 12Va cent Victoria van Canada 
met horizontaal ontbrekende perforatie. Af
stempeling „H" tussen de balken betekent, 
dat deze zegels verzonden werden uit Halifax, 
Nova Scotia in Canada, waarschijnlijk op een 
pakket gerechtsdocumenten naar Engeland. 

De Britse commissaris-generaal voor de in 
1966 te houden internationale tentoonstelling 
te Amsterdam, de „Amphilex", is Mr. A. Cyril 
Andrews van de bekende Londense postzegel-
handel en -uitgeverij Stanley Gibbons Ltd., 
391 Strand, Londen W.C.2. 

De oproep voor ontwerpen voor de Kerst
zegels van 3d. aan de schooljeugd heeft 4.484 
ontwerpen opgeleverd. Deze zegels zullen — 
zoals reeds eerder gemeld — op i december 
aanstaande uitkomen. 

Ter gelegenheid van de opening van het 
nieuwe veilinglokaal van Stanley Gibbons 
Auctions op de hoek van Drury Lane en Rus
sell Street wordt aldaar op 6 en 7 september 
een tentoonstelling gehouden van postzegel-
ontwerpen sinds 1945. In deze i>eriode is de 
ontwikkeling van de Britse postzegels van 
„klassieke" ontwerpen tot de huidige moderne 
onderwerpen ontstaan. 

De beeltenis van koningin Elizabeth voor 
de komende algemene gebruiksserie zal ver
vaardigd worden door de fotograaf John Hed-
gecoe, wiens portret dat van de bekende foto
grafe Dorothy Wilding zal vervangen. 

Het postkantoor van Manama, een sj eikdom 
aan de Arabische Golf, heeft nu ook eigen 
postzegels uitgegeven. De zegels zijn die van 
Ajman met overdruk. Voor een staatje in dit 
gebied is het opmerkelijk dat de zegels uit
sluitend voor postaal gebruik verkocht wor
den aan het postkantoor terwijl er geen filatelistische ver
koop en dus ook geen filatelistisch bureau komt. Voorwaar 
een zeer sympathieke beslissing in deze streken, waar de bij
zondere emissies vrijwel wekelijks verschijnen. 

Londen, 1 augustus 1966. Christian Houston AIJP. 

POST UIT PARUS 

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

Herhaaldelijk ontvang ik aanvragen om inlichtingen, waarbij 
geen postzegel voor antwoord is gevoegd. 
De lezers van deze rubriek wordt nogmaals dringend ver
zocht bij hun aanvrage om inlichtingen een postzegel voor 
antwoord in te sluiten. 

Filatelistenloket in Straatsburg 
Evenals Parijs, Lyon en Marseille, heeft nu ook Straats

burg zijn filatelistenloket, waar men behalve de in koers 
zijnde Franse zegels ook de zegels van de Raad van Europa, 
de UNESCO benevens de gebruikszegels van Reunion, An
dorra, Algerije en Monaco kan kopen. 

Vakantiewenken 
De Franse F & T heeft het publiek een aantal praktische 

vakantiewenken gegeven, die zo nuttig zijn dat ze ook buiten 
de vakantieperiode niet vergeten mogen worden. De voor
naamste daarvan zijn: 
1. Laat' uw correspondenten tijdig weten, dat u tijdelijk op 

een ander adres verblijft. 
2. Als uw tijdelijke verblijfplaats ver van een voor de brie

venbesteller gemakkelijk bereikbare plaats ligt (cam
pings!) laat uw correspondentie dan Poste Restante sturen. 

3. Houd de besteller onderweg niet op met vragen — ande
ren wachten ook op hun correspondentie. 

4. Ga niet op de spitsuren in de rij staan voor het postzegel
loket als u de zegels via de automaten kunt betrekken 
— deze staan 24 uur per dag te uwer beschikking. 

5. Informeer in het buitenland naar het juiste frankeerta-
rief voor uw kaart of brief naar huis! Een grote prent-
briefkaart (zogenaamde panoramakaart, groter dan 
10,7 X 15 cm) en prentbriefkaarten die opgeplakte ver
sieringen hebben vallen onder het briefporto. 

Augustus 1966 3 8 1 



Het niet opvolgen van deze raadgevingen kan voor de 
verzamelaars van straf portzegels wellicht aantrekkelijk 
zijn, voor een snelle gang van zaken bij de internationale 
correspondentie is het beslist niet bevorderlijk. 

Filatelistencongres te Niort 
Op 29 en 30 mei 1966 werd te Niort het negenendertigste 

congres van de Franse bond van filatelistenverenigingen 
gehouden. Dit jaarlijkse congres is een belangrijke gebeur
tenis in het Franse filatelistische leven. Er is een grote na
tionale tentoonstelling en er worden zeer belangrijke be
sprekingen op filatelistisch gebied gehouden. 

Het aantal aangesloten verenigingen bedraagt 392 met in 
totaal 41.424 leden; er zijn over het geheel ruim 100 
jeugdsecties in Frankrijk die tezamen meer dan 4000 leden 
tellen. Het jaarlijkse congres stelt onder andere de Dag 
van de Postzegel vast (11 maart 1967) die in Frankrijk ook 
met een speciaal zegel wordt herdacht. Verder looft het 
een jaarlijkse medaille voor filatelistische verdienste uit 
enzovoort. 

Op het te Niort gehouden congres deelde een vertegen
woordiger van de Franse P & T mede dat het jaarlijkse 
opinie-onderzoek, dat men hier pleegt te houden, in 1967 
geheel aan de filatelie zal zijn gewijd. 

Hierbij een afbeelding van de Niort-zegel met het 
Eerstedagstempel van dit filatelistisch congres. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur. 

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

De reizende postzegeltentoonstelling der Verenigde Naties in 
Europa 

Onder het motto „VN-postzegels, boodschappers van de 
wereldvrede en internationale samenwerking", zal tussen 
16 augustus en 10 november 1966 een reizende VN-postzegel-
tentoonstelling een bezoek brengen aan de volken en regerin
gen van de Europese landen. Op 13 en 14 oktober is de ten
toonstelling in Amsterdam. 

De postzegels die worden tentoongesteld zijn uitgegeven 
door de postadministratie der Verenigde Naties, die in 1950 
door de Algemene Vergadering van de VN werd ingesteld. 
De zegels geven een beeld van de activiteiten van de VN. De 
ontwerpers van de zegels werden bij hun werk geïnspireerd 
door de volgende principes van het Handvest: Verdraagzaam
heid, economische en sociale vooruitgang, internationale 
samenwerking en veiligheid. 

Het speciale karakter van deze postzegels — voor de eerste 
maal in de geschiedenis uitgegeven door een internationale 
organisatie — en de universele idealen die zij verkondigen 
maken deze in het bijzonder interessant voor verzamelaars. 

De tentoonstelling is ondergebracht in een voertuig van 
tien ton (14 meter lang, 2V2 meter breed en 3,75 meter hoog), 
speciaal toegerust en versierd door leerlingen van de kunst
academie in Geneve. 

Op de zijkanten van het voertuig, naast het embleem van 
de Verenigde Naties, zijn de vlaggen geschilderd van de 
landen, die worden bezocht en bij iedere vlag staan in de 
betrokken nationale taal de woorden „Reizende postzegel
tentoonstelling van de Verenigde Naties in Europa". 

De autoriteiten hebben toestemming verleend voor het 
bezoek van de tentoonstelling, die ongetwijfeld grote belang

stelling zal trekken van het publiek en uit filatelistische 
kringen. 

De reisroute van de tentoonstelling bestrijkt ongeveer 
12.000 kilometer. De expositie zal de volgende steden in acht
tien landen bezoeken: Geneve, Belgrado, Sofia, Boekarest, 
Boedapest, Krakau, Warschau, Praag, Wenen, München, 
Hannover, Hamburg, Stockholm, Helsinki, Oslo, Göteborg, 
Kopenhagen, Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen, Luxem
burg, Straatsburg, Milaan en Turijn. 

Als draagster van een boodschap die de volken aanspreekt 
zal de tentoonstelling worden verwelkomd door de plaatse
lijke autoriteiten en verenigingen die manifestaties zullen 
organiseren ter gelegenheid van dit bezoek. 

Op 12 en 13 oktober in Amsterdam 

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

Vyf jare Republiekseëls 
Noudat die Republiekfees, met sy musiekkonserte, bal-

lette, kinderuitvoerings, optogte, blomme-uitstalling, sport, 
militêre parade en vuurwerk verby is, kan mens weer 'n 
slaggie rustig agteroor sit en sake in oogskou neem. In ver-
gelyking met hoe dit in party ander dele van die wereld 
toegaan, het dit op posseëlgebied gedurende hierdie eerste 
vyf jare van die Republiek maar rustig en beheers verloop. 
Selfs 'n skoolkind kon die nuwe uitgiftes van seëls sonder 
besonder veel moeite byhou. Die gebruikstel, wat op 31 
Mei 1961 verskyn het, is nog altyd in omloop. Dit bestaan 
uit dertien seëls; ons is nie bygelowig nie. Daar was slegs 
elf herinneringsuitgiftes in daardie vyf jaar, waarvan geen 
een hoer as 12'/2C is nie. 

Maar dit is nie moeilik om die lewe ingewikkeld te maak 
as mens nou daarvoor lus voel nie. 'n Eerste stap in hier
die rigting is 'n versameling van die verskillende silinders. 
Tog val ook dit nog wel weer mee. Die hoer waardes het 
net een keer verander. Die grootste verskille kom na
tuurlik in die laer waardes, veral die Ic en 2V2C seëls. Die 
oplaag van hierdie seëls loop dikwels in miljoene veile. Tog 
was daar net vyf silinderveranderings vir elkeen van 
hierdie waardes. Gemiddeld dus een per jaar. 

Nog 'n stap verder is die verskillende drukke van die
selfde silinder, wat mens aan die velnommers kan sien, 
watermerkpapier, gom en kleurverskille. 

Van elke paneel van elke nuwe druk wordt outomaties 
honderd veile deur die staatsdrukkery aan die Philatelie-
Kantoor in Pretoria gestuur. So'n pak word nie spesiaal uit-
gesoek nie, maar 'n willekeurige een word uit die stapels 
geneem. Daar word cok so'n pak gestuur wanneer daar 
'n belangrike verskil voorkom in die gebruikte papier of 
kleur. Van herinneringseëls word altyd 'n baie groter aan
tal gestuur, omdat die vraag na hierdie seëls altyd aan-
sienlik uitgebreider is. Die Philatelie-Kantoor bestel dan 
meer na gelang die aanvraag is. 

Hieruit blyk dus dat die Kantoor van alle gewone uit
giftes en belangrike veranderings daarin, 'n voorraad kry. 
Bowendien meld die Kantoor onmiddellik die aankoms-
van 'n nuwe pak seëlvelle aan die „S.A. Philatelist", sodat 
'n volledige verslag gepubliseer kan word. 
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Behalve met herinneringseëls, waar dit gewoonlik drie 
maande is, kan egter nie vooraf bepaal word nie hoe lang 
'n uitgifte verkrygbaar sal bly. Ook kan nooit vooraf gesê 
word of so'n druk skaars gaan word of niet. 'n Sekere druk 
kan soms vir net 'n kort tydjie gebruik word met die 
Ic seël silinders 110/86 (November 1964), toe 'n silinder 
gebreek het en die seëls maar net een maand in omloop 
was. 'n Silinderblokkie van hierdie seëls kos vandag R 1 ! 
'n Ander voorbeeld is die seëls met omgekeerde watermerk, 
namelik die Ic-silinders S33-S13, en die Rooikruis 2V2C. 

Tog bly sulke voorvalle 'n uitsondering. Elkeen wat die 
nuwe seëls en drukke wil hê, kan 'n reeling tref met die 
Philatelistiese Kantoor. Hoewel dit soms 'n tydjie kan 
duur voordat mens sy seëls ontvang, omdat die aanvraag 
soms baie groot is, is die amptenare by hierdie Kantoor 
lofwaardig noukeurig en uiteindelik kom alles aan wat jy 
bestel het of waarvoor jy ingeteken het. 

Besondere stempels 
Hierby afbeeldings van enkele spesiale posstempels op 

1 Junie in gebruik gekom. Zie Julinummer. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

MEDEDELING VAN DE VEREIN FÜR 
BRIEFMARKENKUNDE 

Het Bendsinformatiebureau ontving van de Verein für 
Briefmarkenkunde te Marburg aan de Lahn een op 17 juni 
1966 gedateerde brief van de volgende inhoud: 

„Von einer Firma in Amsterdam erhielten wir eine an 
den Verein gerichtete Nachnahmesendung 22,50 hfl = 
24,88 DM, die durch ein Versehen — es wurde eine Nach
nahmesendung des Philatelistischen Dienstes der PTT 
erwartet — eingelöst wurde. 

Die Sendung erhält drei Tüten, zwei davon zugeklebt, 
sodass man den Inhalt nicht feststellen kann. In den dritten 
Tüte sind einige Marken von Indonesien, einige Marken 
der Kanalinsel „Lundy" und eine gestempelter ICEM-
Block Hollands. Es ist keine Rechnung, kein Anschreiben 
und kein Verzeichnis beigefügt." (Van een firma in Am
sterdam ontvingen wij een aan de vereniging geadresseer
de rembourszending ad ƒ 22,50 = 24,88 DM die bij vergis
sing — er werd een rembourszending van de Filatelistische 
Dienst der (Nederlandse) Posterijen verwacht — tegen be
taling werd aangenomen. 

De zending bevat drie zakjes; twee daarvan zijn dicht
geplakt zodat men zich van de inhoud niet kan verge
wissen. In het derde zakje zitten enige postzegels van In
donesië, enige zegels van het Kanaaleiland ,,Lundy" 
en een gestempeld ICEM-strookje. Een rekening, profor-
mafactuur of inhoudsopgave werd niet aangetroffen.) 

Het blijkt dat de hierboven bedoelde firma zich noemt: 
„Bureau Liquidatie Postzegelbezit (B.L.P.); adres; Post
bus 8131, Amsterdam W.2. 

(Zie ook het maartnummer van het Maandblad, blad
zijde 128; Redactie). 

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. 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

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

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge-

Izonden aan het hoofd van de keuringsdienst: mr. G. W. A. de 
Iveer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage-l. 

IRUILADRESSEN 
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 

Ikunnen zich voor regelmatige toezending opgeven bij het 
Isecretariaat. 

0,50 
0,35 
2,50 

ƒ 13,50 

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

Schriftelijke aanvragen voor het lenen van boeken uit
sluitend te richten aan de Gelderse Bibliotheek, Mariënburg-
straat 12, Arnhem. De catalogus van de Bondsbiliotheek wordt 
toegezonden na overmaking van ƒ 1,25 op postrekening 
90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek. 
Bij de beheerder verkrijgbare uitgaven: 
Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie 1958 ƒ 1,50 
Bondstandingmeter ƒ 0,25 

per 10 ƒ 2,— 
per 50 ƒ 7,50 
per 100 ƒ 12,— 
per 250 ƒ 25,— 

Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) ƒ 1,50 
per 10 ƒ 12,50 

Costerus, Klapper op de Nederlandse tijdschriften 
(1940) ƒ 
Reus, De éénkleurige portzegel van Nederland . . . . ƒ 

per 10 ƒ 
Vademecum van de Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen, losbladig in band met supple
ment 1966 
J. F. Cley, Standaardwerk over de postzegels van 
Nederland, Emissie 1864 ƒ 11,— 

Dit laatste werk is ook te verkrijgen bij de Gelderse Bi
bliotheek, afgehaald tegen de prijs van ƒ 10,—. Alle overige 
uitgaven zijn niet bij de Gelderse Bibliotheek maar uitslui
tend bij de beheerder verkrijgbaar. Zij worden toegezonden 
na overmaking van het verschuldigde bedrag op postreke
ning 85 34 66 ten name van de Beheerder Bibliotheek Ne
derlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen te Arnhem. 

Het beknopt Handboek deel I, Koningin Hangend Haar, 
en de Handleiding voor het herkennen van vervalsingen 
zijn uitverkocht. 

MEDEDELINGEN 
Diefstal te Gouda 

Op verzoek van de waarnemend commissaris van politie 
te Gouda delen wij het volgende mede: 

In de nacht van 27 op 28 juli 1966 werd bij een inbraak 
bij de postzegelhandel J. G. J. van der Kind te Gouda ont
vreemd een donkerblauw insteekboek, model L 30, met zeven
tien insteekbladen voorzien van Nederlandse postzegels uit 
de periode 1899-1940. Het zijn voornamelijk volledige series 
weldadigheidszegels en bijzondere uitgiften, in de catalogus 
van de NVPH vermeld itussen de nummer 50 en 378. De 
series komen voor postfris, ongebruikt met plakker en ge
bruikt. Ook zijn er losse waarden gewone frankeerzegels 
ongestempeld. 

Bij aantreffen wordt men verzocht zich in verbinding 
te stellen met de recherche te Gouda, telefoon (01820) 38 00, 
toestel 434 of met de plaatselijke politie. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het verenigingsnieuws dient, te
zamen met de mutatie-strookjes en de staat van 
mutaties voor de komende maand , in he t bez i t 
te z^n van de administrateur u i t er lük op de 
volgende data 

septembernummer 18 augustus 1966 
oktobernummer 22 september 1966 
novembernummer 20 oktober 1966 
decembernummer 17 november 1966 

H H Secretarissen en leden-administrateurs 
wordt dringend verzocht zich s t r ik t aan deze 
data te houden 

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

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Sccr D Huiting, Parkflat 
't Veldhuijs, Flat 202, Bosweg, Ha t t em Tel (05206) 
23 39 Ledenadm J G T h Wind, Celcbesstraat 33, 
Vlaardingen Tel (01898) 34 26 

Tot ons leedwezen moeten wy het overlijden melden van 
onze leden 2486 N Bos, Amsterdam, 1623 J Erkelens, 
Voorburg, 1741 Ir R A Gorter, Bilthoven, 283 W Specht 
Gnjp , Heemstede en 56 M J R Verhoek, Voorburg 

Royementen 1133 S J Bakker, Deventer, 135 A v Dijk, 
Krommenie , 1339 C G v Eek, Oss, 140'i A v Elk, 
Beuningen, 2427 H Francken, Bodegraven, 67 J P v 
Heusden, Alohen a d R y n , 780 Mevr B de Jong-Bothe, 
Amsterdam, 2450 P Knip, Amsterdam, 2173 E O Knol , 
Steenwijk, 2063 P Kraaijevcld, Dordrecht , 119 J v d 
Meer, Surhu izum, 2689 M F Meinster, V laa rdmgen , 
171 H v Nieuwenhoven, Almelo, 785 D Nyk, Steenwyk, 
1207 P den Ouden , Boskoop, 1687 N Richard, Steen
wijk, 2630 L C Reitsma, E p e , 1401 Mej C E Schipper, 
H a a r l e m , 2902 F A G ten Thye , Almelo en 910 J F 
Wensink, Steenwyk 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 3 23 07 

Ledenvergadering maandag 29 augustus te 20 00 uur , 
Graanbeurs 

Jeugdbij eenkomst zondag 4 september te 10 uur, Graan
beurs 
3 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
„ H O L L A N D I A " , Amsterdam Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 82, Hollandsche R a d m g Tel (02957) 4 89 

Ledenvergadering Vrydag 30 september 1966, 20 15 uur 
Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat , Amsterdam I n 
augustus geen vergadering 

Overleden 286 R H Fisschcr 
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 G A " Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23 , 
•s-Gravenhage-l Tel (070) 24 12 70 Beheerder Cen
traal Ledenrcgister N F Hedeman , Valkenboskade 86, 
's-Gravcnhage-B Tel (070) 39 08 57 
7. 
R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E N I 
G I N G Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter-
dam-4 Tel (010)24 93 40 Adreswijzigingen zenden a a n 
W H Erwich, van der Meydestraat 37a, Rot terdam-4 
Ledenvergadering m a a n d a g 29 augustus 20 uur , dakfoyer 
Groothandelsgebouw Gewone agenda Bezichtiging van 
kavels der veiling op zaterdag 27 augustus van 15 tot 
16 uur m clublokaal Noordsmgel 101 

Overige vergaderingen in 1966 maandag 26/9, 31/10, 
28/11, 19/12 in de dakfoyer van het Groothandelsgebouw 

Clubbijeenkomsten zaterdag van 15 tot 17 30 uur , boven
zaal „ D e Zon" , Noordsingel 101, donderdag 19 30-22 30 
uur „ D e Gunst" , Brielselaan 192 

Overleden 5 M w F M Zwijnenburg-Beukelman, 719 
F W A van Vlerken, 1128 P J Spoel 

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 6 september ledenverga
dering, dinsdagavond 20 september rutlavond Beide m 
Krasnapolsky, ingang Kleine Zaal, Warmoesstraat Aan
vang 20 uur 
10 

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

Bijeenkomsten 23 augustus, 13 en 27 september, Socie-
teitsavonden 

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 26, Arnhem 
Tel (08300) 2 65 11 Ledenadm Mej M J Renssen, 
Leeuweriklaan 10 te Zutphen 

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

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

te Arnhem Ie dinsdag 
Afd Barneveld H E Denis, Gruttoweg 5 te Stroe 

2e vrydag 
Afd Brummen B Koens, Kampweg 31 te Brummen 

Laatste maandag 
Afd Doelmchem T h G Boerboom, Troelstralaan 1 te 

Doetinchem Ie donderdag 
Afd Ede J W Sunderman, Acacialaan 4 te Ede 

Ie donderdag 
Afd Eist M J Bachrach, Dorpsstraat 7 te Eist 2e 

dinsdag 
Afd Epe en omstreken D W Karsdorp , Wachtelenberg

weg 34, Epe 3e vrydag 
Afd Lobith A Gorter, Tuinst raat 10 te Lobith 
Afd Nijmegen L Kuiper , Corduwenerstraat 27, Ny-

megen Ie vrydag 
Afd Oosterbeek G P B van I Jzendoom, Benedendorps-

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

Amerikaweg 8A te Renkum 3e m a a n d a g 
Afd Rheden-De Steeg S M Velds, Beatrixlaan 18 te 

Rheden maandag om de 4 weken 
Afd Velp-Rozendaal W Vuisting, Burg v Pallandtlaan 

3 te Rozendaal 2e donderdag 
Afd Wageningen L M Wassenaar, Crocusstraat I, Wa-

geningen 3e donderdag 
Afd Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 

62 te Winterswyk 2e dinsdag 
Afd Wijchen P J M Kuiper , M r van Coothlaan 28, 

Wychen 4e vrydag 
Afd ^evenaar A W Hoogveld, Vincent v Goghstraat 

19 te Zevenaar 3e donderdag 
Afd Zi^tphen Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 10 te 

Zutphen Ie maandag 
Ajd buitenleden P Veenhuysen, Kuyper laan 18, Doe

tinchem 

17 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V F R Z A M E -

LAARS „ A S S E N " Secr A F J de Jong, Vredeveldse-
weg 19, Assen Tel (05920)39 20 Leden-admmistrateur 
J Niewold, Plataanweg 10 te Assen Tel (09520) 25 66 

Ruil- en vergaderavonden Elke laatste dinsdag van de 
maand in het concerthuis , ,Bellevue" te Assen, Nassaulaan 
Aanvang 8 uur 

Jeugdbijeenkomsten Elke 2e zaterdagmiddag van de 
maand van 4-6 uur, onder leiding van Mevr Y Broek-
Sikkes, en de heren G Schut en E Walbehm 

De voorbereidende maatregelen voor de grote Ruildag, 
welke gehouden zal worden zaterdag, 17 september 1966, 
aanvang 10 uur, zyn reeds in een vergevorderd stadium 
Het belooft een dag te worden waarby vele zegels van 
eigenaar zuUen verwisselen 

19 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R L I N G C O N 

T A C T " , BERGEN O P Z O O M Secr Scheldelaan 67, 
tel 63 17 

Conlactavond ledere 2e dinsdag van de maand in zaal 
Holl Tuin , Bergen op Zoom 

O p 24 jum jl IS ons hd en oud-voorzitter, de heer A van 
Houte plotseling overleden in de leeftyd van 71 jaar 
20 

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

Bijeenkomsten 19 september, 3, 17 en 31 oktober 1966, 
in , ,De Opgang" , Florastraat 2 te Beverwyk 

Ingaande juh 1966 is het philatelistenloket op het post
kantoor te Beverwyk geopend elke 2e en 4e woensdag van 
de maand van 18 30 u u r tot 19 30 uur Wilt u ook nog eens 
extra aandacht schenken aan de rondzendingen, opdat 
deze met te lang bhjven liggen' 
22 

N E D P H I I V F 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 iedere 2e m a a n d a g van de maand m 
Cafe Rest , ,De Harmonie" , Bnnklaan 112, Bussum 

23 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
„ D E L F T " T E D F L F T 

Wy ontvingen bericht, da t geheel onverwacht 
op 19 juni jl van ons is heengegaan de heer 

J T H Post 
die meer dan 28 jaar lid van onze vereniging was 
Onze gedachten gaan uit naa r zyn familieleden, 
wy hopen da t zy kracht mogen vinden dit ver
lies te dragen 
Hy ruste m vrede 

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

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

maand , waarvan convocatie wordt toegezonden 
35 

P H I L A T E L I S T E N V F R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr J M OfTnnga, De Savornin I ohmanplem 2b, 
Groningen Tel (05900)3 3130 Ledenadministrateur 
R A Talens, Koeriersterweg 34, Groningen Tel (05900) 
5 25 45 

Bijeenkomsten Ferst volgende vergadering op maandag
avond 26 september 1966 in Huize Maas Vismarkt, Zuid-
zyde 52, Groningen Onze vergadermgen zullen voortaan 
op dit adres gehouden worden en wel elke vierde maandag 
van de maand Aanvang 20 00 uur, zaal open voor ruilen 
19 00 uur 

Overleden 361 P T Wiennga, Zuidhorn , 362 E \ 
Bentum, Winschoten 

Geroyeerd wegens wanbetaling per 1-8-1966 608 W Nico-
l a > , 5 6 7 J Vos, 574 R J W Brian, allen Gronmcen 

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

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

Eerstvolgende algemene vergadering op donderdagavond 
29 september a s 

Aanmeldingen voor deelname aan onze jubileumtentoon-
steliing in het ,Huis van Looy , 23 t /m 25 sept a s , 
spoedig mogehjk te zenden aan de heer N P Schepers, 
Clovisstraat 21 , Haarlem 

Rondzendverkeer 19661^67 Nieuwe boekjes naar de heer 
P I Fabriek, Bosboom Toussaintlaan 36, Heemstede 
Fnvcloppen met poststukken aan de heer T h Jansen 
Timorst raat 23 , Heemstede 
37 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H F E R L F N Secr C 
van Dishoeck, Lintjensstraat 21 Heerlen 

Bijeenkomsten eerstvolgende byeenkomst dinsdag 20 
september in het Pancratiushuis, Nobeistraat, Heerlen 
zaal 5 

Mint ert>ro gramma byeenkomsten zullen worden gehou
den dinsdag 11 oktober met veiling 8 november met lezing, 
30 november met veiling en donderdag 22 december de 
kienavond 
43 

P H I I A T F L I S T F 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 29 augustus, ledenvergadering 5 septem
ber. Beursavond en 19 september ledenvergadering Deze 
byeenkomsten vinden steeds plaats om 20 00 uur m de 
Groote Sociëteit, Vrythof (ingang Juhanap lem) , Maas
tricht 
48 

P H I L A T E L I S T F N C L U B , R O T T E R D A M " Secr 
Mevr T B Steiner-Spork, s-Gravendykwal 79, Rotter-
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand Beursgebouw 
ingang Meent 110, Rotterdam 
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 I B U R G T I I B L R G Secr W van Erve, 
Insuhndeplein 5 Tilburg Te! (04250) 2 64 64 

Ledenvergadering 14 september in de grote bovenzaal van 
Huize Ren'mers Heuvelring Tilburg 
69 

U L A T F l I S T F N V E R F N I G I N G V E E N D A M EN 
O M S T R F K E N Secr E F Stolperlaan 24, Veendam 

Bijeenkomsten woensdag 28 september en woensdag 26 
oktober in de Kandelaar , Jacob Bruggelaan, Veendam 
77 

P H I I A T L L I S T E N V E R F N I G I N G . H O O G E Z A N D -
S A P P F M F E R ' Secr G J M Vlek, Frasmusweg 129, 1 
Hoogezand Tel (05980) 37 17 

Eerste ledenvergadering van het nieuwe seizoen op maan
dag 5 september 20 00 uur in Hotel Struve Sappemeer 
Verder elke eerste maandag van de maand tenzy via 1 
convocatie anders aangegeven wordt In verband met I 
overdracht van de lunctie van Commissaris Rondzend- | 
verkeer, bestaat de kans op enige vertraging in het ver
werken van de rondzendingen 
81 

F I L A T F L I S T F N V E R E N I G I N G , ,DE K L O M P " 
W I N T E R S W I J K Secr J Seekles, Papendyk 70, Groen-1 
lo 

Bijeenkomst ledere Ie maandag van de maand m Hotel 1 
, ,De K l o m p " , Winterswijk, 20 00 uur Extra ruilavonden 
15 september en 17 november 1966 
86 

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

Vergadering Elke 3e zaterdag in de maand om 8 uur l 
nam in het Patronaatsgebouw te Kerkrade Bleijerheide.F 
Jonkerbergstraat 40 
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 I indenlaan 78, Castricum Tel (02518) 35 78 

Ledeni ergaderingen na convocatie 
Ruildagen zie Agenda 

3 8 4 Augustus 1966 
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ixoeli 

foeJrema 

ONZE 
66e veiling 

WORDT GEHOUDEN 
OP 

30 en 31 AUGUSTUS a.s. 
IN 

.,DEN HOUr 
Bezuidenhout 11-13, 's-Gravenhage 

dus NIET de zaal in Mijn Stokpaardje genoemd 

BEVAT o.a. 

Nederland en 
Overzeese Rijksdelen 

JAPANSE BEZETTING VAN 
NEDERLANDS-INDIË 

EUROPA 
W.O. ZEER VEEL DUITSLAND 

MET GEBIEDEN 
OOSTENRIJK, VATICAAN, 
ZWITSERLAND BLOKKEN, 
100 JAAR POSTZEGELS, 

RELIGIEUZE MOTIEVEN ETC. ETC. 

NADERE GEGEVENS IN DE 
VEILINGCATALOGUS DIE GRATIS 
OP SCHRIFTELIJKE AANVRAGE 

WORDT VERSTREKT 

'S-GRAVENHAGE Roelf 
PRINSESTRAAT 58-60 Boekema 

HOEK JUFFROUW IDASTRAAT 

POSTADRES POSTBUS 45 

Wij betalen een zeer 
hoge prijs voor: 

Collectie Nederland, klein of groot. 

Collectie Eerste Emissie Nederland of losse zeld
zame afstempelingen, vooral op No. 3. 

Europese landen, zoals Zwitserland, België, Vaticaan, 
Liechtenstein, Oostenrijk, Frankrijk, Italië. 

Gehele Wereld, e.d. 

Engros Nederland. 

Gaarne zien wij uw aanbiedingen vrijblijvend tege
moet, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch onder num
mer 66875 te Amsterdam van 10.30-17.30 uur. 

HOBBY-HOUSE 
In- en Verkoop Postzegels 
N.Z. Voorburgwal 322, Amsterdam, Tel. 66875. 

Verzeker u nu 
van zo'n Ie kwal. I<pl. garn. EUR. CEPT. '66 FDC. zéér gevar. coveri l lustr. 
waardoor ieder jaar méér bestel! , door storting van een voorschot ad 
ƒ25, — . voor pfrsse MS.— dan voorkomt u teleurstel l ing. DENKT u óók 
aan de nieuwe catalogi, welke In sept. uitkomen (waarvan u NU dus losse 
delen kunt bestellen óók) Zumstein, Michel, Scott, NVPH, alle BOREK etc. 
Voor Yvert 1966 aantrekkelijke inruilprtjs. Reeds leverb ; Boesman LP-cat. 
(2 jaar geldig) met alle KLM-vl. ƒ 12,50. Indonesië (Zonnebloem) ƒ2,25. 
Catalogi portvri j vanaf ƒ 25, —. Giro: 50.74.07 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE 
Let op ons nieuwe adres; Blondeelstraat 36 - Tel (020) 20 40 70 - Rotterdam-14 

De hoge eisen, stellende verzamelaar kiest 

^Leuchtturm" en ,,Secura-Falzlos" 
met Hawid-stroken 

ALBUMS 
Nu ook o.a. TSJECHO-SLOWAKIJE, 
GRIEKENLAND, PORTUGAL, 
SPANJE. iAPAN 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis - Amsterdam 9 - Telefoon 79 26 40 

Postzegelhandel 

Benelux 
Hinthamerstraat 204 -

In- en verkoop 
van postzegels; verzamelingen, partij 
en serie. Ook aan- en verkoop van 
oude munten. 

Telefoon (04100) 3 2910 - Den Bosch 



DE GECOMBINEERDE POSTZEGELVEILING 
Uw inzendingen 

3 september geveild 
kunnen reeds op 

7 september 
worden afgerekend 

Catalogus 
gratis op aanvraag 

Kantoor Lijnbaansgracht 309 - Amsterdam - Telefoon (020) 6 63 90 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1966, AANVANG 13.30 UUR 

ZEVENDE VEILING 
IN GEBOUW FRASCATI - NES 59-63 - AMSTERDAM 

Ten overstaan van deurwaarder W H Blomkwist 
Inbrengadres Lijnbaansgracht 309i, Amsterdam 

Voor belangrijke 
inzendingen komen 
WIJ gaarne bij u 
thuis en geven u 
deskundig advies 
Over voor u 
verkochte kavels 
rekenen wij slechts 
10% commissie 

Uit particulier bezit te koop aangeboden een 

unieke collectie 
1ste emissie Nederland 

w o vele zeldzame stempels, ongebruikt, etc etc Meer dan 
1000 stuks Deze collectie kost ƒ60 000,— 
Een uitstekend beleggingsobject. 

Te bezichtigen in Postzegelhandel 

HOBBY-HOUSE 
N Z Voorburgwal 322, Amsterdam, tel 6 68 75 

BESTAANDE POSTZEGELVEILING 
met of zonder voorraad 
ter overname aangeboden 

Brieven onder nr Ph 331 van dit blad 

* II ongestempeld No's cat Yvert Alle 

Duitsland 547/5» 27 50 
640/51» 15,— 

421/25 50,— Vip 20/26» 
431/34» 37,50 175,— 
435/38» 55,— 24» 27,50 
462/66» 50,— 25» 60,50 
513/21» 7 7 — 26» 69,— 

Postzegelhandel J. C. Renzen 
Bergselaan 225b, Rotterdam 
Giro 4817 79 

aanbiedingen vri|bii|vend 

Duitsland 
Vip 36 25,— 
36» 69,— 
37» 22.— 
42 A 100,— 
Frankrijk 
299/300» 55,— 

301/02» 55 — 
307/08» 44 — 
Col Franc 
Exp col de 
Paris 1931 
103 waarden 
compl 180,— 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen gebruikt 

en ongebruikt Ned & O G 
België met priis 

't RAEDTHUYS biedt aan: 
N E D E R L A N D 
no. 1 stempel Alkmaar 
grotesk zr. luxe rand 
no. 1 Stempel Leiden 
grotesk boven velrand 
No. 1 Melkblauw met 
Deventer Grot . luxe 
No. 1 Zeer Luxe met 
ondervelrand 
No. 2 Luxe gerand met 
Kampen Eg.zg. Jrt. 
No. 2 Linkerrandstuk 
Amsterdam Eg.z.Jrt. 
No. 2 Superbe hoekstuk 
Amsterdam Grot . z.Jrt. 
No. 3 m superieure kwal. 
Vlaardingen Eg. z.Jrt. 
No. 3 Breedgerand met 
Roermond Grot . 
No. 66** 
No. 87/89** 
No. 121/31** 
No. 1 9 1 * * 

32,50 

40.— 

50,— 

65,— 

60,— 

65,— 

120,— 

200,— 

175,— 
40,— 
10,— 

325,— 
12,— 

Vanaf no. 200 praktisch alles 
postfris leverbaar. 

M O N A C O 
10* fraai ex. 
34/43* Luxe 
135/39* 
184* 
185/94** 
215/24** 
234/48** 
353/64** 
420** 
4 9 1 * * 
LP 32/35** 
LP 51/54** 
LP 55/58** 
LP 60** 
LP 63/65** 
LP 66/68** 
LP 80** 

R U S L A N D 
1e Postaal geb 

231/45C* 

1500,— 
2500,— 

75,— 
125,— 
160,— 

30,— 
18,50 
85,— 
40,— 
9,— 

80,— 
55,— 

210,— 
60,— 
12,50 

160,— 
30,— 

r 
225,— 

75,— 

Zojuist verschenen: 

„GLOBUS", Netto-Catalogi 1967 è f 2,— 

354/56* 37,50 
460** onget 

paar 1 2 5 , -
462/67* 42,50 
469/70* 37,50 
469/70° 25,— 
504/08° 25,— 
536/40° 30,— 
551/54° 22,50 
555/64° 100,— 
LP 2* 40,— 
LP 3* 35,— 
LP 4* 60,— 
LP 5* 90,— 
LP 22/26* ong. 55,— 
LP 27/30* ong. 60,— 
LP 33/37° 20,— 
LP 38/40° 50,— 
LP 49/58° 75,— 
LP 60/66* 32,50 

FRANKRIJK 
156* 40,— 

Duitsland Oostenrijk-Bosnié Zwitserland-Liechtenstein Skandinavie 
Frankrijk Monaco 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 
plus ib cent port op 

Postzegelgroothandel W 
PARNASSUSWEG 24hs 

of toezending uitsluitend na storting 
postgiro 512461 

F HEIMANN 
- AMSTERDAM 9 - TELEFOON 79 2640 

162/69* 
188a* 
216* 
232* 
252* 
256* 
258* 
260* 
261* 
294* 
296/97** 
299/300* 
303* 
305* 
307/08* 
354/55* 
398* 
891/96* 
989/94* 
LP 20** 
LP 24/27** 
LP 35/37** 
LP 38/41** 

92,50 
100,— 
57,50 
50,— 
90,— 
45,— 
18,— 
1 1 , — 
35,— 
22,50 
90,— 
60,— 
15,— 
18,— 
47,50 
80,— 
45,— 
35,— 
42,50 
27,50 
40,— 
32,— 
25,— 

YVERT 1967 
Uw oude Yvert mits 
genomen 

Postzegelha 
n redelijke 

* * betekent postfris 
* betekent ongebruikt m plakker 
° betekent gebruikt 

Aanbieding vrijblijvend zolang voor
raad strekt 
Verder mooie voorraad van Duits
land, Eng Kol , Elisabeth-periode, 
Bloemen, Dieren, etc 
W I J verkopen Uitsluitend prima 
kwali teit met recht van retourneren. 
alsmede betaling na ontvangst 
BIJ zegels met plakker, mooie Ie 
plakker 

Koop vertrouwd bij: 
Postzegelhandel 

„'t RAEDTHUYS" 
J. D. Muis B. H . Bakker 
Gevestigd Raadhuisstraat 41, Am
sterdam Tel 22 09 01 - Postgiro 
1253287 

Frankrijk ƒ 4 15 
Europa f 18 50 
Overzee f 22 35 
compleet ƒ 45 — 

staat wordt voor goede prijs m betaling 

ndel G. v. d. Eijnde 
tiroeKemaiaan i utrecnt ( lumaorp) 
Tel 71 39 94 Giro 498361 



MAAND 

V E R E ^ a G D E NATIES 
19-9-'66. Afbeelding van in juli 

gemelde zegel internationaal 
koffie-akkoord. 

X 1̂  N' ")\r.K[ 

^ V ^ H Redacteur J Th A Friesen, 

V ^ Rembrandtstraat 18 - Goor 

^ t ^ Telefoon (05470) 21 35 

EUROPA 

ANDORRA (SPAANSE P O S T ) 
10-6-'66. Nieuwe gebruikszegels 
50 c. Narcis. 

1,— p . Dianthus Garyphyllus 
3 , — p . Narcis. 

10,— p, Helieborus Gone. 

ANDORRA (FRANSE P O S T ) 
26-9-'66. Europa-zegel. 

0,60 F. Gemeenschappelijk motief, C E P T * * * * ) 

BELGIË 
8-8-'66. Rik Wouters 50 jaa r geleden gestorven (1882-

1916). 
60 c. Zelfportret van deze schilder-beeldhouwer. 

CYPRUS 
30-5-'66. 

5 m. Opdruk op gebruikszegcl van 3 m. wegens schaarste 
van 5 mils-zegels. 

DUITSLAND (OOST) 
16-8-'66. Wereldkampioenschap kanoën 1966. Oost-

Berlijn. 
10 + 5 pf. Eenpersoons peddelkanowedstrijd. 
15 pf. Tweepersoonskanowedstrijd. 

15-7-*66. Verzetsstrijders Herdenking Internationale 
Brigade in Spanje, 30 jaar geleden. 
5 pf. Portret Hans Kahle met embleem en lied plusmelodie 
van Die Thalmann-Kolonne. 
10 + 5 pf. Willi Bredel met onderricht in open veld. 
15 pf. Hans Beimler met barricade in Madr id . 
20 + 10 pf. Heinrich Rau met defile na slag bij Brunete. 
2 5 + 1 0 pf. Hans Marchwitza met drie Brigadeleden. 
4 0 + 1 0 pf. Artur Becker met scene uit slag aan de Ebro. 

(Deze waarde heeft een beperkte oplage). 
De waarde 15 pf. uit de serie die is gewijd aan de inter

nationale tuinbouwtentoonstelling r.rfuri fzie jul inummcr) 
heeft een beperkte ((i>Iaije. 

f: 
L... 

; 

-.̂  

D U I T S L A N D (WEST-) 
24-8-'66. Herdenking 250slc sterfdag G. W. Leibniz. 

iO pf. Portret van deze universele geleerde (1646-1716). 
24-9-'66. Europazegels. 

20 pf. en 30 pf. Gemeenschappelijk GEPT****-mot ief ) 
Wijziging in uitgiftedata zegels FlP-congres. 
13-7-'66. 50 + 25 pf. Brievenbesteller. 
24-9-'66. 30 4 15 pf. Postkoets. 

FRANKRIJK 
26-9-'66. Europazegel. 

0,60 F. Gemeenschappelijk motief. C E P T * * * * ) 

GROOT-BRITT ANNIE 
l8-8-'66. Zege in wereld-

voetbaltoernooi, 1966. 
4 d . England-winners 

19-9-'66. Brits technisch 
vernuft. 
a. Radiotelescoop 

Jodrell Bank. 
b. Auto-industrie. 
c. Iio\ercr3ft (zweefboot). 
d. Kernreactor met 

gaskoeling. 
Waarden nog niet bekend. 

'm,^1g WH^9 

HONGARIJE 
[-7-'66. Honderd jaar 

vrijwillige nationale brand
weer. 
2,— F. Embleem vrijwil
lige brandweer stad Sopron 
en brandweerwagen met 
paarden bcsiiannen. 

JOEGOSLAVIË 
25-6-'66. Honderd jaar postzegels in Servië (1866). 

0,30 d. Zegel 1 para . 
0,50 d. Zegel 2 paras. 
0,60 d. Zegel 10 paras. 
0,85 d. Zegel 20 paras. 
2,— d. Zegel 40 paras. 

Blokje ter waarde van 10 d. met reproduktie van de 
1 para-zegel uit 1866. 

Juli '66. Nationale opstand 25 jaar geleden. 
0,20 d., 0,30 d., 0,85 d. en 2,— d. Drie gestileerde figu
ren die de opstand tegen bezetter symboliseren. 

15-7-'66. Eeuwfeest Academie van wetenschappen. 
0.30 d. Portretten van stichters: J. J. Strossmayer Tbïs-

schop) en F. Racki (voorzitter). 
Juli '66. Gebruikszegcl in hergewaardeerde munt . 

5 p. Scheepsbouw. 
10 p. Krachtcentrale Sisak 
15 p. Autoweg Zagreb-Ljubljana. 
20 p. Waterkrachtcentrale. 
30 p. Turbinefabriek Litostroj. 
40 p. Kooksovens Lukavec. 
50 p . Staalfabriek Zenica. 
60 p. Kabelfabriek Svetozatevo. 
65 p. Koperwalserij Sevojno. 
85 p. Houtindustrie. 

I d. Naftalineboortoren. 

OOSTENRIJK 
12-8-'66. Afbeelding van waarde 2,20 S. uit de in het 

vorige nummer gemelde serie Alpenbloemen. 
15-9-'66. Afbeelding van de eveneens aangekondigde 

zegel ter gelegenheid van het beroepsziektencongre^. 

uKusiyitóta 

P O L E N 
-! 1 - ' - bb Duizend jaar Poolse staat. 

60 gr. en 2,50 zl. Wapen en vlag van het land. 
60 gr. en 2,50 zl. Vlag en wapen van het land. 

Zegel gedrukt in rood en goud, ïn vellen van tien, waar
bij bovenste zegels telkens het wapen en de onderste de 
vlag weergeven; met randversiering en inschrift, 

15-8-'66. Serie oogstfeest. 
40 gr. Vaas met bloemen op tafel met vruchten. 
60 gr. Boerin in klederdracht draagt brood op kanten loper. 
3,40 zl. Twee meisjes in klederdracht torsen krans van 

Produkten uit land- en tuinbouw. 
September '66. Tweede serie tuinbloemen. (De eerste 

serie verscheen in 1964). 
10 gr. Chrysanthemum. 
20 gr. Poinsetia, Euphorbia pulcherrima. 
30 gr. Centaurea moschata. 
40 gr. Rosa. 
60 gr. Zinnia elegans. 
90 gr. Tropaeolum. 
5,60 zl. Dahlia. 
6.50 zl. Helianthus. 
7.10 A. M.mnolia. 

^S^^^m 

ROEMENIE 
25-5-'66. Serie zangvogels. 

5 b, Muscicapa parva. Kleine vliegenvanger. 
10 b. Loxia curvirostra. Kruisbek. 
15 b. Acrocephalus arundinaceus. Grote karekiet. 
20 b. Phoenicurus phoenicurus L. Gekraagde roodstaart. 
55 b. Erithacus rubecula. Roodborstje. 

A u g u s t u s 1 9 6 6 3 8 7 



^Ê^^^^^A 

BELANGRIJKE MEDEDELING 
A ^ ^ i * f t 

Gedurende een jaar hebben wij met sukses een grote advertentie
campagne gevoerd. Thans hebben wij onze zaak gereorganiseerd en twee 
afdelingen. 
A) afd. detail voor levering aan partikulieren tegen aantrekkelijke engros-

prljzen. Minimumorder f 10, GEEN rondzending - Geen manko-
iijsten. Betaling binnen 8 dg. Levering binnen 8 dg., of indien uitver
kocht omgaand bericht. Portvrij boven f100,—*). 

B) afd. engros voor HANDELAREN-WEDERVERKOPERS - VERENI
GINGEN - BELEGGERS. Minimumorder f50,—. Levering omgaand 
of bericht indien uitverkocht. Betaling binnen 8 dg. en boven f 100,— 
portvrij*). 

*) Uitgezonderd catalogi, albums en insteekboeken. Alle prijzen zijn 
steeds vrijblijvend en levering zolang de voorraad strekt. 

N E D E R L A N D na 1940 allct postfri» zonder plakker. 

Vakantie tot 29 aug. 

Vanaf 1 sept. 1966 verkrijgbaar: onze speciale engrosprijslijst 
voor handelaren en wederverkopers 

„DE POSTZEGELBEURS NR. 1" 
Gratis op aanvraag. Onze vaste afnemers sturen wij automatisch deze 
lijst. 

AUGUSTUSAANBIEDING: Wij leveren alle catalogi tegen 
de vastgestelde prijzen. 

356a/d 
379/91 
397/401 
402/03 
402B/03B 
405/21 
423/27 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 

13,50 
2,50 
1.— 
^.75 

45,— 
1.25 
0,75 
5,50 
0,75 
2,— 
2,— 
6,50 

30,— 
2,25 
2,25 
3,— 
0,85 
0,65 

508/12 
513/17 
538/41 
544/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 

2,25 
6,25 
5,50 
7,25 

17,50 
30,— 
9,25 

11,— 
8,25 

12,— 
13,50 
2,50 

37,50 
8,— 

13,50 
8,— 

10,— 
11,— 

646/50 
652/56 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
685/89 
690/91 
692/96 
697/98 
699/703 
704/08 
712/16 
717/18 
719/23 
724/25 

6,— 
6,50 
6,— 
6,50 

12,50 
5,50 

12,50 
4.50 
5,50 
1,10 
5,25 
2,— 
5,50 
5,25 
4,— 
1,— 
8,— 
2,50 

726/27 
728/32 
733/34 
735/39 
740/41 
742/43 
744/48 
749/53 
756/60 
761/62 
763/67 
768/70 
771/73 
774/75 
776/80 
781/82 
783/87 
788 

1 ,— 
4,— 
2,25 
6,— 
1,75 
2,50 
5,50 
5,— 
3,50 
1,25 
3,50 
1.75 
2,50 
1,— 
3,25 
1,— 
4.— 
2,25 

794/98 
799/800 
801/05 
806/09 
810 
811/14 
815/16 
817/18 
819 
826/27 
828 
829/33 
834 
835/37 
838 
839/40 
841/45 
848/52 
853 

3,— 
1,25 
2,— 
1,— 
0,35 
1,75 
0,90 
1.25 
0,40 
0,80 
0,30 
2,50 
0,30 
1,— 
1.50 
1,— 
2,50 
2,25 

12,50 

POSTZEGELGROOTHANDEL J.G.J. V.d. KIND GOUDA • Gouwe 37 -
tel. (01820) 56 65 b.g.g. 23 36 Giro 14 300 
Bank A.B.N. 
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! 
Bod gevraagd op 
zeer gespecialiseerde 
verzameling 

DIEREN OP POSTZEGELS ongebr. 

Waarin Cat. la Faune vrijwel compleet, 

een grote stock doubletten. Verder 

vele ongetande zegels, foutdrukken, 

proeven, e.d. Iets aparts. 

Cat. 66. Yvert frs. min.: 70.000.—. 

Event, in gedeelten, ook zeer geschikt 

voor wederverkoop. 

Inlichtingen c.q. afspraak voor bezich

tiging tel. (05910)29 09 na 19.00 uur. 

E. Horn Jr., De Strubben 2, Emmen. 

F.D.C.'s van 
Suriname te koop gevraagd 

Cat. nr. 
E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 

Nieuw Guinea: 
E1 
E2 

Cat pr. 
12,50 
50,— 
30,— 

5,— 
17,50 
20,— 
10,— 

7,— 
6,— 
9,— 

20,— 
4,— 

Onze 
inkoopprijs 

45,— 
60,— 
55,— 
17,50 
55,— 
55,— 
30,— 
17,50 
11,50 
9,— 

27,50 
7,— 

Ook E 1 en 2 van Antillen te koop gevraagd. 
Voor E 12 Nederland (Watersnood) betalen wij f7,50. 
Grote sortering klassieke en moderne zegels van de gehele 
wereld. 
Van Nederland en Overzee praktisch alles voorradig. 

„HET POSTZEGELKELDERTJE" 
W. Zonnenberg en W. Tieman 

N.Z. Voorburgwal 270, op de postzegelmarkt, Amsterdam 

Dag. geopend van 11. uur tot 18 uur. 



1,20 L. Luscinia svecica. Blauwborst . 
1,55 L. Motacilla flava L. Gele kwikstaart . 
3,20 L. Remiz pendulinus L. Staar tmees . 

256'66. Wereldruimtevaar t 1966. 
10 b . Venus 3satelliet onderweg. 
20 b . Fr. 1sateIlietmet aa rdbo l . 
1,60 L. Luna 9 met m a a n en aa rdbo l . 
5,— L. Gemini's V I en V I I m e t aardbol . 

286'66. Culturele gedenkdagen 1966. 
20 b . Portret Urechia Nestor (18661931). 
40 b . Aron Pumnul (18181866). 
55 b. Stefan Luchian (18681916). 
1,— L. Sun Yat Sen (18661925). 
1,35 L. G. W. Leibniz (16461716). 
1,60 L. Romain Rolland (18661944). 

I wi'i I ■ ■■ ■ ■ m ■ mmm^nm 

SAN M A R I N O 
278'66. Serie zeedieren. 

1, 2, 3,4, 5,10.40, 90, 115 en 1301. 

SPANJE 
1 o7'66. Uitgiftedatum van in j imi gemelde zegel. 

Week van de marine. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
47'66. Tsjechoslowaaks Chemisch Genootschap 100 

jaar . 
80 h. Symbolische voorstelling. 

57'66. Uitgiftedatum van de in het vorige n u m m e r 
afgebeelde Guernicazegel. 

257'66. Historische monumenten . 
30 h. Slavinkerkhof in Bratislawa. 
60 h. Stad Nächod 700 jaar oud. 
60 h . Wetenschappelijke staatsbibliotheek te Olomouc 

in Moravie 400 jaar oud. 
60 h. Devinkasteel in Slowakije, met de nationale leider 

uit de vorige eeuw Ludovit Stiir. 
l l 9  '66 . Postzegeltentoonstelling Brno 1966. 

30 h. Voor en achterzijde van de zilveren m u n t (tolar), 
I n 1620 uitgegeven door de Moravische Staten. 

60 h. Gestileerde tekening van Mercurius, de antieke 
god van de handel en de vredesboodschapper. 

1.60 k. Staatsschouwburg van Brno met stadswapen. 
Blok van 5 k. Rubberpoststempel met de tekst „Brno 1966" 
met voorbeeld van de moderne architectuur van de stad. 

IJSLAND 
48"66. Landschapszegels. 

2,50 kr. Londrangar (West). 
4,— kr. M y vatn (Noord) 
5,— kr. Bulandstindur (Oost). 
6,50 kr. Dyrholacy(Zuid) . 

AUSTRALIË 
2410'66. Dirk Hartog landde 350 j aa r geleden op de 

kust van WestAustralie. 
4 c. Gestileerd vaartuig van de Nederlandse ontdekker 

met de tekst: 1616/den 25 october/is hier aengecomen/ 
het schip d 'Eendraght . 

B H O E T A N 
l7'66. Drie waarden van de muntserie gemeld in het 

j u l inummer zijn nog niet uitgegeven: 15 eh., 33 ch. en 
75 ch. 

BaTs^A/A^l A i s 

f* vi>4LiAdauiH|MMH>'M' ■■■..   .. 

S O V J E T  U N I E 
226'66. Beroemde personen. 

4 k Portret 80jarige s taa t sman G. Orjonikidze (1886
1937). 

6 k. Chinese staatsman Sun Y a t Sen, 100 j aa r geleden 
geboren (18661925). 

6 k. Oostduitse president Wilhe lm Pieck 90 j aa r . 
256'66. Natuurreservaat Barguzln a a n Baikalmeer 

50 jaar. 
4 k. Marter, kaart Baikalmeer . 
6 k. Beer, kaart Baikalmeer. 

306'66. Botanische tu in Soechoemi 125 j aa r . 
3 k. Lotus. 
6 k. Palmen en cypressen. 

12 k. Waterlelie Victoria Gruz iana . 
157'66. Russische ruimtevaartsuccessen. 

6 k. Voorwerpen die Venera 3 op l3*66 n a a r Venus 
bracht. 

6 k. Ruimtehondjes Oegolek e n Veterok 
(222*66 163.'66.) 

6 k. Loena10, 34'66 op de m a a n . 

BOTSWANA (BEETSJOEANALAND) 
309'66. Onafhankelijkheid van het vroegere Britse 

protectoraat Beetsjoeanaland als Botswana, 
2 Yz c. Parlementsgebouwen. 
5 c. Abattoir te Lobatsi. 
15 c. Opstijgende Dakota van de nat ionale luchtvaart

maatschappij . 
35 c. Regeringsgebouw te Gaberones. 

137 
35 er. 

17
100 er. 

317. 
120 er. 

128. 
100 er. 

99'i 
35 

BRAZILIË 
'66. Mari? e Barros 100 j a a r geleden gesneuveld. 
Portret vlootvoogd die in 1866 sneuvelde. 

'66. Tien jaar waterbouwkunde. 

'66. Elisen Viscont 100 j aa r geleden geboren. 
Luchtpost. Portret kunstschilder. 
'66. Franse culturele missie 100 jaar , 

'66. Ruben Dario 150 j aa r geleden geboren. 
Luchtpost. Portret Nicaraguaanse dichter. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
105*66. Serie reptelen. 

3 af. Eurlepharis hagedis. 
5 af. Agama caucasica hagedis.. 
8 af. Testudo horsfleldi schildpad. 

A J M A N 
307*66. Serie ruimtevaart voor luchtpost, 

50 n p . Raket in vlucht. 
1 R . Bemanning van Gemini met aardbol . 
3 R. Astronaut buiten Gemini in de ruimte . 
5 R. Gemini in de ruimte. 

l l 7  ' 66 . Gewijzigde uitgiftedatum van in het juli
n u m m e r aangekondigde ruimtevaartserie voor de gewone 
post. 

ALGERIJE 
237'66. Mohammedaanse padvinders 30 j aa r . 

0,30 dh. Vlag met inschnft, padvinderi j . 
1,— dh. Gevleugelde kaar t van het land, embleem pad 

vinderij. 

BRITS GEMENEBEST 
209'66. Omnibusuitgifte ter gelegenheid van de 

opening van het nieuwe W H O  g e b o u w in Geneve, waar
a a n de volgende landen deelnemen: 
Antigua 
Ascension eil. 
Bahamas 
Broenei 
C a y m a n eil. 
Dominica 
Fidzji eil. 
Gibral tar 
Gilbert & Ellice eil. 
Grenada 
Hongkong 
Montserrat 
Nieuwe Hebriden 
Pitcaim eil. 
Salomons eil. 
Seychellen eil. 
St. Helena 
St. Kitts 
St. Lucia 
St. Vincent 
Tristan da Cunha 
Zuidarabische 
federatie 

2 c. en 15 c. 
3 d . en 1/6 d. 
11 c. en 15 c. 
12 c. en 25 c. 
2 d. en 1/3 d. 
5 c. en 24 c. 
6 d en 2/6 d. 
6 d. en 9 d 
3 c. en 12 d. 
8 c. en 25 c. 
10 c. en 50 c. 
12 c. en 60 c. 
26 gc. en 60 gc. 
8 d . en 1/6 d. 
3 c. en 50 c. 
20 c. en 50 c. 
3 d, en 1/6 d. 
3 c. en 40 c. 
4 c. en 25 c. 
4 c. en 25 c. 
6 d. en 5 /— 
10 flls en 
75 fils. 

BROENEI 
T/ '66. Gewijzigde d a t u m van de zegelsuitgifte we

reldkampioenschap voetbal, gemeld in het meinummer . 
47' 

CANADA 
89'66. Twaalfde algemene conferentie van par le

mentsleden uit Brits Gemenebest. 
5 c. Gebouw parlementsbibliotheek Ot tawa . 

A u g u s t u s 1 9 6 6 3 8 9 



Onze zeer belangrijke 

260e 
postzegel 

veiling 
zal plaatsvinden op 
13, 14 en 15 september 1986 

te s-Gravenhage in Grand Hotel Central 
Lange Poten 6. 
Zij bevat: 
Nederlanden o.r. met vele zeldzame stukken 
en blokken 
engros Nederland en o.r. 

w.o. 2 5 . 0 0 0 stuks ICEM „7 mijls" 
kaarten met blokje 
afdeling verzamelingen waarbij mooie waardevolle collecties 
Europa met vele rariteiten (o.a. van Skandinavië) en een 
gehele zi t t ing Liechtenstein en Zwitserland. 

Vraagt per omgaande de rijk-geïllustreerde veilingcatalogus! 

Voor onze 261e postzegelveiling zien wij gaarne inzendingen tegemoet. 
U kunt elke dag inzenden. Vraagt de gunstige veilingcondities. 

Ü.K.Rietcli|kn.v. 
Den Haag - Telefoon (070) 117020 - Plaats 31a 



C E Y L O N 
I5-6-'66. 100 jaa r gemeenteraad van Kandy. 

25 c. Stadhuis van Kandy w a p e n en meer. Tekst in Engels, 
Singalees en Tamil . 

CHINA ( C O M M U N I S T I S C H ) 
27-6-'66. Afro-aria tische schrijvers. 

8 f. Standbeeld. „ O n w e e r s b u i " 
22 f. Embleem van schrijversbijeenkomst. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
9-7-'66. Republiek Argentinië 150 jaa r onafhankelijk. 

10,— S. Vlaggen van China en Argentinië, jaartallen. 
l-8-'66. Herdenking honderdste geboortedag Lin Sen. 

1,— $. Portret van deze vroegere eerste minister. 

C O L O M B I A 
Juni '66. Nieuwe gebr uikszcgels, schepen. 

5 c. Galjoen van Car tagena , zestiende eeuw. 
15 c. Riohacha-schip, 1850. 
20 c. Uraba kano. 
40 c. Rivierstoomboot op de Magda lena , 1900. 
50 c. Modern motorschip. 

C O N G O (KINSJASA) 
25-7-'66. Wereldkampioenschap voetbal 1966. 

10, 30, 50 en 60 F. Diverse spelmomenten en de Jules 
Rimet-beker op de hoogste waarde , tegen achtergrond van 
wereldkaart. 

C O S T A RICA 
Juni '66. Honderd j aa r b randweer . Luchtpost. 

5 c. Knox-brandweerwagen. 
10 c. Eerste pomp 1865. 
15 c. Brandweerman met s langen. 
35 c. Embleem van de br igade. 
50 c. Vlaggen van de Confederaties van brandweren van 

Midden-Amerika. 

C U B A 
I U6-'66. Tiende Cent raa lamer ikaanse en Caraïbischc 

Spelen. 
1 c. Hardloper. 9 c. Voetbal, 
2 c. Schieten. 10 c. Boksen. 
3 c. Baseball. 13 c. Basketbal. 
7 c. Volleybal. 

15-6-'66. Ontwikkeling van onderwijs. 
1 c. Pedagogisch instituut Makarenko . 
2 c. Museum van bestrijding van analiabctjsmc. 
3 c. Strijd tegen analfabetisme. 

10 c. Landelijke school. 
13 c. Onderricht van arbeiders en boeren. 

D A H O M E Y 
21-7-'66. Europees-Afrikaanse samenwerking. 

100 F. Luchtpost. Symbolische voorstelling van landbouw 
(korenaar) en industrie (bruggebouw en chemie). 

DOEBAI 
23-7-'66. Topconferentie van regerinj^slciders van 

negen staten aan de Arabische Golf in lloebai. 
35 p . , 60 p. en 150 p. Koppen der negen sjeiks. Laagste 
waarden met landkaart , de hoogste met tekst in randver
siering. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
21-5-'66. Uitgiftedatuni van in juli gemelde zegel 

WHO*)-gebouw in Geneve. 
23-5-'66. Uitgiftedatum van in juH gemelde zegel 

Algemene verkiezingen. 

ECUADOR 
Juni '66. Beroemde mannen. 
10 c. Hammarskjoeld. 

1 s. Churchill . 
1,50 s. Schweitzer. 
2,50 s. Kennedy. 

4 s. Churchil en Kennedy. 
Blokje met de waarden 10 c , 1,50 3. en 4 s. 

EGYPTE 
30-6-'66. Volkstelling. 

10 m. Silhouet van stad, groep mensen en embleem. 
23-7-'66. Veertiende verjaardag revolutie. 

Vier waarden van 10 m. 
Blok van 100 m. 

26-7-'66. Tiende verjaardag nationalisatie Suezkanaal . 
10 m. Gebouw van de nieuwe kanaal-maatschappij tegen 
ach 'ergrond van kaart met kanaal. 

FIDZJI-EÏLANDEN 
22-8-'66, Gewijzigde verst hiiningsdaJum; afbeelding 

van een der in mei gemelde zegels. 
Druk !''nschedé, Haa i lem 

GHANA 
l-7-'66. Nieuw WHO*)-gebouw in Geneve. 

6 p . en 15 p. Maquet te van gebouw, WHO-embleem en 
vlag van Ghana . 

24 p. en 30 p. WHO-embleem en -gebouw. 
Juli '66. Wereldkampioenschap voetbal. 

6 p . , 15 p . , 24 p., 30 p. en 60 p. Spelmomenten, vlag en/of 
aardbol met Jules Rimetbeker. 

GUATEMALA 
3-3-'66. Conferentie padvindersopleiding. 

5 c. Embleem Guatemalteekse padvinders. 
9 c. Padvinders rond kampvuur. 

10 c. Padvinder met toort.s en vlag. 
15 c. Padvinder met twee vlaggen, 
20 c. Portret Lord Baden Powell. 

9-3-'66. Centraalamerikaanse samenwerking. 
6 c. Vlaggen der deelnemende landen. 

H O N D U R A S 
31-5-'66. Eeuwfeest postzegel. 

1 . 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 12, 15, 20, 30 ,40 c., 1 2 n 2 1. 
20 c. expresbestelling en blok ter waarde van 3,25 1. 

H O N D U R A S BRITS 
l-10-'66. Eeuwfeest postzegel. 

5, 10, 22 en 25 c. 

IRAN 
Juni '66. U N E S C O 20 jaar . 

6 r. Embleem U N E S C O . 

I V O O R K U S T 
l-9-'66. Nationale school voor administratie. 

30 f, GeL.niformeerde leraar geeft volwassenen les in open 
lucht. 

JAMAICA 
15-7-'66. Gemenebestspelen. 

3 d. Standbeeld hardloper, vlaggen. 
6 d. Wielrenner langs kustweg. 
1 s. Luchtopname stadion. 
3 s. Embleem van de Spelen. 
Blokje van de vier zegels: 6 s. 

JAPAN 
20-6-'66. Nieuwe gebruikszegel. 

200 y. Onjo Basatsu op octogonale bronzen l amp in de 
tempel van Todaiii in Nara . 

22-6-'66. Nieuwe gebruikszegel. 
60 y. Gezicht in Konpon-chudo-hal van de Enryakuji-

tempel op de berg Hiei. 
I-7-'66. Tweede serie gebruikszegels Romaji 

7 y. Goudvis. 
15 y. Chrysanthemus. 
25 y. Hydrangea. 
35 y. Inktvis. 
65 y. Haniway kleipaardje 

2-7-'66. U N E S C O 20 jaar . 
15 y. Emblemen U N E S C O en U N O . 

l-8-'66. Vervolg serie vissen. 
15 y. Japanse aal. 

K H O R FAKKAN (z ie ook Sjarjah) 
Juli '66. (opdrukken tii nieuwe gcidswaarden riyals en 

piasters (in plaats van rupees) op de volgende emissies: 
Rozen: 1 p., 2 p. , 4 p. , 6 p. , 10 p. en 12 p. 
I T U * * * * * ) : 10 p , 16 p. en I r 
Churchill : 1 r., 2 r , 3 r en 4 r., alsmede twee souve-

nirvclletjcs van 4 r. elk. 

KOEWEIT 
30-6-'66. Twintig jaar verscheping ruwe olie. 

20 f. en 45 f. Portret sjeik Ahmad al-Jabei Al-Sabah en 
schip dat de eeiste lading vervoerde. Druk 
Enschedé, Haarlem. 

25-7-'66 Nieuwe gebruikssene 
4, 5, 8 en 20 f. Gebouw ministerie van Voorlichting. 

KOREA (ZUID-) 
15-6-'66. Serie vissen. 

3 w. Alaska Pollack. 
5 w. Mandsjoeriise zalm. 
7 w. Gele corvina. 

l-7-'66. Nieuwe gebruikszcgcLs. 
13 w. Antieke porccleincn brander . 
60 w. Antieke versierde vaas. 
80 w Stenen Boeddhabeeld. 

28-7-'66. Vijftiende jaarvergadering World C^onfede-
ration of Teachers Profession ( W C O T P ) te Seoel. 
7 w. Paar handen draagt paar schoolkinderen die samen 

boek lezen tussen westelijk en oostelijk halfrond 

Augut.tu', 1966 3 9 1 



postzegelveiling r. 
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deze wordt gehouden van 7 - 1 0 
september 1966. 

ter tafel komen o.a. diverse betere 
afdelingen waarbij: 
nederland en overz. rijksdelen 
dultsland 
frankrijk 
engelse koloniën. 

tevens een mooie afdeling collecties, 
restanten enz. 

inzendingen voor volgende veilingen 
kunnen dagelijks plaatsvinden. 

postema, singel 276, amsterdam, telefoon 24 97 49 
catalogus op aanvraag 
gratis verkrijgbaar. 



MALADIVEN 
267'66. Eerste verjaardag onafhankelijkheid. 

10 h . en 1 r. Nationale vlag. 

CMMPCONATO CAMPEONMO 

1 ^ tuil t i n n i l l l l H HHHlItlJHt 

MAIDIVE ISLANDS 

MALAWI •*< 

M A L A W I 
79'66. Gebruikszegel hoogste waarde. 

C 2.—. Vlinder Cyrestis Camillus sublineatus. 

M A L I 
59'66. U N E S C O 20 jaar

100 f. Luchtpost. Embleem U N E S C O en vertegenwoor
digergs van verschillende rassen. 

M A N A M A 
57'66. Opening postdienst van dit sjeikdom. 
Twaalf zegels van Ajman zijn overgedrukt met de lands

n a a m in Europees en Arabisch schrift en met de munt
eenheid dirham in plaats van de vroegere rupeewaarden. 
Zie afbeeldingen in de Brief ui t Londen. 

MALEISIË 
158'66. Dienstzegels. 

Ic ., 2 c , 4 d., 8 c , 10 c , 12 c , 20 c en 50 c. Waardecijfer 
ni versierde cirkel en Inschrift: MalaysiaDenda. 

OOSTMALEISIË 
Zie S E R A W A K 

M A R O K K O 
157'66. Ingebruikneming veerboot , , Ibn Batouta" 

tussen Tanger en Malaga. 
0,40 dh. Vaartuig en tekst „ I b n Batouta touriste Marocain 

en 1303". 

M E X I C O 
246'66. UPEA**)congres. 

40 c. Vlag en embleem. 
80 c. Vlag en posthoorn. 
1.20 % Vlag en UPEAcmbleem. 

l8'66. Bartolome de lass Casas. 
20 c. Portret van de pater . 

268'66. MexicaansMiddenamerikaanse vriendschap. 
80 c. Symbolische voorstelling. 

M O N G O L I Ë 
116'66. Onafhankelijkheid 45 j aa r oud. 

30 m. Kaar t van het land, w a p e n en symbolen van land
b o u w en industrie. 

50 m. Portret Soekhe Bator. Fabriek en kranen. 

NIEUWZEELAND 
310'66. Jaarlijkse kerstzegel. 

3d. Schilderij . ,Maagd met k i n d " uit het Weens 
Kunsthistorisch Museum. 

N O R F O L K EILAND 
238'66. Eeuwfeest Melanesische missie. 

4 c. Interieur St. Bamabaskapel . 
25 c. Exterieur van deze missiekerk. 

OOSTAFRIKA 
(TANZANIA, O E G A N D A e n KENYA) 

28'66. Gemenebestspelen. 
Vier waarden: 30 c , 50 c , 1/30 shs en 2/50 shs, in plaats 
van de in het vorig nummer gemelde enkele waarde 0,30 c. 

PALESTINA (EGYPTE) 
237'66. Veertiende ver jaardag revolutie. 

Vier waarden 10 m. 
Blok 100 m. 

P A N A M A 
117'66. Wereldkampioenschap voetbal. 

I 0,005 c , 1/2 c., 0,10 c , 0,10 c. (luchtpost), 0,21 c. en 0,21 
. (luchtpost). 

Alle waarden met embleem en vlag en in lauwertakken 
I jaartallen van de wedstrijden. Alles getand en ongetand, 
I plus twee blokjes respectievelijk met de waarden 0,10 en 

0,21 (getand) en 0,005 en 0,21 (ongetand). 

I . 

PARAGUAY 
117*66. Italië en de verovering van de ruimte. 

Gs. 0,10 en 36,—. Italiaanse satelliet San Marcos I (1964) 
Gs. 0,15 en 18,15. Leonardo da Vinci met zijn ontwerp 

vliegtuig. 
Gs. 0,20 en 12,45. Maarschalk Balbo's vlucht om de 

wereld. 
Gs. 0,30 en 0,50. Drijvend controlestation in Atlantische 

Oceaan. 
De drie hoogste waarden zijn bestemd voor de luchtpost. 

Blokjes en zegels getand en ongetand in beperkte oplagen. 

P E R U 
95'66. Overdrukken „ H A B I L I T A D O S/ 0,10". 

10 c. op belastingzegels 2 c. en 3 c. werkloosheidszorg en 
leerplicht. 

PITCAIRNEILANDEN 
l8'66. Gewijzigde da t um van uitgifte zegels wereld

kampioenschap voetbal gemeld onder Brits Gemenebest in 
het meinummer . 

R A S A L K H A I M A H 
287'66. Jaa r van internationale samenwerking 1965. 
Zes zegels van 1 rupee en twee souvenirvelletjes, elk ter 

waarde van 4 rupees; alles getand en ongetand. Afbeel
dingen: de landssjeik met telkens een buitenlands staats
hoofd onder wie: president Johnson, premier Wilson, 
president De Gaulle, paus Paulus V I , president Nasser, 
koning Hoessein, alsmede de heersers van Koeweit en 
Q a t a r voorts het l Y C ***)embleem. 

R O E W A N D A 
Juli *06. Wereldkampioenschap voetbal. 

20 c , 30 c , 50 c , 6 f., 12 f. en 25 f. Globe op voetbal. 

^'■■■■»^■■»■>»» 

SERAWAK 
58'66. Met ingang van deze da t um is de n a a m van 

het Britse protectoraat Serawak (Noord Borneo) gewij
zigd in OostMaleisie 

SINGAPORE 
98'66. Eerste verjaardag onafhankelijkheid. 

15 c , 20 c. en 30 c. Vier vertegenwoordigers van de bur
gerij tegen achtergrond van land m opbouw. 

REPUBLIC OF SINSAPORË 

SJARJAH 
Juli '66. Opdrukken in nieuwe geldswaarden riyals en 

piasters (in plaats van rupees) op de volgende emissies: 
I T U * * * * * ) : 10 p . , 16 p . en 1 r . 
dUiurchill: 1 r., 2 r., 3 r. en 4 r., alsmede twee souvenir

velletjes elk ter waarde van 4 r. 
I G Y * * * ) : 1 p . , 2 p . , 4 p. , 6 p . en 10 p . met de koppen 

van koning Fcisal, president Wilson, presi
dent De Gaulle en premier Erhard . 

Kennedy : drie waarden van 3 r. 
39'66. FTP en AlJPcongres, München . 

80 n p . W a p e n van de stad en Beierse zegel van 1 K r . 
(1849). 

120 n p . O.L.V.kathedraal van de stad München. 
2 rs. Heldenhal en Bavariastandbeeld. 

Zegels samenhangend gedrukt, alle met emblemen van 
de Federation Internat ionale de Philatelie en de Associa
tion Internationale des Journalistes Philatéliques. 

SYRIË 
Juni '66. Aanvullende waarde gebruiksserie. 

5 ps. Type hangende lamp. Ontwerp gelijk aan 2 ^z P

TRISTAN D A C U N H A 
158'66. Brits garnizoen 150 jaar oud. Nieuwe uit

giftedatum van in het jun imunmer afgebeelde zegel. 

U R U G U A Y 
96'66. J a a r van internationale samenwerking. 

1 p . IYC***)embleem. 
Juni '66. Rio de Janeiro 400 jaar geleden gesticht. 

40 c. en80 c. Suikerbroodberg en wapen van de Argentijnse 
hoofdstad. 

l76 '66. Geniebataljon 50 j aa r oud. 
20 c. Geniesoldaat in uniform. 

216'66. Staatsbezoek president Sjazar. 
7 p . Portret president van Israel. 

VENEZUELA 
67'66. Tweede conferentie ministers van Arbeid. 

10 c. en 20 c. Bouwvakarbeider. 
30 c. en 65 c. Standbeeld van samenwerkende mensen. 
35 c. Constructeur. 
50 c. Assemblage auto. 

Juli '66. Blokken aanspraken op Guyana. 
5 + 15 + 40 c. Groot formaat. 

25 4 40 i 75 c. Luchtpost, ongetand. 

VERENIGDE STATEN V A N NOORDAMERIKA 
258'66 Dienst van de nationale parken, 50 jaar oud. 

5 c. Nieuwe embleem van deze dienst. 

National 
Park Service 
19161966 

V I E T N A M ( N O O R D  ) 
l6'66. 25 jaar Jonge Pioniers 

12 xu. Vlag van deze jeugdbeweging. 
Juni '66. Strijd tegen Vei^enigde Staten. 

12 xu. Viet Congsoldaten schieten op Amerikaanse sche
pen en vliegtuigen. 

Y E M E N 
Juli/augustus '66. Wereldkampioenschap voetbal. 
Drie zegels ter waarde van '/4 b . , en elk één zegel van de 

waarden : 1 *̂  b. , 4 b . , 5 b. en 20 b. , alsmede een souve
nirvelletje van de hoogste waarde. 

I n het meinummer ontbreken de volgende twee waarden 
aan de serie verbindingen (291'66). 

6 b . Toetsenbord van telex en wereldbol. 
20 b . Satelliet voor telecommunicatie. 

Alles getand en ongetand; bovendien blokje met hoog
ste waarde . 

203'66. Derde Arabische topconferentie. 
4 en 6 b . zegels van de conferentie van 1965 met opdruk. 

Blokje van 10 b . ook met opdruk. 
253'66. Wereldleiders die voor de vrede werken. 

*/< b . Portret Hammerskjoeld. 
/̂4 b . Portret president J. F. Kennedy. 

*/4 b . Portret Nehroe. 
y-^ b . Portret Hammerskjoeld. 
^ b . Portret Nehroe. 
4 b . Portret president J. F. Kennedy. 
6 b . Portret Ralph Bunche. 

10 b . Portret O e Than t . 
12 b . Portret paus Paulus V I . 

Blokje met waarden van 4 en 8 b . 
O p alle zegels ook wereldbol en vredesduiven, 
205'66. Landing Loena I X op de maan . 

Overdruk „Luna I X / 3 February 1966" op Astronauten
serie van dit jaar . W a a r d e n : ^ b . , ï4 b . , % b. , % rd. , y% 
rd. , y% rd. , ^ rd., Va rd., en 20 b . Alles getand en ongetand, 
met blokje. 

A u g u s t u s 1 9 6 6 3 9 3 



Z O M E R A A N B I E D I N G N E D E R L A N D en O V E R Z E E 
Nederland 
1° 
2° 
2" paar 
3° 
U* 
5° paar 
6° lux. 
7* 
9IIC* 
9° 
10° 
11° 
12° 
18* 
18A* 
23* 
24L» 
25° 
28° 
29» 
29° 
19/29° 
30a» 
37* 
36» 
«1° 
43° 
a° 
45* 
45° 
45A° 
47° 
48» lux. 
48° lux. 
49** 
49* 
49° 
56/76* 
61 b° 
61 c° 
77A» 
78» 

15,— 
15,— 
65,— 
85,— 
75,— 
20,— 
47,50 
30,— 

225,— 
15,— 
8,25 
38,— 
67,— 
90,— 

225,— 
50,— 
9 5 ,  ' / , 
20,— 
10,— 

200,— 
62,— 
95,— 
85,— 

7,50 
7,— 
7,— 
8,— 

18,— 
200,— 
62,— 
72,— 
12,50 

350,— 
150,— 
75,— 
65,— 
35,— 

245,— 
25,— 
85,— 
45,— 
70,— 

79 A » 
80* lux. 
80» mooi 
80° 2. lux. 
82/83° 
95* ' 
96*» 
97*» 
97° 
98*» 
98° 
99** 
99° 
100»* 
100» 
100° 
101* 
101° 
102/03» 
104/05»» 
104/05° 
107/09» 
110/13*» 
114/20» 
121/31»» 
121/31» 
124 1»» 
132/33» 
134/35» 
134/35»* 
134/35° 
136/38* 
136/38** 
141/43** 
141/43* 
163** 
164** 
164» 
165»* 
166/68* 
169/76** 
177/98» 
199/202» 

170,— 
550 — 
385.— 
425.— 

5.50 
8,50 
8.50 

14,— 
10,— 
50,— 
11 ,— 
90,— 
30,— 

135,— 
110,— 

20,— 
500,— 
400,— 

24,— 
185,— 
125,— 

22,— 
5,— 

12,— 
275,— 
235,— 

25,— 
34,— 
22,50 
35.— 
18,— 
80.— 

100.— 
10,— 

7,50 
6,50 

45,— 
35.— 
95,— 

6,— 
5.75 

100,— 
10,— 

203/07* 
208/11* 
212/19** 
212/19* 
212/19° 
220/23* 
220/23** 
225/28* 
225/28° 
229/31 * 
229/31° 
232/35** 
232/35* 
232/35° 
238/39* 
238/39° 
240/43* 
240/43° 
244/47° 
248/51 * 
248/51° 
252/55* 
257/60* 
261/64*» 
261 /64» 
261 /64° 
257/60° 
265/66» 
267/68» 
270/73» 
270/73° 
274/77* 
274/77° 
278** 
279/82» 
283/86* 
289/92» 
293/95** 
296/99* 
300/04** 
305/09* 
310/12** 
313/17** 

18,— 
10.— 
75.— 
55.— 
27.50 
10.— 
15.— 
17.50 
8,— 

17.50 
12,50 
27,50 
17,50 
9,— 

35,— 
2 2 , 
22.50 
13,50 
30,— 
25,— 
15,— 
9.— 

35.— 
30,— 
20.— 
12.50 
16.— 
10.— 
10.— 
22.50 
12.50 
20,— 
8.50 

11 .— 
15.— 
15,— 
14.— 
10.— 
10.— 
10,50 
9.— 
4,— 
9,— 

318/22* 
323/24»* 
325/26»* 
327/31»» 
332/45»» 
346/49»» 
347» 
348° 
349° 
350/55*» 
350/55» 
374/78** 
402/03B** 
dto. ° 
474/89»* 
513/17** 
518/37»* 
518/33» 
550/55** 
550/55° 
556/60° 
563/67° 
568/72* 
578/81 •/° 
583/87»/° 
592/95° 

12,— 
6,50 
6,50 

10,— 
7,50 

150.— 
6.— 

17,50 
17,50 
17,50 
12,50 

6,— 
30.— 
40.— 
25.— 

6,50 
300,— 

55,— 
17,50 
12,50 
20,— 
7.— 
8,— 
7,50 

10,— 
28,— 

Roltanding 
19/31» 
33/56» 
57/70» 
57/70° 
82/85° 
78/81 »* paar 
94/97** paar 

55,— 
95,— 
55,— 
30,— 
7.50 

40.— 
80,— 

Port 
27/28° 
31/43* 

NW. G U I N E A 
55,
80.

Brandkast 
1/7»» 350,

Dienst 
9/15° 
16/19»» 
16/19° 

N E D .  I N D I Ë 
1» 
16° 
31/37» 
63/80» 
90f° 
160/66» 
176/79»» 
186/210° 
246/65 (260)' 
261/65»» 
261» 
262» 
263* 
264* 
265* 
293/97° 
326/32** 
337/46** 
351/61* 

Luchtpost 
14/16** 
6/10*» 

35,
26.
20,

150,
18,
75,
85,
70,
75,
11,
13,

135.
125,
12,
50,
17.
22.
22.
12.
19,
64,
72,

42,50 
20.— 

Port 
Luchtpost 49/52» 
1/3» 16.— 53/65»» 
6/8»* 45.— 
12* 90.— Dienst 
12/13° 90,— 13f» 

32,
15,

19* 
41/44**/° 
45/48**/° 
49/52**/° 
Port 1/6° 
U N T E A 

1/19»» 

20,— 
7,— 
7,— 
7,— 
9,— 

40,— 

C U R A C A O / 
N E D . A N T I L L E N 
2° 
69** 
82/88» 
dto. ° 
121/37»» 
168/81° 
185/95»» 
200/05° 
206/08° 
218/33° 
232° 
234/38»»/° 
239/43»»/° 
248/52»»/° 
275/90»» 

70.— 
11,— 
20,— 
17,50 
50,— 

300,— 
42,50 
13,50 
8,25 

60,— 
12,— 
27,— 
22,— 
21,50 
36,— 

Luchtpost 
4/16» 
17° 
18/25» 
27/40»» 
26/40° 
41 /44»»/° 
45/52° 
53/68»* 
53/68° 

26,— 
12.— 

185,— 
100,— 

67,50 
45,— 
27,50 
32,— 
38,— 

S U R I N A M E 
10a** 225,— 
30* 40,— 
59° 6,75 

104/10*» 
111/14»/° 
130/36*/° 
137/40*/° 
141/44»/° 
146/49*/° 
151/56* 
151/56° 
179/82»/° 
183/86»/° 
190/93»/° 
197/99*»/° 
214/19**/° 
220/43* 
247/48 + Lp" 
276/77**/° 
278/79**/° 
285/94** 
295/96**/° 
312/15*» 
312/15° 
317/20° 
321/22**/° 
331/34** 
336/39**/° 
340/44*/° 
349/53**/° 

275,— 
6,75 

15.— 
25,— 
32,— 
26,50 
25,— 
20,— 
14,50 
8,— 
9,50 

32,— 
18,— 

120,— 
15,— 
10,— 
10,— 
25,— 
10,— 
20,— 
23,— 
8,— 
8,— 

28,50 
7,50 

11,50 
10,— 

I N D O N E S I Ë 
64/66** 
72/80** 
101/06»» 
119/26»» 
118»» 
133/36** 
142/45** 
146/49** 
150/53** 
154/56** 
161/63** 

6,— 
5,— 

16,— 
13,50 
3,50 
4,— 
4,25 
6,50 
5,75 
6,25 
6,25 

185/88* 
195/99* 
200/03» 

COVERS 
Nederland 
504/05 
506/07 
E. 3 
E. 7 l i e g . 
Culemb. 1 z. 
E. 91 zeg. 

6,25 
4,— 

7,— 
7,— 

195,— 
10,— 
10,— 
12,50 
12,50 
10,— 
15,— 
10,— 
*,— 
8,— 
5,— 

Ned. Antillen 
E. 3 
E. 4 
E. 7 
E. 9 
E. 18 
E. 22 
E. 23 
E. 24 
E. 26 
E. 29 
E. 30 
E. 31 

Suriname 
E. 8 
E. 15 

14,— 
4,50 
7,50 
4,50 
6,— 
5,50 
3 , — 
5,— 
3 , — 
4,50 
4,— 
5,50 

40,— 
8,— 

»» = postfris zonder plakker. » = ongebruikt. ° = fijn gebruikt. Deze advertentie blijft geldig tot uitgave van de nieuwe catalogus. Wegens het grote aantal bestellingen welke 
wij op onze advertenties ontvangen zijn bestel'ingen beneden f 25.— ntet mogelijk. Zendingen portovrij. Betaling na onvangst. 

J. W. EECKHOUT 
X. V. Gelrestraat 12  H U I S S E N (GId.)  Tel. (08301|) 731 ■ GIRO I.Ot.11.10  B A N K : A M R O , Arnhem 

> 

Internationale 
Europa Fiiatelistenbeurs 
te houden op maandag 26 sept. 1966 in „Frascati"*, Amsterdam, Nes 5963. 
Geopend van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m. Toegang vr i j . 

Op deze dag verschijnt de EUROPASERIE. 

Op de beurs is een t i jdeli jk postkantoor gevestigd met een bijzonder eerstedagstempel. 
Speciale eerstedagenveloppen zijn op de beurs verkri jgbaar, alsmede bij de postzegelhandel. 
Ook wordt een klein aantal carnets aangemaakt. 

Kunt u de beurs niet bezoeken en wenst u toch in het bezit te komen van speciale enveloppe 
en/of carnet dan kunt u volgens onderstaande opgave het verschuldigde overmaken op post

giro 174227 t.n.v. Verbond van Postzegelhandelaren, Amsterdam, waarna het door u bestelde 
wordt toegezonden. 

Enveloppe geheel verzorgd ƒ 1,10 per stuk 
Carnet geheel verzorgd 1,75 per stuk 

Op de zondag voorafgaande aan deze Europabeurs nl. op 25 september 1966 organiseren wij 
bovendien een 

INTERNATIONALE FILATELISTEN (RUIL^BEURS, welke geopend is van 10.00 uur v.m. tot 
6 uur n.m.; ook deze beurs is vri j toegankeli jk. 

Op beide beurzen zijn binnenlandse en buitenlandse handelaren met een stand aanwezig. 
Dit is ook een geschikte plaats om doubletten en ander overtol l ig materiaal van de hand te 
doen. 

Bezoekt dus onze beurzen op 25 en 26 september a.s. 

Verbond van Postzegelhandelaren 
in Nederland 
Postbus 296, Amsterdam - Postgiro 174227 
* Frascati l igt slechts twee minuten van de Dam verwijderd 



Z A M B I A 
127'66. Opening universiteit ( i73 '66) . 

3 d. en 1/3 d. Universiteitsgebouw. 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustratie, 

danken wij, behalve de verschillende postadministratiess 
New Stamps in Londen. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en van som
mige Aziatische landen — die ertoe bij kunnen dragen de 
actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons 
van harte aanbevolen. 

• ) WHOWor ld Heal th Organizat ionWercldge
zond heidsorganisatie. 

**) UPEASpaansAmerikaanse postunie. 
• • * ) lYG  Internat ional Year of Cooperation  J a a r 

van internationale samenwerking. 
♦ ♦ • * ) C E P T  Conférence Européenne des Administra

tions des Postes et des Telecommunications 
Europese conferentie van administraties van 
posterijen en televerbindingen. 

• * * • • ) I T U  International Union of Telecommunica
tions  Wereldvereniging van televerbindingen. 

Werkgemeenschap Philatelie 
Nederland 

CORRECTIES UPHILEXCATALOGUS 

In vervolg op onze publikatie in het julinummer kunnen 
wij thans de bijzonderheden geven over de tentoonstelling 
ter gelegenheid van de veertigsite emissie der Kinderpostzegels 
te ROTTERDAM. 

De tentoonstelling wrordt gehouden in het RIJNHOTEL, 
ingang Eendrachtsweg, van dinsdag 15 tot en met zaterdag 
19 november. De tentoonstelling is iedere dag geopend van 
van 10.00 tot 22.00 uur ; de toegang is gratis. Bezoekers kun
nen een catalogus van het tentoongestelde kopen. In deze 
catalogus zal zo mogelijk een uitvoerige omschrijving van 
de inzending van het Nederlandse Postmuseum worden op
genomen en een korte geschiedenis van de organiserende 
vereniging, de R.Ph.V. 

Voor de eerstedagvanuitgifte van de Kinderpostzegels 
zal in een tijdelijk postkantoor een bijzonder stempel wor
den gebruikt. 

Tijdens de internationale ruildag „Europoort 14" op 19 no
vember, eveneens te houden in enkele zalen van het Rijn
hotel, zal een bijzondere envelop verkrijgbaar zijn waarvoor 
eveneens een bijzonder stempel bij PTT is aangevraagd. Zo 
mogelijk zal op die dag een tijdelijk postkantoor worden 
ingericht in het Rijnhotel. 

De bijzondere enveloppen kunnen nu al aangevraagd wor
den bij de heer P. Erwich, Vignolastraat 145 te Rotterdam
14. Ze kosten 15 cent per stuk. Bestellingen kunnen aan de 
heer Erwich worden gedaan onder overschrijving of storting 
op zijn postgirorekening nummer 63.28.63. Het aantal enve
loppen is niet onbeperkt. Bestellingen worden uitgevoerd in 
volgorde van binnenkomst. Voor toezending i)er post dient 
men port over te maken of een geadresseerde envelop aan de 
heer Erwich te zenden — vanzelfsprekend gefrankeerd. 

In een volgend nummer komt een verdere mededeling. 

I Verbetering prijs postroutekaart 

De herdruk van de oude postroutpkaart van Frankrijk ten 
[tijde van 1676, die verkrijgbaar wordt gesteld door de Cercle 
des Etudes Postales kost 6,25 NF (5 NF plus 1,25 NF porto). 

[Men kan deze nadruk bestellen door het bedrag over te 
I maken op de rekening van de CEP, 6, rue Auguste Comte, 
|l9BRIVE: CCP 717.19 Limoges. Op bladzijde 335 van het 
Ijulinummer was de prijs voor het buitenland niet goed op

Igegeven. 

Ten gerieve van de bezitters van de Uphilexcatalogus 
volgen hier enige correcties en aanvullingen op het artikel 
van de heer J. Dekker. 

Op bladzijde XXI zijn in het staatje onderaan enkele foutjes 
geslopen. De juiste opstelling is deze: 

Regina, vier kleuren, werkbreedte 50 cm, in gebruik sinds 
1955 (ipv 1965) enz. 

indeling 

AA 2 X 200 

AA 21 rollen 
2 X 11 boekjes 

enz. 

omitrek der cilinders 

21 zegelhoogten 532 mm 

20 zegelhoogten 
22 zegelbreedten 
enz. 

507 mm 
486 mm 
enz. 

Op bladzijde XXII onder het kopje Gew^zigde kammen 
moet de eerste regel als volgt luiden: Op basis van de nor
male formaten A, C en G, waarvoor op de Regina enzovoort 
(formaat E moet vervallen). 

Op bladzijde XXIII onder het kopje De automaatboekjes 
kan toegevoegd worden dat bij het perforeren gebruik is ge
maakt van een dubbele kam, waarbij de „aanslag" = basisrij 
pennen van de kam er uit is gehaald. Er ontstaat dan een 
patroon dat het best vergeleken kan worden met tegen elkaar 
gezette letters H. 

Op bladzijde XXVI Lijst Regina onder vellen 2x200 1955 
Van Krimpen 2 cent LR 5258 in plaats van 5558. 

Twee aanvullingen: De zomerzegels zijn in 1966 voor 
het eerst aan de rol gedrukt, waarbij de cilinder twee dwars
gelegen vellen omvat. De Reginapers levert ze in dubbelvellen 
af, waarbij de tussenmarge geen snij streep vertoont. Op de 
bovenrand van het rechtervel — met het restant van de 
snij streep op de rechtervelrand — vinden we de enkele 
kleurstrepen. Deze komen niet voor op het linkervel. Wel 
vertonen beide boven zegel 7 en onder zegel 97 paskruisen. 

Mr. Van Hal meldt ook bij de rollen van de Regina zegel
afstanden te hebben gevonden, die 0,2 of 0,3 mm groter zijn 
dan de normale. Er blijkt nog steeds iets nieuws te ontdek
ken te zijn. 

Onbekende Nederlandse zegel 
Tot nu toe bleef onopgemerkt dat de opgave van de oplage

cijfers in het juninummer bij de rolzegels in het type Lebeau 
na ruim dertig jaar het bestaan onthult van een onbekend 
gebleven zegel in rasterdiepdruk en wel de IV2 cent rood
violet in een aantal van 30.000 stuks of dertig rollen van 
1000 zegels. Het zoeken van een dergelijk zegel moet wel 
moeilijker zijn dan naar de bekende speld. Er is een goede 
kans dat deze l'/z cent roodviolet in rasterdiepdruk in plaats 
van de offset der velzegels met de tanding K12?4:13V2 zeld
zamer zal blijken te zijn dan welke andere zegel van Neder
land ook! Hierbij worde opgemerkt, dat de opgegeven aan
tallen voor de )Mi cent roodviolet en de grijze verwisseld 
moeten zijn, daar de laatste van 1936 tot 1942 in grote aan
tallen via de automaten verkocht is. 
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B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale postwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. ^) met 
A-formul ier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—; $ 150,—; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550,—; Oostenri jk Sch. 8500.—; Sch. 3600,— ; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $ 100,— ; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. 1400,—; Z f r . 600,—. Het evt, benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar a f 0,10. 

Inleveringen voor de 30ste veil ing kunnen nog 
slechts enkele dagen aangenomen worden. 
W I J kopen ook ä contant grote verzamehngen 
en kostbare losse zegels. 
Een inzending moet tenminste netto DM 500,— 
bedragen. Bi j verzamelingen en losse kavels 
van meer dan DM 500,— slechts 1 0 % provisie. 
Grote objecten worden desgewenst bij de in
zender thuis afgenomen. 

LANGE & 
FIALKOWSKI 

WIJ KOPEN: 
ZEGELS VAN SCANDINAVIË 
(Denemarken, Noorwegen, Zwe
den, Finland, IJsland, Groenland 
en Deens West-lndië). 

Wij betalen de hoogste prijzen voor eersteklas 
zegels van Scandinavië, gebruikt en ongebruikt. 

Wij zoeken 

SAGA 
BAGERSTFIAEDE 8 

verzamelingen - ook gespecia
liseerde, goede losse zegels, 
duurdere series - zowel oud als 
modern, oude brieven en zeld-
zaamheden. 
Zend ons uw materiaal of een speci f i 
catie en u kri jgt er van ons per kerende 
post een bod op. 
Zichtzendingen met prijs zijn ook wel 
kom, betaling of terugzending per kerende 
post. 

Zendingen moeten tenminste ƒ 75,— 
waarde hebben. 

A ls u Scandinavische zegels hebt dan 
schri j f t u nog heden aan: 

BRIEFMARKENHANDEL 
KOPENHAGEN V DENEMARKEN 

Nieuwtjes in abonnement 
Voordel ig en betrouwbaar, alle landen van Europa postfr is en 
gestempeld te leveren. Ook USA, UNO, Afr ika enz. 
Vraagt kosteloze toezendmg van onze leveringsvoorwaarden. 
Ook eerstedagbrieven van deze landen kunnen in abonnement 
geleverd worden. 

Harresheimer Briefmarken-versand 
D-7778 Markdorf (Baden), Postfach 76, Germany. 

VEILINGEN ZIJN 
KWALITEITSVEILINGEN 
men bereikt er toppri jzen 

62 WIESBADEN - LANGGASSE 20/22 - TELEFOON 30 3013 

Eigenaar: Hubertus Lange, 
beëdigd en officieel aangestelde vei l inghouder 

Interphila 
1966 

H.inilDuCfl HsnOEiio. Phitsp(cs5 
[Ir t ui Pfnlrftelisli-,cniT F.ichverhq 

c«^ 

Verzamelaars 
en handelaren 
zijn 
op de 
Courier 
gesteld 
omdat 
deze 
critisch 
is! 

Courier geeft weliswaar slechts korte en bekopte berichten 
maar is volledig. Dit tijdschrift verschijnt zeer bewust maar 
eens in de acht weken: kwaliteit gaat vóór kwantiteit! 

Duitse lezers vergelijken de Courier met ,,Der Spiegel" of 
,,DM" voor de filatelie. 
De Courier hoort, ziet en vertelt alles I 
Abonnementsprijs per jaar DM 8,60 bij franco toezending. 

Beoordeelt u zelf of de Courier zich houdt aan wat hij belooft: 
vraagt een gratis proefnummer aan. 

PHILAPRESS-VERLAG, 34 Göttingen, Postfach 206 

SERIEUZE RUILPARTNER GEZOCHT 
Aangeboden: Bondsrepubliek en Berlijn, postfris en gebruikt. Nieuwtjesruil, 
ook toegeadresseerd. Naar mancolijst Oost- en West-Europa en Overzee. 
Basis Michel of naar afspraak. 
Gevraagd; Nieuwtjesruil door toeadresserjng uit West-Europa, echter géén 
FDC's, ruil gebruikte zegels naar mancolijst. 

-Correspondentie In het Duits of Engels. 
Elektro-Grosshandel Dornlck, D-864 Kronach, Postfach 155, Duitse Bondsrep. 



Grote internationale Postzegelveiling 
1966 

in Frankfort aan de Main, Hotel ^^Franicfurter Hof 

U ontvangt onze veilingcatalogus nog niet ? ? 

WIJ beginnen het nieuwe seizoen met een pracht van een veiling die alles 
brengt wat een verzamelaar maar kan wensen Uit de liquidatie van een 
gelukkig door de oorlogsjaren heen in stand gebleven grote handelsvoorraad 
en vele honderden inzendingen welke ons door gedeeltelijk zelfs zeer 
prominente filatelisten werden toevertouwd zal onze luxecatalogus omvatten 

Bekende series en topwaarden van de gehele wereld. 

e 

Begerenswaardige stukken van kwaliteit en grote zeldzaam

heden van alle klassieke verzamelgebieden. 

Zeer aantrekkelijke en waardevolle verzamelingen, engros

en doublettenkavels. 

Door deskundige beschrijving, talrijke afbeeldingen in zwart/wit en vier 
pagina's kleurenfoto's en de solide uitvoering op kunstdrukpapier is onze 
catalogus gecombineerd met de opbrengstlijst die iedere bieder ontvangt, 
bovendien een werk waaruit u omtrent de tegenwoordige waarde van uw 
kostbare bezittingen op de hoogte blijft 

U ontvangt deze catalogus gratis en franco thuis! 

Laat u zich terstond voor de toezending noteren! 

Postzegelhandel 

Postzegelhandel en veiling H. C. SCHWENN 
6000 Frankfurt am Main ■ Deutschland H. C. S C H W E N N A G ■ 8000 Zürich . Schweiz 
Postfach 16707 • Neckarstraße 9 ■ Telefon 25 2010 Bahnhofstraße 73 • Telefon 27 5773 



WIJ KOPEN 
alle soorten ghetto en 
concentratiekampherinneringen. 

Briefomslagen, brieven, papiergeld, 
munten enz. 

en alles wat verder met het 
Joodse volk te maken heeft, 
in elke hoeveelheid. 

G. Litzman 147 West 42 St. 
New York, N.Y. 10036, U.S.A. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND 1652 1, 2. 3, los «n/of brievan. Ook zefcls en/of briaven 1864 toe ± 
1900. Sinds tianullen jaran wordt door ons op dit gabtad reads bamiddelins, var 
trouwelijke vaillfopdrachten etc. uitgevoerd voor binnen en buitenland. Geheimh. 
verzekerd! 

posTZEGELHANDEL „pHILATO ", G. Weiitzel 
Smedenstraat 126Deventer • Tel. 057001 78 67 

FDC 
ALBUMS 
in fraaie, tweekleu

rige band met opdruk 
In twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3:11 X 21 cm voor 50 covers 
No. 4 :13 X 18J4cm voor 50 covers 
No. 5:11 X 21 cm voor 100 covers 
No. 6 :13 X 18% cm voor 100 covers 

Het mooiste album in Nederland! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA  UTRECHT 
Ceylonlaan 11  Tel. 030  80834 ■ Giro 35.20.03 

f 6 , 
f 6 . 
f9,95 
f9,95 

Verzamelingen en partijen 
ie koop gevraagd door: 

Je De M U I S 
Andr ies Vieri inghsfraat 9  AmsterdamTe l . 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 10 JAAR ben ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export , en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede pri jzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDEN

COLLECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN 

OVERZEESE RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, 

SERIES ENGROS EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot ; er word t contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

I n t e r n a t i o n a l 

J.C. 1966 

PRIJSLIJST V A N ZELDZAME ZEGELS 

OPRUIMING VAN DE 1966UITGAVE 

Zend f 0,50 en u ontvangt: 
1 nu de 1966 „Juliard Class ics" met reductiekaart en 
2 in september a s ■ de 1967 .Jui iard Classics", 

ALEX. S. JULIARD BRYN MAWR, PA. 19010, U.S.A. 

WEDERVERKOPERS! 
Vtfij hebben een groot assortiment series engros, o.a. 
voetbal, ruimtevaart, dieren, bloemen, Indonesiö, samen

stellingen. 

Vraagt vrijblijvend een zichtzending. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.Y. 
Amstel 246 (bij Magere Brug)  Tel. 622 20  Giro 250035 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR /NTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM l< 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

AmsterdamC. 
Giro 425549 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige leasten f 295,  en f 480 , 

Tevens voorradig: 8 0 z .g .a .n . brandkas ten 
en jcluisdeuren Interessante prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr. Thorbecl<estraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

Vraag een GRATIS prospectus 
aan onze afdeling. 
ZICHTZENDINGEN, alleen Ned & 
Overzee en landen WestEuropa 
Zowel voor beginners als gevor
derden 
POSTORDERS, nu uw albums e a 
f i l . artikelen aan huls bezorgd, en 

. eerst op zicht I I I 
Gaarne opgave zichtzendingen of 
postorders 

POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE"  DUINLAAN 28a  OOSTVOORNE 

ii«K:iiiiiii 



W I J BLIJVEN TOPPRIJZEN BETALEN V O O R : 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, welke V(ij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE K O O P G E V R A A G D 

Grootformaatzegels van Nederland op papier ä f 15,— per ki lo. 
Uitgezochte kilo's Nederland k f 3,— per ki lo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVrOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 06 38 

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

Series Nederland en Kolonien, postfris en/of gestempeld, idem 
losse waarden, ongeregelde parti jen, bundelwaar en ki lo-goed 

Aanbieding met specif icatie insturen. 
Uw collectie(s) koop ik eveneens 

Geen post te groot, alt i jd contante betaling. 

Postbus 7055 - Amsterdam-Z 
Telefoon 71 34 89 AaJ.deWIT 

Deze maand te koop gevraagd 1965 Kmdblok (uitsluitend on-
gevouwen en postfr is) tegen ƒ 6,35 per blok 

DER S A M M L E R - D I E N S T , het Duitse f i latel lst ische t i jdschr i f t . * verschijnt 
om de veertien dagen; * semiddelde omvang 96 pagina's; * nieuwtjes met foto
pagina's op kunstdrukpapier. 
Abonnementapr i j t : f9.70 per halfjaar <13 nummers), f 19,40 per jaar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties: opschriftwoorden 54 et, tekscwoorden 22 et. 
Vertegenwoordig ing v o o r Nede r l and : 
P. C. van Ande l , Postbus SU, Ka tw i j k aan Zee - G i ro 51 69 28 
Tel. 01718-4068 (ook 's avonds) - Bank: Amrobank. Katwijk 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten word t u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

O o k u w manco-l i jst is well<om. 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 124 - ' « - H E R T O G E N B O S C H 

WIE RUILT VATICAAN TEGEN VATICAAN OF 
EERSTEDAGBRIEVEN VAN NEDERLAND 

A . H . VAN ELK - Wiihelmmalaan 6 ■ Beuningen {GId ) ■ Telefoon (08807) 218 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Eilce zegel a p a r t geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan b i j : 

H. FIGGEJr.  Eindhoven 
K I . Berg 34b • T e l . 2 21 20 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

Te koop gevraagd: 
m MUNTEN, PENNINGEN | 
' 1 EN BANKPAPIER 1 

H. W. HETTELINGH 
iJsselstraat 95 
AmsterdamZuid 
Tel. (020)739764 

NEDERLAND 19491952 

Te koop gevraagd serie 518537 
of losse nrs daaruit in blokken 
van 4, postfris zonder plakker 
Aanbiedingen onder nr Ph 322 
BoomRuyqrok N V te Haarlem 

Tarieven voor advertenties In dit maandblad, bulten de branche, 
zijn op aanvraag verkrijgbaar bij 

BOOMRUYGROK N.V. 
Postbus 501  Haarlem  Telefoon (02500) 1 74 50 (6 lijnen) 

U weet, dat voor elke verxamelaar „Hawid klemstroken" 

Hooxte 24 mm f 2.40 
26 „ f 2,40 
27» „ f 2,70 

„ 29 „ f 2,70 
« 31 „ f 3,— 
> 33 „ f 3 , — 
„ 36 „ f 3,25 

Hoogte 39 mm f 3,2S 
,, 
1^ 

„ 
„ 
^ 

«1 ,. f 3,7S 
a „ f 3,75 
« „ f 4.15 
55 „ f 4,50 
70 „ f 5,75 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar zijn de vol len
de maten in zwart. Pakjes ä 25 stroken, lengte 21 cm. 

Voor blokken: 1 strook form. 
148 X 105 mm f 0»21 
160 X 120 „ f 0,2« 
210 X 170 „ f 0 ,U 
HAWIDKlemstrokensnijder 

Dit is slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst. 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen. Prijs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. Bij een 
bestelling boven f 10,— worden u de klemstroken portvrij toegezonden. 5% korting 
bij een aankoop boven f 10,— en 10% korting bij een aankoop boven f25,—. 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwar ts HondMraat 1/Blaak  Rottardamt, Tel. (010) 14 35 80, Giro 661478 

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

Giro 34 76 51 

UW NIEUWTJESDIENST 
Te koop gevraagd BLOK 1 VERENIGDE NATIES 

SPEC TARIEF VOOR VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bijna elk land voor 
rad ig . Pracht kwa l i t e i t 
r i j ke verscheidenheid en 
ui tgepr i jsd voo r : 

Duits land en Geb. 2040% Miche l . 
Reit van de were ld 3060 cent p. Y v e r t F r i , 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Ko l . ; Frankri jk en Kol . ; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordi jn , Turk i je , China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, Irak, Perzié, Ethiopië, Afr ika, 
Australië, Noord en ZuidAmerika. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
t i jd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderv^eg zi jn. 
Mmimumafname 25,—. Korting bij afname boven 50,— 5% en boven 100,— 10% 
Btj bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

T n a ■ a w T i ' y i T ' m r FOLKINGESTRAAT 35, 
V l ^ n t J J I # j E i I l GRONINGEN  TELEFOON 31577 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 0,70 p mm 
De gelegenheid tot het plaatsen 
van kleine annonces bestaat alleen 
voor abonnees Advertenties die
nen steeds uiterliak de 26e van 
iedere maand in ons bezit te zijn. 

A A N G E B O D E N 

Te koop voor goede belegging. 
Album Nederland, op no R 32 en 
T 7 compleet Grotendeels onge
bruikt ƒ 7 000,— R Bender, Gom-
bertstraat 81, Zwolle 
Te koop voor goede belegging 
Album Vaticaan, op 4 series com
pleet Grotendeels ongebruikt 
ƒ 4 000,— R Bender, Gombert-
straat 81, Zwolle 
Prachtige Ned. verz in kunstleren 
album, ƒ 1,200,— Marentaks 31a, 
R'dam-Zuid (Te zien né schrifte
lijke afspraak) 
Te koop aangeboden verz. Luxem
burg, 750,— frs (m Davo-album) 
ƒ 350,— Prachtverz Sportzegels 
(1400 st in 2 Davo-albums) ƒ 160,— , 
40 First Day covers Nederl E 42 
t/m E79 in spec album ƒ 70,—, 
Ruim 3500 zegels geh wereld (wel 
enkele dubbele) ƒ 35,— Stuur mij 
ƒ 10,—, dan ontvangt u voor ƒ 20,— 
cat w versch zegels Ned en O G 
J J Eekhof Beethovenl 117, Lei
den Tel (01710) 2 69 85, giro 245331 
Part biedt verzameUng Ned en 
Kol. te kaan aan Prima kwaliteit 
Geen handelaars W F Bouman, 
Margrietlaan 2, Ermelo 
Te koop aangeboden een verza
meling Ned en O G D , cat waarde 
ruim f 2 000,— Nadere inlichtin
gen P A van der Vlies, Hoge-
weg 1, Limmen Tel (02205) 571 
Te koop Collectie postzegels van 
Ned Oost indie Waarde volgens 
rat Ned Ver van Postzegelhan
delaren 1965 ƒ 14 700,— Veel vei-
lingmatenaal Brieven van gega
digden te richten onder no Ph 339 
aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 
100 zegels van Europa voor f 1,25 
100 zegels van Nederland ƒ 1 50 
100 zegels de rest van de Wereld 
ƒ 1,— Of tezamen voor ƒ 3,— 
Alleen bij vooruitbetaling B v 
Harlmgen, P K Drossaartstr 118, 
Vlaardingen 
Zend mij ƒ 2,50 en ik zend u lOO 
grote en 100 kleine formaatzegels 
van Europa of de gehele wereld 
Tevens Ned Ant nr 230 P F voor 
/■ 8 — nr 230 G S voor ƒ 0,50, nr 
287 G S voor ƒ 0,50, nr 288 G S 
ƒ 0,70 nr 289 G-S voor f 1,40 
Suriname 118 G S voor ƒ 0,40 
B V Harlingen, P K Drossaart-
straat 118 Vlaardingen 
Bod gevraagd op verzameling Ne
derland en O G. Cat waarde ca 
ƒ 2 500,— Aanb aan J Rijndorp, 
Appelstraat 93, Den Haag Tele
foon 36 12 22 
Aangeboden: FDC's Ned O Geb 
en vele andere Eur landen (nwe 
uitgiften) Postfrisse zegels van 
alle Eur landen (nieuwtjes) Ver
koop en detail en engros Koers-
lijst op aanvraag Belt u eens met 
of schrijft u eens aan G van 
Tienhoven jr , de Morgenstond 8, 
Amstelveen Tel (02964) 1 53 54 
Engelse Kolomen Mooie zichtzen 
dingen merendeel klassiek laag 
uitgeprijsd B de Blieck, A dam 
Busken Huetstr 5-II Tel 12 8815 
Te koop van particulier Verzame
ling z g „Cosmos"-zegeIs, o a 
Sterrekunde N en Z Pool Ato
men, Ruimtevaart, Zonnestelsel 
e d Opgezet volgens Franse cata 
logus „Editions A V " te Parijs 
Waarde volgens Yvert 1500 Frs 
Vaste prijs ƒ 500,— C H v d 
Vlugt, Dorpsweg 153b, R'dam-21 

Muntenwereldoatalogus Beschrij
vingen van munten vanaf 1850 tot 
heden Yeoman catalogus ƒ 16,25 
+ ƒ 0,75 porto dus ƒ 17 — storten 
op giro 583814 Vraagt inlichtingen 
over onze geheel nieuwe munten-
opbergalbums (Numismaatalbums) 
en over onze catalogussen uit lan
den over de hele wereld Import-
handel P Wildenberg, Spoorstr 4, 
Voorburg Tel (070) 83 40 27. 

Muntenverzamelaars, geheel nieuw 
verschenen wereldmuntencatalo-
gus over oude antieke munten 
vanaf 1750 tot 1850 aansluitend 
op de yeoman cat „Coins of the 
world" Kostprijs ƒ 25,— + ƒ 1,— 
porto, dus ƒ 26,— franco thuis 
Storten op giro 583814 Importhan
del P Wildenberg, Spoorstraat 4, 
Voorburg Tel (070) 83 40 27 
Te koop tegen elk aannemelijk 
bod complete jaargangen „Phila
telie" 1954, '57, '58, '59, '60, '61, '63, 
tevens de jaargangen '55, 56 '62, 
'64, '65 waaraan elk een nummer 
ontbreekt Br onder no Ph 371, 
aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 
Bod gevraagd op 110 blokken van 
vier postzegels, 440 stuks, zonder 
plakker, nos 733-841 Brieven D 
van Ruler, Emmaweg 5, Vreeswijk 

G E V R A A G D 

Verzamel Engeland op plaat en 
plaatletter. Heeft u hier iets van 
aan te bieden' Gaarne zichtzendmg 
met prijs A P v Ooyen, Vondel
straat 75, Den Haag 
Gevr tegen hoogste prijs Frank
rijk - Schilderijen - en Vatica<in-
zegels, postfris Aanbiedingen of 
zichtzendingen aan M van der 
Kooy, Irenestraat 8, Ouderkerk/ 
IJssel (Z H ) 
Ned Voor phil, brieven, Ie en 2e 
emissie op brief Verz kleinrond-, 
punt-, scheepsstempels Maas, Le-
lielaan 61, Oegstgeest 
Gevraagd Michel 662 (7 nov 1958) 
op F D C Aanb Postbus 1373, 
Amsterdam-Centrum 
Griekenland, klassiek en scheeps-
afstempelingen gezocht J B 
Kaanders, Hoge Weg 54, Amster 
dam-O 
Te koop gevraagd Verzameling 
Ned en O G.D Of losse series of 
zegels P Berkelaar Doelenstraat 
114, Delft 
Verzamelaar vraagt te koop Ze
gels der Duitse Gebouwenserie 
(Bizone Yvert 1948 41/68) Alle 
waarden en hoeveelheden Wie 
kan helpen' C J Bal, Langeweg 
10, Wilmelminadorp bij Goes 
Na ontvangst van 100 versch Eur, 
en Eng Kol (geen Oost-Eur ) ontv 
u zelfde aantal retour (Geen mas
sawaar) Van Straaten, Acacialaan 
10, Leiderdorp 
Gevr FDC's Ned, uitsluitend on-
geadresseerd Opgave E-nrs , aan
tal, prijs Brouwer, Box 1626, Am
sterdam 
Te koop gevraagd Jaargang 1940 
Ned Maandbl Philatelie Drs H 
J van Buren Zutphensestraatweg 
28, Velp (Gld ) 
Gevraagd Blokken van 4 van Ne
derland voor 1941 Postfris, zonder 
plakker Brieven onder no Ph 359 
aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 
De Vereniging van Postzegelver
zamelaars ,Zwijndrecht en Om
streken", vraagt voor het seizoen 
1966-1967 inzending van goede rond-
zendboekjes Afwikkeling in juli 
1967 gegarandeerd' Inz Directeur 
Rondzendmg Mevr J F Visser-
Huizenga Perkstr 27, Zwijndrecht 
Tel (01850) 2 58 69 
Een vertrouwd adres voor al uw 
bundels en massawaar is A v d 
Heijden Hengelolaan 1196, Den 
Haag-14 Tel 67 08 75 

Verzamelaar vraagt te koop 
Puntstempels 1867 t/m 1891 Aan
biedingen en/of zichtzendingen met 
prijsopgave aan H J van Dongen, 
Bergweg 17 Rhenen 
Gevraagd Enkele postzegelboekjes 
5 + 15 et en 7 + 15 et en blok 
kind 1965, om combinaties van te 
maken S Prost, Warnsveldseweg 
24, Zutphen 
Te koop gevraagd Postzegelboekje 
combinatie 5 x 18 en 1 x lo met 
tekst PTT ad ƒ 3,— Elke hoeveel
heid Br onder no Ph 361 aan 
Boom Ruygrok N V , Haarlem 
De 's-Hertogenbos^he Vereniging 
van Postzegelverzamelaars kan 
voor haar rondzenddienst nog goe
de boekjes Ned en O R. gebruiken 
Voor goed materiaal zeer snelle 
afrekening Zendingen aan de heer 
A G C van Doesburg, Pieter 
Breughelstr 90, 's-Hertogenbosch 

D I V E R S E N 

j g miUaard, beëdigd lilatelis-
tisch makelaar-expert keuringen, 
taxaties, inl gr verkrijgb, hove
niersweg 18, tiel, tel (03440) 38 79 
Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
J a ' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Secreta-
jfiaat L Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda Tel (01600) 3 35 89 

Laat uw jaargangen „Philatelie" 
tot een boek inbinden in een 
blauwe band, met goud opdruk 
De prijs IS inclusief portokosten 
ƒ 6,50, bij vooruitbetaling, op giro 
396723, ten name van A Overslui-
zen, Lambertusstraat 39c, Rotter-
dam-16, aan welk adres de in te 
binden jaargangen kunnen worden 
opgezonden Binnen 9 dagen heeft 
u het boek keurig ingebonden 
weer in uw bezit 

■ BUITENLAND 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 1 
Nederland 
No 
48 ongebr 
48 gebr 
49 ongebr 
5676 ongebr 
61b ongebr 
61c ongebr 
79 ongebr 
80 ongebr 
80 gebr 
100 ongebr 
101 ongebr 
101 gebr 
10405 ongebr 
130 ongebr 
130 gebr 
131 ongebr 
131 gebr 
133 ongebr 
136 38 ongebr 
16365 ongebr 
14962 ongebr 
23637 ongebr 
34749 ongebr 
53537 ongebr 
Roltanding 32 ongebr 
vip 1213 ongebr 

250 — 
100,— 
40,— 

160,— 
13 — 
65 — 

140,— 
500,— 
400 — 
100,— 
5 0 0 , 
400 — 
105 — 
85 — 
75 — 
90 — 
60 — 
27 50 
60 — 
85 — 
6 0 

6 0 , 
60 — 

120 — 
850 — 
225,— 

Brandkast 17 
Telegraafserie 

Ned lndie 
2 ongebr 
16066 ongebr 
260 ongebr 
287 ongebr 
289 ongebr 

Cuara^ao 
112 ongebr 
2943 ongebr 
7581 ongebr 
10420 ongebr 
17981 ongebr 
23133 ongebr 

ongebr 
12 ongebr 

vhegpost 13 ongebr 
1825 ongebr 

Sur iname 
115 ongebr 
21 ongebr 
32a ongebr 
40 ongebr 
4857 ongebr 
6064 ongebr 
10410 ongebr 
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235,— 
900,— 

400 — 
65,— 

215,— 
215 — 
170,— 

220,— 
155 — 
150,— 
170,— 
160 — 
105 — 
75 — 

160 — 

400 — 
2 0 0 
325 — 

85 — 
170 — 
130,— 
160 — 

ZlX GULDEN 50 71^^ 
en WIJ zenden u franco 15 versch postfr ser INDONESIË 

Nog meer koopjes INDONESIË 
35 versch postfr ser f 9,—, idem 60 ser f 22 50 en 
zelfs 70 ser ƒ 3 0 — Of 50 versch ser -I- album 
ƒ 20 — BIJ vooruitbet f ranco, anders + porto (aan-
get) 
De Postzegelmarkt nr 22 met uitgebr prijsl Indon , 
enz IS gereed en zenden we gratis op aanvrage 

Nog een SUCCES-NUMMER: 
1000 versch g roo t fo rmaa t plaatjesz gehele wereld 
ƒ17,50 Idem 500 versch ƒ 6 75 Bij 5 of lOx nog 
korting I 
Ook onze samenstell ingen MOTIEFZEGELS (bloemen 
dieren, enz ) zijn spotgoedkoop Prijslijst op aanvrage 
Nederland en Overz. Geb. leveren we op manco-lijst! 

Alle bestellingen, enz aan J , B i j I S f T I S 
Schimmelpenmncklaan 3 ZUTPHEN tel (05750) 3311 giro 927678 

Te koop of u) ruil voor Indonesi
sche rocketcovers gevraagd 
Rocketmailstukken/vignettes Ne
derland en West-Europa van voor 
1939 Tevens gevraagd gelopen 
brief met Ned Indie Nr 1 Brieven 
aan S Suryadarma, Djalan Men-
dut 10, Djakarta 
Verzamelaar zoekt alle Nederland
se zegels op brief, en alle zegels 
tot ca 1900 engros. Kan hiervoor 
praktisch elk zegel ongest of gest , 
ook in grotere aantallen in ruil 
aanbieden' Voor belangrijke aan
biedingen kom ik C J V Hoek 
Gartnerstr 17, 4153 Remach BL, 
Zwitserland 
Speciale aanbieding' Byzonder 
voordelige veilingkavels, groten
deels onuitgezocht Lijst gratis' 
Pohl 2, Hamburg 67 Postfach 
310 NM 



Bestel 
tijdig 
de 
nieuwe 
catalogus: 

Nederland & Overz Rijksdelen Spec Cat 
Israel Benco Cat, Ned taal 
Yvert deel I Frankrijk en gebieden 
Yvert deel II Europa zonder Frankrijk 
Yvert deel III Overzee 
Gibbons deel I Engeland en Gebieden 
Gibbons deel II Europa zonder Eng en Geb 
Gibbons deel III Overzee zonder Eng en Geb 
Zumstein Europa 
Zumstein Zv\/itserland en Liechtenstein 
Michel Duitsland 
Michel Europa 
Zonnebloem Indonesië 
Van Reijen & IJland Spec Cat Indonesië 
Scott Gehele Wereld in twee banden 
Scott Gehele Wereld in een band 
Scott Spec Cat U S A 

1967 4,— 
3 — 
4,15 

18 50 
22 35 
18,— 
35 — 
25,— 
24,— 
2,50 
5 15 

23 80 
2 25 
2,25 

63,50 
55 — 
20,— 

Tevens alle Borek catalogi op bestelling leverbaar De VAN PUTTEN's FDC-catalogus Nederland & Overz Rijksdelen is momenteel 
uitverkocht 
In januari verschijnt OKKER's SPEC CATALOGUS v/d EERSTEDAGBRIEVEN VAN NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
NUMMERING VOLGENS DE N V P H SPEC CATALOGUS 
ABSOLUUT ONMISBAAR VOOR VERZAMELAARS VAN EERSTEDAGBRIEVEN VAN NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
LEVERINGSVOORWAARDEN Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten 
Ons onbekende kopers uitsluitend levering onder rembours (rembourskosten f 1,—) 

Postzegelhandel HARTOG OKKER 
Postgiro 193156 - Frobelstraat 5 i i i - Amsterdam 18 (Osdorp) - Telefoon 19 00 23 

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

AANBIEDING VAN INTERESSANTE BRIEVEN-COLLECTIES 
Dienstzegels Ned Indie op 40 versch br ƒ 450,— 
Poststukken klemrondst ,,Tremen + Halte" ƒ 500,— 
Ned vanaf 1852/Bontkraag w o paar no 6 en 16, 
paren-strippen van 3 no 4 en 5, 5x no 5 + lx no 4, 
no 12 + no 10 vele andere int br ƒ2000 — 
Zwitserland w o porten. Luchtpost, Sold f 850,— 

1 V A K A N T I E - A A N B I E D I N G 
N e d 
E 62 
66 
68 
71* 
73* 
74* 
76* 
79* 
M i n 
poste 
J. B. 

2 25 
080 
0 90 
1 10 
1 30 
2,40 
2,20 
2 10 

bestelling 
heque of 
Mekker 

Ant E 42 
de Ruyter* 

1 10 
41 
Huwelijk* 

1 40 
Sut E 37 
Staten* 1 90 

f 8 — Door grote 

34 
*Zieken-
huis 1 85 
* onbe
schreven 
zegels zijn 
alle postfns' 
Ned Justitie 
27/40 

(gebr ) 2 95 
Sut 
331/34 22 50 
354/60 0 90 
419 1 10 
420/23 3 25 
424 0 90 
425/26 0 90 

drukte kan levering (is portvr i j , na 
wisset) enkele dagen duren Geldig 
ng - Frits Ruysstraat 37A - Ro 

tot31-10-'66 
tterdain-16 

A n t 
345/46 1,95 
347/50 3 40 
351 0,80 
352 0 80 
353 0 80 
354 0 60 
de 
Ruyter 0 60 

ontvangst van 

Scandinavië speciaaicatalogus 
1967 - f 11,25 
Verschijnt medio september 

De enige speciaaicatalogus die alle 
uitgaven uitgebreid vermeldt, 
noteringen voor FDC 
Nu ook met Engelse tekst 
Vraagt hem bij uw leverancier 
of bij de importeur-agent 

Postzegelhandel „Viking" 
Sumpel 27 - Den Ham (O) 
levert ook alle andere Faclt-artikelen 

39e 
post

zegel-
veiling 
OP ZATERDAG 27 AUGUSTUS A.S. T O V 
GERECHTSDEURWAARDER P A WALTER 
ALLE GEGEVENS IN ONZE VEILINGCATALO
GUS, WELKE U OMGAAND GRATIS WORDT 
TOEGEZONDEN 
ER KOMT EEN GROOT AANTAL MOOIE 
KAVELS TER VEILING W O 

NEDERLAND EN O G.; VATICAAN; 
VERZAMELINGEN; BRIEVEN ENZ. ENZ. 

UW BEZOEK OF SCHRIFTELIJKE ORDERS 
ZIEN WIJ GAARNE TEGEMOET 
VOOR ONZE 40e VEILING KAN DAGELIJKS 
INGEZONDEN WORDEN 
NOG STEEDS LAAGSTE VEILINGKOSTEN i 
WIJ leveren u alle catalogi 1967 (geen porto-
kosteni) en zijn vertegenwoordiger voor Neder
land van de DBZ Deutsche Zeitung fur Brief-
markenkunde 

Dordtse Postzegelveiling 
DIEPENBROCKWEG 174 - DORDRECHT 
Doorlopend telefonisch te bereiken (01850) 4 07 33 
Veilingzaal ,Patrimonium' , L Breestraat Dordrecht 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING N.Y. 
Rokin 58  AmsterdamC.  Telefoon 23 02 61  24 23 80 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL 
GERICHTE VEILINGEN 

Voor onze a.s. ZEER IMPORTANTE NAJAARSVEILING, die in OKTOBER zal 
plaatsvinden, is de inzendtermijn gesloten. 

Postzegels kopen is een zaak van 

v e r t r o u w e n 
Handelaren, die nevenstaand em

bleem voeren zijn dit vertrouwen 
volkomen waard. 
Koop dus bij die handelaren, die 
deze emaiile plaat aan hun deur 
of in hun etalage tonen. 

Dit is voor u de garantie, dat u bij 
een bonafide postzegelhandelaar 
koopt. 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Ned.lndië 
No. 
16 de 2y, gid. Konint gebr. 19,— 
2330 serie cpl. gebr. 31, 
3137 serie cpl. gebr. 16, 
6380 serie cpl. gebr. )avi 38,50 
99134 serie cpl. ongebr. 77,— 
13537, 138*1 series ongebr. 16,— 
14959 Jaarbeurs Bandoeng ongebr. 

115,— 
16066 Jubileum 1923 ongebr. 80,^ 
16066 jubileum 1923 gebr. 65 
16770,17275,17679 series gebr. 27,'50 
18285, 21720, 22125, 23034 

gebr. 24,50 
260 de 50 et. m.w.m. ongebr 250 
26671, 29092, 29397 gebr. 2 5 , 

Verzamelingen, partijen, betere zegels van 
gekocht tegen een contante betaling. 

265 de 5 gid. geelbruin ongebr. 2 1 , — 
278 de 25 et. ongebr. 19,50 
288 de 10 gId. gebr. 17,— 
289 de 25 gId. gebr. 90,— 
33746 serie ongebr. 64,— 
361 de 25 gId. gebr. 30,— 
vip. 15, 610, 13, 17 ongebr. 52,50 
BRANDKAST 17 serie cpl. 

ongebr. 140,— 

NieuwGuinea 
121 serie cpl. ongebr. 80,— 
2224 serie cpl. ongebr. 60,— 
3037, 3840, 4144, 4548, 4952 
en port 16 ongebr. 40,— 
4144, 4548 gebr. 13,50 
UNTEA 119 serie cpl. ongebr. 45,— 

WestEuropese landen worden door ons 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam  Postgiro 31.26.96  Telefoon (020) 23 09 98 

Zomeraan bied ing 
134/35 17,50 
141/43 4,50 
166/68 3,85 
199/02 7,— 
203/07 12,— 
208/11 4,75 
212/19 30,— 
220/23 4,— 
225/28 7,50 
229/31 12,— 
232/35, 8,75 
238/39 21,50 
240/43 12,50 
244/47 30,— 
248/51 14,50 
257/60 15,75 
261/64 12,25 
274/77 8,25 

1 279/82 5,25 
283/86 5,60 
289/92 4,25 

296/99 4,75 
300/04 3,— 
305/09 3,25 
313/17 2,25 
318/22 5,25 
327/31 3,25 
350/55 3,25 
374/78 1,25 
392/96 0,85 
397/401 0,60 
402/03 4,25 
423/27 0,60 
444/48 0,50 
449/53 1,50 
454/59 1,50 
469/73 1,25 
490/94 1,10 
495/99 1,25 
500/03 1,65 
508/12 1,25 
513/17 3,70 

538/41 
5a/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 
644/45 
646/50 
652/56 
663/67 
668/72 

roltanding 
71/73 20,— 1 78/81 8,25 1 86/89 
74/77 18,25 [ 82/85 7,— | 90/93 

Ook in paren en blokken aanwezig. 

Ned 
2,25 
2,50 

13,— 
20,— 
7,— 
7,— 
5,75 
8,25 
9,50 
0,90 

32,50 
5,25 
9,25 
4,25 
7,50 
7,25 
0,80 
*,25 
*,25 
5,25 
8,25 

12,— 1 
14,75 1 

Alle aangeboden no. gebruikt. Voorts enorme voorraad niet gene 
overzee, gebruikt en ongebruikt. 
5% korting bij opdrachten vanaf f 100,—. 

Postzegelhandel 
HENR 1 KUN ?ERS 

■ 
er land 1 
673/77 
680/84 
685/89 
692/96 
699/703 
704/08 
712/16 
719/23 
728/32 
733/34 
735/39 
7a/48 
749/53 
756/60 
763/67 
776/80 
783/87 
794/98 
801/05 
811/14 
829/33 

94/97 
98/101 

»emde no's 

4,— 
3.— 1 
4,— 
3,80 
*,— 
3,80 
2,85 
6,25 
3 — 
1,65 
4,60 
4,— 
3,50 
2,60 
3,25 
2,60 
3,95 
2,60 
1,85 
1,85 
2,25 

15,75 
13,75 

alsmede 

1 
Sumpei 27 Den H a m <Ov.) 
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