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WIJ KOPEN tegen KONTANTE BETALING 
NEDERLAND en O.R. 

Nederland 
;i9** 
49* 
61b** 
61b* 
61c** 
61c* 
102/03** 
104/05** 
104/05* 
104/05° 
130** 
130* 
130» 
131** 
131* 
131° 
144/65** 

75.— 
50.— 
20.— 
15.— 
80,— 
65.— 
24.— 

140.— 
110,— 
80.— 

105.— 
80,— 
80,— 

105.— 
80.— 
65,— 

200.— 

144/65* 
163/65** 
163/65* 
236/37** 
244/47** 
346/49** 
346/49* 
346/49° 
518/37** 
518/37* 
556/60** 
563/57** 
583/87** 
578/81** 
592/95** 
602/06** 
638/42** 
668/72** 

130,— 
125,— 
9 0 . 
75.— 
50,— 
95,— 
70,— 
28,— 

210. 
140.— 
18,50 
6.50 
8.— 
7.50 

25,— 
8,— 
7.— 
9.— 

719/23** 
735/39** 
771/73** 

Brandkasten 
17** 

Portzegels 
67a** 
68a** 
67b** 
67b* 
68b** 
68b* 

Luchtpost 
9** 
12/13** 

5,50 
3,50 
2.— 

275,— 

* . 
7.— 

27.50 
21.— 
85.— 
70,— 

16.— 
220.— 

Curasao 
211/33** 135,— 

Suriname 
137/40** 17.50 
141/44** 22.— 
146/49** 17.50 
151/56** 18.— 
179/82** 11.50 
312/15** 12.50 

Luchtpost 
17** 7.— 
1519** 480.— 
2022** 26.— 

Zie ook onze advertentie in 
het septembernummer 

VOOR EEN BELANGRIJK OBJEKT BEZOEKEN WIJ U GAARNE 
IN UW EIGEN OMGEVING. 

Wij blijven kopers van verzamelingen en partijen van WestEuropese landen 
** = ongebruii<t. postfris zonder plakker 
* = ongebruikt, met nette plakker of plakkerrest 
° = gebruikt, met licht rondstempel ■ « . ^^.m ■ ■ > a ^ a ^ 

W. van SPLUNTER 
Zeer vlotte afwikkeling e n . . . 

Van Adrichemweg 376. Rotterdam8. Tel. (010) 15 19 76 
DISCRETIE VERZEKERD  i. ... i ... j M A < J E i. 

Bezoek uitsluitend N A voorafgaande afspraak 

ONZE BELANGRIJKE 

261e POSTZEGEL VEILING 
zal plaatsvinden op 6, 7 en 8 december 1966 te s-Gravenhage in Grand Hotel Central, 
Lange Poten 6. 

Deze veiling bevat: 
NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN 
met zeldzame zegels 

ENGROS NEDERLAND en 
OVERZEESE RIJKSDELEN 
EUROPA 
Vraagt tijdig toezending van de veilingcatalogus, de voorraad hiervan is niet onbeperkt. 
Heeft u verkoopplannen ? Vraagt onze gunstige inzendcondities. 
Stelt 11 zich tijdig tnet ons in verbinding, bij belangrijke objecten komen wij tt gaarne 
thuis bezoeken. 

Voor onze 262e postzegelveiling, welke begin 1967 zal plaatsvinden, 
zien wij gaarne inzendingen tegemoet. 
J K RIETDIJK nu - DEN HAAG 
Telefoon (070) 117020 - Plaats 31A 



F I O R A N I HEEFT WEER W A T ! ! 
DEZE M A A N D O N G E K E N D E KOOPJES! 
N E D E R L A N D , POSTZEGELBOEKJES, boekje van 2 X 5 et. + « X 15 et. 
f 7,50, boekje van 10 X 7 et. + 2 X 15 et. f 3,—, boekje van 8 X 8 et. + 2 X IS et. 
f 2,—, boekje van 1 x 10 et. + 5 x 18 et. f 2,50. 

62S tot 650 zegels! Dit zijn onze GOUDDELVERSDOZENÜ Schitterend 
goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN, u vindt 
oa . NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid, 
NEDERLANDS-INDIË, INDONESIË, NIEUW-GUINEA, NED. A N 
TILLEN, C U R A ( ; A 0 en SURINAME! Elke partij heeft minstens een 
cataloguswaarde van f125,— De winkelwaarde zou terecht f 110,— 
moeten bedragen, maar nu betaalt u slechts 

1100 NEDERLAND - NED. INDIË - INDONESIË - NIEUW-GUINEA -
NED. ANTILLEN - CURACAO en SURINAME, iets geweldigs! Uw 
album IS meteen gevuld. Ruim f250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde 
f200,—. Bi| ons slechts 

400 NEDERLAND-NED. INDIË en INDONESIË, een pracht van 'n samen
stelling met veel bijzondere en postfnsse zegels; 'n koopie! 

500 NEDERLAND-NED. INDIË - INDONESIË - NIEUW-GUINEA - SURI
NAME! zeer mooi pakket voor een buitengewoon lage pri|S 

f « , . 

f 9 9 , — 

f 1«,95 

f 27,50 

/ , kilo G E M E N G D B U I T E N L A N D , ELITE M I X T U R E ! 
Vele landen, veel avontuur, alles door elkaar, dus 
zoeken maar I f 12,50 

1 kilo NEDERLAND. Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel
dadigheid. PIm. 5000 exemplaren, per kilo f 13,95 
UITZOEKEN MAAR: '/, kg IERLAND f 12,50 

'/, kg INDIA f 12,50 
'/, kg CANADA f 12,50 '/, kg Nrd. IERLAND f 12,50 
'/, kg DENEMARKEN f 12,50 '/, kg NOORWEGEN f 12,50 
'/, kg ENGELAND f 12,50 '/, kg SPANJE f 12,50 
'/, kg FRANKRIJK f 12,50 '/, kg U.S.A. f 12,50 
'/, kg HONGARIJE f 12,50 '/, kg W.-DUITSLAND f 12,50 

91 ALBANIË, allemaal geheel complete series, licht gestempeld, een 
ENORME cataloguswaarde voor slechts f 29,95 

300 BELGIË, een schitterende partij, veel „Beeld-"zegels f 10,95 
500 BELGIË, een buitengewoon voordelige aanbieding. Mooi! f 22,50 
300 BULGARIJE, zeer veel bijzondere zegels, een uniek pakket f 11,95 
500 BULGARIJE, enorme waarde, toch maar f 29,95 
200 CROATIË, ook alweer bijna een land compleet, zeldzaam' f 29,75 
400 DUITSLAND-OOST, wat mooi, wat prachtig! Hoofdzakelijk groot

formaatzegels, weer bijna 'n land compleet en toch slechts f 19,95 
500 DUITSLAND, een zeer leuke aanbieding, weggeefprijs! f 13,95 

1000 DUITSLAND, zeldzaam mooie samenstelling. (Duizend!) f37,50 
200 ENG. KOL. & GEBIEDEN, ook allemaal grootformaat plaatjes-

zegels, zeldzaam mooi, hoge waarde! „FioranT'-weggeefprijs slechts f 9,95 
400 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, ALLEEN GROOTFORMAAT

ZEGELS, wat mooi, wat 'n pracht f 19,95 
500 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, zeer mooie partij, toch maar f 13,75 

1000 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een prachtcollectie! f 3 5 , — 
1000 EUROPA, Een prachtige partij voor erg weinig geld! f 19,95 

100 FRANKRIJK, uitsluitend en alleen GROOTFORMAAT-ZEGELS' f 8,95 
500 FRANKRIJK, werkelijk iets buitengewoons. Toch maar f 27,95 

400 ZWEDEN, een PRACHTPAKKET, toch maar bij ons f 33,95 

R I A U 7 w. dieren, eompl. postfris voor ƒ 2,95. 
I R I A N BARAT 26 w. compl. po<tfri>, slecht» f 7,95 
I N D O N E S I A 12 w. bloemen 196S en 1966, nu f 0,95 
I N D O N E S I A 10 w. Sukarno 1964, bijons f 0,95 
• • • INDONESIË. Stapel van 13 verschillende schaarse F.D.Covers! 

Winkelwaarde ± f35,—. Bij ons gaan ze weg voor f 9 95 
• • • INDONESIË. Sukarno-carnets, oplage 1000 series' 'n Uniek stuk voor 

uw collectie! (nrs. 424-33) speciale afstempeling. slechts f 8.95 

A L B U M G R A T I S ! IM VersehHlende Indonesië, veel 
postfrisse seriesl 'n Enorme waarde, de meest schaarse zegels! Door leken 
samengesteld! Hoge cataloguswaarde, wegens voordelige aankoop gaan ze 
weg voor f39,95 + f 1 , — portokosten. Elke koper ontvangt een prachtig 
sehroefbandalbum van Indonesië met goudopdruk, *n kapitaal bezit! 

50 VATIKAAN, iets enorm moois! Slechts f 1 4 95 
100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zéér veel gelegenheidszegels 

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

'n mooi bezit f 27 95 

1 kilo G E M E N G D B U I T E N L A N D , ELITE M I X T U R E ! 
vele landen, veel avontuur f 24,50 

DROOMPARTIJ, ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, 
sport, bloemen, vlinders, to r ren , kevers, vissen enz. enz. 
Zéér grote winstmogelijkheden f 27,50 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 to t 500 waar
devoile buitenlandse zegels, meest grootformaat, dieren, 
bloemen, sport, enz. Deze partijen gaan weg voor slechts f 12,95 

GIGANT-PARTIJ, liefst ru im 500 waardevolle buitenlandse 
zegels! Meest grootformaat! Elke koper ontvangt gratis 
de compl. serie van 2i waarden Aziatische Spelen van 
Indonesië, per partij slechts f 16,90 

GOLIATHPARTIJ „DE LUXE" , Inhoudende 725 to t 750 
waardevolle zegels, buitengewoon geschikt voor weder
verkopers en als ruilmateriaal. Ruim f100,— handels
waarde! Slechts f 25,— 

FIRST DAY COVERS (Eerste Dag Enveloppen) 
Nederlands Nieuw-Guinea, nu nog tegen lage pri jzen! 
Kinderzorg 1957 ƒ 15,— Rode Kruis 1958 f 30,— 
Bloemen 1959 f 5,50 Vluchtelingen 1960 f 6,— 
Vlinders 1960 f 7.50 

Postzegelhandel H. FIORMW'n postaegetwnanie 9 iPan naar FMOHAJVMI 
P O S T O R D E R A D R E S : (vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397. 

Portokosten ex t ra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postgiro-41511 t.n.v. I.J. Mark 

te KAAG 

A F H A A L A D R E S S E N : W i j nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag inkooplijst. 

„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W, Tel. 15 24 55 MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 68 16 78. 

F.D.C.'s NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
Nederland 
E 31 
E 32 
E 33 
E 35 
E 37 

39 
40 
41 
42 
44 

E 45 

Min. bestellin 

11,40 
7,90 

11,75 
3,«0 
2,90 
2,95 
2,40 
4,75 
2,95 
3,40 
2,95 

g f 8 , - . 

E48 
E 49 
ESO 

51 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
59 

E60 

Bi| grote 

1,40 
3,75 
3,95 
5,40 
3,75 
1,75 
3,é0 
2,15 
2,60 
3,50 
1,75 
2,80 

drukte kan Ie 

E 61 
E 62 
E63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71* 

E 72* 

vering 

2,— 
2,15 
2,25 
1,65 
1,90 
0,85 
1,35 
0,95 
2,45 
0,85 
1,40 
1,80 

IS PORTVRIJ, n 

E 73* 
E 74» 
E 75» 
E 76» 

77» 
78» 
78a» 
79» 
80» 

Suriname 
E 24 

a ontvangst van 

1,10 
2,25 
0,95 
2,25 
0,95 
1,50 
2,50 
2,25 
1,10 

4,75 

postch 

E 25 
E 26 

29 
31 
32 
33 
34 
35» 
36» 
37» 

E 38» 
E 39» 

eque of 

2,25 
2,15 
1,80 
4,10 
4,50 
3,80 
1,85 
4,25 
1,40 
1,40 
3,75 
3,75 

-wissel) enkel 

E 40» 
41» 
42» 
43» 
44» 
45» 
46» 
47» 
48» 

Antil len 
E 22 

e dagen duren. 

3,25 
2,35 
3,65 
1,90 
1,45 
2,75 
5,75 
1,95 
1,85 

5,75 

E 23 
E 24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

E 33 

3,10 
3,90 
1,95 
1,70 
6,75 
2,40 
3,95 
*,»5 
6,25 
1,80 
2,45 

E 35» 
E 36» 

37» 
38» 
39» 
40* 
41» 
42» 
43» 

» onbesch 

1,40 
2,75 
1,45 
5,25 
1,35 
2,40 
1,95 
1,20 
1,95 

reven 

J. B. MEKKERING Frits Ru/sstraat 37a - Rotterdam-16 



MEER DAN 

100.000 
GINGEN U REEDS VOOR 

DAT ZEGT TOCH WEL IETS! 

KOOP OOK HET 
HOLLAND ALBUM 

Herdruk 1965, waarbij alle afbeeldingen vernieuwd en aangevuld 
zijn, aangepast aan het drukprocédé. 

In het HOLLAND ALBUM zijn opgenomen alle zegels, in de 
meest uitgebreide zin, van 

NEDERLAND, NEDERLANDS-INDIÊ, REPUBLIEK 
INDONESIË, WEST-IRIAN, NEDERLANDS NIEUW-
GUINEA, CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN, 
SURINAME, totaal 203 bladen. 

Gebonden in een im. kunstlederen band (verkrijgbaar in vijf 
verschillende kleuren) met koperen schroeven. 
Ruimte voor supplementen t/m 1970. 

PRIJS 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1965 

f 1LS0 

IXHOUD 
van dit nummer 

Kinderpostzegels 449 
Eerste emissie Nederlands-Indië 450 
Over de Oostgrens 454 
Spoorwegfilatelie / Uit de dode natuur 455 
De kammen der velperforeermachines van Enschedé 
sinds 1900 456 
„De postzak" wordt voortgezet 459 
Veertig jaar kinderpostzegels / De Rotterdamsche-
Philatelisten-Vereeniging heeft tweeduizend leden 460 
Sterrengebergte 461 
Boekenplank 463 
Agenda / Tentoonstellingen, ruildagen en jubilea . . 464 
Amphilex 67 / Nederland 468 
Overzeese Rijksdelen / Luchtpost 469 
Post uit Parijs / België 470 
Stempels 471 
Postwaardestukken / Ver. Naties-Ver. Europa . . . . 472 
Suid-Afrika / Wij lazen voor u 473 
Verenigingsnieuws 474 
Ned. Bond van Filatelisten-verenigingen / Neder
landse postzegels in Zwitserland 476 
Nieuwtjes 477 

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

P.S. Populair 
formaat 12 x 23V2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4/50 
Losse etuis, per stuk ƒ0,15 

f ^ , ^ , I formaat 16 x 25V2 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis f 4,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,25 

1 ^ , ^ , I I formaat SOVi x 25'/2 cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis f 9,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,50 

P C l i l formaat'35 x 2572 cm, 15 etuis voor 90 covers 
. w . I l l Prijs, inclusief etuis f 12,90 

Losse etuis, per stuk f 0,65 

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

P' 

• 

, ^ m 
FIRST DflY COUEPS 



Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelisf" 

10 

RAAD V A N BEHEER 

Secretaris Mr Ant. v. d Flier 
Tortellaan 69, 's-Gravenhage-7 
Waarnennend pennrngmeester: 

H P van Lente 
Cura?aostraat 35, Amsterdam-W 17 

HOOFDREDACTEUR A G O . BAERT 

Statenlaan 51 , 's-Gravenhage-3A 
Telefoon (070) 55 43 76 

ADVERTENTIES BOOM-RUYGROK N V. 

Ged Oudegracht 138, Haarlem 
Telefoon (02500) 1 74 50 (5 lijnen) 

Postgiro 3 77 58 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A V A N LAER 

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

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor met-aangeslotenen (bij vooruit

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

op girorekening 70 69 68 
te Amsterdam 

Losse exemplaren 
(bestellen bij de administrateur) 

, ƒ 1,50 franco per post 
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 

43e jaargang - oktober 1966 (505) 

NEDERbuio Hwae^ma 

a S u u 
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o 
n 
UJ 
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o 
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Op 15 november verschijnt voor de veertigste keer de jaarlijkse serie 
Kinderpostzegels, die alleen in de oorlogsjaren 1942 tot en met 1944 met 
zijn uitgekomen. De afbeeldingen op de zegels van dit jaar geven ver
schillende stadia weer in het leven van het kind. 

De verdeling van de opbrengst der toeslagen — 4V2 miljoen gulden in 
1965 — is dit jaar gebeurd in het opvoedingscentrum Valkenheide te 
Maarsbergen door professor R. Hornstra, voorzitter van het bestuur van de 
Stichting Nederlands Comité voor Kinderpostzegels, onder instellingen voor 
kinderbescherming in Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. 

De hoofddirecteur der Posterijen, de heer A. G. de Vries, presenteerde 
de nieuwe kinderzegels, die van 15 november tot en met 14 januari van 
het volgend jaar verkrijgbaar zullen zijn. De afbeeldingen op de zegels zijn 
gemaakt naar foto's van Carel Blazer; de typografische verzorging is van 
Otto Treumann; beiden te Amsterdam. 

Op uitdrukkelijk verzoek van de Stichting zijn voor de verkoop door 
schoolkinderen weer speciale velletjes vervaardigd, die ƒ 2,50 kosten. De 
zegels blijven voor frankering geldig tot en met 31 december 1967. 

waarden voorstellingen 
1 0 + 5 cent baby 
1 2 + 8 cent kleuter 
20 + 10 cent schooljongen 

kleuren* waarden voorstellingen kleuren 
oranje 25 + 10 cent meisje met brommer paars 
groen 40 + 20 cent jongeman met paard rood 
blauw De prijs van een serie bedraagt ƒ 1,60. 

voorlopig vastgsteld 

Oktober 1966 i 4 9 



EERSTE EMISSIE NEDERLANDSINDIE (8) J. F, CLEIJ 

Langs drie verschillende wegen Is te bewijzen dat er slechts 
één drukplaat voor de Indische zegels is geweest. 

1° Langs filatelistische weg, door bestudering van proeven en 
postzegels. 

Arratoon") heeft geconstateerd dat oorspronkelijk niet in de 
plaatreconstructie passende proeven bij nadere beschouwing 
toch punten van overeenkomst vertonen met andere proeven 
en zegels. Hij beschrijft en illustreert dit met de zegels 27 
en 96. 

Zijn juiste conclusie is, dat er slechts één drukplaat is ge
weest. Nadat van de aangemaakte, nog niet geharde, plaat 
rode prcefvellen waren gedrukt'»), is deze geretoucheerd, 
waarbij de zegelbeelden werden bijgewerkt. Ook werden op 
de randen van de plaat pijlen gegraveerd. Na harding was de 
drukplaat nu definitief gereed en diende voor het vervaar
digen van nieuwe rode ongetande proeven, de ongetande post
zegels, de blauwe getande kleurproeven en de getande post
zegels. 

2° Vergeiyking van zich in het Postmuseum bevindende vel
len en veldelen van proeven. 

In het Postmuseum bevindt zich een veldeel van 91 zegels 
van de nietgeretoucheerde proef zonder pijlen op de randen, 
en een compleet vel — slechts de linker velrand ontbreekt — 
van de getande blauwe proef met pijlen op de randen. 

.'.y.. 

/'óu t -e f: <f f CK A ^ -e, d f. c-i »A^-t. ^ / tt. /^,^ A^f o ' t / /(^r i» *t 

/ 

^> k 4.. , / /-ir '<JK'^^ ^r^-r ^ î  *v ~ <  / ^ * ^ ^ f / ^ ' ' ( ' ' W 

^/> f ff ' T .  , f^ 

~' ^.il~^t, tX-^r / Pr^^. 

/ 1 / //l<. ^ /■ 

? 
\ /,. 

Wanneer wij deze twee vellen vergelijken, zien we behalve 
verschillen — in de kaderlij nen van bepaalde zegels en in 
kleurvlekken tussen de zegelbeelden — zeer karakteristieke 
overeenkomsten, zowel in kleurvlekken en kleurstrepen als 
in de stand van de zegels ten opzichte van elkaar. Het is zon
der meer duidelijk dat beide vellen van dezelfde plaat zijn 
gedrukt. 

3° Archiefonderzoek 
Van alle aan 's Rijks Munt vervaardigde drukplaten en ge

drukte postzegels zijn in het Muntarchief declaraties aan
wezig. Wat de Indische zegels betreft is er slechts één decla
ratie van de stempelsnijders. 

Declaratie van de Ondergeteekenden D. van der 
Keilen en J. P. Menger, 's Rijks Stempelsnijders, 
voor het vervaardigen van eene postzegelplaat, 
voor Nederlands Indië. 

1862 
11 Oktober 

Eene postzegelplaat voor Nederlandsch Indië ƒ 120 
Een staal blok voor de gravure 12 
Eene wals tot overbrenging der gravure 35 

ƒ 167 
De Ondergeteekenden verklaren bovenstaande 
declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden tot 
een bedrag van honderd zeven en zestig gulden. 

Utrecht 24 December 1862. D. van der Keilen. 
J. P. Menger. 

! Declaratie van de stempelsnijders voor het maken van een 
drukplaat voor de Indische zegels. 

Bovenstaande declaratie bij voorzitter en leden van het 
Munt Collegie gezien en goedgekeurd ter somma van Hon
derd zeven en zestig Gulden. — 

Utrecht, den 18 Maart 1863. 
Voorzitter en leden van het Munt-CoUegie 

Calkoen 
L. C. Hora Siccama 
A. W. G. van Riemsdijk 

voldaan 
D. van der Keilen 
J. P. Menger 

Wanneer op 1 oktober 1866 de postzegelfabricage van 
's Rijks Munt te Utrecht wordt overgebracht naar de firma 
Joh. Enschedé en Zn. te Haarlem, schrijft op 3 oktober 1866 
de Minister van Koloniën aan het Munt-College: 

,,Naar aanleiding eener mededeling van mijnen ambtgenoot 
van Finantien, wat betreft de verplaatsing der te Utrecht 
gevestigde fabriek der postzegels naar de werkplaatsen van 
de beeren Joh» Enschedé & Zn te Haarlem, heb ik de eer, 
het Collegie te verzoeken, de in den aanvang van 1863 voor 
rekening van het Departement van Kolonien aangekochte 
stempels en drukplaten, welke ten behoeve der Indische post
zegels, onder deszelfs berusting zijn, aan het lokaal van het 
Departement van Financien te doen inzenden. 

Mijn ambtgenoot voornoemd van wien het voorstel daartoe 
uitging, is geprevenieerd dat ik onder dagteekening van heden 
tot de afzending van het bewuste materieel aan zijn Departe
ment, aan het collegie het verzoek doe afgaan". 

En op 4 oktober 1866 bericht de Minister van Financiën 
aan het Munt-College: 

„Van een bewijs van accoordbevinding voorzien heb ik de 
eer Uw collegie hiernevens terug te zenden een der exem
plaren van den Inventaris, vermeldende verschillende voor
werpen afkomstig van de opgeheven fabriek van postzegels 
te Utrecht, die mij ten geleide van Uw schrijven, van 27 
September jl. no 435/358 werden toegezonden." 
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2. Schematische tekening van de zwarte herdruk van de proefplaat. 
NI = Nederlandsch-Indië, 10 cent, eerste emissie; 
N,5 = Nederland, 5 cent, tweede emissie; 
N,W = Nederland, 10 cent, tweede emissie; 
N,15 = Nederland, 15 cent, tweede emissie; 
N'64 = Nederland, tweede emissie. 

Inventaris van de walzen stempels en postzegelplaten wel
ke, onder toezigt van het Munt-Collegie in gebruik zijn ge
weest voor de fabricatie van postzegels te Utrecht. 

1 Een postzegelplaat 
2 Een 
3 Een 
4 Een 
5 Een 
6 Drie postzegelplaten 
7 Twee 
8 Een postzegelplaat 
9 Een proefplaat 
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-
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15 
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cent è 200 stuk 
_ _ _ 
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s postzeg 
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-
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els") 

12) 
12) 
12) 

Stempelblokjes, Buste zonder kleeding^^) 
Een primitieve stempel zonder prijs 
Een - - ä 15 cent 
Een - - - 10 -
Een - - - 5 -

Aldus opgemaakt door het Munt Collegie 
te Utrecht, den 27 September 1866 

Het Munt Collegie 
Namens hetzelvei, 
(get) Calkoen 
(get) A. W. G. van Riemsdijk 

Goedgekeurd 
's-Gravenhage den 4e October 1866 no 91 
De Minister van Financien 
(get) R. J. Schimmelpenninck 

Ook uit bijgaande inventarisstaat zien we dat er voor de 
Indische zegels slechts één drukplaat was. 

Proefplaat 
In de inventarisstaat vinden we ook genoemd een proef

plaat. Dit is de zich thans in het Postmuseum bevindende, 
zwaar gehavende plaat met afmetingen 274 x 256 x 10 mm, 
waarop zich een vrij groot aantal inpersingen bevinden van 
de 5-, 10- en 15-cents-zegelbeelden van de tweede emissie 
Nederland en van de 10-cents-zegel eerste emissie van Ne-
derlands-Indië. Op deze proefplaat hebben de stempelsnij-
ders eerst geëxperimenteerd alvorens de zegelbeelden op de 
definitieve drukplaten over te brengen. Van deze proefplaat 
is in het Postmuseum een late herdruk in zwart aanwezig. 

Het vervaardigen van de drukplaat voor de Indische zegels 
door de stempelsnijders Van der Keilen en Menger geschied
de evenals voor de emissies 1852 en 1864 van Nederland vol
gens de transfermethode. Aangezien er maar één waarde van 
de Indische zegels bestond was het aantal fasen van over
brenging geringer dan bij de Nederlandse zegels. Het ge
harde stalen plaatje met de gravure van Kaiser werd vier
maal op een zachtstalen transferrol overgebracht. De ver
diepte lijnen van de gravure stonden nu verhoogd op de rol. 
Na harding werd een van de zegelbeelden honderdmaal in 
een zachtstalen plaat geperst. De verhoogde lijnen kwamen 
nu, evenals bij de oorspronkelijke gravure, weer verdiept 
in de plaat. Het overbrengen is gedaan in tien horizontale 
rijen van tien zegels. Dit is duidelijk te zien op de proefvellen 
in het Postmuseum. Horizontaal staan de zegels nauwkeurig 
in een rij, verticaal niet. De afstand tussen de zegelbeelden is 
ongeveer 1,5 mm. 

Van deze plaat werden nu enkele proefvellen gedrukt — 
proeven van de ongeretoucheerde plaat — waarop bepaalde 
tekortkomingen werden waargenomen. Aan de hand hiervan 
werd de plaat geretoucheerd door bijwerking van de zegel
beelden — speciaal de kaderlijnen — met de burijn en door 
afschaven van metaalverhogingen tussen de zegelbeelden, 
ontstaan bij het inpersen. Na deze bewerking werd de plaat 
gehard en werden weer enkele proefvellen gedrukt — proe
ven van de geretoucheerde plaat. 

Het Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië") 
vermeldt dat de drukplaat — gesproken wordt van „platen" 
— tegelijk met de platen van de overige uitgiften van het 
koningstype en van het cijfertype 1881—1890 in het jaar 1896 
is vernietigd. 
Copyright 

Walzen") 
Een primitieve zonder prijs 
Een - è 15 cent 
Een - - 10 -
Een - - 5 -

Stempelblokjes, Buste met kleeding") 
Een primitieve stempel zonder prijs 
Een - - ä 15 cent 
Een - - - 10 -

en - - - 5 -

alzen") 
en primitieve Buste met 'kleeding 
en - ä 15 cent 
en - - 10 -
en - - 5 -

ederlandscli Indië 
en postzegelplaat 
en primitieve stempel 

en wals ä 10 cent 
en proefstempel 
en stempel tot waarmerking van het papier 

3. Transferrol. 

») De eerste Nederlandsch-Indische postzegel, plaatreconstructie en 
afstempelingen, een nieuwe vondst door W. J. A. Arratoon, blz. 6. 
10) Correctie. In het augustusnummer van het Nederlandsch Maand
blad op bladzijde 363 staat een storende fout. In de eerste kolom op 
de tvk'aalfde regel van onderen moet ,.geretoucheerde" worden ver
vangen door ,,ongeretoucheerde". 
11) Cleij: emissie 1864 Nederland. 
12) Cleij: emissie 1852 Nederland. 
IS) Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, deel I, blz. 20. 
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4. Veldeel van 91 zegels van de niet-geretoucheerde ongetande proef. Zonder pijlen op de velrand. 
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5 Vel van de getande blauwe proef Met pijlen op de velrand 
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OVER DE OOSTGRENS 
Hanaposta. Hannover 24-28 augustus 1966 

Elke postzegeltentoonstelling die men bezoekt brengt 
weer verrassingen. Men komt weliswaar in een stadium 
dat men bij meer dan één verzameling denkt: o ja, daar 
is die weer met zijn Bolivië of Paraguay. (Deze landen ge
kozen ter vermijding dat iemand zich dit zou aantrekken.) 
Maar veel meer verzamelingen zijn nieuw of vernieuwd. 
Want ook in de filatelie betekent stilstand achteruitgang 
en een verzameling die steeds maar weer in dezelfde vorm 
wordt ingezonden begint te vervelen. 

Het nieuw-opzetten en steeds nog uitbreiden is trouwens 
juist het aardige van een tentoonstellingswaardige verza
meling. 

„Nationale" tentoonstellingen 
De „Hanaposta" was de „nationale" tentoonstelling van 

Duitsland van dit jaar. De omvang — ruim tweehonderd 
inzendingen — was ongeveer gelijk aan de Uphilex. Ook het 
gehalte was zeker vergelijkbaar. Wat helaas weer volkomen 
anders was, en dat is haast bij elke tentoonstelling weer 
anders, was de indeling. Men had het nu heel eenvoudig 
gehouden: 

a. Verzamelingen tot 1918; 
b. Verzamelingen na 1918; 
c. Verzamelingen naar speciale onderwerpen met als on

dergroepen nog apart vermeld: „Verenigde Naties" en 
„Verenigd Europa"; 

d. Motief verzamelingen; 
e. Jeugdverzamelingen; 
f. Literatuur. 

Beeld of thematisch 
De grens hiertussen is bijzonder moeilijk te trekken. Een 

verzameling ,,Honderd jaar postzegels" werd van „c" naar 
,,d" overgebracht, maar onder „c" bleven bijvoorbeeld 
„Duitse sportstempels 1880-1956" en „De brief van de toe
komst", een verzameling geheel gebaseerd op de auto
matisering van de postsortering en postdistributie, met vele 
stempels en proefmateriaal door de Duitse PTT bij het ont
werpen en proberen van moderne apparatuur gebruikt. 

Ook ,,Generalpostmeister von Stephan en zijn Rijks-
postgebouw" (afgebeeld Yvert, nummers 61, 76 enzovoort) 
was geen „motiefverzameling". Zelfs „Das Brandenburger 
Tor in der Philatelie" werd in „c" geplaatst hoewel het 
toch zuiver thematisch was. Bij de „motiefverzamelingen" 
zag men dus eigenlijk alleen „Dieren op postzegels". 
Sport, Muziek en dergelijke. 

De conclusie moet wel zijn dat men alleen de zuivere 
„beeld"-verzamelingen onder „motief" bracht en dat de 
„thematische" verzamelingen gewoon met de „filatelisti-
sche" in één groep thuis hoorden. 

Organisatie 
De wijze waarop de kaders afgesloten waren leek ons 

niet overmatig veilig; een strenge bewaking zal er wel ge
weest moeten zijn. De Uphilex-kaders waren in dat opzicht 
stukken beter. Ook de praktische wijze van opzetten van 
onze Nederlandse kaders met de plastic-pennetjes waar het 
blad op rust is heel wat effectiever dan het in Hannover 
nog gebruikte systeem. 

Een nieuwtje dat wij echter alle organisatoren van toe
komstige tentoonstellingen ter overneming zouden willen 
aanbevelen vonden wij in de catalogus. Namelijk een brede 
kolom „notities" achter de beschrijving van de inzendingen. 
Haast iedereen die een tentoonstelling bezoekt noteert wel 
iets; het is bijzonder prettig dit bij de beschrijving van de 
inzending te kunnen doen. 

Verzamelingen Nederland 
Drie inzenders hadden „Nederland" ingezonden; zij wer

den respectievelijk met verguld zilver, zilver en brons be
loond. De eerste beloning leek ons wat te hoog. Volgens des
kundigen was de indeling van de Utrechtse en Haarlemse 
druk van de tweede emissie niet juist. 

Merkwaardig was wel een oude brief die omschreven 
werd: „Brief van Amsterdam naar Alhier". Als men de 
zegels van een land verzamelt moet men toch wel iets van 
de taal afweten! 
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Verzamelingen na 1918 
Het klassieke materiaal is als zodanig veel-getoond en 

veel-gezien. Dat er ook in de „nieuwere" landen filate-
listisch iets te beleven is bewees een verzarrieling Tsjecho
slo wakij e die in deze categorie als enige — terecht — met 
goud bekroond werd. Er zijn proefdrukken van de eerste 
emissie van dit land die in iedere iets uitgebreidere ver
zameling voorkomen. Maar er zijn ook stukken van ver
schillende waarden met brede tussenstrook — afkomstig 
van op één papierbaan gedrukte verschillende waarden — 
die op een of andere manier aan elkaar bewaard zijn ge
bleven en uiterst zeldzaam zijri. Ze waren hier te zien. 
Maar het glanspunt van deze verzameling was wel de col
lectie brieven van het Tsjechische legioen in Siberië. De 
zegels — waarvan overigens heel veel vervalsingen in om
loop zijn — zijn nog wel eens te vinden. Maar hier was een 
gehele verzameling echtgelopen brieven. 

Een merkwaardigheid hierbij was dat vele enveloppen 
afkomstig waren van de Y.M.C.A. Dit klopt. Ook een 
Amerikaanse troepeneenheid bevond zich op het einde van 
de eerste wereldoorlog in Siberië. Deze soldaten waren 
beter uitgerust en werden door de Y.M.C.A. beter verzorgd 
dan hun Tsjechische bondgenoten, die geen ,,thuisfront" 
achter zich hadden. Is het wonder dat zij hun Tsjechische 
kameraden aan enveloppen hielpen, die de Y.M.C.A. voor 
hen in groten getale meebracht? 

Het bewijs van deze soldatenbroederschap vinden we nog 
in die verzameling Tsjechoslowakije. Een goede verzame
ling wordt zo niet alleen filatelistisch maar ook menselijk 

Verzamelingen Duitsland 
Het mei^waardige is telkens weer dat de zegels van 

Duitsland tussen 1870 en 1945 vrijwel niet verzameld althans 
geëxposeerd worden. Met één verzameling „Adelaar met 
borstschild", die in het bijzonder de aandacht vestigde op 
de „nagebruikte" stempels van de oude Duitse Staten, was 
het bekeken. Deze verzameling behaalde overigens toch 
verguld zilver en was echt de moeite waard. 

Duitsland na 1945 wordt echter heel veel verzameld. 
Tal van verzamelaars die door de oorlogshandelingen hun 
verzamelingen kwijt raakten en „het toch niet laten kon
den" begonnen na 1945 weer met de zegels van de nieuwe 
periode. 

Een verzameling West-Berlijn toonde merkwaardiger
wijze de „Luposta-perforatie" zijnde een privé-perforatie 
waarvan expositie volgens de FlP-lijst (Maandblad mei 
1965 bladzijde 235) verboden is. De verzameling werd ech
ter niet gediskwalificeerd en kreeg zelfs een diploma. 

De „sperwaarden" van Oost-Duitsland werden bedekt met 
een papiertje waarop stond dat men ze niet zien mocht 
en dus zag men ze niet meer. Het doel van de boycotlijst, 
dat deze Produkten niet meer verzameld zouden worden, 
wordt echter op deze wijze volkomen gemist. 

Vergeiyking met Uphilex 
Enkele inzendingen kwamen we tegen die we op de 

Uphilex ook al gezien hadden. Het rumoer gedachtig over 
de jurybeoordeling aldaar is het wel eens aardig te verge
lijken wat de Duitse jury er nu van vond. De vergelijking 
laat het volgende zien: 

Inzending: Uphilex Hanaposta 
E. Berms: Sicilië gr. zilver zilver 

idem Tibet gr. zilver zilver 
Leibbrand: motief brons brons 
De Posthoorn: literatuur brons zilver. 

Erehof 
Hier hing natuurlijk een selectie van de oude Duitse Sta

ten die zijn weerga niet vindt. We zullen niet proberen er 
een beschrijving van te geven. Slechts één brief willen we 
noemen. Gefrankeerd met een ongetande zegel, die niet 
vierkant maar werkelijk in hartvorm afgeknipt was. „Das 
ist Liebe" zette de inzender er bij. Tussen alle kostbaar
heden een gewoon menselijk stuk dat ons er aan herinnert 
dat postzegels eigenlijk uitgevonden werden om de commu
nicatie tussen de mensen te versnellen en verbeteren. 

FL. 



Spoorweg-
filatelie 

Eerste Europa-lok in Essen 
Op 25 oktober 1966 zal in Essen de 

eerste Europa-lok door de Westdultse 
concerns Krupp en AEG (Allgemeine 
Elektrizitäts Gesellschaft) worden over
gedragen aan de Westduitse spoorwe
gen. Voor deze gelegenheid zal de Es-
sense vereniging van postzegelverzame
laars een speciale kaart uitgeven die ge
frankeerd zal worden met een Europa
zegel en waarop het hierbij afgebeelde 
bijzondere stempel zal worden geplaatst. 
Op de voorkant van de kaart wordt de 

nieuwe locomotief — die geschikt is 
voor alle elektrische netten van West-
Europa, ongeacht de verschillen in span
ning — in drie kleuren afgebeeld. Op 
de achterzijde staan de technische ge
gevens van de nieuwe lok vermeld. In 
het stempel is een kaart van Europa in 
de roos van een kompas met vier pun
ten afgebeeld. 

Inlichtingen: Erich Sommer, 4150 Kre-
feld-Fischeln, Neulandstrasse 25, Deut
sche Bunjiesrepublik. 

Internationale reisbureau-treinen-con-
ferentie in Amsterdam 

Van 7 tot en met llnovember wordt 
in Amsterdam de Internationale reis-
bureau-treinen-conferentie gehouden, 
ter gelegenheid waarvan PTT een spe
ciaal stempel ter beschikking stelt. In 
dit stempel komen afbeeldingen voor 

van een globe met het wapen van Am
sterdam en een elektrische locomotief. 

De sectie „SPOORWEGMOTIEVEN" 
van de Nederlandse Vereniging van 
Spoorweg Philatelisten verzorgt hier
voor een speciale envelop. Voor franke
ring zal de Europazegel van 20 cent 
worden gebruikt. De kosten van een vol
ledig verzorgde envelop bedragen 50 
cent Bij toezending onder couvert be
dragen de extra kosten tot en met vier 
stuks 25 cent en bij meer exemplaren 
35 cent. Aantekenen kost per zending 
nog eens 50 cent extra. 
Bestelling door overschrijving van de 
verschuldigde kosten op girorekening 
1250308 ten name van A. van Wouden
berg te Warnsveld onder vermelding 
van I.R.S.K. en het aantal gewenste en
veloppen. 

UIT DE 
DODE NATUUR 

Fossielen (V) door Fr. Smeken 

Hoewel de wetenschappelijke wereld zich nog geen twee 
eeuwen met fossielen heeft bemoeid, trokken bepaalde 
soorten al heel lang de aandacht. Op het vinden van grote 
beenderen en tanden is het geloof aan reuzen en draken 
gebaseerd en daardoor werd ook het geloof aan de Zond
vloed versterkt. Verzamelaars brachten soms fossielen bij
een in rariteitenkabinetten en in prehistorische tijd zijn ze 
al gebruikt als amulet. Nog altijd zijn deze en vooral „drake-
tanden" in China zeer in trek om, gemalen, te worden inge
nomen, de tanden als middel tegen ouderdomskwalen. De 
draak werd herhaaldelijk afgebeeld, en niet alleen in China, 
zie afbeelding 1 (A en B). 

De ene fossielsoort trok meer belangstelling dan de an
dere, maar de wetenschap is iedere soort even dierbaar. 
Voor beeldreproduktie is uiteraard een eenvoudige schelp 
meer geschikt dan een klein stukje bot. Helaas worden er dik
wijls maar enkele skeletdelen gevonden en daaruit tracht men 
dan met meer of minder succes het hele dier te reconstru
eren. Hieruit resulteerden soms zonderlinge wezens, zoals 
ook de eenhoorn uit het Britse wapen; dit dier heeft name
lijk een tand van de narwal als een hoorn op zijn kop! 
Zie afbeelding 2. 

Door het bestuderen van de fossielen die in de verschil
lende aardlagen voorkomen, weten we dat op vele plaatsen 
op aarde, w^aar nu vasteland is, eenmaal de zee golfde. 
Voor de geologen is het een gewone gedachte, dat het land 
zover is gedaald dat daarop, dus in zee zand en andere ge
steenten, konden worden gedeponeerd en ook, dat die wel 
eens weer tot ver boven zee worden opgeheven. In de dan 
mee opgeheven mariene gesteenten komen de resten voor 
van dieren, schelpen bijvoorbeeld, die daar, tijdens de sedi
mentatie — dus in zee — hebben geleefd. Men leest in pu-
blikaties, die over de geschiedenis van de geologische we
tenschap gaan, dat men, nog niet eens zo lang geleden, het 
voorkomen van fossiele schelpen ver van, en ver boven de 
zee niet kon begrijpen. Daarom schreef men die toe aan pel
grims, die ze zouden hebben verloren. Dit lijkt misschien 
erg gezocht, maar dat is toch niet zo. Er bestaan verschillen-
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\A. Zegel van het keizerrijk Vietnam. Yvert 1952 Luchtpost. 

IB. Zegel van Groot-Bnttannie. Yvert 315 1958. 

2 Zegel van Groot-Bnttannie Yvert 225. 1939. 

3 Zegel van Spanje. Yvert 594. 1937. 

de portretten van heiligen en ook houten beelden vooral van 
Jacobus uit de dertiende eeuw en wat later, die voorzien 
waren van een schelp. En de bedevaartgangers, die het graf 
bezocht hadden van Jacobus in Santiago de Compostela in 
Spanje, tooiden zich met schelpen, ten bewijze, dat ze de 
bedevaart hadden volbracht. In de oorlog met de Moren 
had iemand eens een zeearm in het noordwesten van Spanje 
overgezwommen en had, bedekt met schelpen, de veilige 
wal bereikt. Deze werden toen het symbool van de provincie 
Ccruna en in het wapen zijn niet minder dan zeven schel
pen afgebeeld; zie de regel van 5 peseta, onlangs versche
nen. Zo komt het, dat ook de pelgrims die naar Santiago, 
in deze streek gelegen, kwamen, schelpen kochten en zich 
daarmee tooiden. Zo zullen heel wat schelpen ver Europa 
in zijn gevoerd, maar daardoor kon natuurlijk niet het on
eindige aantal fossiele schelpen worden verklaard, die op 
vele plaatsen in het gesteente voorkomen. Op de drie zegels 
die (door Burgos, tijdens de burgeroorlog) zijn uitgegeven, 
ter ere van het „Ano jubilar compostelano" in 1937, zijn 
enige schelpen als versiering aangebracht, behalve op de 
15 ets. Daarop zit Jacobus zelf. Om zijn hoofd straalt even
wel geen nimbus, maar stralen de ribben van een schelp, 
zoals afbeelding 3 laat zien. 
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De kammen der veiperforeermachines 
van Enschedé sinds 1900 

I 
■k DEKKER 

Van vele zijden werd gevraagd na de perforeermachines 
van de negentiende eeuw ook die van de twintigste te be
handelen. Ten dele is dit al geschied in de Uphilexcatalogus, 
waarin de speciale kammen in gebruik op de Regina en 
de Chambonrasterdiepdrukrotatiepersen behandeld zijn. 
De kammen van de veiperforeermachines bleven nog over. 

Het jubileum van Enschedé als postzegeldrukker voor 
Nederland biedt een welkome aanleiding deze laatste groep 
te behandelen. 

Overzien we de jaren sinds 1900 dan tekenen zich duide
lijk twee perioden af, die omstreeks 1930 in elkaar overgaan. 
In dat jaar is de laatste bekende oplage der rolzegels ge
vonden, die met een oude korte kam geperforeerd is, en 
verschijnen de Rembrandtzegels, alsmede de aanvullings
waarden in het gewijzigde Jubileumtype van Curagao en 
Suriname als laatste geperforeerd met de lijn IIV2. 

Eind 1933 verdwijnt de aparte rolperforatie en in die 
zelfde tijd worden naast beide reeds lang bestaande een 
aantal standaardformaten ingevoerd, waarvoor kammen 
worden gemaakt, hetgeen het gebruik van de minder eco
nomische lij nperforatie sterk terugdringt. 

Bij de nieuwe kammen worden zo veel mogelijk de oud
ste zegels opgegeven, waardoor we niet uitkomen met de 
Nederlandse postzegels alleen. We komen terecht bij fisca
le en spoorwegzegels en natuurlijk ook bij zegels voor het 
buitenland. 

Aangezien het niet mogelijk bleek een werkelijk compleet 
overzicht van de Haarlemse zegelproduktie te verkrijgen, 
bestaat altijd de kans, dat u nog oudere zegels tegenkomt 
dan hier genoemd zijn. Voor dergelijke aanvullingen houden 
wij ons van harte aanbevolen. 

De voornaamste termen 
Het is wel wenselijk hier enkele termen die gedeeltelijk 

vrij nieuw zijn de revue te laten passeren. 
Zoals vroeger') al uiteengezet werd is er een duidelijk 

verschil tussen de technische en de filatelistische termini
logie. De filatelistische benamingen zijn voortgekomen uit 
het beeld van het gaatjespatroon in de vellen, terwijl de 
technische uitgaan van de machine en zijn onderdelen. Zo
wel de „lijn" als de ,,kamperforatie" van de verzame
laars zijn technisch beide kamperforaties. Een „kam" kan 
op eenvoudige wijze veranderd worden in een „lijn" door 
het uitnemen van de pennen van de korte dwarse rijtjes. 
Dit wordt in Haarlem sinds 1930 in alle voorkomende ge
vallen gedaan, vandaar dat er geen soortgelijke vervanger 
is gekomen voor de laatste „lijn"machine iV/i-

Het meest verwarringwekkend is de filatelistische bena
ming „gewijzigde kam", gebruikt voor de nieuwe lange 
kammen die in 1913 in gebruik kwamen. In plaats van: 
„normale" en „gewijzigde" kam, gebruiken we nu de 
termen „korte" en „lange" kam in de gevallen waar beide 
mogelijkheden inderdaad in gebruik (geweest) zijn: de nor
male frankeerzegels en de plakzegels, na 1930 aangeduid 
met de formaten A en C. 

Bij de „korte" vroeger „normale" kam ligt de aanslag 
of basisrij pennen evenwijdig aan de korte zijde van het 
vel. Bij de ,,lange" vroeger „gewijzigde" kam loopt deze 
evenwijdig aan de lange zijde. Dit kwam toevalligerwijs 
overeen met de korte respectievelijk lange zijde van de 
zegels. De termen „kort" en „lang" waren al in gebruik 
voor de lij nperf oraties, waarbij de drie oude „korte lijnen" 
alle van hun dwarse rijtjes pennen ontdane kammen bleken 
te zijn. Deze noemen we nu ,,gestripte kammen" (zie 
overzicht der 19e eeuwse perforaties NMP 1963 pag. 338). 

Dit zijn in feite ,,gewijzigde" kammen, doch die term 
reserveren we voor de vormen, waarbij het kamkarakter 
nog wel zichtbaar blijft, zoals bij de rolzegels en de tegen
woordige versterkingsperforatie bij de plakzegels. Ook het 
gebruik van kammen op dubbel formaat, waarbij de 
dwarsrijtjes om de ander zijn uitgenomen is een duidelijk 
voorbeeld van een „gewijzigde" kam (TBCzegels 1906). 

De aanslag is de gehele lange rij pennen van de kam. 
De (zegel)basis is de afstand langs de aanslag tussen twee 
opeenvolgende korte dwarsrijtjes pennen. 

De ontwikkeling na 1930 maakt het bovengenoemde on
derscheid in korte en lange kammen onmogelijk, daar ze 
voor zo ver bekend alle lang zijn terwijl de aanslag soms 
langs de korte zegelzij de ligt. Verdubbelt men bij dergelijke 
kammen het formaat door het uitnemen der pennen van 
de korte rijtjes om de ander dan komt automatisch de aan
slag langs de lange zegelzij de te liggen. Dit onderscheid 
heeft dus nauwelijks meer enige zin. 

Bij het tegelijkertijd perforeren van twee nog samen
hangende vellen zegels naast elkaar, staan de beide zegel
blokken altijd op een afstand van één of twee zegelbreed
ten van elkaar. Het is dus voor de hand liggend, dat hier 
in het laatstgenoemde geval gebruik gemaakt wordt van 
een kam ter lengte van 22 of 23 maal de zegelbasis waar
bij tussen de beide blokken de nodige pennen zijn verwij
derd. Dit is dus volgens onze definitie een gewijzigde kam! 

Tegenwoordig gebruikt men in Haarlem ook dubbele 
kammen, die op zegelafstand van de aanslag nog een tweede 
lange rij pennen hebben en ook de dwarsrijtjes in dubbele 
lengte zijn uitgevoerd. Bij iedere slag wordt één rij zegels 
aan alle vier zijden geperforeerd en de volgende aan drie 
kanten. Zij worden aangeduid met de dubbele formaat
letter. De opgegeven formaatletters in de tabel" zijn de nu 
in Haarlem gebruikelijke aanduidingen. Dit om verwarring 
te voorkomen. De in de tabel opgegeven karakteristieken, 
aan complete vellen ontleend, zijn voldoende duidelijk om 
de verschillende kammen te kunnen onderscheiden. 

* * 
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De periode 19001923 
Naast de in 1900 aanwezige vijf kammachines met de 

korte kam 12'/i> grote gaten voor normale frankeerzegels 
en daarbij de korte kam 12V2:12 voor de plakzegels als 
tweede op de Franse Dutartre van april 1895 vinden we de 
beide lijnmachines 11 en 11'/», die voor de abnormale ma
ten en plaatdrukemissies gebruikt worden en respectieve
lijk in 1924 en 1930 verdwijnen. Beide machines zullen 
we bespreken in het aparte hoofdstuk Jubileum 1923. 

Dan is er nog de speciale machine voor de telegramze
gels die met deze zegels eind 1920 verdwijnt. Tenslotte de 
speciale machines voor de postbladen, die in juni 1918 bui
ten gebruik gesteld worden door het besluit wegens de 
omstandigheden geen postbladen meer aan te maken). 

In 1916 publiceert Gatsonides'*) een overzicht van de op 
dat moment in gebruik zijnde kammen voor het normale 
formaat op drie verschillende alle mechanisch aangedre
ven machines, P3, P4 en P5. (PI en P2 zijn beide lijnma
chines). Uit een noot*) blijkt, dat beide kleine Gouwe
loosmachines al buiten gebruik zijn, hetgeen ook wel het ge
val zal zijn met de beide grote draaimachines van dezelfde 
fabrikant. 

P3 is een machine waarop naar verkieziftg een dubbele 
korte kam met een tussenruimte tussen beide van 42 mm 

 waarschijnlijk juist twee zegelbreedten — of twee enke
le verschillende korte kammen gebruikt worden. Allé drie 
perforeren de korte boven of linkerrand van de vellen. 
(Zijn aanduiding: Nb of ,,Normaalboven"). Deze machi
ne zou in 1913 in gebruik genomen zijn. P4 daarentegen 

Vrachtzegel Staatsspoorwegen, 
uitgegeven 1 januari 1914, gebruikt 

februari 1914, met lijntanding 
LIV/2XI2, de laatste is de 

gestripte lange plakzegelkam. 

wordt gebruikt met een korte kam, die de korte onder of 
rechterrand doorperforeert. (Zijn: No.). Zekerheid hierom
trent hebben we niet, doch dit is waarschijnlijk de Franse 
Dutartre, met de korte plakzegelkam als tweede mogelijk
heid. P5 is zonder meer duidelijk met de lange kammen 
voor de normale frankeerzegels in vellen van 200 en voor de 
plakzegels in vellen van 150. Deze machine is in 1913 in ge
bruik genomen en is volgens Warren van Engels fabri
kaat. 4A) Gatsonides noemt de plakzegelkam niet, doch op 
1 januari 1914 komen de vrachtzegels van de Staatsspoor
wegen in gebruik, waarbij we naast de lijnen 11 en ll'/a ook 
lijn 12 tegenkomen, die slechts afkomstig kan zijn van een 
lange plakzegelkam die hiertoe gestript is. 

Het perforatiebeeld van deze nieuwe lange kam bij de 
gewone frankeerzegels is geheel anders dan bij de korte 
kammen waarbij gewoonlijk beide lange zijranden der vel
len geen enkel gat vertonen. Zoals bij de korte kam een 
korte velrand is doorgeperforeerd is dit bij de lange kam 
met een lange rand het geval, doch we vinden daarbij ook 
nog gaatjes in de korte velranden. 

Indien bij het koptype de rechterzijrand is doorgeper
foreerd vinden we in de bovenrand elf rijtjes van 16 gaat
jes en onder elf maal één gaatje. Is de linkerrand doorge
perforeerd dan vinden we in de bovenrand slechts de elf 
enkele gaatjes en de elf rijtjes van 16 onder. Deze verlen
ging van de aanslag met zestien pennen heeft, behalve het 
gemakkelijker afscheuren van de zegels, nog een andere 
bedoeling. Het is mogelijk aan het einde bij het zestiende 
pennetje nog een dwarsrijtje pennen te plaatsen, zodat dan 
eenentwintig rijen zegels geperforeerd kunnen worden; met 
andere woorden: zo kunnen op eenvoudige wijze dubbelvel
len van twee maal honderd zegels met een tussenruimte 
van één zegelhoogte verwerkt worden. 

Er is echter nog een korte kam gevonden, die door Gat
sonides niet vermeld is, waarschijnlijk wegens het weinige 
gebruik, dat er van gemaakt is. Door twee extra pennen 
is bij elke slag in elk der beide zijranden één extra gat 
geslagen. We kennen dit bij de 50 cent bronsgroen en 
bruinrood. Op zijn laatst dus in 1913, daarna bij de T/2 
cent oplage G en de 10 cent H uit 1921/1922 en tenslotte 
bij de 2 cent Lebeau zonder watermerk uit 1924/1925 ■'•). 

Deze kam heeft 15 pennen in de dwarsrijtjes, terwijl er 
ook korte kammen gebruikt zijn met 16 pennen, waarbij de 
laatste in de aanslag van de volgende slag valt. Bij kleine 

Luxemburg 1923, blok 10 Francs groen 
LI 1x11 verticale perforatie hier 
17 pennen! Van Dieten 409 november 
1965. Tevens oudst bekende gebruik 
van controleknip' 

50 cent bronsgroen en brumrood 
hoekrandblok met het extra gat 

in de zijvelrand uit de 252e 
veiling Rietdijk, oktober 1964. 

variatie in de slagafstand kunnen zo ovale gaten ontstaan, 
die bij een los zegel het meest bekende kenmerk van de 
kamperforatie — de regelmatige hoeken — verloren kan 
doen gaan. 

De Jubileumseries van 1923 
Dit is een van de interessante hoofdstukken. Er is een 

splitsing te maken in twee groepen: eerst de series voor 
de Koloniën en dan die voor Nederland. 

Bij de koloniale series vinden we slechts de beide lijnen 
11 en ll '/z en combinaties. De beide 60 cm lange lijnen zijn 
als gewoonlijk ingekort om niet alle randen volledig door 
te perforeren. Het meest extreme voorbeeld van inkorting 
vinden we echter bij Luxemburg bij de blokken van 10 
Franc groen, waarvoor slechts 17 tot 21 van dfe ongeveer 
330 pennen gebruikt zijn voor de korte zijden. 
Voor Curagao en Suriname zijn alle waarden in velletjes 
van 25 gedrukt en bij de verticale perforatie L ll'/a vinden 
we 115 of 117 pennen, die tevens te onderscheiden zijn in een 
regelmatige en een onregelmatige perforatie. We kenden 
tot nu toe slechts één lijn ll'/2, doch er blijken er meer in 
gebruik geweest te zijn. Waller") geeft op: Zowel L 11 als 
L ll ' /s beide ,,korte en lange slag", vier mogelijkheden 
biedend, die alle bij Indië voorkomen, tegen twee bij Cura
sao en drie bij Suriname. 

Mijns inziens moeten we de beide termen „korte en lange 
slag" interpreteren als respectievelijk horizontaal en ver
ticaal gebruikt, hoewel de hoogte en de breedte van de vel
len voor de oorspronkelijke machines geen enkele moei
lijkheid opleverden. 

Voor Nederland daarentegen geeft Waller veel meer op: 

Eén machine L U korte slag. 
Vijf L ll'/2 waarvan drie korte en 

twee lange slag, 
Eén L 12 korte, later lange slag, 
Eén L 12'/2 lange slag. 

Waar deze serie de overeenkomstige normale waarden 
voor enige tijd verving, verviel de noodzaak alle aanwezige 
kammachines hiervoor te gebruiken en zijn er waarschijn
lijk vier perf oreerapparaten L IIV2 bij gekocht voor de 
vrijgekomen ,,kam"machines om het extra werk baas te 
kunnen. 

Voordien waren de beide lijnmachines L 11 en IIV2 slechts 
in gebruik voor plaatdrukemissies en zegels in abnormale 
formaten. Alleen in 1920 zijn een aantal boekdrukzegels van 
Nederland, Curagao en Suriname in vellen van 100 met 
deze machines geperforeerd. Het verwerken van deze vel
len beperkte het extra werk tot een minimum. Niet voar 
Indië gebruikt, omdat daar geen boekdrukwaarden in vellen 
van 100 voorkomen. 

Aanvaarden we de hierboven gegeven interpretatie van 
de „korte en lange slag" dan zien we met één oogopslag 
in de catalogus de combinatie Lll ' /axll , die volgens de opga
ve van Waller niet zou kunnen voorkomen. 

Ook latere vondsten zijn hiermede min of meer in strijd. 
Zo zijn er twee verschillende varianten van de L12 — naar 
mijn idee twee gestripte lange plakzegelkammen met kleine 
en met grote gaten, — bekend.') 
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De omstreden perforatie L l l x l l van de 35 cent 
De geschiedenis rond deze zegel van 35 cent doet, door 

de schrapping uit de catalogus, aan die van de zegels 
L14xl4 grote gaten van de emissie 1872 denken. 

De Speciale Catalogus vermeldt nu doodleuk: „De zui
vere lijntanding 11x11 bestaat niet. De 35 cent in deze tan
ding is ontstaan door werking van het papier." 

Verder vinden we de ƒ 2,50 Indië L l l x l l type Veth van 
1906 alleen ONgebruikt vermeld. Kan deze zegel niet ge
bruikt bestaan? In dezelfde tanding zijn nog gemeld de 
2 cent 1923 *•) en de 1 gulden Indië 1913 »), beide in een 
enkel exemplaar dat nu moeilijk meer te achterhalen zal 
zijn. 

Onze 35 cent is pas in 1947 uit de catalogus verdwenen 
nadat er in 1942 en 1943 bij vermeld werd: ,,Een perforeer-
machine welke zuiver 11x11 perforeerde is NIET gebruikt. 
Waarschijnlijk is deze tanding ontstaan door werking van 
het papier." Desondanks liep de notering van 1942 op 1943 
op met één derde tot ƒ 100,— ongebruikt en ƒ 40,— ge
bruikt! Was dit ook werking van het papier? 

In 1938 was al namens de toenmalige Bondskeurings-
commissie verklaard dat slechts de ONgebruikte zegel 
L l lx l l ' ' ! verzamelwaardig was'"). (Vergelijk ƒ 2,50 In
dië). Door persing van natgemaakte gebruikte zegels kon 
men de gezochte tanding maken! Was het artikel van Bö-
lian ") met commentaar van Korteweg voor niets geschre
ven? 

Het voornaamste argument moet door de jaren wel de 
mededeling van Waller geweest zijn, dat de L i l slechts als 
„korte slag", dat wil zeggen voor de horizontale perfora
tie, gebruikt is. De drie zegels — 2, 7V2 en 10 cent 1923 — 
in de altijd geaccepteerde tanding Lll ' /2xll vormen het 
tegenbewijs. 

Bovendien vergat men twee dingen: 
1. Als men een zegel uitperst dan moet dit behalve aan de 

tanding ook te merken zijn aan het BEELDFORMAAT! 
2. De krimp respectievelijk uitzetting van het papier in de 

machinerichting en dwars daarop verschilt altijd sterk. 
De laatste kan zelfs SVo zijn tegen l'Vo in de machine
richting. '-) 
Indien bij plaatdruk de machinerichting van het papier 

horizontaal loopt kan er bij KURKdroog perforeren, ten ge
volge van normale vochtopname nadien, een duidelijke 
maatwijziging optreden bij de verticale perforatie, doch 
nauwelijks bij de horizontale. 

De 2 cent L l l x l l , waarbij de machinerichting horizon
taal loopt, kan zodoende afkomstig zijn van de alge
meen voorkomende LUxllVa evenals de ƒ 1,— Indië. 

Beide zijn dus zeer twijfelachtig. Ook de 7V2 cent LI 1x12 
kon geen genade vinden omdat de LIIXI2V2 veel voorkomt. 

Onze 35 cent L l l x l l zou in het bovengenoemde geval 
eveneens weinig kans maken, daar LIIXIIV2 een normaal 
voorkomende tanding van deze zegel is, doch bij ALLE tot 
nu toe gecontroleerde exemplaren is de machinerichting 
VERTICAAL, zodat dergelijke zegels alleen afkomstig zou
den kunnen zijn van kurkdroog geperforeerde vellen 
LIIV2XII. Deze combinatie is bij de 35 cent NOG NOOIT ge
vonden! Zouden we het misschien met Korteweg eens 
kunnen zijn dat deze zegels ten onrechte verdacht zijn? 
Het laatste woord in dezen laten we gaarne aan de Bonds-
keuringsdienst. 

35 cent 1923. Lllxll door 
Korteweg geaccepteerd! 

Smal en hoog 20,7x28,9 mm, 
machinerichting verticaal. 

Deze 35 cent kan wederom een voorbeeld van een ,,zeld
zame perforatie" zijn, net als de 15 cent Bontkraag 
Lllxl l ' /2 van 1920, de 10 cent Olympiade L12xllV2 en de 
merkwaardige variëteit van de 7V2 cent Rode Kruis van 
1927 ••') aan drie zijden L IIV2 en alleen links L12! Het 
doet aan Bosnië denken. In de rechter velrand is de normale 
perforatie L12 te ver van de zegels terechtgekomen en 
dit is „verbeterd" door een extra slag Lll'/2 in plaats 
van L12. 

a (12) c(ll ' / ,) |)(12) 

Schemat/sche voorstelling 
extra slag LI V/2 bij 7'^ cent 

Rode Kruis 1927, waardoor 
variëteit driezijdig LI V/2 

met links LI2 ontstond. 
Half vel bekend 

Technisch bekeken 
Een van de argumenten is de onregelmatigheid van de 

Li l en LIIV2, waardoor ze (vrijwel) niet te onderscheiden 
zouden zijn. Het gebruik van vijf (?) perforeerapparaten 
LIIV2 maakt het geheel niet eenvoudiger. Het merkwaar
dige is, dat er inderdaad geen zuivere lijn 11 bestaan heeft! 
Nemen we Gatsonides'"') erbij, dan zien we dat hij als 
gemiddelde maat 11,1 en 11,45 opgeeft, die dus nog dichter 
bijeen liggen dan 11 en IIV2. 

Bovendien vertoont de lijn IIJ/2 een gedeelte, waar de 
pennen iets ruimer uiteen staan, zodat we 11% meten. Dit 
is dus geen aparte tanding. 

We vergeten maar al te vaak, dat door een filatelistische 
traditie, die deze maand juist een eeuw oud is, onze blik 
in technisch opzicht wordt beperkt. Bij een machinefabriek 
zult u nooit een perforeerapparaat 11 kunnen bestellen. 
Daar weet en begrijpt men eenvoudig niet wat wij bedoe
len, of de betrokkene moet toevallig ook filatelist zijn. In 
de machinefabriek rekent men met hart-op-hart-maten om 
de afstand van de pennen vast te leggen! Als we nu uit
gaan van de gemiddelde maten van Gatsonides dan ko
men we vlak in de buurt van 1.80 en 1.75 mm penafstand. 
Gaan we hiervan uit en rekenen we deze om op onze filate
listische aanduiding dan krijgen we 11.11 en 11.43. Het ver
schil is zo minimaal dat we bovenstaande maten als juist 
kunnen aannemen, te meer daar zowel in Frankrijk als in 
Duitsland al van oudsher met metrieke maten wordt ge
werkt. Iets anders is de graad van nauwkeurigheid. We zijn 
er wel zeker van, dat de eisen op dit ptint lang niet zo hoog 
werden gesteld als tegenwoordig! 

Rekening houdend met al deze factoren en met behulp van 
lichtdrukken van hele vellen met de verschillende perfo
raties moet het probleem toch op te lossen zijn. 

Een „oplossing" als tot nu toe gehanteerd: te beweren 
dat ze niet bestaan, is de filatelie onwaardig. 

Het voorkomen van de vele verschillende formaten en 
perforaties is voor een goed deel te verklaren uit de moei
lijkheden die hun oorzaak vinden in het bestaan van drie 
maatsystemen naast elkaar: 

1. het metrieke stelsel; 
2. het Engelse maatstelsel op basis van de inch (= 25.3997 

mm); 
3. het typografische stelsel op basis van de „punt", die ge

steld wordt op 0,376 mm. 
Hoe men echter tot de beide formaten A en C gekomen 

is ligt nog geheel in het duister, daar ze nergens in passen. 

Het verdwijnen van de lyn 11 
Tot voor kort meenden we, dat de lijn 11 het laatst ge

bruikt werd voor de Jubileumseries 1923, doch mr. Van Hal 
meldde dat de in december 1924 uitgegeven 10 en 15 cen
times Charlotte van Luxemburg (Yvert 151/52 en Service 
150/51) naast Lll'/2 ook bestaan LIIXIIV2 I5A). 

De melding bij de spoorwegvrachtzegels van 1924'") 
blijkt echter op een vergissing te berusten. 

Te veel eer uit Frankrijk 
Onlangs verscheen er een Frans bericht '■•) waarin ge

steld wordt dat de lijn 11, die in 1922/1923 door Enschedé 
gebruikt zou zijn voor enige zegels voor Monaco (Yvert 
54/64), samen met de platen naar Parijs gegaan zou zijn 
en daar voor de latere oplagen van deze zegels en voor de 
Tentoonstellingzegels van februari 1928, alsmede voor de 
kleine oplage van de 20 francs Pont du Gard van 1930, 
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Monaco W22, 2 Francs, lijn 11x11, 
kleine gaten, brede tanden 
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Algiers 1921 Pakketpostzegel, 
Majoration  ,,Verhoging" 
O fr 60, lijn 11x11 

Frankrijk Pont du Gard, 
Lil X 11, evenals Monaco 

en Algiers, dus Franse 
lijnperf oreermachine 

Let op kleinere gaten 

gebruikt zou zijn. Desgevraagd kon Enschedé hierover geen 
nadere bijzonderheden vinden. 

Onlangs bleek echter dat er in 1918 in Frankrijk en in 
1921 voor Algiers pakketpostverhogingszegels zijn uitgege
ven met de perforatie lijn 11, die precies het beeld verto
nen van de Monacozegels en de 20 francs Pont du Gard. 
Dit beeld is ook door de kleinere gaten en dientengevolge 
bredere tanden anders dan dat van de lijn 11 uit Haarlem! 

Ook in Frankrijk moeten velen nog leren iets verder te 
kijken dan hun postzegelneus lang is! 

Hoe nu te verklaren dat zowel in de Michel als in de 
gespecialiseerde YvertFrankrijk Enschedé als drukker 
van de Monacozegels van 1922/1923 te boek staat? 

Dit is een intrigerende vraag, die echter buiten het 
bestek van dit artikel valt. 

2 cent 1923 met gedeelteli/k 
dubbele perforatie aan de 

onderzijde Pennen van 
verschillende lengte. 

Een leerzaam geval 
We kennen de 2 cent Jubileum ") en de Vh Gld. lucht

post '") met dubbele perforatie, waarvan de ene normaal 
is doch de andere, vlak erboven, tussen een aantal goed 
uitgeponste gaten enkele moeten en plaatsen vertoont waar 
een gat zou moeten zitten, doch waar in het geheel niets 
te zien is! De enige verklaring kan zijn dat de pennen in 
deze kam ongelijk van lengte waren, waarbij niet ten volle 
is doorgeslagen, daar anders een complete dubbele perfo
ratie het gevolg had moeten zijn. 

Een aanduiding in die richting vinden we in het rapport 
van de Muntmeester Van den Wall Bake over zijn be
zoek in Brussel bij de Gebroeders Gouweloos in 1863 "•). 

Zo zien we dat een op zich zelf niet belangrijke afwijking, 
in zijn verband gezien, interessante gegevens kan opleve
ren! 

groep vormen diverse fiscale zegels voor binnen en bui
tenland. De laatste emissie met lijn ll'/2 zijn de Rembrandt
serie en de aanvullingswaarden in het gewijzigde Jubi
leumtype van CuraQBo en Suriname. Hierna neemt de ge
stripte lange kam I2V2 deze taak geheel over behoudens 
de 5 en 12V2 cent van de eerste Zomerserie in 1935, die 
voor de variatie weer eens L12 vertonen. 

De steeds minder gebruikte korte kam die de ondervel
rand doorperforeert (machine P4 van Gatsonides) komen 
we bij Nederland voor het laatst bij de 50 cent Veth oplage 
A in vellen van 200 in 1925 tegen '")■ Ook de zeer weinig 
gebruikte kam met het extra gat in de lange velranden 
wordt in die tijd nog eenmaal gevonden bij de 2 cent Duif. 
De grote sensatie van eind 1927: de V'/a cent driegaatsrol, 
wordt in drie rollen van 500 aan de Kasvereniging N.V. 
geleverd en de andere drie rollen zijn aan het filatelisten
loket in Amsterdam verkocht. Niet algemeen bekend is het 
duidelijke verschil tussen de echt gebruikte exemplaren 
en de door verzamelaars op brieven geplakte stukken. De 
met het apparaat geplakte zegels zijn links en rechts iet
wat boogvormig afgesneden en nogal eens aan de linker 
onderhoek beschadigd. Deze beschadiging vermindert waar
schijnlijk de handelswaarde doch verhoogt de filatelisti
sche! Afstempeling altijd Amsterdam! 

Begin 1928 wordt een nieuwe variant van de lange kam 
gevonden, nu met 15 in plaats van 16 gaatjes in het ver
lengde van de aanslag. In augustus 1928 komen de 50 cent 
E nr. 202 en de 15 cent port G als laatste met de gewone 
korte kam, waarna in november 1929 nog de 6 cent rol 
F nr. R 249 met de korte kam geperforeerd te voorschijn 
komt. Ook de rolperforatie wordt overgenomen door de 
lange kam. Als eerste vinden we in april 1929 de 10 cent 
violet A nr. R 216. Tenslotte wordt in december 1930 een 
derde variant van de lange kam met 14 gaatjes gevonden. 

ECHT GEBRUIKTE 3gaats rolzegel, verticaal afgesneden, afstem

peling Amsterdam Van Dieten 409 november 1965 

Afwijking rolperforatie Vergissing btj het uitnemen van de pennen 
uit de kam Van Dieten 409 november 1965 

Reclamezegel van Boldoot kam 12Y212'/2, 
te dateren op ongeveer 1924 wegens stem

pel Eveneens gedrukt door Enschedé. Her

kenning aan de tanding. 

De periode 19241933 
Na de Jubileumserie vinden we de lijn ll'/2 terug bij ver

schillende bijzondere emissies en natuurlijk bij de nieuwe 
hoge waarden type Veth in plaatdruk. Sinds 1927 vinden 
we vaak combinaties met de „lijnen" 12 en 12'/2, die net 
als in 1923 gestripte lange kammen zijn. Een belangrijke 

„DE POSTZAK" WORDT VOORTGEZET 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Post

stukken en Poststempelverzamelaars heeft de heer J. Gip
hart te Rijswijk bereid gevonden de redactie van het or
gaan van de vereniging, „De Postzak", op zich te nemen 
Hij volgt in deze functie de in het begin van dit jaar zo 
plotseling verscheiden heer K. E. Kónig op. Het voortbe
staan van dit waardevolle tijdschrift is hiermede verzekerd. 

De heer J. Giphart, medewerker van het Nederlandse 
Postmuseum, is sinds 1963 erelid van „Po & Po" en heeft 
al verschillende publikaties op zijn naam staan. Onlangs 
verscheen van zijn hand in het jaarverslag 1965 van het 
postmuseum een interessa ite studie over Delftse post
meesters uit de zeventiende eeuw. 
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vervolg van biz 459 
De lange k a m m e n me t 16, 15 of 14 p e n n e n e x t r a in he t 

ve r l engde v a n de aans lag behoeven geen a p a r t e te zijn e v e n 
m i n als de voor de ro lperfora t ie gebru ik te . Vooral omda t de 
vel len rolzegels slechts een gedeel te u i t m a a k t e n v a n een 
oplage m o e t e n we a a n n e m e n da t t e lkens de nodige p e n n e n 
u i t een k a m w e r d e n genomen en er na afloop w e e r ingezet 
om d a n w e e r n o r m a a l geb ru ik t te worden . De enkele , al le 
verschi l lende , afwijkingen bij de 25, 30 en 50 cent in v i e r -
zijdige ro lper fora t ie wijzen ook in die r ich t ing . Het is n ie t 
waarschi jn l i jk da t he t „on tb reken" v a n een of twee p e n 
n e n a a n he t u i te inde op een beschadig ing zou be rus ten , 
zoals Bende r s dach t ^'). Ook m e e n d e hij da t er ach t 
l ange k a m m e n waren , mogelijk op grond v a n de gecons ta 
t ee rde verschi l len. Het zijn er waarschi jn l i jk wel m i n d e r 
geweest , doch da t doet wein ig t e r zake. 

Tot e ind 1930 zien we zonder enige r ege lmaa t oplagen 
verschi jnen , waarb i j me t de lange k a m n u eens de ene d a n 
w e e r de a n d e r e lange zijde w o r d t doorgeperforeerd . D a a r 
na w o r d t er kennel i jk mee r op gelet en blijft de doorge -
pe r fo ree rde rech te r ve l r and bij he t t ype Ve th u i tzonder ing , 
die ech te r niet verdwijnt . De Kinderzegels 1933 hebben een 
doorgeper foreerde rech te r ve l rand . Ook bij he t n i e u w e p e r -
foraa t k o m t he t voor. 

VEERTIG JAAR 
KINDERPOSTZEGELS 

De R o t t e r d a m s c h e Phi la te l i s ten-Vereenig ing , die als lid 
v a n de Werkgemeenschap Phi la te l ie Nede r l and op zich heeft 
genomen de officiële eers te ve rkoop Ynet ten toons te l l ing 
„Veer t ig J a a r Kinderpos tzegels" te organiseren , b r e n g t in 
h e r i n n e r i n g da t de tentoonste l l ing gehouden w o r d t in he t 
Ri jnhotel , Eendrach t sweg , Ro t t e rdam. 

De open ing heeft p laa t s op d insdag 15 november , onmidde l 
lijk na de officiële verkoop der Kinderpos tzegels die e v e n 
eens in he t Rijnhotel word t gehouden en w a a r o v e r n a d e r e 
b i j zonderheden nog niet ve r s t r ek t k u n n e n worden . He t s taa t 
vast , da t deze eers te verkoop een zeer feestelijk ver loop zal 
hebben , m a a r wie daarbi j b e t r o k k e n zal zijn is nog niet 
definitief bekend. 

Voor de tentoonste l l ing w o r d t een cata logus ui tgegeven, 
w a a r i n op de eers te bladzijde p laa t s is voor een serie K i n 
derpos tzegels 1966, die het büzondere — alleen in Rotterdam 
te gebruilien — eerstedagstempel zal kunnen krijgen. W a n 
nee r m e n deze zegels met dit s tempel wens t te on tvangen , 
k a n m e n de cata logus plus zegels p lus s tempels n u al b e 
stel len door ƒ 3, — over te schr i jven op pos t r eken ing 63.28.63 
v a n de hee r P. Erwich, Vignolas t raa t 145 te Ro t t e rdam-14 . 
Beste l l ingen, die voor of op 1 n o v e m b e r zijn b innengekomen , 

' w o r d e n gega randee rd u i tgevoerd en zo spoedig mogeli jk — 
pe r post — verzonden. Bestel l ingen die na 1 n o v e m b e r b i n 
n e n k o m e n , worden in volgorde v a n b i n n e n k o m s t u i tgevoerd . 

De ca ta logus beva t onder a n d e r e een ko r t e geschiedenis 
v a n de Ro t t e rdamsche Phi la te l i s ten-Vereen ig ing , een opsom
m i n g v a n alle afdelingen, v a n de funct ionar issen en een 
vol ledige beschri jving van de inzending van h e t Nede r l andse 
P o s t m u s e u m , gewijd aan de Kinderpos tzegels . Bovendien 
na tuu r l i j k een overzicht van het ten toonges te lde . 

De ca ta logus is op de ten toons te l l ing ook ve rk r i j gbaa r ; 
er k o m t een s tand w a a r Kinderpostzegels , K i n d e r k a a r t e n 
en a n d e r e k a a r t e n verkocht w o r d e n en een speciale b r i e v e n 
bus . Op de „Europoor t " - ru i ldag van 19 n o v e m b e r zal e r 
een f i la te l is tenloket komen — indien er t enmins t e P T T -
a m b t e n a r e n gevonden k u n n e n w o r d e n die op die za t e rdag 
he t loket wil len bemannen , m a a r ook daa rove r zijn de 
onde rhande l i ngen bijna rond. 

Tens lo t te de openingst i jden: 
d insdag 15 n o v e m b e r - van circa 11.00 tot 22.00 uur , 
woensdag 16, donderdag 17, vr i jdag 18 n o v e m b e r 
van 10.00 tot 22.00 u u r en 
za te rdag 19 november van 10.00 tot 17.00 uur . 

De toegang is grat is , groepen — ook groepen schoolkin
deren — dienen tevoren hun bezoek aan te kondigen bij de 
sec re ta r i s v a n he t tentoonste l l ingscomité , de hee r P . W. v a n 
de r Stel, v a n Wi jngaarden laan 72 te Ro t t e rdam-26 . Dit om 
een onges toorde bezicht iging te bevorde ren . Er is nu al een 
grote be langste l l ing zodat he t aanbeve l ing ve rd ien t om 
groepsbezoek te spreiden. 

Eind december 1933 verschi jn t de 6 cent me t de n ieuwe 
perforat ie K 13V2:12% m e t d u n n e r e pennen , he tgeen he t 
e inde van ro lper fora t ie be teken t . (Wordt vervolgd.) 
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BY J. DEKKER A M S T E R D A M 
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De bijzondere enve loppen k u n n e n nog bij de hee r Erwich 
besteld worden ; de be langs te l l ing is groot doch de voor raad 
is nog niet u i tverkocht . 

Werkgemeenschap Philatelie Nederland 
De regionale ten toons te l l ingen ter gelegenheid v a n de 

VEERTIGSTE EMISSIE VAN DE K I N D E R P O S T Z E G E L S 
zullen op 15 november 1966 w o r d e n gehouden in de n a 
volgende p laa t sen : Amersfoor t , Arnhem, Deventer , Gron in 
gen, Haar lem, Maas t r ich t , Meppel , Vlissingen en Weert . 

Verenigingen van pos tzege lverzamelaars in deze p l aa t 
sen of in de onmiddel l i jke omgev ing daa rvan , die h u n m e d e 
w e r k i n g wil len ver lenen , w o r d e n verzocht zich te melden 
bij de heer H. P. v a n LENTE, Curagaos t raa t 35, A m s t e r -
dam-17. 

Met de plaatsel i jke comités voor de verkoop van K i n d e r 
postzegels is al contact opgenomen. 

De heer J. J . Jonke r , Boschdijk 457, E indhoven , heeft de 
organisa t ie voor de j eugd inzend ingen op zich genomen. 

De Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging 
heeft tweeduizend leden 

Tijdens de ve rgader ing van 29 a u g u s t u s 1966 be re ik te de 
bijna veer t ig jar ige R o t t e r d a m s c h e Ph i la te l i s t en-Vereen i 
ging een n ieuwe mi j lpaa l : de hee r C. H. Richter ui t Ro t t e r 
d a m werd als tweedu izends te lid toegelaten. 

De voorzitter, dok te r • L. A. Donker , wens t e vanze l fspre
kend de fortuinli jke tweedu izends t e har te l i jk geluk en h e r 
innerde eraan, da t de veren ig ing in 1926 door zevent ien fila
tel isten werd opgericht . S indsd ien is de groei ges tadig ge
weest . Nu is de R o t t e r d a m s c h e Phi la te l i s ten-Vereen ig ing — 
over igens al veel j a r en — de groots te plaatsel i jke verenig ing 
in Neder land. Er zijn ve ren ig ingen met meer leden, m a a r 
dan verdeeld ever vele afdel ingen, plaatsel i jk is er in ons 
land geen grotere verenig ing . 

De heer Richter k reeg een a r m vol geschenken mee naa r 
hu is : een j aa rgang van he t Neder landsch Maandb lad voor 
Philatel ie , een stockboek, een j u b i l e u m n u m m e r van het 
Maandblad , t and ingmete r , f i la te l is teninsigne; hij m e r k t e dan 
ook zeer ve rheugd op, da t hij al een ha lve ve rzamelaa r was . 

De ledenvergader ing was d r u k bezocht : r u i m 120 leden 
wa ren in het Dakpavi l joen v a n he t Groo thande l sgebouw b i j 
een, zodat het n i euwe lid een goede indruk kreeg w a t er zoal 
in een vereniging gebeur t . De s t emming was goed, een 
levendige discussie onts tond over de te houden t en toon
stell ing „Veert ig J a a r Kinderpos tzege l s" in november , er 
w a r e n drie „zi lveren" jub i la r i s sen die de gedenkpenn ing 
voor vijfentwintig j a a r l i d m a a t s c h a p plus oorkonde kregen, 
terwij l de avond bes lo ten w e r d m e t de 366e vei l ing: 118 
n u m m e r s , die soms zeer forse pri jzen opbrach ten . H. 
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De wetenschappelijke expeditie naar het 

NieuwGuinea en haar vers 

lands 

C. B. NICOLAS 

In 1959 werd over deze expeditie in de dag en weekbladen 
veel geschreven; ook de NCRV wijdde er een half maandelijk
se televisierubriek aan. Toch genoot de expeditie in Nederland 
geen grote bekendheid. Pas toen de heer Verolme de expe
ditie van de financiële ondergang redde kwam het gebeuren 
in de belangstelling te staan. 

Ongetwijfeld zullen de filatelisten de uitgegeven herden
kingszegel wel kennen. (Nederlands NieuwGuinea num
mer 53 in de speciale catalogus van de NVPH). Ook de 
eerstedagenenveloppen zullen in menig album prijken, maar 
men zal zich afgevraagd hebben hoe de verscheidenheid 
van min of meer officieel aandoende enveloppen is ontstaan. 
Als expeditielid wil ik trachten enig licht in deze materie 
te brengen. 

De expeditie stond onder de algemene leiding van dr. 
L. D. Brongersma van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden. De technische leiding berustte bij de 
kapiteinluitenantterzee vlieger G. F. Venema. Aan de 
expeditie nam een twintigtal wetenschapsmensen deel ter 
bestudering van geologie, biologie, botanie, antropologie 
enzovoorts, van het Sterrengebergte, gelegen in het cen
trale bergland van Nederlands NieuwGuinea tussen Hol
landia en Merauke, tegen de Australische grens. De ex
peditie werd beschermd door twintig mariniers en twintig 
Papoeapolitieagenten. Er werd gewerkt van een centraal 
gelegen basiskamp uit in de Sibilvallei waar ook een vlieg
strip aanwezig was. Bij dit basiskamp was een gouver
nementspost ingericht waar de gouvernementsambtenaren 
J. Sneep en G. H. Dasselaar werkten. De gouvernements
ambtenaren beheerden ook het hulppostkantoor Sibil. 

Aan de expeditie was een voorbereidingstijd van enige 
jaren voorafgegaan. Daar het benodigde kapitaal echter 
nog niet bijeen was, werd het vertrek steeds uitgesteld. Om
dat men vreesde dat langer uitstel afstel zou betekenen, 
werd besloten ondanks het kapitaaltekort de expeditie toch 
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op 10 april 1959 te doen aanvangen. 
Toen dr. Brongersma in Nederlands NieuwGuinea aan

kwam en hoorde dat een herdenkingszegel en eerstedagen
veloppen zouden worden uitgegeven, stelde hij zich in ver
binding met de postdirecteur te Hollandia om te verne
men of hieruit eventueel een bijdrage voor het expeditie
kapitaal te leveren viel. Het antwoord was negatief; het 
gerucht ging dat een gedeelte van de opbrengst van de 
eerstedagenveloppen zou gebruikt worden om Papoeakin
deren ,,postzegelminded" te maken. 

Op het hulppostkantoor in de Sibil zou met ingang van 
10 april 1959 een poststempel aanwezig zijn en een gelegen
heids of expeditiestempel. Het poststempel was echter niet 
tijdig aanwezig, het expeditiestempel wel. Dr. Brongers
ma heeft toen per radio contact gezocht met de postdirec
teur te Hollandia en toestemming gekregen een noodstem
pel te gebruiken tot de aankomst van het officiële stem
pel. Tevens werd de afspraak gemaakt dat de in de Sibil
vallei aanwezige eerstedagenveloppen bij aankomst te Hol
landia alsnog van het eerstedagvanuitgiftestempel zouden 
worden voorzien. 

Enige expeditieleden hadden officiële eerstedagenve
loppen bij zich om deze op 10 april in de Sibilvallei te kun
nen laten afstempelen. Dat is toen met dit noodstempel 
gebeurd. Daar in de Sibil geen eerstedagenveloppen meer 
te krijgen waren, zijn een tachtigtal gewone luchtposten
veloppen van een bestempeling voorzien in de linker bene
denhoek, waarna ook deze enveloppen met het noodstem

I pel werden afgestempeld (zie bladzijde 55 van „Het Witte 
Hart van NieuwGuinea"). 
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Beide soorten enveloppen met nooddatumstempel en 
voorzien van het expeditiestempel zijn daarna door de pos
terijen van het ovale eerstedagvanuitgiftestempel voor
zien. Deze stempeling bevindt zich terzijde van de post
zegel, daar deze reeds het noodstempel droeg. 

Resumerende ziet men dus nu: 
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A 1. De officiële eerstedagenvelop 
a. ovaal stempel eerstedagvanuitgifte op postzegel 
b. rond stempel „Biak Luchtpost", „HoUandia Lucht

post", of „Manokwari Luchtpost" naast de zegel. 
(Andere plaatsnamen zijn nog niet gevonden.) 

A 2. De officiële eerstedagenvelop 
a. nooddatumstempel op de zegel 
b ovaal stempel eerstedagvanuitgifte naast de 

zegel 
c. rond expeditiestempel naast de zegel (paars) 

Nota Bene. Op de achterzijde bevindt zich een da
tumstempel. De gevonden stempels geven HoUan
dia 18 4.59 en Hollandia 9 5.59! 

A 3. De onofficiële eerstedagenvelop 
a. luchtpostpapier met bestempeling 
b. noodstempel op de zegel 
c. ovaal stempel eerstedagvanuitgifte naast de 

zegel 
d. rond expeditiestempel naast de zegel (paars) 

Nota Bene. Op de achterzijde eveneens de bij 2. 
vermelde datumstempeling. 

Opgemerkt zij dat verschillende eerstedagenveloppen 
handtekeningen op het vignet vertonen. Deze werden door 
de beide leiders en/of enige andere leden op verzoek op de 
vignetten aangebracht voornamelijk vooraf, en wel te Me
rauke, Tanah Merah en in de Sibilvallei. Misschien ook te 
Biak en fioUandia. 

Vermoedelijk omstreeks 14 april werd het officiële Sibil
stempel ontvangen, waarna dus alle verdere poststukken 
hiermede zouden moeten zijn afgestempeld (zie bladzijde 
55 van ,,Het Witte Hart van Nieuw Guinea". Op 14 april 
arriveert de eerste vlucht na 10 april uit Hollandia). Uit 
de ter beschikking staande enveloppen werd echter als 
vroegste datum waarop het rondstempel van het hulppost
kantoor Sibil voorkomt de datum 17 mei 1959 gevonden. 

Van ongeveer 24 september af zijn alle expeditieleden uit 
de Sibilvallei vertrokken, het expeditiestempel zal dus na 
deze datum niet meer voorkomen. Wel nog het Sibilstem
pel daar de gouvernementspost bleef bestaan. 

Om enige resultaten te memoreren en naar buiten be
kendheid te geven werden nog enige enveloppen van een 
speciale bestempeling voorzien. 
B 1. Eerste helikoptervlucht naar de Sibilvallei 

De beide bij de expeditie in gebruik zijnde helikopters 
moesten van Merauke via Tanah Merah naar de Sibil
vallei vliegen, via een kloof die meestal door een laag
hangend wolkendek onzichtbaar was. Op 29 april lukte het 
de vallei te vinden en werd op de retourvlucht een post
zak meegegeven. Alle brieven werden nog snel van een 
bestempeling voorzien: 

EERSTE HELICOPTERVLUCHT 
SIBIL  TANAH MERAH 

29 APRIL 1959 
De zegels dragen het stempel van dezelfde datum (zie 

bladzijde 58 van „Het Witte Hart van NieuwGuinea"). 

B 2. Antares beklommen 
Op 27 juni vertrokken drie expeditieleden met enige dra

gers uit het Antaresbasisbivak om de Antares te be
klimmen. De tocht was hemelsbreed 10 kilometer. Toch 
werd de westelijke top pas op 4 juli en de oostelijke top 
pas op 5 juli bereikt. Dit gezien het feit dat een weg moest 
worden gezocht door moeilijk begaanbaar terrein, terwijl 
voortdurend moest worden gekapt. 

Luchtpostenveloppen werden voorzien van bestempeling: 
ANTARES BEKLOMMEN 

4/5 JULI 1959 
De zegels werden voorzien van het Sibilstempel op 5 juli 

en de enveloppen dragen het expeditiestempel. De meeste 
enveloppen vertonen handtekeningen van de klimmers te
weten A. E. Escher, H. Th. Verstappen en C. B. Nicolas. 

B 3. Doorsteek SibilHollandia 
Op 8 augustus vertrokken de geoloog dr. C. Bär en de gou

vernementsambtenaar G. H. Dasselaar voor een voettocht 
naar Hollandia. De aanleiding hiertoe was dat én de noord
kust én de zuidkust van NieuwGuinea geologisch in kaart 
waren gebracht. Slechts de aansluiting in het centrale berg
land ontbrak. Dit zou door deze tocht verholpen worden. 
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Een honderdtal luchtpostenveloppen werd in de Sibilval
lei voorzien van de aanduiding: 

DOORSTEEK 
SIBIL HOLLANDIA 

Het expeditiestempel en het Sibilstempel (datering 8 
augustus) werden op de enveloppen aangebracht. Deze en
veloppen werden aan Dasselaar meegegeven. Door het 
districthoofd te Waris werd een gouvernementsstempel aan
gebracht, voorzien van een peneninktdatering 23959 
waarna bij aankomst te Hollandia de zegels werden afge
stempeld cp 30 9.59. De enveloppen zijn voorzien van de 
handtekeningen van de beide lopers. 
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BOEKENPLANK 

MICHEL-CATALOGUS „EUROPA" 1967 (zonder Duits
land), 1648 pagina's, formaat 14,8 x 21 cm, uitgave Schwa-
neberger-AIbum, Eugen Berlin GmbH, München 12. Pros 
in Duitsland DM 22,60, in Nederland ƒ23,80. Importeur 
Auf der Heide's Postzegelhandel, Surinamelaan 31, Hil
versum. 

Volgens de opgave van de uitgever bevat deze nieuwe 
Michel 28.500 afbeeldingen en 154.700 prijsbepalingen. Uw 
recensent heeft ze niet nageteld en evenmin nagegaan 
of al deze prijsbepalingen naar zijn — subjectieve — me
ning juist waren. Wel heeft hij geconstateerd dat door het 
gebruik van wat dunner papier en een enigszins compacte
re opzet de catalogus iets dunner is dan verleden jaar. 
Want het zal voor de catalogusuitgevers een probleem wor
den hoe ze alle regels nog in een Europacatalogus kunnen 
onderbrengen. 

Het zal niemand verbazen dat de prijsbepalingen hoger 
geworden zijn. Teleurstellend is dat ook Michel zich met 
de gom gaat bemoeien en bij Italië ca. er bijvoorbeeld op 
wijst dat de notering van zegels vóór 1945 bedoeld is voor 
zegels „met eerste plakker" terwijl voor de zegels na 1945 
de notering in de eerste kolom geldt voor „postfrisse" ze
gels, zonder enige plakker(-rest.). 

Kijken we bij Nederland dan zien we vrijwel alles om
hoog gaan. Vreemd is daarbij dat ook de gewone 
gelegenheidszegels van 15, 18 of 20 cent vrij hoog genoteerd 
werden. De Nederlandse Benelux-zegel bijvoorbeeld, die 
tcch echt nog tot de ,,bundelwaar" behoort, is genoteerd 
op 70 Pf. gebruikt. Daarentegen staat de Zomerserie 1966 
op Mi. Mk. 4,80. Ik zou graag willen ruilen, zeven Benelux-
zegels voor één Zomerserie, maar ik denk niet dat 
de firma Schwaneberger zich daartoe zal lenen! 

Doch dergelijke kleine „Schönheitsfehler" tonen alleen 
aan hoe moeilijk het is de catalogus op alle niveaus juist 
te houden. Prijsbepaling is nu eenmaal een heel erg moei
lijke zaak. Dat zien we zelfs in de advertentierubriek van 
ons eigen Maandblad. Nog niet zo lang geleden zagen we 
in hetzelfde nummer de Nederlandse boekjes nummers 
56/57 te koop gevraagd voor ƒ 4,— en in een andere 
advertentie te koop aangeboden voor ƒ 25,—. Als de be-
roepshandel het nog ni^t weet, hoe zal een verzamelaar 
het dan weten? 

Wij kunnen slechts één les hieruit trekken: Koop nooit 
postzegels omdat ze in verhouding tot de cataloguswaarde 
zo goedkoop zijn. Elke cataloguswaarde is relatief. Maar 
als u een catalogus zoekt die een zeel- grote verscheiden

heid aan wetenswaardigheden over uw zegels meldt, dan 
is de Michel een prima catalogus. 

Wij hebben ons vaak afgevraagd waarom deze in Ne
derland niet meer gebruikt wordt en wij zouden iedere ver
zamelaar die eens wat meer over zijn zegels wil weten, 
kunnen aanraden eens een Michelcatalogus te kopen. 

FL. 

SPECIALE CATALOGUS van de postzegels van Nederland, 
Nederlands-Indlë, Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea, Cu-
ra îao, de Nederlandse Antillen en Suriname 1967, 26e Edi
tie, uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren, 's-Gravenhage, 528 pagina's, prvjs ƒ 4,—. 

In een fleurige omslag verscheen, vrijwel gelijk met de 
overige catalogi de „Speciale Catalogus" 1967, bijge
werkt tot en met de postzegelboekjes met zegels van 10 en 
20 cent. De afbeeldingen zijn waar nodig verbeterd ter
wijl de tekst werd herzien, mede als gevolg van voorstel
len van het Bondsdocumentatiecentrum terwijl PTT weder
om zo vriendelijk was de oplagecijfers der verschillende uit
giften beschikbaar te stellen. 

Voor de postzegelboekjes is een bescheiden begin gemaakt 
met de prijzen; verwacht mag worden dat binnen enkele 
jaren een notering voor alle gecatalogiseerde nummers 
kan volgen en dat de destijds in Rotterdam voor de nieuwe 
automaten met de hand vervaardigde boekjes alsnog in de 
lijst worden opgenomen. 

Zoals te verwachten was, zijn de prijzen aangepast aan 
het gestegen prijspeil; voor sommige gewilde series is de 
stijging fors. Ook hier is de komende „Amphilex", waarvoor 
een volle pagina en verschillende regels met opwekking tot 
bezoek zijn gereserveerd, merkbaar. De tentoonstellings
serie 1924 noteert nu ƒ 100,—, de ITEP sprong van ƒ 24,— 
op ƒ 36,—, alles ongebruikt. Vooral de vooroorlogse bijzon
dere emissies blijken gevraagd te zijn, en geen wonder, het 
aanbod van handel en verzamelaars blijkt kleiner te zijn 
dan de aanhoudende vraag. 

Bij de eerstedagenveloppen noteert nummer 1, Zomer 
1950, nu ƒ 750,—, terwijl vooral de oudere enveloppen een 
flinke verhoging ondergingen. De bijzondere uitgiften, por
ten, dienst- en andere zegels delen in de gestegen prijzen, 
doch in het algemeen in mindere mate. 

De noteringen voor de zegels van de vroegere koloniën 
en de latere rijksdelen overzee zijn minder fors gestegen. 

Tenslotte is de Commissie tot Samenstelling niet ontko
men aan de vraag naar zegels zonder plakker; de genoteer
de prijzen zijn voor zegels met plakker terwijl in het voor
woord staat „Voor zegels ZONDER PLAKKER gelden aan
merkelijk hogere prijzen, in het bijzonder voor de uitgiften 
van vóór 1940". Wijselijk zegt men niet hoeveel meer! 

H. 

B 4. Uitgifte Kroonduifzegels 
Voor de uitgifte van deze zegels waren geen eerstedag

enveloppen te krijgen. Luchtpostenveloppen werden der
halve voorzien van de aanduiding: 

EERSTE DAG VAN 
UITGIFTE 1 JULI 1959 
FIRST DAY OF ISSUE 

en afgestempeld met het Sibilstempel op 1 juli en voorzien 
van het expeditiestempel. Het officiële ovale stempel van 
de eerste-dag-van-uitgifte komt op deze enveloppen dus niet 
voor, daar voor deze zegels — zoals u in de catalogus kunt 
zien — geen eerstedagenvelop werd uitgegeven. 

Van enige van de beschreven enveloppen is indertijd een 
exemplaar opgestuurd naar het Nederlands Postmuseum 
in Den Haag. 

Enige malen werd in dit artikel verwezen naar het 
boek .,Het Witte Hart van Nieuw Guinea". Dit boek werd 
geschreven door de beide expeditieleiders dr. L. D. Bron-
gersma en G. F. Venema en uitgegeven bij Scheltens en 
Giltay te Amsterdam. 

De heer F. W. N. Hugenholtz, Olympiaplein 166 te Am
sterdam verschafte mij inzage van zijn studiecollectie 
,,Sterrengebergte" ter verifiëring van enige data en be
stempelingen. 

Het is nog steeds niet mogelijk geweest om te achter
halen wat de juiste datum van buitengebruikstelling van 
het nood-datumstempel en het ingebruiknemen van het 

Sibildatumstempel is. Mochten er in uw collectie envelop
pen uit het Sterrengebergte voorkomen met afstempelingen 
tussen 10 april 1959 en 17 mei 1959, dan moge ik u ver
zoeken de heer Hugenholtz daarvan te willen berichten. 

B. 4 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 

Opgaven voor deze rubriek dienen uiterlijk op geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
22 oktober in het bezit te zijn van de redactie. genoemde evenementen op de aan haar opgegeven ti jdstippen. 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 
telefoon (070) 63 09 49 

EXPOSITIES: 
- Nederland 1872. Greep uit de voor

geschiedenis 
- Keur en kleur. Schatten van Neder

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

in plaatdruk, boekdruk, rasterdiep
druk en offsetdruk. 

- Nieuw geëxposeerd: Congo (Leo-
poldstad), Ghana, Goudkust, Franse 
nederzettingen in Oceanië, Frans 
Polynesië en Turkije. 

- De postzegels van Algeri je, Daho
mey, Frans West-Afr ika, Marokko, 
Mauretanië, Opper-Vplta, Spanje 
en Tunesië 

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

Indië. 
- De schri j fcultuur: schrijfmaterialen. 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

de schri j fkunst en de brief. 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1966 
1'6-28 oktober: 
Athene. Postzegeltentoonstell ing van Grie
kenland, georganiseerd door de Griekse 
f i latel ist ische vereniging van Athene in sa
menwerking met de Griekse fi latelistische 
federatie. 
16-30 oktober: 
Warschau. ,,Polska 1000", postzegeltentoon
stell ing ter gelegenheid van het duizend
jarig bestaan van de Poolse staat, georga
niseerd door de Poolse fi latelistische fede
ratie in het Paleis van Cultuur en Weten
schappen. 

Internationale Europa Filatelistenbeurs 
beurs 

IVIeer dan 10.000 Nederlandse postze
gelminnaars bezochten in Frascati te 
Amsterdam de Europapostzegelbeurs 
die, zoals ieder jaar, op de dag van 
uitgifte van de Europazegels door het 
Verbond van Postzegelhandelaren in 
Nederland werd georganiseerd. 

Er waren op deze beurs, die door het 

21, 22 en 23 oktober: 
Venlo. Limbraphil '66. Cultureel Centrum, 
Begijnegang 4. Afdel ing Venlo van de I.V. 
,,Philatelica". 
27-28 oktober; 
Londen. Veil ing Stanley Gibbons Auctions 
Ltd.: De collectie ,,Otto J. Bruun" (Geme
nebest, Europa, Noord-Amerika). 
28-30 oktober: 
Castrop-Rauxel. Tentoonstell ing ,,Tien jaar 
Europazegels", Duitse rang III. 
30 oktober: 
Berg en Dal. Internationale ruildag van de 
Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De Glo
be" , afdeling Nijmegen, in hotel ,,Erica" 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
30 oktober: 
Wevel inghoven (Mönchengladbach). Propa-
gandatentoonstell ing met ruildag van de 
,, Brief markenfreunde Grevenbroich-Weve-
l inghoven". 
31 oktober-5 november; 
Wiesbaden. Internationale veiling van de 
firma Lange & Fialkowski in het Kurhaus. 
5-7 november: 
Wol fsburg. Eerste Oost-Nedersaksische 
postzegeltentoonstell ing in het ,,Kulturzen
t rum", Duitse Rang II. 
5-13 november: 
Borgerhout (provincie Antwerpen). Tentoon
stelling ter gelegenheid van het veert ig
jarig bestaan van de Koninkli jke Borger-
houtse Vereniging voor Postzegelverzame
laars ,,Emile V loors" . 
6 november; 
Borken (Westfalen). Internationale ruildag. 
11 november; 
Londen. Vei l ing Stanley Gibbons Auctions 
Ltd.; De collectie ,,Dr. Carlos Trincao" 
(klassiek Portugal). 
11-14 november: 
Brussel. Zevende nationale tentoonstell ing 
van de Koninkli jke Landsbond der Belgi
sche Postzegelkringen in het zalencomplex 
,,Poseidon" en het gemeentehuis te Sint-
Lambrechts-Woluwe. 
15 november: 
Eerste dag van uitgifte Kinderpostzegels. 

Verbond met de naam „Internationale 
Europa Filatelistenbeurs" wordt aan
geduid, een zestigtal stands van Ne
derlandse handelaren alsmede drie bui
tenlandse stands, waaronder één uit 
Israël. 

Op de beurs, die op 26 september 
's morgens om 10 uur door de echtge
note van Amsterdams burgemeester, 
mevrouw Van Hall, werd geopend en 
tot 5 uur 's middags voortduurde, wer
den 15.000 speciale enveloppen ver
kocht, terwijl bovendien 3000 carnets 
met Europazegels aan de man werden 
gebracht. 

Bij het tijdelijk postkantoor was het 
hierbij afgebeelde gelegenheidsstem-
pel verkrijgbaar. 

15 november: 
Amersfoort, Arnhem, Deventer, Groningen, 
Haarlem, Maastricht, Meppel Vlissingen en 
Weert. Tentoonstell ingen ter gelegenheid 
van de veertigste emissie der Kinderpost
zegels, georganiseerd door de betrokken 
plaatselijke verenigingen/afdelingen onder 
auspiciën van de Werkgemeenschap Phila
telie Nederland en de Stichting voor het 
Filatelistisch Jeugdwerk in Nederland. 

15-19 november: 
Rotterdam. Tentoonstelling ter gelegenheid 
van de veert igste emissie der Kinderpost
zegels, georganiseerd door de Rotterdam-
sche Philatelisten-Vereeniging, in het Rijn-
hotel, ingang Eendrachtsweg. Geopend 
van 10.00 tot 22.00 uur, zaterdag tot 17.00 
uur; gratis toegankeli jk. Tijdelijk postkantoor 
op eerste dag van uitgifte. 

19 november: 
Rotterdam. Veertigjarig bestaan van de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereniging; 
feestavond in gebouw ,,Palace" te 20.00 u. 

19 november-
Rotterdam. Veertiende ,,Europoort"-ruildag 
van de R.Ph.V. in het Rijnhotel, van 9.00 tot 
17.00 uur. Bijzondere envelop, stempel en 
postkantoor. Tafelreservering en inlich
t ingen: C. de Wit, Crooswijksesingel 29-B, 
Rotterdam-11 
26 november-
Purmerend. Veil ing in , ,Concordia", Koe
markt 49, georganiseerd door alle afdelingen 
van de I.V. ,,Philatelica" in Noord-Holland. 
28 november-1 december: 
's-Gravenhage. 417e veiling J. L. van Dieten. 
2-5 december-
Wenen. Nationale tentoonstell ing met inter
nationale deelneming ,,Oevebria Wien 1966", 
in het Messepalast; secretariaat: Universi
tätsgasse 8. 
6-8 december-
's-Gravenhage. 261e veiling J. K. Rietdijk 
N.V 
16, 17 en 18 december; 
Amsterdam. Tentoonstelling in Gebouw ,,De 
Liefde", Da Costakade 102, ter gelegenheid 
van het veert igjarig bestaan van de Amster-
damsche Vereeniging ,,De Philatelist". 

ASSEN 
Noordeiyke ruildag 

Op zaterdag 17 september organi
seerde de Vereniging van Postzegel
verzamelaars „Assen" in restaurant 
Bellevue een grote noordelijke ruildag 
die des morgens om 10 uur door de 
voorzitter van het organisatiecomité 
werd geopend. De officiële openings
rede werd vervolgens uitgesproken 
door de wethouder van sociale zaken 
van de gemeente Assen, de heer S. 
Kerkhof. 

Na dit officiële gedeelte nam het 
ruilen, kopen en verkopen in de ge
heel gevulde zaal een aanvang waar 
verder de gehele dag een gezellige 
sfeer heerste. 

TENTOONSTELLINGEN, RUILDAGEN EN JUBILEA 
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Het experiment „veiling" mag als 
zeer geslaagd worden beschouwd aan
gezien vele kavels van eigenaar zijn 
verwisseld. Voor deze eerste veiling 
van „Assen" bestond veel belangstel
ling zelfs uit het buitenland. 

Ruim driehonderd verzamelaars heb
ben „acte de presence" gegeven ter
wijl bovendien enkele nieuwe leden 
konden worden ingeschreven. 

Bij de sluiting van deze dag hebben 
dientengevolge zeer veel tevreden ver
zamelaars en handelaren Assen verla
ten in het vertrouwen dat spoedig weer 
iets dergelijks zal worden georgani
seerd. D. B. DOOYES 

HAARLEM 
Jubileumtentoonstelling 
„Op Hoop van Zegels" 

De Nederlandsche Philatelistische 
Vereniging „Op Hoop van Zegels" hield 
ter gelegenheid van haar 55-jarig be
staan in het museum „Huis van Looy" 
te Haarlem van 23 tot en met 25 sep
tember een tentoonstelling, die rond 
vijfhonderd bezoekers heeft getrokken. 

Er waren 33 inzendingen van 26 le
den, die tezamen een goed beeld gaven 
van de vele mogelijkheden die het ver
zamelen biedt: voor-filatelie, oude brie
ven, postwaardestukken, stempels, mo
tieven en min of meer gespecialiseerde 
landenverzamelingen. 

Van de vijftien „Europese" collecties 
waren er negen gespecialiseerd: Duits
land-oude brieven, Griekenland-grote 
Hermeskoppen, Groot-Brittannië-reds 
and blues, Noorwegen-eerste emissie, 
Oostenrijk-zeldzaamheden, Zweden-
postwaardestukken uit de vorige eeuw 
en drie Karusellbrieven van de dag van 
portvrij binnenlands postverkeer: 1-12-
1963 (beide J. L. JvanGean) en Zwit
serland-samenhangende zegels en proe
ven Helvetia, -dienstzegels van inter
nationale organisaties en -blokken. Er 
waren zeven verzamelingen Nederland 
en Overzeese Rijksdelen: Grensstempels 
op voorfilatelistische brieven van en 
naar ons land, Postmerken en poststem
pels 1600-1900, Administratieve aan
wijzingen (P. Engelenberg) en Lang
stempels (J. Haeseker) op brieven, eer-
stedagbrieven 1940-1950 (Th. Jansen) en 
1950-1965 (G. van de Rijn), Japanse be
zetting van Tapanoeli, eerste emissie 
Nederlands-Indië en Nederland en 
Overzee tot 1900. Van de vier thema
tische collecties waren er twee landen
verzamelingen (Yemen-ruimtevaart) en 
Australië-eerstedagbrieven sport) en 
twee beeldverzamelingen: Schepen (R. 
H. Misset) en Ruimtevaart (P. J. C. 
Minneboo). 

De voorzitter, de heer P de Jong, met de 
Bondssecretaris C. Muys. 

4 

In een aparte vitrine had het secre
tariaat een aantal interessante docu
menten bijeengebracht uit de geschie
denis van de vereniging: onder andere 
een met de hand geschreven menukaart 
uit het jaar 1912 van een feestmaal ter 
gelegenheid van het éénjarig bestaan. 
Inmiddels is het aantal leden, dat vijf 
jaar geleden 500 bedroeg, opgelopen tot 
875. In de plaatselijke pers werd ruime 
aandacht aan deze gratis toegankelijke 
tentoonstelling geschonken. 

A. BOERMA 

HEER BIJ MAASTRICHT 
Internationale ruildag van Interphil 

Op 18 september 1966 is in Heer (bij 
Maastricht) een grote ruildag gehou
den. De filatelistenvereniging „Zuid-
Limburg" te Maastricht en de afdeling 
Maastricht van de I.V. „Philatelica" 
hadden de organisatie van deze dag 
op zich genomen. 

De opkomst van de verzamelaars, 
zowel uit België, Duitsland en Neder
land, was ever het algemeen redelijk 
en er heerste een gezellige sfeer. Er 
waren zelfs bezoekers uit Düsseldorf 
en Keulen om hun verzameling op de 
een of andere wijze aan te vullen. Elke 
verzamelaar, die tenminste de moeite 
nam de ruillokaliteit te zoeken en te 
vinden, kan met plezier op deze sa
menkomst terugzien. 

Van Bondszijde was de heer J. J. 
Jonker uit Eindhoven aanwezig. Hij 
betoonde zich zeer voldaan over de 
ruildagen in „InterphiF'-verband. 

Tijdens deze ruildag belegde het be
stuur van de .,Interphil" zijn jaarlijk
se grote vergadering. Hierin werden 
onder meer de gewijzigde en beter 
aangepaste statuten vastgesteld en de 
algemeen secretaris, de heer W. Hinde-
richs uit Aken, definitief tot bestuurs
lid van de ,,Interphil" aangewezen. 

H. W. J. PLOUM. 

Het radioverslag 
De redenen waarom een ruildag be

zocht wordt kunnen van persoon tot 
persoon zeer variëren; de mogelijkhe
den per land zijn bovendien verschil
lend. 

Dit bleek uit het interview dat door 
de heer Vink van Radio Omroep Zuid 
werd gehouden tijdens deze bijzonder 
geslaagde ruildag — na vele moeilijk
heden met de zaal — in het Paviljoen 
te Heer. 

De voorzitter van de Interphil-vere-
niging, Jan Wellem uit Düsseldorf, ver
klaarde zeer tevreden te zijn over de 
ruilmogelijkheden. De ruil was voor 
hem hoofdzaak. 

De zaal was qua verlichting goed 
maar had groter kunnen zijn. De heer 
Wellem was verwonderd over het feit, 
dat de zaalhuur zo hoog is. Zalen wor
den in Düsseldorf gratis ter beschik
king gesteld. 

De beide ondervraagde Belgische 
aanwezigen waren bijna eensluidend in 
hun uitingen. Zowel de erepresident 
van de vereniging Welkenraedt (Waals) 
alsook de voorzitter van de vereniging 
Tongeren (Vlaams) verklaarden, ter
stond na de oorlog weer te zijn begon
nen. De opbouw van een grote verza
meling was hen nooit meer gelukt. 
Veel konden zij derhalve niet ruilen. 
Maar om het smeden van vriendschaps
banden of het aanknopen van relaties 
zouden zij zeer zeker geen ruildag 

overslaan. Voor hen was de ruil dus 
niet de hoofdzaak. 

Naar beider mening had de zaal 
groter mogen zijn. Maar ook zij ken
den de moeilijkheden met zaal en zaal-
huur die plaatselijk zeer verschillend 
kunnen zijn. 

Schrijver dezes vertelde om bei
de redenen de ruildag te bezoeken, 
maar ook het deelnemen aan de vere
nigingsactiviteiten verklaarde zijn aan
wezigheid. 

De secretaris van de organiserende 
vereniging, sprekende voor het gros 
van zijn leden, sloot zich hierbij aan. 

Voor de goede organisatie en het vele 
werk aan voorbereiding en afwerking 
verbonden past een woord van dank 
aan de organisatoren van deze ge
slaagde dag en aan de verslaggever 
van Radio-omroep Zuid voor de goede 
uitzending in het programma „Van 
ons gewest". 

C. van DISHOECK 

ROTTERDAM 
Twaalfde „Europoort"-ruildag 

De Rotterdamsche Philatelisten-Ver-
eeniging organiseerde op zaterdag 3 sep
tember in de Blauwe Zaal van het 
Beursgebouw te Rotterdam de twaalfde 
„Europoort"-ruildag. 

Deze eerste „Europoort"-ruildag van 
het filatelistische seizoen 1966-1967, de 
twaalfde in successie, is evenals de 
voorgangers weer een groot succes ge
weest. De beschikbare tafelruimte was 
al voor het begin geheel gereserveerd, 
het aantal bezoekers kwam een stuk 
boven de vijfhonderd, het aangeboden 
materiaal was zo verscheiden, dat ieder 
na wat zoeken kon vinden wat hij zocht, 
al moet wel worden opgemerkt, dat de 
specialist niet steeds juist datgene kon 
vinden, wat hij nog net hebben moest. 

Maar over het algemeen was het aan
gebodene goed en zeer uiteenlopend; het 
aantal bezoekers bewijst wel, dat deze 
ruilbeurzen een trekpleister zijn voor 
allen, die wat te verkopen of te kopen 
hebben terwijl de zuivere „ruilers" in 
een afzonderlijke ruimte urenlang bezig 
waren en in vele gevallen tevreden 
konden heengaan. 

De organiserende vereniging heeft be
wezen dat de ruildagen op prijs gesteld 
worden, gezien het bezoek dat niet al
leen uit Rotterdam en omgeving maar 
zelfs uit Limburg en uit het oosten des 
lands kwam. Voor de volgende „Euro
poort", op 1 oktober, was de belangstel
ling al zo groot — naar wij van de ruil
beurscommissie hoorden — dat aan alle 
aanvragen voor tafelruimte niet kon 
worden voldaan. En dan komt nog de 
veertiende ruilbeurs tijdens de tentoon
stelling ,,Veertig Jaar Kinderpostzegels" 
op 19 november, waarvoor de belang
stelling zowel van kopers als van ver
kopers nu al groot is. H. 
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Ditmaal was het jaardiner geëmancipeerd 
en behalve de dames van de negen be
stuursleden waren aan de dis uitgeno
digd de erevoorzitter en de overige ere-
leden van de U.Ph.V., mr. Wolff de Beer, 
de doktoren L. Frenkel en P. C. Dozy 
(de laatste helaas door ziekte verhin
derd) en de heer M. de Rooy, alsmede 
de Bondsvoorzitter, de vice-voorzitter 
van de Raad van Beheer en de redactie
staf van het Maandblad met hun dames. 

Aan de feestelijk versierde tafel, met 
een filatelistisch menu en een door ken
ners vervaardigd postzegelservetje, ver
telde de heer Wolff de Beer anekdotes 
uit zijn filatelistisch verleden: hij be
schreef de wijze waarop hij door tussen
komst van zijn hospita letterlijk door en 
voor de U Ph.V. was geschaakt en welke 
angsten hij — niets van postzegels en 
des te meer van schaken wetend — bij 
het aan de ballotage verbonden tenta
men had doorstaan. Ook memoreerde hij 
de ledenacquisitie die meer dan een 
halve eeuw geleden door de dynamische 
voorzitter Spruit werd georganiseerd: 
tegenover zusterverenigingen als Hol-
landia en Breda vond men 27 leden te 
weinig. De latere dokter Spruit trok er 
daarom op de fiets op uit, informeerde 
bij de directeuren van de postkantoren 
in de omliggende dorpen naar de namen 
van burgemeester, dokter en notaris ter 
plaatse en maakte hen tot lid. Het le
dental groeide snel tot 44! 

Sprekende over de tentoonstellingen 
bracht hij de theatrale opening van de 
expositie in 1916 m Hotel De l'Europe in 
herinnering, toen nadat de genodigden 
in de schouwburgzaal hadden plaats 
genomen, het scherm langzaam rees en 
het voltallig bestuur op het toneel zicht
baar werd. 

Voorts complimenteerde hij de U.Ph V. 
met de UPHILEX-tentoonstelling die hij 
de mooiste tentoonstelling noemde die 
ooit in Nederland werd gehouden. Ten 
slotte bood hij voor het archief van de 
U.Ph.V. enkele verenigingsfoto's aan uit 
lang vervlogen tijden. 

Mr A van der Flier, voorzitter van de 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging, over
handigt de heer Tholen, voorzitter van de 
jubilerende U Ph V. een geschenk tijdens de 
receptie in Tivoli op zaterdag 17 september 
Achter de voorzitter van ,,Den Haag", de 
secretaris, de heer C. Muys Naast de heer 
Tholen de heren H. G. van de Westeringh, 
P. O M van Hasselt, M. T. Teune, 
E. A. Mennega en daarachter H Riemers en 
J. Wiek, allen van het U PhV -bestuur. 

DE UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING ZESTIG JAAR 

Op 8 september 1906 kwam een tien
tal jeugdige postzegelverzamelaars — 
studenten aan de Utrechtse universiteit 
— in een grachtenhuis van de Domstad 
bijeen om hun filatelistische contacten 
vaste vorm te geven: de Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging werd opge
richt. 

Zestig jaar later werd deze gebeurte
nis door de thans meer dan zeshonderd 
leden tellende vereniging in de van 
oudsher zo vertrouwde academische 
sfeer herdacht met een reeks van fees
telijke bijeenkomsten. 

Op 17 september 1966 recipieerde al
lereerst, temidden van veel bloemstuk
ken, het bestuur van de jubilerende ver
eniging in het gebouw Tivoli aan het 
Lepelenburg; het was daar dat afge
vaardigden van vele verenigingen in 
den lande hun gelukwensen kwamen 
aanbieden. 

Wij zagen onder anderen: C. Muys, 
(secretaris van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen en van de 
H.Ph.V.), A. Smulders (Philatelica), H. L. 
J. Weidema (de Globe), C. H. W. Heus-
dens (R.Ph.V.), A. van der Merwe en 
J. A. Mosheuvel (Breda), Waanders en 
H. Gaykema (Leiden), M. W. van der 
Koog en J. Broodman (Haarlem), M. C. 
Samson (Philatelisten Club Rotterdam), 
J. Dekker (Po & Po), W. baron Six van 
Oterleek (Vliegende Hollander), L. Kui
per (Hilversum) en W. B. Brocx. 

Mejuffrouw E. Driessen vertegen
woordigde het Nederlands Postmuseum, 
in het bijzonder de voorzitter van het 
Stichtingsbestuur ir. A. J. Ehnle en de 
directeur dr. R. E. J. Weber, die in het 
buitenland was. 

De heer J. C. Schäfer sprak namens 
de Amsterdamse vereniging „De Phila
telist", prees de Utrechtse teamgeest, 
illustreerde zijn betoog met een gedicht 
over de postzegelverzamelaar van Karel 
Jonckheere en bood een boekenbon aan. 

De heer P. L. Backer, vicevoorzitter 
van de Raad van Beheer van het Ne-
derlandsch Maandblad voor Philatelie 
roemde de kwaliteiten van voorzitter 
en secretaris, waarvan hij wist dat zij in 
hun vereniging en ook respectievelijk 
als voorzitter en lid van de Raad van 
Beheer krachtdadig voor de belangen 

van de filatelie opkomen. Dat het 
Utrechtse bestuur met zijn vele werkers 
ook zijn leden achter zich heeft bewijst 
de plaats die de vereniging in Neder
land inneemt. 

De voorzitter van de Bond van Neder
landse Filatelisten-Verenigingen, mr. G. 
W. A de Veer, die 43 jaar geleden al lid 
van de jubilerende vereniging was ge
worden, zag in de U.Ph.V. een trouw 
aanhangster van de Bondsgedachte en 
vertrouwde op blijvende banden tot in 
verre toekomst. 

Mr. W. S. Wolff de Beer, erevoorzitter 
van de U.Ph.V., sprak als voorzitter van 
de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars. In zijn geestig be
toog, dat een ogenblik werd onderbro
ken door een korte maar levendige dis
cussie met dokter Frenkel over de 5 cent 
foutdruk van Jonkheer Twiss (De Bilt, 
± 1894), bracht hij onder andere naar 
voren dat de Utrechtse afdeling van de 
Nederlandsche Vereeniging, die toen al 
tientallen jaren befftond, kort na de op
richting van de U.Ph.V. en bloc lid werd 
van de jonge studentenvereniging, of
schoon de jeugdige academici hoog op
zagen tegen de toen al volwassen zus
tervereniging. Nu zijn de leeftijdsver
schillen relatief verkleind en beide ver
enigingen zijn eerbiedwaardig gewor
den. De ene heeft de AOW al bereikt, 
de andere is er bijna aan toe. De heer 
Wolff de Beer vertrouwde dat de pret
tige verhouding met de intussen her
rezen Utrechtse afdeling van de Neder
landsche Vereeniging tot in lengte van 
dagen bestendigd zou blijven. 

De voorzitter van de U.Ph.V., de heer 
L. H. Tholen, dankte tot slot op de hem 
eigen charmante wijze de sprekers en 
allen die ter receptie van hun vriend
schap hadden getuigd. Hij wees in dit 
verband op de teamgeest in zijn bestuur 
en zijn vereniging en op de banden, die 
de U.Ph.V. met haar zusterverenigin
gen verbinden, banden van samenwer
king waarmee het belang van de Ne
derlandse Filatelie is gediend. 

Een uit de universitaire gemeenschap 
voortgekomen vereniging kent tradities. 
Bij de U.Ph.V. is het „potverteren" de 
traditie van het bestuur, dat de uit de 
privémiddelen van de bestuursleden op
gebouwde presentiegeldenpot jaarlijks 
besteedt aan een gezellig „samen-uit". 



De disgenoten waren 's avonds gast 
bij de feestavond die — alweer in Tivoli 
— door de U.Ph.V. aan haar leden werd 
aangeboden. Toen de zaal zich vrijwel 
geheel had gevuld met de leden en hun 
dames, gingen de gordijnen langzaam 
uiteen en werd het voltallig bestuur van 
de U.Ph. V. op het toneel achter de 
groene tafel zichtbaar, met in zijn mid
den, staande, de rijzige figuur van de 
voorzitter, en aan zijn rechterzijde de 
erevoorzitter, mr. W. S. Wolff de Beer. 

De heer Tholen opende de buiten
gewone algemene ledenvergadering en 
stelde na een welkomstwoord en een 
korte inleiding aan de orde de benoe
ming van een tweetal ereleden, de heren 
F. H. M. Post en J. G. Straatman. Nadat 
de vergadering bij acclamatie het voor
stel had aanvaard ontvingen de beide 
ereleden uit handen van de voorzitter 
de bij hun benoeming behorende onder
scheidingstekenen. 

De heer Wolff de Beer sprak vervol
gens de jonge ereleden toe en herinner
de er onder andere aan dat omtrent 
1918 het Bondsbestuur opdracht had ge
geven een speciale catalogus van Neder
land samen te stellen. Er waren toen 
weinig specialisten en daarvan nog 
maar weinig beschikbaar. Op twee deed 
men niet tevergeefs een beroep: op de 
heer Kersen uit Eindhoven en de heer 
Post uit Utrecht. Er ontstond toen een 
leidraad voor de gespecialiseerde verza
melaar die tot op de huidige dag nog 
de basis vormt van de speciale catalo
gus van de NVPH. 

De vergadering werd vervolgens ge
schorst, waarna bekende artiesten uit 
radio- en tv-wereld de toeschouwers op 
beschaafd amusement onthaalden. 

Nadat de heer Tholen bij de voortzet
ting van de vergadering aan het eind 
van het avondprogramma de leden van 
de feestcommissie — de heren H. Fierst 
van Wijnandsbergen, J. M. Westerhout 
en M. J. de Looze en mejuffrouw M. L. 
Kok — een verdiende hulde had ge
bracht, verenigde men zich rondom het 
koud buffet dat tot besluit van de fees
telijkheden in de grote foyer was aange
richt en waar men in gezellig samenzijn 
tot ver na middernacht bijeen bleef. 

GILLES 

EMILE VLOORS - VEERTIG JAAR 
Emile Vloors, een veelzijdig kunste

naar, werd geboren op 31 mei 1871 te 
Borgerhout bij Antwerpen, waar hij in 
1953 overleed, 82 jaar oud. Hij beoefen
de de plastische kunst en de schilder
kunst; hij was ontwerper van bankbil
jetten en postzegels. Zijn werken zijn 
verspreid in België, Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten van Noord-Ameri-
ka. In de musea voor schone kunsten 
van Antwerpen en Brussel hangen doe
ken van de meester, die in 1926 zijn 
naam verleende aan de „Koninklijke 
Borgerhoutse Vereniging voor Postze
gelverzamelaars", die toen werd opge
richt. 

Ter gelegenheid van haar veertigjarig 
bestaan richt „Emile Vloors" een groot
se tentoonstelling in, waarvoor het ge
meentebestuur belangeloos de gemeen
telijke feestzaal ter beschikking heeft 
gesteld. Het wordt een filatelistisch ge
beuren van hoog gehalte, met interna
tionaal bekroonde verzamelingen, onder 
andere van; België, Bolivië, Frankrijk. 

Groot-Brittannië, Guatemala, Hannover, 
Hongarije, Kaap de Goede Hoop, Portu
gal, de Scandinavische landen en het 
Vaticaan. 

De thematische tak der filatelie zal 
zijn vertegenwoordigd door uitzonder
lijke inzendingen. De heer A. Lauwers, 
ontwerper van de Ambiorix-zegel in de 
culturele reeks van dit jaar, zal ontwer
pen voor deze serie tonen. 

De proeven van de reeks ambacht en 
nijverheid (Belgisch Kongo 1923), die 
Emile Vloors heeft ontworpen en aan 
de vereniging geschonken toen zij haar 
25-jarig bestaan vierde, krijgen een ere
plaats op de tentoonstelling. 

Op een tijdelijk postkantoor zal een 
gelegenheidsstempel in gebruik zijn. 
Alle bezoekers kunnen gratis meedoen 
aan een filatelistische wedstrijd waar
voor prijzen beschikbaar zijn. 

De tentoonstelling wordt gehouden in 
de Gemeentelijke Feestzaal, Turnhout-
se baan 92, Borgerhout-Antwerpen; ze 
is geopend van 5 tot 13 november, dage
lijks van 10 uur 's morgens tot 6 uur 
's middags. 

L. C. MADEMAN 

MÜNCHEN 
Jaarvergaderingen AIJP en FIP; In
ternationaler Briefmarkensalon 

De St.-Jakobsplatz in het hartje van 
München was vorige maand voor kor
te tijd het filatelistisch middelpunt der 
aarde. In het Stadtmuseum aan dit 
plein kwamen afgevaardigden uit alle 
delen van de wereld te zamen om de 
belangen van de filatelie te behartigen. 

Op 23 en 24 september werd aller
eerst het vijfde jaarcongres van de 
Association Internationale des Journa
listes Philatéliques — AIJP gehouden. 
Zestig journalisten en auteurs op het 
terrein van de filatelie uit dertien lan
den, waaronder een zestal uit Neder
land, waren daar twee dagen bijeen 
om onder leiding van voorzitter Pierre 
Seguy vraagstukken op het gebied van 
de filatelistische voorlichting, van de 
schadelijke uitgiften en van de journa
listieke samenwerking te bespreken. 

Tijdens levendige discussies — soms 
niet zonder emotie, wellicht als gevolg 
van de hitte in een volle, weinig geven
tileerde zaal — werden verschillende 
belangrijke besluiten genomen: 

De AIJP-prijs voor de postadmini-
stratie die de filatelistische vakpers 
het beste heeft geïnformeerd ging dit 
jaar naar de Westduitse „Bundespost". 

Het secretariaat-generaal van de or
ganisatie verhuist naar Wenen: Adolf 
Kosel, geassisteerd door Gustav Th. 
Schlesinger en Herbert Judmaier, be
last zich met de leiding hiervan. 

Er zal openlijk worden geprotesteerd 
tegen het ongevraagd gebruiken van 
het AIJP-vignet op de gelegenheids-
postzegels van Sjarjah. 

Verschillende commissies werden gere
construeerd en nieuwe werden inge
steld. Met het oog op de zesde alge
mene vergadering van de AIJP, die in 
1967 tijdens de Amphilex in Amster
dam zal worden gehouden, werd de 
hoofdredacteur van het Maandblad be
last met het secretariaat van de com
missie „Internationale Samenwerking". 

Van 26 tot 29 september kwam — in 
hetzelfde Stadtmuseum — de Federa
tion Internationale de Philatelie — 
FIP voor de veertigste maal in jaar
vergadering bijeen. Afgevaardigden 
van 33 nationale filatelistische organi
saties namen aan de zittingen deel 
om onder andere te spreken over de 
toelating van zes landelijke bonden die 
zich voor het lidmaatschap van de 
FIP hadden aangemeld. 

Ter ere van dit filatelistisch gebeu
ren organiseerde de „Deutsche Bun
despost" van 24 september tot 9 ok
tober — ook in het Stadtmuseum 
— de „Internationaler Briefmarkensa
lon München 1966". In een achttal in
eenlopende zalen van het uiterst mo
derne museum liet de Bundespost uit 
eigen bezit de meer dan 5000 zegels 
omvattende wereldpostzegelproduk-
tie in 1965 zien. Alle in dat jaar door 
de 127 lid-staten van de Wereldpost
vereniging (de Union Postale Univer-
selle-UPU) uitgegeven zegels waren 
in strakke, sobere kaders op indruk
wekkende wijze tentoongesteld. 

De expositie werd gecompleteerd 
door een 48 kaders omvattende collec
tieve en daarom naamloze inzending 
van de Münchener filatelisten — zeld
zame zegels en poststukken op hoog 
niveau — een inzending over het ont
staan van de postzegel (ontwerp en 
vormgeving), een bijzondere instructie
ve afdeling gewijd aan de jeugdfilate-
lie, een overzicht van de drukprocé-
dé's en een curieuze verzameling for
mulieren voor gelukstelegrammen uit 
de gehele wereld. 

De minister van posterijen, telefonie 
en telegrafie van de Bondsrepubliek, 
Richard Stücklen, opende de tentoon
stelling. Verschillende vooraanstaande 
personen, zoals Lucien Berthelot, 
voorzitter van de FIP, en de Beierse 
minister van handel en verkeer hielden 
bij deze gelegenheid belangwekkende 
redevoeringen. Zowel op deze toespra
ken als op de tentoonstelling komen wij 
in het novembernummer uitvoeriger 
terug. 

Het spreekt wel vanzelf dat de Bun
despost bij deze reeks van evenemen
ten voor een passende omlijsting had 
gezorgd. Op 24 september verscheen de 
tweede toeslagzegel ter ere van het FIP-
congres, de 30 + 15 pf., terwijl drie 
gelegenheidsstempels bij het tijdelijk 
postkantoor van de tentoonstelling ver
krijgbaar waren: voor de FIP. voor de 
AIJP en voor de Salon zelf. 

GILLES 

Oktober 1966 467 



" ä-'t^^m^mmmm 

AMPHILEX 67 
RAI-AMSTERDAM - 11-21 ME11967. 

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

Het Erecomité 
Het erecomité van de internationale filatelistische ten-

toonsteling „AMPHILEX 67" is thans definitief gevormd. 
De samenstelling van dit comité is als volgt: 

Voorzitter: de heer J. G. Suurhoff, minister van verkeer en 
waterstaat. 
Leden: mr. M. Vrolijk, minister van cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk; mr. F. J. Kranenburg, commissaris 
der Koningin in de provincie Noord-Holland; mr. G. van 
Hall, burgemeester van Amsterdam; professor ir. G. H. Bast, 
directeur-generaal der PTT; A. G. de Vries, hoofddirecteur 
der Posterijen; T. van Houwelingen, oud-directeur-generaal 
der PTT; ir. A. J. Ehnle, oud-hoofddirecteur PTT, voor
zitter van de stichting het Nederlands Postmuseum; J. H. W. 
Meijer, directeur van het postdistrict Amsterdam; dr. A. F. E. 
van Schendel, hoofddirecteur van het Rijksmuseum; Lucien 
Berthelot, voorzitter van de Federation Internationale de 
Philatelie; S. Rietveld, voorzitter van de International 
Federation of Stamp Dealers' Associations; Pierre Seguy 

voorzitter van de Association Internationale des Journalistes 
Philatéliques; drs. J. Boesman, voorzitter van de Federation 
Internationale des Sociétés Aerophilatéliques. 

Nieuwe commissarissen-generaal 
De op bladzijde 9 van de eerste, Amphilex-brochure ge

publiceerde lijst van commissarissen-generaal dient met de 
volgende namen te worden aangevuld: 

Argentinië: dr. Leonardo Lowey; 
Midden-Amerika: Ricardo Alvarez Palleja; 
Finland: Pentti Hämäläinen. 

Brochures voor het buitenland 
Bij het verschijnen van dit nummer zijn ook de Duitse, 

Franse en Engelse brochures van de pers gekomen. 

G. H. FOLMER, 
Secretaris. 

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

postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

LUCHTPOSTZEGEL VOOR BIJZONDERE VLUCHTEN 
(Dienstorder H.450 van 18 augustus 1966) 

1. Algemeen. 
Ten vervolge op dienstorder 347 wordt medegedeeld, dat 

een eerste voorraad van de daarin bedoelde nieuwe lucht
postzegel binnenkort aan de kantoren zal worden toege
zonden. 

2. Ontwerp, voorstelling, bijzondere tekst. 
De zegel is vervaardigd naar een ontwerp van de kunste

naar Auke de Vries te 's-Gravenhage. De luchtpostzegel 
toont een opstijgend vliegtuig. Op de zegel komen voor de 
aanduiding „Nederland", de waarde „25 c." en de woorden 
,,Bijzondere vluchten". 

3. Verkrijgbaarstelling. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, punt 2, van 

de PTT-gids, deel la, wordt ook de nieuwe luchtpost
zegel slechts gedurende vooraf bekend te maken tijdvakken 
algemeen verkrijgbaar gesteld. Buiten deze tijdvakken is 
de zegel verkrijgbaar op de kantoren waar een loket is 
gevestigd dat voor de verkoop van postwaarden aan ver
zamelaars is opengesteld (zie artikel 14 van de PTT-gids. 
deel 1 a). 

4. Overige bijzonderheden. 
Frankeerwaarde: 25 cent. 
Kleuren: blauw, grijs, groen en paars. 
Zegelgrootte: 36 x 25 mm. 
Beeldgrootte: 33 x 22 mm. 
Druktechniek: offset. 
Drukker: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich

ting N.V. te Haarlem. 
Geldigheidsduur: onbepaald. 

De luchtpostzegel is uitsluitend bestemd voor gehele of 
gedeeltelijke kwijting van de porten èn rechten (even
tueel luchtrecht), verschuldigd voor de met b\jzondere 
vluchten te verzenden stukken. 

Bij aankoop van luchtpostzegels behoort het publiek om
trent de beperkte gebruiksmogelijkheden voor de franke
ring te worden ingelicht. 

5. Staking verkoop oude luchtpostzegel (de zogenaamde Kraai-
zegels). 

De Kraai-zegel zal niet meer aan de gewone zegelloketten 
worden verkocht. 

Zij zijn uitsluitend nog tot een nader te bepalen tijd7 
stip — en zolang de voorraad strekt — verkrijgbaar op de 
kantoren waar een filatelistenloket is gevestigd. 

De directeuren dienen op hun kantoren en in het ressort 
aanwezige Kraai-zegels, ook die welke nog in de (reserve-) 
zegelkassen van de ambtenaren aanwezig zijn, zo spoedig 
mogelijk in te nemen en op de gebruikelijke wijze aan de 
Controle te Haarlem toe te zenden. 

De directeuren van kantoren, waar een filatelistenloket 
is gevestigd, dienen een voorraad Kraai-zegels te reserveren 
voor de verkoop aan deze loketten. 

Voor zover nodig wordt opgemerkt, dat de Kraai-zegels 
hun geldigheid voor toekomstige bijzondere vluchten tot 
nadere aankondiging niet verliezen. 

De technische bijzonderheden der vellen die wij tot heden 
onder ogen kregen, zijn als volgt: 

tanding: 

etsingnummers: 
telcüfers: 

ponsteken: 
markeerboogjes: 

overige 
bgzonderheden: 

bovenzijden doorlopend, 
rechterzijden doorlopend, 
linkerzijden doorlopend, 
onderzijden gelijk. 
geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1, 
nummer 3 onder zegel 50. 
naast zegel 41 (niet doorgeprikt) en 
zegel 50 (doorgeprikt). 

kleurkruisen in de rechtermarges. 
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vellen van: 5 x 10 is 50 zegels. 
tanding: kamtanding 14:12%. 
papier: zonder watermerk. 
gomming: synthetische gom. 
afwijkingen: afgezien van een enkel zogenaamd „offset

kringetje" tot heden niet gemeld. 

De zegels maken een verzorgde indruk, de druk is goed 
uitgevoerd, doch het beeld is zeer eenvoudig. Wij zijn geen 
luchtvaartdeskundigen en hebben dan ook niet kunnen ont
dekken of het vliegtuig nu opstijgt, al is opgestegen of een 
bocht naar links heeft gemaakt. En ook niet welk type 
vliegtuig nu is afgebeeld. Maar dat zal door de experts wel 
spoedig worden uitgerafeld. 

Van belang is in deze Dienstorder, dat de Kraaizegels 
voorlopig geldig blijven en dus óók gebruikt konden worden 
voor de in het vorige nummer in de rubriek „Luchtpost" 
gemelde Europa-rondvlucht van het Philips-Friendship-
toestel. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Geopend met ingang van september: Barneveld op de 

tweede vrijdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur; 
Het loket te Ermelo heeft sinds september een gewijzigde 

openstellingstijd en wel op de derde dinsdag van de maand 
van 17.00 tot 18.00 uur. 

Zevenaar: openstellingstijd sinds oktober gewijzigd in de 
derde vrijdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. 

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

SURINAME 
Televisieserie 

Op 20 oktober 1966 zal de Surinaamse Postadministratie 
twee bijzondere frankeerzegels in de waarden van 25 en 30 
cent zonder toeslag uitgeven. In deze maand is het namelijk 
een jaar geleden dat de televisie in Suriname in gebruik 
werd genomen. 

Op beide zegels, ontworpen door de Surinaamse kunstenaar 
R. Flu te Paramaribo, zijn een televisiezendmast met oog en 
aardbol afgebeeld. De kleuren zijn: 25 cent rood en grijs
blauw, 30 cent rood en olijfgroen. De prijs van de serie 
bedraagt in Nederlandse munt ƒ 1,10. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 21,135 x 35 mm 
Zegelformaat: 24,135x38 mm 
Tanding: 12V2:13 
Papiersoort: zonder watermerk 
Gomming: Arabische gom 
Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek: offset 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 31 december 
1966; de geldigheidsduur voor de frankering eindigt op 30 
juni 1967. 

jSIJRIMAME iSJRIMAKE, 

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

NEDERLAND 
De geruchtmakende jubileumvlucht van de Philips Friend

ship PH-LIP onder gezagvoerder Splinter Spierenburg heeft 
inmiddels plaats gehad. De vlucht begon op 24 september 
op de vliegbasis Eindhoven met 1523 kg post, omvattende 
385.000 poststukken, waaronder 115.000 briefkaarten, waar
van alle Maandbladlezers een exemplaar hebben ontvan
gen. Voor het sorteren van de post hebben vijftig mensen 
op 23 september twaalf uur lang gewerkt. Op de eerste 
etappe werd op Schiphol ongeveer 900 kg post gelost. 

De post kon voorts worden verzonden in rechtstreekse 
verbinding naar Brussel, Oslo, Helsinki, Stockholm, Kopen
hagen, Hamburg (25/9), Wenen, Zürich, Milaan, Rome 
(26/9), Athene, Barcelona, Madrid (27/9), Lissabon, Pa
rijs, Dublin (28/9), Londen en Eindhoven, waar de rond
vlucht op 29 september eindigde. In de genoemde achttien 
plaatsen langs de 13.613 km lange route is een aankomst
stempel gebruikt. 

De op Schiphol geloste niet-aangetekende post is voor
zien van het hierbij afgebeelde stempel. 

Er zijn Evoluonkaarten met de tekst: 
1. SPECIAL JUBILEE FLIGHT/PHILIPS FRIENDSHIP 

PH-LIP/SEPT. 24th 1966/ Bijlage Philips Koerier van 
10 sept. '66 nr. 44, terwijl sommige van deze kaarten 
waren voorzien van het bekende LUCHTPOST/PAR 
AVION-strookje met Philipsembleem, lauwertakken en de 
jaartallen 1981-1966 in rood; 

2. Als 1 maar zonder ,,Bijlage Philips Koerier"; 
3. De filatelistische tekst op de kaart waarmee de Maand

bladlezers door Philips werden verblijd; 
4. GREETINGS TO ALL OUR FRIENDS, gevolgd door een 

mededeling over de vlucht in het Engels + printed in 
Holland; 

5. GREETINGS/SALUDOS DE/SALUTATIONS/HILSENER/ 
GROETEN/HÄLSINGAR/SAUDADES DA/SALUTATI Dl/ 
GRÜSZE, gevolgd door het Evaluon-teken; 

6. Spaanse tekst op kaart bestemd voor de Spaanse werk
nemers ; 

7. Blanco. 
Onder verwijzing naar het gepubliceerde over de eerste 

vlucht van de Lufthansa van Amsterdam naar Hamburg 
op l/4/'66 wordt hierbij het maatschappijstempel afgebeeld 
dat op een deel van de post is afgedrukt. 

SURINAME 
De heer P. J. A. Varekamp te Bussum was zo vriendelijk 

een envelop te overleggen met een speciaal stempel ter 
gelegenheid van de openingsvlucht van de British West-
Indies Airlines (afbeelding). Ik neem aan dat dit ook een 
maatschappijstempel is. 

BELGIË 
De filatelistische dienst van de Sabena deelt het volgende 

mee. Op 6 november zal een eerste vlucht plaats hebben 
tussen Brussel en Dar es Salaam (Tanzania). Hoewel dit 
niet uitdrukkelijk vermeld wordt, neem ik aan dat de te 
vervoeren post van een speciaal stempel voorzien zal wor
den. Men kan de stukken voor de heen- en terugvlucht als 
volgt bekomen: 
1. door opzending van 5 internationale antwoordcoupons; 
2. door opzending van 30 frank in muntbiljetten of Bel

gische postzegels; 
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3. door storting van Bfrs. 30,- op postgirorekening Brus
sel 1116.23, of per postwissel ten name van Sabena-
Brussel; 

4. wanneer men de stukken zelf wenst klaar te maken, 
dienen deze met Bfrs. 9,- per stuk gefrankeerd te wor
den en voor de terugvlucht met 1 sh 30 per stuk. 

Adressering van onder 1 en 2 genoemde mogelijkheden: 
SABENA, Verkoopsdirectie Filatelie, Air Terminus, Brus
sel. 

Bij het zelf klaarmaken der stukken dienen deze voor de 
heenvlucht gezonden te worden naar de Directeur van het 
Postkantoor te Brussel X en voor de terugvlucht naar Post
master CJ.P.O., Dar es Salaam, Tanzania. 

Bij bes^;ellingen aan de Sabena duidelijk vermelden dat 
het gezonden bedrag bestemd is voor stukken van heen-
en terugvlucht Brussel-Dar es Salaam. 

CUBA 
Op 26 juli 1966 verscheen een luchtpostserie met als thema 

een rechtvaardiging van de politiek van Fidel Castro. De 
stukken werden op de eerste dag voorzien van een speciaal 
stempel. 

POST UIT PARIJS ,̂ ? Ï̂W 
Rubriekredacfeur. 
D. de Vries, Waalstraat 53', Amsterdam-Z. 

De prezen en de verzamelaar 
Met het verschijnen van de nieuwe catalogi zijn de prijs

stijgingen, in het bijzonder van de postzegels van Frank
rijk, nog eens heel duidelijk bevestigd. 

Na over de eerste schrik een beetje heengekomen te zijn 
en na ons, met nog enige honderdduizenden verzamelaars 
weer afgevraagd te hebben, „waar dat heen moet", ver
volgen we natuurlijk rustig onze jacht op de ontbrekende 
zegels en betalen de prijzen die we elkaar vragen . . . 

Er zijn, afgezien van de normale waardevermeerdering, 
die de postzegels in deze tijden nu eenmaal vertonen, fei
telijk een drietal bijzondere aanleidingen, die de oorzaak 
kunnen zijn van min of meer spectaculaire prijsverhogingen. 

Twee daarvan zijn gelukkig als zuiver filatelistische oor
zaken te beschouwen, namelijk de beperkte duur van uit
gifte en het steeds groter wordende aantal verzamelaars, 
dat zich gaat bezighouden met variëteiten (geen druktoe-
valligheden!) en afstempelingen. Het is zeker niet toevallig 
dat vooral bij de Franse zegels van de laatste jaren, de 
prijzen voor „gebruikt" en „ongebruikt" in vele gevallen 
vrijwel identiek zijn. 

In het decembernummer van het Maandblad (bladzijde 
594) van 1964, dus bijna twee jaar geleden, somde ik in deze 
rubriek een paar Franse zegeltjes op, die naar aller ver
wachting het binnenkort „w^el zouden gaan doen" . . . . De 
korte gebruiksduur van dit soort zegels, die immers spoe
dig werden vervangen door andere waarden of typen, 
konden wel eens oorzaak zijn, dat de oplagen gering bleven. 

Welnu dan, hier volgt opnieuw een overzicht: 

Yver t 
n u m m e r 

160 
203 
883 
884 

1009A 
1010 
1230 
1234 A 

30 c. Semeuse 
80 c. Semeuse Lignée 
5 Fr. Gandon 
6 Fr . Gandon 
6 Fr . Mul le r 

12 Fr . Mul le r 
5 c. Wapen Lille 

30 c. M a r i a n n e 

Yver t 
no te r ing 

1964 
5.— 
4.— 
1.75 
2.— 
1.50 
2.— 
0.20 
1.20 

Kos ten n 
in Parijs 

12.— 
10.— 
5.— 
4.— 
3.— 
4.— 
2.— 
4.— 

Hieruit blijkt, dat het verzamelen van postzegels toch iets 
meer is, dan alleen maar het proberen de open vakjes van 
het albumblad vol te krijgen; het zich verdiepen in de 
postale achtergronden, zeker ook van de moderne zegels, 
kan in vele gevallen interessant zijn. 

En wilt u nog een paar sprekende voorbeelden van de 
prijsverhogingen, hier volgen een paar cijfers van zoge
naamde complete jaargangen (postfrisse) Franse zegels: 
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augustus 1965 1966 
1940-1949 422 zegels Fr. 285.— 375.— 
1950-1955 189 zegels 370.— 500.— 
1956-1960 234 zegels 210.— 234.— 

Een niet onbelangrijke, derde oorzaak van de grote vraag 
naar Franse zegels, vooral bij nieuwe verzamelaars") is de 
beeldfilatelie; men denke slechts aan de grootformaat schil
derijzegels. Deze ongetwijfeld prachtige zegels laten alle 
groepen verzamelaars aan hun trekken komen; de motief
liefhebbers, de artistieke filatelisten en door het polychrome 
drukprocédé in heel veel gevallen ook de variéteitenzoekers; 
tenslotte, door de hogere waarden en de vrij korte gebruiks
duur, ook de ,,echte" verzamelaars van gebruikte zegels op 
echt gelopen stukken! 

Alles bijeen voldoende oorzaken om de toekomst van de 
Franse postzegel met vertrouwen tegemoet te gaan. 

Sector Beaugrenelle 

Postale problemen 
De Franse hoofdstad (oppervlakte van Groot-Parijs 1450 

vierkante kilometer) heeft een bevolking van ruim 7V2 mil
joen mensen en de modernisering van de oude stadswijken 
en de nieuwbouw van de voorsteden (cités champignons 
noemen de Parij zenaars die, omdat ze als paddestoelen uit 
de grond rijzen) stellen onder andere aan de postdienst 
grote eisen. 

Er ontstaan totaal nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld de 
sector BERCY, in het oosten van de stad, waar zich sinds 
bijna 150 jaar de wijnopslagplaatsen bevinden; de sector 
BEAUGRENELLE in het westen van Parijs, een strook 
langs de Seine die zal beginnen bij het Champs de Mars en 
de Eiffeltoren. 

In de omgeving van het Gare Montparnasse komt een 
nieuw zaken- en wooncentrum (MAINE-MONTPARNASSE) 
dat bijna in het hart van de stad een opvallend voorbeeld 
geeft van de vernieuwing van Parijs. In dit centrum met 
zijn enorm complex nieuwe woningen, kantoren, parkeer
plaatsen enzovoort, komt voor de post uiteraard een be
langrijk sorteerkantoor. 

Nu al betekenen de grote woonblokken in de satellietste
den (Sarcelles, Massy, Parly 2, Pantin) voor de bestelling 
geweldige problemen. De grote flatgebouwen, waar dikwijls 
de vertrouwde concierges niet meer te vinden zijn, waar de 
adressering soms onvolledig is, waar vaak nieuwe straat
namen onvindbaar en de nummers van de flats onduidelijk 
zijn, vormen in een postaal gebied waar ongeveer een mil
joen mensen (in de letterlijke zin) bij elkaar wonen een 
enorme moeilijkheid. 

Elektronische postsortering, uitgaande van codificatie
systemen, niet alleen per departement, maar per gemeente 
en zelfs per wijk, stellen aan de ingenieurs van de Franse 
post- en telecommunicatie de hoogste eisen, waarbij wij, 
als filatelisten natuurlijk heel belangstellende toeschouwers 
blijven. Voor stempelverzamelaars in het bijzonder ligt hier 
in de naaste toekomst een mooi gebied. 
1) Het IS opvallend dat de nieuwe verzamelaar dikwijls als uitgangs
punt van een verzameling Frankrijk 1960 neemt, het jaar waarin 
de zware Franc werd ingevoerd 

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

Nieuwe uitgiften 
De Culturele reeks 1966 mag geslaagd genoemd worden. 

Wat opvatting betreft sluiten deze weldadigheidszegels aan 
bij de uitgifte „Pand" van 1964. De druktechniek is diep
druk, in vellen van twintig. Op 27 en 28 augustus had voor
verkoop plaats in de volgende gemeenten: Antwerpen, Char-
neux (bij Aubel), Dendermonde, Hannut, Hoei, Luik, Moor-
sele en Tongeren. 



De reeks begint met een waarde 60 + 40 centiemen met 
een afbeelding van het Minderbroedersklooster te Luik, naar 
een tekening van Daxhelet en gegraveerd door De Vos. 

In de dertiende eeuw vestigden zich enkele volgelingen 
van St. Franciscus van Assisi te Luik, de zogenoemde 
Franciscaanse gemeenschap van de Minderbroeders die 
nauw betrokken was bij het gemeentelijk en maatschap
pelijk volksleven in de hoofdstad van het prins-bisdom 
Luik. In de zeventiende eeuw werden de afgebeelde ge
bouwen, die later door handelsondernemingen werden be
trokken, opgericht. De gebouwen zullen in de toekomst als 
museum voor het Waalse leven worden ingericht. 

Voor de waarde 1 Fr + 50 centiemen viel de keus op 
een ontwerp van Verbaere, de abdij Val-Dieu voorstellend, 
waarvoor H. Leclercqz de'gravure verzorgde. 

Ofschoon al in de twaalfde eeuw een gemeenschap van 
Cistercienzermonniken zich in de streek vestigde, ondervond 
zij, na in de loop der eeuwen een grote invloed in het land 
van Herve te hebben uitgeoefend, talrijke moeilijkheden. 
In 1845, na het Franse bewind, begon de heropleving van 
Val-Dieu. 

De derde waarde, 2 Fr + 1 Fr brengt naast het zegel van 
Hoei, een panorama van deze stad naar een ontwerp van 
de Etablissementen Malvaux; De Bast verzorgde de gravure. 

De eerste Europese vrij heidskeur werd in 1066 door het 
prins-bisdom Luik aan de burgers van Hoei verleend. De 
keur van Hoei is een overgangsdocument en een eerste uiting 
van een evolutie die een eind zou maken aan het absolutisme 
van de feodale heersers. 

De laatste waarde in de reeks is de 10 Fr + 4,50 Fr, met 
een afbeelding van het standbeeld ,,Ambiorix" te Tongeren 
en een deel van de Romeinse omheiningsmuur uit de eerste 
eeuw. De tekening is van A. Lauwers, de gravure van 
Decuyper. 

Het afgebeelde bronzen standbeeld van Ambiorix werd 
in 1865 door koning Leopold II onthuld — een gebeurtenis 
die in Tongeren wordt herdacht met een reeks feestelijk
heden. 

NATIONALE TENTOONSTELLING 1966 
De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen 

houdt zijn zevende Nationale Filatelistische tentoonstelling 
ter gelegenheid van zijn 75-jarig bestaan. Deze tentoon
stelling gaat door van 11 tot 14 november. De klassieke 
verzamelingen krijgen onderdak in de Sportzaal van het 
Komplex „Poseidon" te St. Lambrechts Woluwe bij Brussel. 
De thematische verzamelingen komen in de hal van het 
gemeentehuis. De tentoonstelling staat onder de bescherming 
van de F.I.B. 

GELEGENHEIDSAFSTEMPELINGEN 
20-8-66 Diksmuide - 39ste IJzerbedevaart 
27-8-66 Huy - Hannut - Charneux - Antwerpen - Dender-

monde - Tongeren. Alle gebruikt ter gelegenheid 
der uitgifte „Culturele reeks 1966" 

27-8-66 Antwerpen - Dames - Filatelisten. 
10-9-66 Dadizele - Handelsfoor 1966. 

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

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

G E L E G E N H E I D S S T E M P E L S 
Ter gelegenheid van de navolgende evenementen wer

den tijdelijke brievenbussen geplaatst en de daarin geposte 
stukken kregen op het postkantoor ter plaatse een bij
zonder poststempel: 
1. de door de Philatelistenvereniging „Zuid-Limburg" op 

18 september voor Interphil georganiseerde internationale 
ruildag in „Het Paviljoen" te Heer; 

2. de van 10 tot en met 17 september gehouden sportweek 
ter gelegenheid van de Ingebruikneming van de ge
meentelijke sporthal te Oss; 

3. de van 27 september tot en met 7 oktober in de Houtrust-
hallen te 's-Gravenhage gehouden 86e Damesbeurs. 

Een tijdelijk postkantoor met bijzondere afstempeling werd 
gevestigd ter gelegenheid van: 
1. het van 19 tot en met 23 september in het Congresgebouw 

„De Doelen" te Rotterdam gehouden veertiende Inter
nationale Management Congress van CIOS (afkorting van 
Congres International d'Organisation Scientifique); 

2. het van 20 tot en met 23 september in het Komnkiijk 
Instituut voor de Tropen te Amsterdam gehouden „Second 
European Symposium on Comminution" (Dit woord be
tekent letterlijk: verbrijzeling, maar als toelichting ver
namen wij, dat men zich tijdens dit symposium bezig 
hield met technische problemen inzake malen en breken); 

3. de van 20 tot en met 24 september in het Kurhaus te 
Scheveningen gehouden World Council Conference 1966, 
georganiseerd door de Foundation of World Council of 
Young Men Service Clubs (Nederlandse tafelronde van 
jonge mensen — tot veertig jaar — in bedrijfsleidingen 
of overheidsdiensten); 

4. de op 26 september in het gebouw Frascati te Amsterdam 
gehouden filatelistenbeurs. 

Voorts werden ook de semi-officiële enveloppen, gefran
keerd met één of meer der nieuwe Europa-zegels en gepost 
op 26 september, als gebruikelijk voorzien van een officieel 
eerstedagpoststempel. 

MACHINESTEMPELS 
ICEM-stempel 

Van de Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-
Vluchtelingenvervoer vernemen wij dat het maximumaan
tal Zevenmijlskaarten, dat voorzien van de speciale ma
chinale afstempeling gedateerd 3.III.66 ten verkoop zal 
worden aangeboden, thans definitief is bepaald op 70.000. 
Een gedeelte van dit kwantum zal in de veiling van J. K. 
Rietdijk N.V. op 6, 7 en 8 december worden verkocht. 

De overblijvende 80.000 van de-oorspronkelijke- voorrraad 
van 150.000 zullen worden vernietigd. De ICEM is tot deze 
beslissing gekomen op grond van de bezwaren die van fi
latelistische zijde tegen deze speciaal gestempelde kaart 
werden ingebracht en die vooral tot uiting kwamen in het 
artikel, dat in deze rubriek op bladzijde 420 en 421 van het 
septembernummer verscheen. 

Erratum 
De tweede alinea van de tekst onder de afbeelding van 

de ICEM-strook op bladzijde 420 van het septembernummer 
dient als volgt gelezen te worden: 

Dit machinestempel, gedateerd 3.III.66, is uitsluitend op 
deze kaarten afgedrukt met behulp van een voor dit doel 
omgebouwde elektrische Postalia-frankeermachine, terwijl 
deze kaarten, geadresseerd aan H.M. de Koningin, voorts 
het al op pagina 235 van het meinummer afgebeelde retour
stempel van Soestdijk en als afzendersnaam een stempel 
ICEM Postbus 120 's-Gravenhage dragen. 

Door het foutief uitvoeren van een correctie is deze pas
sage in het vorige nummer helaas onbegrijpelijk geworden. 

NIEUWE MACHINESTEMPELS 
Behalve de reeds in het vorige nummer gemelde en hierbij 

afgebeelde Utrechtse stempelvlag, werden nog twee andere 
tijdelijke stempel vlaggen gebruikt: 
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1. te Delft van 12 september tot en met 10 oktober met 
tekst: „LEEFBAARHEID" CONGRES SSR-DELFT 10-24 
OKT. 1966; 

2. te Eindhoven van 23 september tot en met 21 oktober met 
tekst „PHILIPS 1891-1966". 

f», i> • 

MOfiGFN BRENGEN ^>^^^\', 
LüSTRUMCONC-SES ^ - ^ 

S S P - U . ] 
Pe-29 StPTtMBER L " " J 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.9.1966 Gevestigd de postagentschappen Almelo-Windmo-

lenbroeksweg en Haarlem-De Ruijterweg. 
12.9.1966 Opgeheven: hulppostkantoor Nieuw-Helvoet. 

De hulppostkantoren Geesteren (Gld) en Houthem-
St. Gerlach werden postagentschappen, terwijl die 
te Chèvremont, Heemskerk, Santpoort-Noord en 
Velsen-Noord in bijpostkantoren werden omgezet. 

Ze venaar: openstellingstijd sinds oktober gewijzigd in de 
derde vrijdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. 

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

België 
2 fr. cijfer en leeuw, wijnrood. In juli verschenen de 

Publibels nr. 2157-2171. De firma Publibel kreeg vergunning 
ook reclamekaarten in de streek van Eupen-Malmedy uit 
te geven. Dat zou betekenen dat dan ook drietalige brief
kaarten met Publibel-reclame zullen verschijnen. 
Duitsland (West-) 

Briefkaarten 20 pf, Lorsch, groen met afbeeldingen. Serie 
30, acht verschillende afbeeldingen in een oplage van 20.000 
exemplaren. 

De briefkaarten van 20 en 20 + 20 pf verschenen met 
,,Postkarte" onder het waardestempel. De kaart met betaald 
antwoord met Duitse en Franse tekst. 
Hongkong 

Envelop voor aangetekende zendingen 40 c, Elizabeth II, 
blauw. Formaat G (postprijs 70 c), H (postprijs 80 c) en K 
(postprijs $ 1,—). De drukker is niet meer Thomas de la 
Rue & Company, Limited maar Mecorquodale & Co. Ltd. 
India 

Briefkaart met zwarte handstempelopdruk „Surcharged / 
to 6 paisi" in rand op de briefkaarten van 5 en 5 + 5 nP. 
Roemenië en U.S.S.R. 

In ,,rEntier Postal" van september (nr. 7, 8, 9) staat weer 
een lange opgave nieuwtjes van deze beide landen. 
Verenigde Staten 

In „Postal Stationery" (nr. 118) van mei-juni 1966 komt 
een opgave voor van de „precancelled envelopes" van Cali
fornia en Wisconsin. Verder blijkt uit de verslagen dat op 
elke regionale filatelistische tentoonstelling belangrijke in
zendingen worden gedaan door postwaardestukkenverzame-
laars. Geen wonder dat het ledental van de vereniging aan
zienlijk stijgt. 
Zwitserland 

Van „Der Ganzsachensammler" verscheen de derde af
levering in juli. Herontdekt werd een briefkaart, gedrukt 
in 1928 of 1929 in een oplage van 100 exemplaren met een 
embleemversiering uit het postmuseum met aanduiding 
Postmuseum in drie talen. Een moderne zeldzaamheid dus. 
J. L. Nagel begint een artikel over „Les récépissés des 
postes fédérales 1850-1920". Een oogst van 34 nieuwe leden 
in drie maanden tijds is ook een bewijs dat de postwaarde-
stukken in Zwitserland meer in de belangstelling komen. 
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VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 
W. J. A. F. R. van den Clooster baron Sloet tot Everio, Duiven 
Militaire waarnemers 

Wederom wordt door de postadministratie der Verenig
de Naties een herinneringszegel uitgegeven en wel op 24 
oktober 1966 ter ere van de militaire waarnemers van de 
VN; deze groep bestaat uit militairen van een groot aantal 
lidstaten door deze staten op speciaal verzoek van de 
secretaris-generaal tijdelijk ter beschikking gesteld. De 
postzegel is ontworpen door Ole Hamann (Denemarken) 
en wordt gedrukt in fotogravure door Courvoisier S.A. in 
Zwitserland in de kleuren goudbruin, blauw en groen. Er 
komt slechts een waarde uit, namelijk van 15 c met een 
oplage van 2.000.000 stuks. Het ontwerp laat een militair 
zien met op zijn unifcrmpet het embleem der Verenigde 
Naties; hij tuurt door een verrekijker; in de rechterboven
hoek de woorden: „Peace Keeping United Nations Ob
servers". Aan de voet: „United Nations" en de waarde: 
15 c. 

De postadministratie van de VN te Geneve zal een spe
ciale envelop beschikbaar stellen, tegelijk met de postze
gel. Deze omslag werd getekend door de welbekende Zwit
serse artist Bodjol (Walter William Grandjean), die met 
deze creatie voor het eerst zijn intrede doet in de kring van 
ontwerpers van eerstedagenveloppen der VN. Dit is echter 
niet zijn eerste stap op het gebied van de filatelie; de Zwit
serse PTT heeft al enkele malen gebruik gemaakt van zijn 
ontwerpen voor de uitgaven van haar postzegels. Bodjols 
tekening voor de omslag vertoont, in overeenstemming met 
de postzegel, het landschap dat de waarnemer door zijn 
verrekijker ziet; hierdoor ontstaat de harmonie tussen ze
gel en envelop. 

Verder nieuws 
Bij de uitgifte van de zegel „Hoofdkwartier Wereld

gezondheidsorganisatie" (26 mei 1966) werden 466.171 eerste
dagenveloppen afgestempeld. 

De eerstedagstempeling van de 11 c luchtpostkaart 
(uitgegeven 9 juni 1966) werd geplaatst op 162.588 stuks. 

De laatste dag van uitgifte van de „International Tele
communication Union"-zegel (ITU) is 17 november 1966. 

De twee waarden 5 en 15 c van de WFUNA-ZEGELS 
(World Federation of United Nations Associations) zijn 
uitverkocht. 

Canadese VN-zegels 
Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Verenig

de Naties zullen in 1967 VN-postzegels uitgegeven worden 
in Canadese waarden. Zij zullen worden gebruikt voor fran
kering van brieven, gepost in het paviljoen der Verenigde 
Naties op de wereldtentoonstelling te Montreal. 

De reizende postzegeltentoonstelling van de VN 
Op 13 en 14 oktober bezocht de reizende en rijdende post

zegeltentoonstelling van de Verenigde Naties Amsterdam. 
Op zaterdag 15 oktober hield de enorme truck met opleg
ger, op doorreis naar Brussel, enkele uren in Breda stil 
om ook daar de filatelisten in de gelegenheid te stellen 
de tentoonstelling te bezichtigen. Een prijzenswaardig ini
tiatief van de heer J. A. Mosheuvel van de Postzegelvere
niging „Breda", die de VN-autoriteiten tot dit extraatje 
bewoog, werd daarmee beloond 



Taalproblemen werden ondervangen door vrijwilligers 
van de plaatselijke organisaties, die toelichtingen verstrek
ten en vragen beantwoordden Onder hen bevonden zich 
plaatselijke vertegenwoordigers van de Wereldfederatie van 
VN-associaties, stafleden van VN-mlichtingenbureaus en 
van andere VN-organen 

De tentoonstelling omvatte alle zegels, eerstedagenvelop-
pen en postwaardestukken tot dusver door de VN uitgege
ven alsmede een overzicht van de groei en de activitei
ten van de Verenigde Naties De moderne kaders hadden 
een originele zeshoekige-piramidevorm 

De bezoekers van de tentoonstelling konden alle lopen
de VN-zegels en postwaardestukken kopen, waaronder de 
nieuwe 11 c internationale luchtpostkaarten Deze konden 
ter plaatse worden gepost ter afstempeling door de VN 
te New York 

Een souvenir-vouwblad met reprodukties in kleuren van 
VN-zegels werd, van een stempel voorzien, aan de bezoe
kers uitgereikt Dit stempel bevatte het VN-embleem, de 
naam van de tentoonstelling, de plaatsnaam Amsterdam 
en de datum 

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

Nuvve drukke 
So tussen die Republiekfeesseels, nuwe besondere stem

pels en geleentheidstempels deur het nuwe drykke van die 
gewone gebruikseels me stilgestaan me 

Betreklik onverwags het 'n nuwe druk van die 2V2 c seel 
verskyn met silinders 60 en S27 Die seels is gedruk op 
papier met R S A -watermerk wat egter baie moeilik sig-
baar is Op sommige veile is die watermerk na regs, op 
ander na links gekeer In verder opsigte verskil hierdie 
posseels baie min van die vorige druk Die oorsaak van 
die onverwagte nuwe silinder staan waarskynlik in verband 
met 'n plotselinge bestelling van 2'/2 c seels, terwyl die 
masjienes in gebruik was vir die Republiekfeesseels, sodat 
toevlug geneem is tot 'n nuwe silinder wat in alle haastig
heid gemaak is Daar is twee baie in die oog lopende plaat-
foute, wat op alle veile herhaal word 'n groot wit vlek on
der AF van Afiika (1-7) en een linksbo op die seel (3-3) 

Die watermerk R S A wat in die papier voorkom het 'n 
opvallende verandering ondergaan Die papier het 'n hel
derder wit voorkoms, terwyl die watermerk, behalwe sy 
driehoekige omtrek, partymaal nouliks sigbaar is Dit 
blyk dat as gevolg van 'n minder prominente watermerk 
die papier sagter gemaak kon word en beter aan druk-
vereistes voldoen het Die eerste seels wat op hierdie pa
pier gedruk is, is die VU c (S 21 - S 20), daarna die 2'/2 c 
(12 - U) en daar kan verwag word dat moontlik alle seels 
in die toekoms op hierdie papier gedruk gaan word 

Van die 50 c het ook 'n nuwe druk op hierdie papier met 
onduidelike watermerk verskyn Die silinders is 70 en 54 
Daar is geen noemenswaardige verskille met die vorige 
druk me, behalwe dat die blou kleur 'n baie dieper tint het 

Nuwe stempels 
Tot slet het daar op 3 Oktober twee spesiale datumstem

pels hulle verskyning gemaak Een is in gebruik geneem 
in 'n posagentskapkantoor in de Tsitsikammabos en See-
kus Nasionale Park Die ronde stempel toon die kus en 
berge van hierdie gebied, 'n vis/3 X 66/Tsitsikamma Hier
die reservaat omvat die oorspronklike bosse, onder andere 
die beroemde stinkhout en geelhout, waarvan party bome 
duisende jare oud is Die gebied is een van die mooiste 
dele van Suid-Afrika Die bosse bevat nog deels die oor
spronklike dierewêreld onder andere olifante Die bosse lê 

aan die voet van 'n reeks kamvormige berge en loop tot 
aan die see Eers in die later jare van die Oosindiese 
Kompanjie is hierdie bossen ontdek en op die toenmalige 
landkaart as ondeurdringbaar aangemerk Vandag is daar 
strenge toesig van die Departement Bosbou om die prag-
tige bome te beskerm ,... 

Vanaf dieselfde dag is posstukke, wat in 'n spesiale 
posbus in die Kaappunt Natuurreservaat gepos word, 
van 'n besondere stempel voorsien Cape Point Nature 
Reserve / landkaart ' 3 X A66 / Kaappunt Natuurreservaat 
Die Kaappunt lê op 27 kilometer afstand van Kaapstad 
Dit IS 'n skiereiland waarvan die suidelike punt op die 
skeiding tussen die Atlantiese en die Indiese Oseane lê Ook 
hier IS die natuur in sy oorspronklike staat behou en dit is 
'n paradys van plante, diere en geologiese verskynsels 

Rubriekredacteur H L J Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem 

Vervalsingen 
In Der Sammler Dienst geeft Pierre Seguy een uitvoerig 

verslag van de twintigste Bondsdag van de Bund Deutscher 
Philatelisten in Hannover Bij de behandeling van de uit
gebrachte verslagen lezen we, dat de leider van de (wat 
WIJ in Nederland noemen) Bondskeuringsdienst zich er 
over beklaagt, dat een zelfde vervalsing steeds maar weer 
bij andere veilinghouders wordt aangeboden Zolang keur
meesters met het recht hebben een valse zegel ook als zo
danig te kenmerken, zal dit blijven gebeuren en zullen de 
vervalsers hun verfoeilijke praktijken blijven uitoefenen 
Wettelijk is het namaken van een uit koers zijnde zegel 
met verboden, en ei kan alleen iets ondernomen worden, 
als er bedrog kan worden bewezen Een commissie van 
Duitse juristen gaat dit nu eens bekijken 

Schadelijke uitgiften en fantasieprodukten 
Ook de schadelijke uitgiften komen op deze Bondsdag aan 

bod In het verslag van de desbetreffende commissie wordt 
dankbaar gememoreerd, dat de Michel-redactie deze zegels 
gaat merken en dat een bekende albumfabrikant de zegels 
met opneemt Als dit consequent zou worden doorgezet en 
we het er over eens zouden zijn wat wel en wat met scha
delijk IS en de verzamelaars eens zouden besluiten deze 
schadelijke uitgiften ook met te kopen, dan zouden we eer 
eind verder zijn Maar als we onderstaande bloemlezing 
eens bekijken, dan moeten we helaas tot de conclusie ko
men, dat we er nog lang met zijn 

„Was wird in Cookinseln gebraut '" vraagt in hetzelfde 
blad Dipl -Ing A Niedra uit Hobart (Nieuw-Zeeland) zich 
af Zodra de Cook-eilanden zelfbestuur hadden gekregen 
is de regering m contact getreden met een Amerikaans 
,,filatelistisch bureau" met als eerste resultaat twee op-
druksenes met beperkte oplage Verder hoeven we hier
op met in te gaan De schrijver besluit het verzamelen van 
de Cook-eilanden als nevengebied van Nieuw-Zeeland te 
stoppen na Michelnummer 105'08 

Op de voorzijde van de omslag van Die Sammler Lupe 
nummer 18 vinden we de strip van drie zegels afgebeeld, 
die het sieikdom Sharjah aan de Perzische Golf op 2 sep
tember heeft uitgegeven naar aanleiding van de congres
sen van de FIP (Federation Internationale de Philatelie) 
en de AIJP (Association Internationale des Journalistes 
Philateliques) in München Naast de emblemen van deze or
ganisaties (die heus wel met om deze emissie gevraagd zul
len hebben), dragen deze zegels afbeeldingen van een uit
gebreid assortiment motieven voor thematische verzame
lingen Men hoopt hiermede een half dozijn soorten thema
tische verzamelaars in een keer te vangen Verder com
mentaar IS overbodig 

Tenslotte een voorbeeld m de categorie fantasieproduk
ten „En voila assez. Messieurs les vendeurs de vent" (nu 
IS het genoeg, mijne heren windverkopers) heet het verhaal 
van Mac Dhotel in La Philatelie Frangaise De uitgifte van 
een speciale zegel door de Franse Posterijen ter gelegenheid van 
het internationaal spoorwegcongres in Parijs was voor deze 
„windverkoper" aanleiding zich in verbinding te stellen met 
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de organisatie, die de belangen van de wezen van Franse 
spoorwegmannen behartigt Hij richtte een „tentoonstel
ling" m (zegge en schrijve acht kaders'), wist een tijde
lijk postkantoor en één bijzonder stempel te krijgen, en 
toen kon de filantropie beginnen Een „garnituur" souve
nirs, bestaande uit twee kaarten, twee enveloppen en een 
vouwblaadje was a raison van 18 franc voor het goede doel 
verkrijgbaar De conclusie van de schrijver is kort en 
krachtig Als u de Franse spoorwegwezen wilt steunen, doe 
het dan rechtstreeks het gironummer is Parijs 180-69 

Dit drietal is voor vandaag weer genoeg In vrijwel al
le bladen worden we steeds weer geconfronteerd met be
richten over prijsstijgingen, over speculatie, over gauw ko
pen want anders is het te laat, over prijzen met en zonder 
gom, over postzegelaanbiedingen voor beleggingsdoelein-
den,* over veilingen met steeds hogere opbrengsten, en over 
andere zaken, die nu eenmaal bij de moderne filatelie schij
nen te horen, maar m wezen mets met de filatelie te maken 
hebben 

Werkelqke tilatelie 
Na alles, wat hierboven staat, is het een verademing 

ook eens artikelen te lezen, die werkelijk filatelie bevatten 
Artikelen van schrijvers, die hun studie richten op de ze
gels zelf of op de er op voorkomende stempels,« die de ge
schiedenis en het hoe en waarom bestudeerd hebben zon
der de ^vaarde van de zegel op de voorgrond te stellen 

Als we hiervoor met u de filatelistische bladen van de 
laatste maanden doorlopen, dan komen we onder meer 
tegen „Le type Sage" door R Joany in La Philatelie 
Frangaise, „Über die Gebuhrenzettel der Nachkriegszeit" 
en „Das Königreich Tonga in Geschichte und Philatelie" 
in Der Sammler Lupe, 
„Die Ausgabe Krone und Adler DR 1889" in de Deutsche 
Zeitung fur Briefmarkenkunde, 
„Der Befreiungsstempel von Jerusalem 1948" door Ernst 
Flusi in de Schweizer Briefmarken Zeitung, 
„Die Luxemburgische Poststempel in Wandel der Kriegs
zeit 1940-1944" in de Momteur du Collectionneur, 
„The Bahama Islands - Postal Markings of Nassau" in 
The Stamp Lover 

En om te besluiten een modern onderwerp „Die Euro
paische Einigung im Spiegel der Philatelie" door A Ham
merschmidt m de Deutsche Zeitung fur Briefmarkenkunde 

Wij noemen de titels van de artikelen op om u enig idee 
te geven van wat er allemaal bestudeerd wordt, een resume 
IS onmogelijk Dit zou veel te weinig mensen interesse
ren en de doorsnee Maandblad-abonnee koud laten Dit is 
de reden, dat we hoe langer hoe meer studiegroepen zien 
ontstaan, die zich met slechts een beperkt gebied bezig 
houden en publikaties hierover het licht doen zien, zowel 
op klassiek als op thematisch gebied Dit aantal publika
ties neemt steeds toe, speciaal in Duitsland Het weergeven 
ervan in deze rubriek is met mogelijk 

VERENIGINGSNIEUWS 

M E D E D E L I N G 
V A N D E A D M I N I S T R A T E U R 

De kopij voor het verenigingsmeuws dient, te-
<ïamen met de mutatie-strookjes en de staat van 
mutaties voor de komende maand , i n h e t b e z i t 
t e z l jn van de administrateur u i t e r l i j k op de 
volgende data 

novembernummer 20 oktober 1966 
decembernummer 17 november 1966 
januar inummer ; 17 december 1966 

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

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

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D Hui t ing Parkflat 
't Veldhuijs, Flat 202, Bosweg Ha t t em Tel (05206) 
23 39 Ledenadm J G I h Wind Gelebesstraat 33 
Vlaardingen Tel {01898)34 26 

Afdehngssecretariaten 
AI K M A A R J P I lenesch, Kennemersmge! 2 Alkmaar 
A L P H E N a/d R I J N J C Meijer Zaalbergstr 52 

Alphen a/d Rijn 
A L M E L O A H Jansen, Goudsbloemstr 8, Almelo 
A M S T E R D A M M r G H Steijn Herengracht 326 

Amsterdam 
A P E L D O O R N B ten Hoopen Jach t laan 134 Apel

doorn 
A R N H E M E J Bergman, Eendrachtstr 12-1 Arnhem 
B O D E G R A V E N T C Rieuwerts Spoorstraat 44, 

Bodegraven 
B O S K O O P r Bulk Rijerskoop 142 Boskoop 
D E V E N T E R C Pohlmann Huize Humani tas K a m e r 

303, Radbout laan Deventer 
E P E IJ V d Veer Gelriaweg 8-1 Epe 
G O O I EN E E M I AND K Verziiden, Kol Verveerstr 

8, Naarden 
D F N H A A G J J L Hesselt van Dmter , Valkewbos-

kade 342, Den Haag 
H A A R L E M D G Prins Gen toulkeslaan 24 Aerden-

hout 
K R O M M E N I E Mevr J C van Haeften-Metz, 

Phoenixstraat 4 Krommenie 
L E I D E N Drs A L Beker, Wilhelminapark 8, Oegst-

geest 
LELYSXAD W H Schraal, B 20 Lelystad 
L O C H E M B Frank, Ch de Bourbonlaan 19 Lochem 
M O N S T E R A H Troost, Herenstraat 3 Monster 
N I J M P G E N B A Ontrop , Nijhofistraat 9 Nijmegen 
S T E E N W I J K G A Talen Pr Bernhardstraat 74, 

Steenwijk 
S U R I N A M E Joh Peek, P O B 403 Paramaribo 
T W E N T H E J T h Friesen, Rembrandts t r 18 Goor 
U T R E C H T A Dusee Niftarlakeplantsoen 15 

Utrecht 
V L A \ R D I N G E N P J Slangen, Merellaan 45, Vlaar

dingen 
V O O R B U R G P A V d Loo Paradijsstraat 63 

Voorburg 
V O O R S C H O T E N G Magre , Fr Hendriklaan 1 

Voorschoten 
W - F R I E S L A N D F I Zack, Oranjestr 10 Hoorn 

Rsyemenlen 1890 P S v d Aar, Aerdenhout 231 Dr 
K A Andriesse, loppe 1002 W H G P Berends 1 pe 
901 T Bindt Epe 2349 J I Fuhren Enschede 2558 
S Goldberg-Koekoek, Den Haag 1303 A t j o n g Middel
burg 266 A P Kreft Losser 2125 Dr H Muller l e i d e n 
1856 S Pol, Leeuwarden 1576 F Sadelowsky Amsterdam 
1899 G B Sloots, Zutphen 237 C Spoelman Ridderkerk 
2655 Mevr F M Tacken-Riecker Leiderdorp 2215 
J M V d Vlekkert, Voorschoten 1273 C de Vries Koe
dijk 2265 Tj Wanroov, Deventer 2183 A van ' t Wout 
I Jmuiden 239 Mevr J W Wijsman-Holtszchue, Amster
d a m 

Royement ingetrokken 2945 P \ Oudenaarden Schiedam 
2 

POSTZFGrLVERENIGING BREDA" Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rombouts 
straat 62 Breda Tel 32307 

In de halfjaarlijkse verloting voor de buitenleden zijn de 
prijzen gevallen op de nummers 6 51 - 72 - 74 - 93 - 94 -
103 - 1 2 9 - 1 3 4 - 1 6 3 - 2 1 2 - 2 2 5 - 2 2 7 - 2 4 0 - 2 4 4 - 2 4 6 - 2 6 7 
290 - 300 - 309 - 331 - 342 - 354 - 359 - 368 - 377 389 - 435 
457 - 469 - 487 - 523 - 571 - 618 - 713 - 746 - 750 - 756 - 773 
en 806 De prijzen zijn reeds aan deze leden toegezonden 

Ledenvergadering maandag 24 oktober te 20 uur Graan-
beurs 

Jeugdbijeenkomst zondag 6 november, 10 u Graanbeurs 
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 F 
LAARS , H O L L A N D I A " A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts Tolakkerweg 82 Hollandsche Rading Tel 
(02957) 489 

Ledenvergadering Vrijdag 28 oktober 1966 20 15 u 
Hotel , ,Krasnapolsky", Warmoesstraat , Amsterdam 
4 

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

Ledenvergadering op dinsdag 25 oktober n m 8 uui in 
Tivoli 
Jaarverslagen van Directeur Rondzendingen Veiling
meester en Bibliothecaris 

Landenn edstnjd Vnje inzending beeldverz max 8 bla
den 
5 

H A A G S C H L P H I L A T E L I S T E N V I R E E N I G I N G 
Secr C Muys Pioenweg 25, 's-Gravenhage Leden
administratie G M van Ast Prins Mauritslaan 156, 

's-Gravenhage 
Btjeenkoms' 27 oktober 1966 m Diligentia Lange Voor

hout 5 's-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G P H I L A T E L I -
C A " Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-1 Tel f070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman Valkenboskade 86 
s-Gravenhage -8 Tel (070) 39 08 57 

A L G F M E N F L F D E N V E R G A D F R I N G De najaars
vergadering zal worden gehouden op zaterdag 19 no
vember 1966 om 10 30 uur te Utrecht in een der zalen van 
Hotel Cafe 'Restaurant Smits, Vredenburg 14 
De agenda luidt als volgt 
1 Opening door de Voorzitter 
2 Notulen van de Voorjaarsvergadering 1966 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
4 Verkiezing van een voorzitter 
5 Begrotingen 1967 
6 Benoeming leden der kascommissies 
7 J unchpauze 
8 Filatelistisch halluurtje door afdeling Weert 
9 Kleine verloting 
10 Rondvraag en wat verder ter tafel wordt gebracht 
11 Plaatsbepaling volgende vergadering 
12 Sluiting (circa 16 30 uur"* 

M E D L D E I I N G E N 
Opzegging hdmaalschap Leden die hun l idmaatschap on-1 

verhoopt niet voor het jaar 1967 wensen te con t inue ren! 
dienen hiervan ingevolge de Statuten en Reglementen [ 
voor 1 december 1966 S C H R I F T ! L I JK kennis te geven j 
aan het secretariaat Opzeggingen v i n het l idmaatschap 1 
die na 30 november 1966 worden ontvangen, zullen zonder 1 
meer terzijde worden gelegd en de desbetreffende leden f 
blijven voor 1967 als hd ingeschreven staan 

Ledenaantal O p 15 september 1966 waren 9706 perso-1 
nen als hd der vereniging ingeschreven 

Afdelingen Ten aantal leden te Hoorn besloot kortgele 1 
den zich tot een nieuwe afdeling Hoorn te formeren O p l 
7 september jl werd deze nieuwe afdeling geïnstalleerd F 
waardoor het aantal afdelingen van de vereniging t h a n s l 
op 58 IS gekomen 
De m het september-nummer opgenomen lijst der afde-l 
hngssecretariaten en bijeenkomsten is in de afgelopen 
periode als volgt gewijzigd 
H O O R N (Hn) Secr W H Roos, Weeltje 10, H o o r n J 
Bijeenkomsten n a convocatie 
N I J V E R D A L (NI) Bijeenkomsten thans op de 2e maan- | 
dag in Hotel , ,Buursink", Nijverdal 
R O T T E R D A M (Rm) De jeugdmiddagen op de le z a t e r | 
dag der maand zijn vervallen 
T I L L (Tl) Secr F C P Beckers Scheennglaan 9 te T i e l l 
bijeenkomsten in gebouw Opwaar t s" St W a l b u r g s t r a a | 
15, Tiel 
U i l H O O R N ( Un> Bijeenkomsten thans op de 4e dmsdaJ 
20 uur in , De Hoeksteen , Hugo de Grootlaan 3 te I-Iit | 
hoorn 
V E G H E L (VI) adres secretaris gewijzigd in J a n van An 
stelstraat 3 te Veghel 
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Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Gv 448, A Robroeks, 
sGravenhage, Gs 1685, J C Kram, Kapelle, Ze 2330, 

W J Koster, Zwolle, l d 2622, Jh r M r W J van Gitters, 
Wassenaar, Ze 6143, Mevr V H E Siau van Leeuwen, 
Zwolle, Bb 6427, F ter Weeme, Bilthoven 
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 Ï N G Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
dam4 Te! (010)24 93 40 Adreswijzigingen zenden aan 
W H Erwich, van der Meydestraat 37a, Rotterdani4 

Ledenvergadering maandag 31 oktober 20 uur dakfoyer 
Groothandetsgebouw Gewone agenda Extra agendapunt 
voorstel royement leden wegens wanbetaling contributie 
Bezichtiging van kavels der veiling op zaterdag 29 oktober 
van 15 tot 16 uur in het clublokaal Noordsmgel 101 

Overige vergaderingen in Ï966 maandag 28/11, 19/12 in de 
dakfoyer van het Groothandelsgebouw 

Cliibbijeenkomsten alle zaterdagen van 15 tot 17 30 uur 
m de bovenzaal „De Zon" , Noordsingel 101 Alle donder
dagen van 19 30 tot 22 30 uur in „De Gunst" , Bnelselaan 
192 

Overleden 848 B van Efleren, 1749 G P W Elenga, 
769 J Kar reman , 541 F Kooij, 1178 C Wolthoorn 
8 

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

Samenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in 
Hotel , (Monopole" 
9 

A M S T E R D A M S C H E V L 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 Remders, Veerstraat 56 
bel , Amsterdam7 

Bijeenkomsten dinsdagavond 18 oktober ruilavond in 
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 M S T E R D A M 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam9 

Bijeenkomsten 25 oktober, 8 en 22 november Societeits
avonden 
16 

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

Ledenadministratie Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 
10 te Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Barne
veld, Brummen, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, Lobith, Nij
megen, Oosterbeek RenkumHeelsum Rhedende Steeg 
VelpRozendaal , Wageningen, Winterswijk, Wi)chen, 
Zevenaar en Zutphen 
17 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M EL \ A R S 
, ASSEN ' Secr A F J de Jong, Vredeveldseweg 19, 
Assen, tel (05920) 39 20 Leden adm J Niewold Pla
taanweg 10, Assen tel (05920) 25 66 

Ruil- en vergader avonden Elke laatste dinsdag van de 
m a a n d m het concerthuis „Bellevue" te Assen. Nassau
laan Aanvang 8 uur 

Jeu^dbijeenkomsten Elke 2e zaterdagmiddag van de 
maand van 46 uur, onder leiding van Mevr Y Broek
Sikkes, en de heren G Schut en E Walbehm 
De ruildag en veiling welke 17 sept jl in Assen is gehouden 
in , Bellevue" behoort weer tot het verleden Deze dag 
heeft volledig aan de verwachtingen voldaan en de Ver
eniging Assen kan op een succesvoile dag terug 7ien Er 
was veel en ook goed materiaal, waar menig verzamelaar 
zijn a lbum mee heeft kunnen aanvullen 

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

T A C T " , B E R G E N O P Z O O M Secr Scheldelaan 67, 
Bergen o p Zoom, tel 63 17 

Contactavonden iedere 2e dinsdag van de maand aan
vang 8 uur in de Holl Tuin 
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, Beverwi)k Tel 
(02510) 2 61 82 

Bijeenkomsten 31 o k t , 14 en 28 nov 1966 in ,,De O p 
gang ' , Florastraat 2, Beverwijk 

Overleden Wij ontvingen bericht dat op 138'66 is 
overleden ons lid de Heer Thomas Johannes van Son op 
de leeftijd van 40 jaar Onze gedachten gaan uit naar zijn 
familieleden Zijn naam zal in onze vereniging in hoge eré 
worden gehouden Hij ruste m vrede 
22 

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

Vergaderingen 2e maandag van de maand in C«te Hest 
De H a r m o n i e " Brinklaan 122, Bussum 
Ruilbeurs iedere donderdagavond 8 uur in Buurthuis 

, De Engh" , Nijverheidswerf 22 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 E L F T 

Wegens het niet nakomen van hun financiële verplich
tingen zijn geroyeerd no 105 J Lotgering, no 316 M 
H Sticht, no 328 J Averbeek, allen Delft en L J Dekker 
De Lier 
26 

D O R D F S E P H I L A T E L I S T E N V L R E N I G Ï N G „ D E 
P O S T J A G E R " Secr A L Blonk, Henri Polakstraat 154, 
Dordrecht Tel (01850) 4 04 28 

Contactavond vrijdag 28 oktober a s in gebouw Patri
monium, I ange Breestraat 24, Dordrecht Aanvang 7 30 
n m 

Ledenvergadering vrijdag 11 nov a s zelfde plaats en tijd 
Jubileiim-tentoonslelling Ter gelegenheid van het 20jarig 

bestaan van de vereniging wordt zaterdag 5 novembei a s 
een postzegeltentoonstelhng, annex ruilbeurs gehouden in 
gebouw Patr imonium Geopend van 12 uur 's middags tot 
7 uur n m 

Rondzending Met ingang van heden zal als Hoofd van 
het rondzendverkeer optreden de Heer H P Jansen, 
Troelstraweg 18, Dordrecht Nieuwe boekjes dienen dus 
voortaan bij hem te worden ingeleverd 
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, Ein ïhoven 
Tel 1 06 15 

Bijeenkomsten Vergadering elke Ie wo sdag van de 
maand , waarvoor convocatie wordt toegezorden 
28 

P H I L I P S P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G E I N D 
H O V E N Secr P Berkhof, Nrd Brabant laan 60, Eind
hoven Tel (04900) 2 58 89 

Eerstiolgende bijeenkomsten 7 nov , 12 dec , in de leeszaal 
van het Ontspannmgscentrum aan de Mathi lde laan te 
Eindhoven Aanvang 20 uur 
32 ï 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z L G E L V F R Z A M E 
L \ A R S , G O U D A " Secr • J Leeflang, Louise de Colig
nystraat 76 Gouda, tel (01820) 76 89 

Bijeenkomsten Iedere 4e maandag van de maand in Cafe
Res taurant , ,The Corner" , Crabethstraat 75 I n de no
vembervergadering weer veiling Kavels vóór 12 novem
ber b i j j v d Kind, Gouwe 37 Boekjes voor de rondzen
dingen zijn verkrijgbaar 

Overleden O p 16 augustus is op 81jarige leeftijd over
leden onze oud en erevoorzitter en medeoprichter van 
onze vereniging, de Heer J G J Polling Fen 30tal jaren 
mochten wij veel van zijn kennis overnemen Zijn nage
dachtenis zal bij ons m zeer hoge ere blijven Wij wensen 
de familie de kracht om dit verlies te dragen 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr J M Offringa, De Savornin Lohmanplein 2b, Gro
ningen Tel (05900) 3 31 30 Ledenadministrateur R A 
Talens, Koenersterweg 34, Groningen Tel (05900) 
5 25 45 

Bijeenkomsten Elke vierde m a a n d a g van de m a a n d m 
Huize Maas, Vismarkt Zuidzijde 52, Groningen Aanvang 
20 uur Zaal open voor ruilen om 19 uur 
I n december a s zal in verband met Kerstmis met worden 
vergaderd op maandag 26 december, maar op m a a n d a g 
19 december 
36 

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

Eerstvolgende algemene vergadering op donderdagavond, 8 
uur 27 oktober a s in de aula van de A H Gerhardschool, 
ingang poort Raaks Haarlem Causerie met dia's van het 
Ned Philatehstisch Centrum 
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 E N Secr C 
van Dishoeck, Lintjensstraat 21 Heerlen 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 8 no
vember m het Pancratiushuis, Nobelstraat, Heerlen zaal 5 
Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur 
Staande deze bijeenkomdt zal een lezing worden gehouden 
over het onderwerp ,Rode Kruis op postzegels" 
O p woensdag 30 november zal de Sint Nicolaasveilmg 
worden gehouden Kavels voor deze veiling kunnen te 
allen tijde \.Qt 14 dagen voor deze bijeenkomst bi) de secre
taris worden ingeleverd 
38 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E L D E R Secr A P 
Vlam, Tuintjesweg 38, Huisduinen, tel (02230) 42 00 

Overleden Het bestuur geeft met leedwezen kennis van 
het overlijden van de Heer J G J Polling, oudbestuurs
lid en erelid der vereniging 
40 

' S  H F R T O G E N B O S S C H E 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 Secr H A A Schnei
derMeijs Taaistraat 63 Vught 

Ledernergadenng 26 okt 66 m ,Cosmopoliet", Snelle
straat te den Bosch Aanvang 20 00 uur Lezing over de 
K L M post door Jh r Six 

42 
L E I D S C H E V E R F E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 

V E R Z A M l LAARS L F I D F N Secr H Gavkema, de 
Sitterlaan 15, Leiden Tel (01710) 4 27 02 

Vergadering woensdag 26 oktober 1966 20 uur in ge
bouw Steenschuur 6, Leiden Gewone agenda met veiling, 
verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling samenkomst donderdagavond 10 novem
ber 1966 in Huize „Over ' t Hoff", Gerecht 10, Leiden 

Grote veiling op woensdagavond 9 november in gebouw 
Steenschuur 6, Leiden In t r toegestaan 

Orerieden 224 B T h Langezaal, Leiden 
43 

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

Veiling 31 oktober 1966 
Beursavond 7 november 1966 

Telkens om 20 00 uui in de Grote Sociëteit Vrijthof in
gang Juhanaple in Maastricht 
44 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N Secr 
G J Ruts Korte Kruisweg 46 Meerveldhoven 

Ruilavond iedere 2e inaandang van de maand waarvan 
convocatie wordt toegezonden 

47 
P O S T Z E G E L V E R R O O S E N D A A L , Secr J C 

Jochems, Hobbemas t raa t 4, Roosendaal 
Ledenvergadering elke derde woensdag van de m a a n d in 

Hotel Lockefeer, Markt , Roosendaal 
48 

P H I L A T E L I S T E N G L U B „ R O T T E R D A M " Secr , 
Mevr T B SteinerSpork, 'sGravendijkwal 79, Rotter
dam3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam 
49 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort
Zd Tel (02560) 27 99 Penmngmeesteresse Mevr P A 
Schutv d Berg, Kerkweg 135, Santpoort Tel (05260) 
89 27 Contributie /■9—per jaar Giro no 19103 Direc
teur rondzendverkeer H r P Vis Bloemendaalsestraat
weg 56, SantpoortZd Tel (02560) 60 33 Giro Rondz 
Verk P V S 276084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond van de 
maand m gebouw , ,CUSA", Hoofdstraat 117, Santpoort 
Dorp 
52 

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

Ledenvergadering 2 november in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers , Heuvelring, Tilburg 
64 

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

Bijeenkomsten Ie dinsdag v d maand in de Henk Oos
terhuiszaal. Torenstraat , Drachten Aanvang 20 u u r 
69 

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

Bijeenkomsten woensdag 23 november en woensdag 28 
december in de Kandelaar , Jacob Bruggemalaan 118, 
Veendam 
74 

„ D E B L I K B O Y S " , P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G 
D E R B L I K E M B A L L A G E F A B R I E K T H O M A S S E N 
& D R I J V E R T E D E V E N T E R AFD F I L A T E L I E 
Secr T h B Hebing, Deltalaan 179, Deventer Hoofd 
rondzenddienst E den Adel van Heemstralaan 30, 
Deventer Tel (05700) 1 83 67 

O p 17 en 18 december 1966 zullen er wederom In ter 
nat ionale ruildagen gehouden worden in de kantine van 
ons bedrijf aan de Parrallelweg 6 Ieder is van harte welkom 
77 

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

I edenvergadenngen op maandag 7 nov en 12 dec 1966, te 
20 uur in Hotel Struve Sappemeer 
De functe van Directeur Rondzendverkeer is overgedra
gen aan de Heer C H Zuur Brederolaan 12, Hoogezand 
De aftredende Directeur blijft Bestuurslid 
79 

P O S T Z E G F L V E R E N I G I N G „ A P P I N G E D A M " 
Secr A Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam 

Vergadering!ruilavond op vrijdag 4 nov 19 30 uur in het 
Wapen van Leiden 
81 

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

Bijeenkomst iedere 4e maandag van de maand in Hotel 
De K l o m p " Winterswijk, 20 00 uur Extra ruilavond op 

17 nov 1966, 20 00 uur 
85 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H L F M S K F R K Secr 
A C M V d Nes, J a n van Kuikweg 191, Heemskerk 

Bijeenkomsten 21 okt ruilen en veilen, 4 nov ruilen en 
film, 18 nov ruilen en vergaderen 
89 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS R I J S W I J K " , Secr Joh Braakensieklaan 86, 
Rijswijk Z H 

Bijeenkomsten Ferste dinsdag van iedere maand I n no
vember a s wordt de bijeenkomst verschoven naar 8 nov 
'66 
O p 15 nov , aanvang 7 30 als proef een instuifavond, waar 
een ieder welkom is om eventueel te ruilen Evenals de 
andere bijeenkomsten wordt de instuif gehouden in gebouw 
Pax In tnbus , Vredenburchweg Het Bestuur is er in ge
slaagd de heer J Gephard (directeur Postmuseum) bereid 
te vinden op 8 nov een lezing te houden Wij rekenen er op 
dat al onze leden dan aanwezig zullen zijn 
94 

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

Ver gadenng! ruilavond iedere 3e donderdag van de maand 
waarvan convocatie wordt toegezonden, te houden in het 
repetitielokaal van het Puttens Mannenkoor achter Cafe
Rest Het Puttertje te Putten Aanvang 20 00 uur Voor 
de jeugdleden van 18 30 tot 19 45 uur 
95 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " 
Secr Lindenlaan 78, Castricum Tel (02518) 35 78 

Ledenvergaderingen na convocatie 
98 

„ U N I V E R S I T E I T S F I L A T E L I S T E N V E R E N I 
G I N G " , N I J M E G E N Secr W P J Maas, Nwe Mol
lenhutseweg 173, Nijmegen Tel (08800) 5 42 98 

Contactavond maandag 26 oktober 1966, 20 15 uur , Can
tine Technisch Centrum, Kapittelweg 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

BESTUURSWIJZIGING 
Het Bondsbestuur deelt mede dat de heer mr. G. W. A. van 

der Veer zich tot zijn leedwezen genoodzaakt ziet, wegens 
gezondheidsredenen zijn functie van Bondsvoorzitter neer te 
leggen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk 
Reglement heeft het Bondsbestuur als waarnemend voor
zitter aangewezen de heer H. L. J. Weidema. 

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. 

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 tot de Gelderse Bibliotheek, Mariënburg-
straat 12, Arnhem. De catalogus van de Bondsbibliotheek 
wordt toegezonden na overmaking van ƒ 1,25 op postreke
ning 90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek. 

Overige bijzonderheden en leenvoorwaarden zijn te vin
den in het septembernummer van het Maandblad op pa
gina 424; de lijst van bij de beheerder verkrijgbare uitga
ven is gepubliceerd in het augustusnummer van het Maand
blad op pagina 383. 

„De Poststempels van Nederland" door O. M. Vellinga 
Dit in de Bondsbibliotheek aanwezige werk wordt zeer 

veel gevraagd, zodat momenteel meer dan een half jaar 
gewacht moet worden, voor men aan de beurt is. 

Enkele jaren geleden heeft de Nederlandse Bond van Fi
latelisten-verenigingen fotokopieën van dit boek aange
maakt en verkocht. Het ligt in de bedoeling binnenkort op
nieuw tot de aanmaak van een aantal fotokopieën over te 
gaan. De prijs hiervan (losbladig) is ƒ 70,—. Zij, die tot 
aankoop willen overgaan, worden verzocht zich op te ge

ven bij de beheerder vóór 1 november 1966 (adres zie 
boven). 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 
Bij het secretariaat is het verzoek van de Philatelisten-

vereniging N.K.F, te Delfzijl binnengekomen om lid te wor
den van de Nederlandse Bond. 

De statuten van deze vereniging zijn koninklijk goedge
keurd. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten 
geen bepalingen die in strijd zijn met de statuten en regle
menten van de Bond. Het aantal leden bedraagt 45. 
Secretaris van deze kandidaat is: H. Zuidema, Afwaterings
kanaal 75 te Delfzijl. 

Eveneens is binnengekomen het verzoek van de Postze
gelvereniging ,,Waubach" te Waubach om lid te worden 
van de Nederlandse Bond. 

De statuten van deze vereniging zijn koninklijk goedge
keurd. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten 
geen bepalingen die in strijd zijn met de statuten en regle
menten van de Bond. Het aantal leden bedraagt 40. 

Secretaris van deze kandidaat is: M. Reumkens, Oranje 
Nassaustraat 9 te Nieuwenhagen. 

Het derde kandidaatlid van deze maand is de Postzegel
vereniging ,,Drielandenpunt" te Vaals. Wij ontvingen haar 
verzoek om lid te worden van de Nederlandse Bond. 

De statuten van deze vereniging zijn koninklijk goedge
keurd. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten 
geen bepalingen die in strijd zijn met de statuten en regle
menten van de Bond. Het aantal leden bedraagt 45. 

Secretaris van deze kandidaat is: W. BuUes, St. Paulus
straat 1 te Vaals. 

Wij herinneren aan artikel 5 van onze statuten waarin 
is vastgelegd, dat mochten binnen drie maanden geen be
zwaren tegen de aanneming bij het secretariaat binnen
komen, het Bondsbestuur deze kandidaten kan aannemen 

De Eerste Secretaris: 
C. Muys. 

^s«""»»* 

Nederlandse postzegels in Zwitserland 

BONDSBIBLIOTHEEK 

In het PTT-Museum te Bern wordt van 28 oktober tot 
6 november 1966 een tentoonstelling gehouden onder de titel 
„Kunst und Briefmarken aus den Niederlanden". 

De expositie, die door de Nederlandse en Zwitserse post-
administraties gezamenlijk wordt ingericht, omvat onder 
andere een inzending van het Nederlandse Postmuseum met 
26 kaders emissies 1852, 1864, proeven en proefvellen, oudere 
emissies van de voormalige Nederlandse koloniën enzovoort. 

De Nederlandse PTT toont alle postzegels van 1852 tot 
heden en de zegels van Suriname en de Nederlandse Antillen 
(Curagao) na 1945. Ontwerpen zijn hieraan toegevoegd. 

Van kunstenaars-zegelontwerpers als Lebeau, Lion Cachet 
en Van Krimpen (periode 1914-1940) zijn er houtsneden, 
boekbanden, industriële ontwerpen en affiches. De naoorlogse 
tijd wordt vertegenwoordigd door Draijer met schilderijen 
en plastieken. 

Op een gecombineerd tijdelijk postkantoor worden Zwit
serse en Nederlandse zegels verkocht. Het hierbij afgebeelde 
speciale stempel wordt alleen geplaatst op geldige Zwitserse 
zegels; met deze zegels gefrankeerde stukken kunnen per 
brief met de aanduiding „Niederländische Markenausstel
lung" worden gezonden aan: „Wertzeichenverkaufsstelle PTT, 
Parkterrasse 10, 3000 Bern". Bij deze dienst is tevens een 
bijzondere envelop — al of niet gefrankeerd — verkrijgbaar. 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Aanbieding series van Indonesia. 
Korte en complete series buitenland. 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (Tuindorp) - Telefoon 71 39 94 

2e POSTZEGELVEILING 
ENSCHEDE 

op 19 november 1966 

te 

Inzendingen dagelijks, sluitingsdatum voor de 2e vei l ing 23 okt. a.s 
Catalogus gratis op aanvraag. 

POSTZEGELVEILING 'T OOSTEN 
ENSCHEDE - POSTBUS 287 - TELEFOON (05420)1 8824 
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MAAND 

14-11-'66. Werkzaamheden van de U N I C E F . 
0.15 mk. Embleem van de U N I C E F . 

Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtstraat 18 - Goor 

^ Telefoon (05470) 21 35 

VERENIGDE NATIES 
24-10-'66. Zegel voor bewakingskorps van de V.N. 

15 c. goudbruin, blauw en groen. Militair, met pet waarop 
embleem V.N., kijkt door verrekijker. 

EUROPA 
ALBANIË 

Augustus '66. Internationaal hydrologisch decennium 
van de U N E S C O * ) 
20 q. rood, zwart en oranje. Kaar t van het land, zon en 

isobaren. 
30 q. groen, zwart en bruin. Bevloeide velden. 
70 q. violet en zwart. Turbine en krachtlijnen. 
80 q. blauw, zwart en oranje. Kmbleem van decennium. 

BELGIË 4 
26-9-'66. Europazegels. 

3 fr. groen en 6 fr. roodviolci. 
GEPT**)-motief. 

Gemeenschappelijk 

BULGARIJE 
Augustus '66. Jeugdcongres voor vrede. 

13 st. Embleem en inschriften. 

CYPRUS 
21-11-'66. Nieuwe gebruikszegels. 
3 m. Klooster van Stavrovouni. 
5 m. Vijtiende-eeuwse kerk van St. James bij Tricomo. 

10 m. Marmeren buste van Zano van Citium. 
15 m. Schip op beschilderde Griekse vaas, zevende eeuw 

voor Christus. 
20 m. Zilveren munt met afbeelding van Evagoras I, 

koning van Salamis (411-374 voor Christus). 
25 m. Marmeren standbeeld van slapende Eros; R o 

meins, eerste eeuw na Christus. 
30 m. Middeleeuwse kathedraal van St. Nicolaas in 

Famagusta. 
35 m. Scepter van Curium, elfde eeuw. 
40 m. Zilveren schaal met afbeelding huwelijk David, 

zevende eeuw. 
50 m. Kruis- en muntzijde zilveren m u n t : Alexander de 

Grote en hoofd van Hercules met leeuwehuid. 
100 m. Kruik met vogel die vis vangt uit zevende eeuw 

voor Christus. 
250 m. Bronzen gietstuk, bronstijd. 
500 m. Mozaïek uit huis van Dionysus in Ka to Paphos, 

derde eeuw voor Christus. 
£ 1. Marmeren standbeeld van Aphrodite gevonden in 

Soli; eerste eeuw voor Christus. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
5-10-'66. Liefdadigheidszegels. 

10+ 5 pf. geel, blauw, bruin en zwart. 
2 0 + 1 0 pf. groen, geel, rood en zwart. 
3 0 + 1 5 pf. rood, geel, blauw en zwart. 
50 + 25 pf. blauw, geel, rood en zwart. 
Vier beelden uit het sprookje van de gebroeders G r i m m ; 
,,De kikvors-koning". 

24-10-'66. Nieuwe gebruikszegels in rollen. 
10 pf. bruin , 20 pf groen en 50 pf. blauw. Afbeelding van de 
van vele Westduitse zegels bekende Brandenburger poort. 
Zegels op de rugzijde genummerd. 

DUITSLAND (OOST-) 
V a n de in het augustusnummer gemelde serie kano-kam

pioenschappen is de waarde van 15 pf. beperkt leverbaar. 
V a n de in het septembernummer gemelde serie , ,Rode 

Kru i s " is de waarde van 40 pf. beperkt leverbaar. 
22-9-'66. Wereld- en Europese kampioenschappen ge

wichtheffen. 
15 pf. bruin, zwart en lichtbruin. Gewichtheffer in hurk-

houding met gewichten. Sperwaarde 
20 + 5 pf. blauw, zwart en lichtblauw. Gewichtheffer met 

gewichten op borsthoogte. 
10-I0-'66. Zesde congres internationale organisatie 

van journalisten. 
10 pf. donkerrood, blauw, geel en zwart. Congresgebouw 

aan het Alexanderplein in Berlijn. 
20 pf. donkerblauw en geel. Embleem van de organisatie. 

25-I0- '66. Tweede serie klederdrachten. 
5 pf. Klederdracht voor vrouwen uit Altenburg bij Leip

zig. 
10 pf. I d e m voor mannen uit dit gebied. 
10 pf. Klederdracht voor vrouwen uit Mecklenburg. 
15 pf. Idem voor mannen uit Mecklenburg. 
20 pf. Klederdracht voor vrouwen uit Maagdenburg -

Börde. 
30 pf Mannendrach t uit Maagdenburg-BÖrde 

DUITSLAND (WEST) 
5-10-'66. Liefdadigheidszegels. 

10 + 5 pf, 2 0 + 1 0 pf, 3 0 + 1 5 pf, 50 + 25 pf. Zegels geheel 
gelijk aan de serie van Berlijn, met uitzondering van het 
randschrift waarbij ,,Berlijn" ontbreekt. 

24-10-'66. Verlening Nobelprijs voor vrede 1965 a a n 
U N I C E F . * * * ) 
30 pf. rood, grijs en zwart. Embleem U N I C E F . 

24-10-'66. Nieuwe gebruikszegels in rollen. 
10 pf. bruin, 20 pf. groen en 50 pf. blauw. Zegels geheel 
gelijk aan die van West-Berlijn; inschrift ..Berlijn" ont
breekt 

FRANKRIJK 
24-10-'66. Nieuwe uitgifte in kunstserie. 

1.— F. rood, blauwviolet, blauwzwart , groen, geel en 
bruin. Glasinloodraam van de Sainte Chapelle in 
Parijs. 

7- l l - '66 . Serie „Grote namen in de geschiedenis van 
Frankrijk". 
0.40 F. bruin, blauw en groen. Vercingétorix: ridders te 

paard, vesting met palissaden en berg. 
0.40 F. bruinrood en zwart. Clovis: doop door bisschop. 
0.60 F. rood, bruin en violet. Karel de Grote in klas met 

kinderen. 
14- l l - '66. Honderd j aa r pneumatische post in Parijs. 

1.60 F. blauwzwart, licht en donker bruin. Kaar t van het 
gebied, dat door de buizenpost bediend wordt en 
principe van de werking van deze post. 

Nieuwe gebruikszegels. 
0.20 F. Wapen van Saint-Ló. 
2.30 F. Kasteel van Val in Lanobre fCantal). 

G R O O T - B R I T T A N N I Ë 
14-10-'66. Negenhonderdste verjaardag slag bij Has 

tings; fragmenten van het beroemde tapyt van Bayeux, 
betreffende deze slag tussen Engeland en Frankrijk. 

Zes zegels van 4 d. die samen een scène van de slag uit
beelden; kleuren rood, blauw, donkerblauw, oranje, 
groen, olijfgroen, grijs, zwart en bruin. 
6 d. Schepen met soldaten uit 1066; kleuren: lichtblauw, 
donkerblauw, groen, olijfgroen, zwart en goud. 
1 sh. 3 d. rood, lavendel, olijfgroen, bruin, zwart en goud. 
Groepen soldaten te paard en te voet. 

Alle zegels met portret van koningin Elizabeth. 
l-12-'66. Kerstzegels met kindertekeningen. 

3 d. Wijze uit het Oosten in zes kleuren. 
1/6. Sneeuwpop in vijf kleuren. 

Beide zegels met gouden koninginnekopje in reliëf. 

FINLAND 
9-10-'66. Zegel ter ere van U N E S C O . * ) 

0.40 mk. Wereldkaart en embleem. 
15-10-'66. Zegel voor Finse politie. 

0.35 mk. Embleem van Finse politie. 
28-10-'66. Honderdvijftig j aa r modern verzekerings

wezen in Finland. 
0.35 mk. Medaille van Kalervo Kallio, voor deze gelegen

heid geslagen. 

1 ^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. Oktober 1966 4 7 7 



INKOOPLIJST NEDERLAND EN O.G. 
Onderstaande prijzen zijn zeer hoog en gelden alleen voor Ie kwaliteit zegels, d.w.z. postfris zonder plakkerresten. 
Gebruikte zegels met licht rondstempel. Ik kan bijna alle hoeveelheden afnemen tegen contante betaling. Aanbiedingen 
boven duizend gulden worden desgewenst afgehaald, daaronder gaarne aangetekende toezending. Betaling dag na 
ontvangst. Ontvang gaarne zichtzending van 1e emissies en aanbieding van alle niet genoemde zegels van Nederland en 
Overzeese gebieden. Nrs. volgens Cat. N.V.P.H. 
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idem 1è pi. 
107/09 
110/13 
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idem Ie pi. 
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134/35 
136/38 
idem Ie pi. 
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220/23 
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229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
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0,32 
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12/13 220,— 
Cour 9/15 

16/19 
20/24 
25/26 

Ie dag enveloppen: 
E1 575,— 
E2 250,— 
E3 125,— 
E4 85,— 
E5 70,— 
£^ 7Q 
E7 27^50 
£3 45 
E9 35',— 
E10 18,— 
El l 27,— 
El 2 8,— 
£•13 30 
El 4 18'— 
El 5 25,— 
E16 20 
El 7 17',— 
El 8 13,— 
El 9 16,— 
E20 12,— 
E21 11 
E22 9^— 
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De Ie dagenv. moeten onbeschreven 
zijn of netjes getypt, en niet openge
sneden. Anders iets lagere prijs. 

Curasao- Ned. Anti l len: 
75/81 150,— 
82/88 14,— 
89/99 24,— 
104/20 200,— 
141/52 26,— 
153/57 2,75 
158/63 2,25 
164/67 1,20 
168/81 185,— 
182/84 1,35 
185/95 30,— 
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209/10 4,— 
211/33 145,— 
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engros. Ook de 
tegen contante be-

Alleen zichtzendingen boven ƒ100,—, tenzij bestaande uit 2 of 3 soorten 
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ANDRIES VIERLiNGHSTRAAT 9 , AMSTERDAM, TEL. (020) 15 18 5 8 (b.g.g. 12 31 23) ook 's avonds 



HONGARIJE 
299'66. Afbeelding van in september gemelde her

denkingszegel Tamas Esze 

ITALIË 
249'66. Vijfhonderdste sterfdag Donatello {1386

1466). 
40 1. Fragment van „de zingende engelen" uit altaar van 

kathedraal van Padua. 
2010'66. Schilder Giotto di Bondone 100 jaar gele

den geboren. 
40 1. Deel van schilderij „ L a Madonna in Maesta" uit 

Uffizimuseum in Florence 

N O O R W E G E N 
2910'66. Ontdekkers van kunstmestwinning uit lucht 

via hydroelektrolyse 100 jaar geleden geboren: Sam Eydc 
(geboren: 29101866) en Kristian Birkeland (geboren: 
13121867). 
40 0. Calciumni t r^ tmolecuul . 
55 0. Gersteaar. 

OOSTENRIJK 
December '66. Inaugurat ie rector universiteit van 

Linz. 
3 .— sch. Wapen van de universiteit. 

Oktober '66. Congres over Poolse cultuur. 
|60 gr. Poolse vlag en Romaanse steen uit Tyniec bij Kra

kau. 
810'66. Dag van de postzegel 1966; reprodukties van 

paardenschildenjen van de Poolse schilder Piotr Michai
powski (18011855). 
BO gr. Stalknecht leidt Percheronpaarden. 
E.50 zl. Stalknechten met paarden en honden. 
I 2010'66. Dertigste verjaardag van de Jaroslaw Da
browskibngade die deelnam aan de Spaanse burgeroorlog, 
fco gr Soldaat in stuiphouding. 
I 5 l l  '66 . Serie bosvogels. 
10 gr. Acht vogels, die op de volgende zegels stuk voor 
I stuk voorkomen. 
| 0 gr. Groene Specht. 
■O gr. Gaai . 
lO gr. Wielewaal. 
lO gr. Hop. 
1.50 zl. Gekraagde Roodstaart . 
I .— zl. Sijs. 
| 5 0 zl. Vink. 
1.10 zl. Koolmees. 

P O R T U G A L 
269'66. Europazegels. 

1.—, 3,50 en 4.30 e. Gemeenschappelijk GEPT**)motief. 

SAN M A R I N O 
De op 27 augustus uitgekomen serie zeedieren (zie mel

ding augustusnummer) bestaat uit de volgende waarden : 
1 1. Polyprion americanum. 
2 I. Labrus bimaculatus. 
3 I. Delphinus delphis. 
4 I. Zeus faber. 
5 I. Octopus vulgaris. 

10 1. Scorpaena scrofa. 
40 1, Torpedo torpedo. 
90 1. Medusa. 

115 1. Ippocampus. 
130 1. Dentex dentex. 

SOVJETUNIE 
98'66. Vriendschap tussen de volken van de Sovjet

Unie en Japan . 
6 k. rood en grijs. Vliegende duif en kraanvogel, inschrift 

„Vrede en vriendschap". 
318'66. Achthonderdste geboortedag Georgische 

dichter Shota Rustaveli. 
3 k. zwart en groen. Illustratie bij gedicht van Rustaveli: 

,,De knecht in het tijgervel". 
4 k. goud en bruin. Portret van Rustaveli door Georgi

sche beeldhouwer Yakov Nikoladze. 
6 k. zwart en blauw. Gravure door Georgische kunste

naar Sergei Kabuladze bij gedicht: „Avtandil bij een 
bergbron". 

Blokje van 50 k. met illustraties bij gedichten van Rusta
veli. 

SPANJE 
138'66. Serie kastelen in Spanje. 

10 c. Kasteel van Guadamur , Toledo. 
25 c. Alcazar in Segovia. 
40 c. La Mot ta in Medina del Campo, Valladolid. 
50 c. Kasteel van Olite, Navarra . 
70 c. Monteagodu, Murcia . 
80 c. Butron in Vizcaya. 
1.— p . Manzanares el Real in Madr id . 
3 . — p . Almansa, Albacete. 

59'66. Wereldcongres voor psychiatrie in Madr id . 
1.50 p . Afbeelding Don Quichotte en Dulcinea. 

89'66. Toeristenserie. 
40 e. Klooster van Sigena in Huesco. 
50 c. Kerk van heilige Domingo de Soria. 
80 c. Gouden toren van Sevilla. 

3 .— p . Kathedraa l van La Seo in Lerida. 
10.— p . Patio van kerk van St. George in Valladolid. 

910'66. Zeventiende congres van de wereldfederatie 
van astronauten. 
1.50 p . 

1210'66. Ontdekkers van Amerika. 
30 c. Antonio de Mendoza, vicekoning van Mexico en 

Peru (14901552). 
50 c. Titelzijde van het boek: „ D e Christelijke leer in de 

Spaanse en Mexicaanse t a a l " door paters Domini
canen, 

1.— p . Portret Manso de Velasco, vice'koning van Peru 
1745. 

1,20 p . Munten uit Lima, 1609. 
1.50 p . Portret Gastro y Padilla, stichter van Oruro , 

Bolivie. 
3 .— p . Klooster van de missionarissen in Oruro. 
3.50 p. Portret Manue l de Amat , vicekoning van Peru, 

1761'76, gouverneur van Chili en ontdekker van 
Tahit i . 

6.— p . Inca postbode. 
7 l l  '66 . Spaanse eeuwfeesten, dichters en schrijvers. 

1.50 p . R a m o n de ValleInclan. 
3 . — p . Carlos Arniches. 
6.— p . Jacinto Benaventc. 

TSJEGHOSLOWAKIJE ♦ 
31 8*66. Oefeningen van de legers van het Warschau

pact . 
60 h . L a n d  en luchtstrijdkrachten. 

269'66. Ruimteonderzoek. 
20 h. violet en groen. Eerste ruimtelijke ontmoeting. 
30 h. donkergroen en rood. Gezicht op achterkant maan . 
60 h. grijsblauw en lichtviolet. Eerste opnamen van Mars . 
80 h. donkerviolet en blauw. Zachte landing op de maan . 
1.— kr. zwart en blauw. Ruimtelijke verbinding; laser

straal. 
1.20 kr. rood en blauw. Verkeerssatellieten. 

T U R K I J E 
298'66. Bezoek koning Faisal I b n Abdel Aziz Aisaus 

van SaoediArabie a a n Turkije. 
1.— T L . Portret koning Faisal. 

39'66. Postzegeltentoonstelling „Balkanfila I I " . 
50 k. Compositie met gestempelde postzegel. 
60 k. Compositie bloem door postzegels. 
75 k. Gevouwen kaart , gevormd uit postzegels. 

Blokje van 100 k. m e t kaar t Balkangebied, vergrootglas 
en zegel. 

Nieuwe gebruikszegels. 
25, 30, 50, 90 en 100 k. Portret en handtekening van 
Ataturk. 

Serie beroemde Turkse mannen . 
1 k. lichtrood en zwart . Portret Resat Nuri Guntekin, 

schrijver. 
5 k. lichtblauw en zwart . Dr. BesiniOmer Akalin (1862

1940), dokter. 
10 k. beige en zwart . Portret Tevfik Fikret (18671915), 

dichter. 
25 k. lichtbruin en zwart . Portret T a m b u r i Cemil (1873

1916), componist. 
30 k. grijs en zwart. Portret Ahmet Vefik Pasa (1823

1891), toneelschrijver. 
50 k. diepgeel en zwart . Portret ö m e r Seyfettin (1884

1920), schrijver. 
60 k. lila, zwart. Portret Kemalet t in Nimargoglu (1870

1927), architect. 
150 k. lichtgroen en zwart . Portret Hali t Ziya Usakligil 

(18671945), schrijver. 
220 k. diepbeige en zwart. Portret Yahya Kemal Beyatli 

(18841958), dichter. 
69'66. \ ' ierhonderdste sterfdag K a n u n i Sultan Su

leyman. 
60 k. Minia tuu r : K a n u n i te paard , uit het Topkapimu

seum. 
90 k. Mausoleum van K a n u n i in Istanboel. 

130 k. Portret van K a n u n i uit het Topkapimuseum, 
269'66. Europazegels. 

50 en 130 k. Gemeenschappelijk GEPT**)motief. 

mppspppn 
VATICAANSTAD 

l l 10 '66, Serie sluiting concillie. 
10 1. Portret van paus Joannes X X I I I en St. Pieter in 

Rome. 
15 1. Evangelieboek op het al taar bij concilie. 
551 . Moment uit mis in de St, Pieter. 
90 1. Ontmoet ing pat r ia rch van Gonstantinopel en paus 

Paulus op 7 december 1965. 
100 1. Bisschopsring door paus aan bisschoppen gegeven 

ter herinnering a a n concilie. 
130 1. Portret van paus Paulus V I . 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Augustus '66. Dag van de landbouw. 
1 a. Katoen. 
5 a. Zijderups. 
7 a. Ploeg bespannen met ossen. 

Wereldkampioenschappen voetbal. ' 
2, 6 en 12 a. Voetballer en wereldbol. 

A J M A N 
228'66. Nieuwe zegels in serie ruimtevaart . 

50 np . Raket in ruimte. 
1.— r. Twee ruimtevaarders en wereldbol waaromheen 

banen. 
3 . — r. Ruin?tevaarder vrij in ruimte. 
5.— r. Satelliet in ruimte . 

Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Oktober 1966 4 7 9 
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ALGERIJE 
269'66. Herdenking bloedbad van 9 apiil 1948 van 

DirYacine in Palestina. 
0.30 d.a. 

ANGOLA 
318'66. Honderd jaar Congregatie van de Heilige 

Geest. 
1 e. Doorstoken hart met krans van rozen, lelies, duif in 

stralende driehoek. 

ARABIE (FEDERATIE V A N ZUID) 
Wcieidkampioenschappen voetbal in Engeland. 

20, 35. 100 en 500 f. uit de in het septembernummer ge
melde serie met opdruk; nu als tweede opdruk: ,.Football 
1966" en voetbal. 

Engeland wereldkampioen voetballen. 
10, 50 en 250 f. uit de in het septembernummer gemelde 
serie met opdruk; nu als tweede opdruk: „C^hampion: 
England" en voetbal. 

ARGENTINIË 
109'66. Liefdadigheidszegel. 

10 p . Cai itas embleem (drie kruisen). 
1 79'66. Beroemde Argentijnse schrijvers. 

10 p. Portret Hilario Ascasubi, 18071875. 
10 p . Portiet Miguel Cane, 18511905. 
10 p . Portret Estanisiao del Campo, 18341880 
10 p . Portret Lucio V. Lopez, 18481894. 
10 p . Portret Rafael Obligado, 18511920. 

AUSTRALIË 
1910'66. Kerstzegel. 
4 r. olijfkleur, groen en zwart. Gestileerde reproduklie \ dn 

middeleeuws schildeni: .,l)e aanbiddmi; rtoor de 
herders". 

CANADA 
1210'66. Kerstzegels. 

3 c. rose en 5c. oranje. ,,Biddende handen" van Albrecht 
Dürer, 

B O E R O E N D I 
De in het ju l inummer gemelde uitgifte vooi de vierde 

verjaardag van de onafhankelijklieid is voor onbepaalde 
tijd verschoven. 

10I0'66. Luchtpostserie bloemen. 
6, 8, 10, 14, 15, 20, 50, 75 en 130 f. Verschillende inlandse 
bloemen. 

BOLIVIË 
108'66. Honderdste sterfdag maarschalk Santa Cruz. 

10 en 60 c , 1 en 2 b. Gekruiste vlaggen van Argentinië en 
BoHvie. 

Luchtpost : 20 en 60 c , 1,20 en 2.80 b. Portret van de 
maarschalk. 

4 l l  ' 66 . Herdenking revolutie 4 l l  ' 64 . 
0.60 ''.,1 b. gewone en 2 b. en 10 b . luchtpost, met por
tretten van Boliviaanse vicepresidenten. 

B O T S W A N A 
(Vroeger Beet s joeana land) 

309'66. Nieuwe gebruiksserie. 
l,2,2y>,3y,,5, 7>/j, 10, 12''^, 20, 25, 35 en 50 c.; 1.—en 
2.—■ r. Opdruk op de lopende gebruiksserie: „Republ ic of 
Botswana". 

BRAZILIË 
l8'66. Nieuwe gebruikszegel. 

50 er. Portret professor Angelo Moreira. 

BRITS GEMENEBEST 
l12'66. Twintig jaar U N E S C O . * ) Elk der deelne

mende landen geeft drie zegels uit. Afbeeldingen; 
1. Wetenschap: pen en letterkaarten. 
2. Landbouw: korenaren en symbool chemische industrie. 
3. Cul tuur : Tempel en Her. 

Deelnemende landen en waarden zegels zijn: 
Ant igua: 4 en 25 c , 1.— d. 
Arabi sche federat ie : 10, 65 en 125 f. 
A s c e n s i o n : 3 en 6 <!., 1 sh. 6 d. 
B a h a m a ' s : 2 en 15 c , 1 d. 
B a r b a d o s : 4, 12 en 25 c. 
B e r m u d a : 4 d., 1 sh. 3 d. en 2 sh. 
S a l o m o n s e i landen: 3 en 25 c , 1 d. 
Broene i : 4, 15 en 75 c. 
C a y m a n e i landen: 1 d., 1 sh. 9 d., 5 sh. 
D o m i n i c a : 5, 15 en 24 c. 
Gibral tar: 2 en 7 d., 5 sh. 
Gilbert en El l ice : 5, 10 en 20 c. 
Grenada: 2, 15 en 50 c. 
H o n g k o n g : 10 en 50 c , 2 d. 
M a u r i t i u s : 5, 10 en 60 c. 
M o n t s e r r a t : 4 en 60 c , S 1.80. 
N i e u w e H e b r i d e n : 15, 30 en 45 ge. (Franse en Engelse 
uitgave). 
P i t c a i r n : '/, en 10 d., 2 sh. 
St. K i t t s : 3, 6 en 40 c. 
St. H e l e n a : 3 en 6 d., 1 sh. 6d. 
St. Lucia: 4, 12 en 25 c. 
St. Vincent : 4, 8 en 25 c. 
Seyche l len: 15c. , 1 en 5 r. 
Swaz i land: 2 ^ j , 7\x en 15 c. 
T r i s t a n da Cunha: 10 d., 1 sh. 6 d. en 2 sh. 
T u r k s en Caicos : l en 8 d., l sh. 6 d. 
Virg in e i landen: 2, 12 en 60 c. 

6d . 
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CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
159'66. Serie knaagdieren. 

5 f. Deomys ferrugïneus. 
10 f. Hybomys univittatus. 
20 f. Prionomvs batesï. 

RÊPUaiOÜE CENTRÄFf?ICÄ|NE 

CEYLON 
Nieuw gebouw W . H . O . in Geneve. 

4 c. en 1.— r. Maquet te van het gebouw en embleem 
W . H . O . 

CHILI 
28'66. Hondeidvijfentwintig jaar eerste stoomschip 

in het land. 
10 en 70 c. Portret van kapitein W, Wheelwright en stoom
boot „Chil i" . 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
299'66. Nieuwe uitgifte in de serie folklore. 

4.— S „Mevrouw Chang O vliegt naar de m a a n " . 
l10'66. Nieuwe stratportzegels. 

0.10, 0.20, 1.—, 2.— en 5.— S. Cijfer met vei siering. 
1010'66. Nieuwe gebruikszegels. 

3.50, 6.50 en 7.— S. Vliegende ganzen. 

COLOMBIA 
De eerder gemelde RodeKruiszegel was een verplichte 

toeslagzegel gedurende de maand mei bij de binnenlandse 
post. 

258'66. Serie vissen. 
80 c. Pargo. 
10.— p . Inktvis. 

Luchtpost: 2.— p. Vliegende vis. 
2.80 p . Isabelita. 
20.— p. Zaagvis. 

T e verwachten uitgiften in nabije toekomst: ambt saan 
vaarding nieuwe president; bezoek van presidenten van 
Venezuela en Chili aan Colombia. W a a r d e n zegels 40 c , 
1.— p . en 1.40 p. Afbeeldingen wapens van de republieken 
Colombia, Venezuela en Chili. 

CONGO BRAZZAVILLE 
158'66. Derde verjaardag revolutie. 

25 f. Portret president MassambaDebät en presidentieel 
paleis in Brazzaville. 

30 f. Portret Robespierre en bestorming Bastille in Parijs. 
50 f. Portret Lenin en bestorming Winterpaleis in St. 

Petersburg (nu Leningrad) . 
49'66. Herdenking dokter Albert Schweitzer. 

100 f. Portret Schweitzer, verbonden benen, biddende 
handen. 

l59'66. Lyceum Savorgnan de Brazza. 
30 f. Gezicht op schoolgebouwen. 

1510'66. Station van PointeNoire. 
60 f. Gezicht op stationsgebouw. 

BARBADOS 
3011'66. Herdenking onafhankelijkheid. 

4 c. Wapen van Barbados. 
25 c. Hilton Hotel. 
35 c. Portret cricketer Garfield Sobers. 
50 c. Ziekenhuis. 

B H O E T A N 
Juni '66. Klooster van Simthoka Dzong. 

15 en 20 p. Gezicht op het klooster. 
I210'66. Serie voor de Yeti, de ,,verschrikkelijke 

sneeuwman". 
1, 2, 3, 4, 5, 15, 40 en 50 ch. Verschillende afbeeldingen 
van de,,verschrikkelijke sneeuwman" (waarover enige jaren 
geleden veel werd gesproken) naar schilderingen in oude 
Bhoetanse manuscripten en op muren van forten. 

wir^^999^^^fwwi^^wm 

CAMEROEN 
l10'66. Vijfde verjaardag vereniging. 

9 f. Residentie eerste minister Buéa. 
18 f. f rontaanzicht residentie eerste minister Yaoundé. 
20 f. Zijaanzicht van deze residentie. 
25 f. Frontaanzicht residentie eerste minister Buéa. 

14l l  '66. Twintigste verjaardag UNKSCO.*) 
50 f. Leraar en leerling bij onderricht , embleem. 

14l l '66. Twintigste verjaardag U N I C E F . ***) 
50 f. Groep Afrikanen en embleem. 

        ■ ■ 

CONGO (KINSJASA) 
88'66. Serie ,.het leger in dienst van het land" . 

2 f. RodeKruissoldaten helpen kind. 
6 f. Soldaat voedt kind. 

10 f. Soldaten helpen met opbouw. 
18 f. Soldaten bouwen brug. 
24 f. Soldaat en Congolese vlag. 
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ZICHTZENDINGEN van 
NEDERLAND en GEBIEDEN, 
zowel gebruikt als ongebruikt vindt u NEDERLAND, en de Gebieden Ned. Indië, Curagac, 
Ned. Ant., Suriname vanaf No. 1 in onze Zichtzendingen, tevens vele variëteiten, typen tan
dingen, specimen, proeven etc. geschikt voor beginners en zeer ver gevorderden. 

BELGIË en KOLONIËN, 
ook België is zeer goed vertegenwoordigd, na 1900 hoofdzakeli jk ongebruikt, nagenoeg 
alle hooggenoteerde zegels en series zijn hierin opgenomen, incl. Spoor, Bezettingszegels 
enz. Gebruikt vindt u België niet bepaald compleet, alhoewel het klassieke compleet, en tot 
1940/45 voor 9 0 % aanwezig is. Echter na 1945 nagenoeg alleen ongebruikt. 

BELGISCH C O N G O etc. 
vanaf No. 1 zowel gebr. als ongebr., beide landen voor zowel beginners als ver gevorderden. 

FRANKRIJK, 
buiten talri jke variaties, stempels, kleur, tand e t c , vindt u het klassiek gebruikte steeds 
nagenoeg compleet, ongebruikt weliswaar niet compleet, alhoewel dit toch een ri jke ver-
scheldenheid aan materiaal te noemen is, vanaf 1900 t/m 1945 zowel gebr. als ongebruikt 
steeds op een enkel zegel na verwerkt, alsmede Port, L.P., etc. 
Na 1945 nog niet gereed, wi j hopen dit over enkele weken wederom in circulatie te brengen. 

LUXEMBURG, 
tot 1945 zowel gebr. als ongebr., incl. port, dienst, geschikt voor beg. en zeer ver gevor
derden. 

DUITSLAND en GEBIEDEN, 
gebr. en ongebr., voor beginners en ver gevorderden. 

OUD DEUTSE STATEN, 
buiten vele variaties, stempels, kleuren etc. vindt u in de Zichtzendingen nagenoeg alle 
hoofdnummers aanwezig, op een enkeling na alles gebruikt, voor beginners en zeer ver 
gevorderden. 

ZWITSERLAND, 
buiten veel gespecialiseerde emissies van klassiek Zwitser land vindt u een uitgebreide 
sortering series en losse waarden tot 1940/45 met inbegrip van port, l.p., dienst e t c , zowel 
gebr. als ongebr. voor beginners en zeer ver gevorderden. 

SKANDINAVIË, 
voor 1900 uitsluitend gebruikt, na 1900 hoofdzakelijk ongebruikt. Voor beginners en ver 
gevorderden. 

ENGELAND, 
vanaf No. 1 zowel gebr. als ongebr., plaatnummers e t c , voor beg. en zeer ver gevorderden. 

ROEMENIË en POLEN, 
gebr. en ongebr., voor beginners en ver gevorderden. 
ITALIË, 
tot 1940 hoofdzakeli jk ongebruikt. 

TURKIJE, 
gebr. en ongebr. van af No. 2 met vele variaties, tand., port, etc. 
Voor beginners en zeer ver gevorderden. 

ZUID-AMERIKA 
Buitengewoon goed vertegenwoordigen onze Zichtzendingen van Zuid-Amerika de daarin 
voorkomende landen, buiten een 25 tal exemplaren is dit geheel compleet tot 1930 opge
nomen, met talloze gespecialiseerde emissies, variaties, port, dienst, etc. 
Voor beginners en uiterst ver gevorderden, 
(met inbegrip van U.S.A. en Canada.). 

Uw aanvrage naar: _, 

POSTZEGELHANDEL „olympiade 
Binnenweg 13 G. L. van Toor Loenersloot Tel. (02949)3 77 

Portokosten zijn voor uw rekening, echter bij een uitname van ƒ25,— ontvangt u 10% 
kort ing, en bij een uitname van f 100,— 15% korting. 



CUBA 
12-8-'66. Derde <ongres Cubaanse revolutionaire vak

beweging. 
3 c. Vlag vakbeweging en grote groep mensen; landbouw 

en solidariteit in drie continenten. 
25-8-'66. Schelpenserie. 

1, 2. 3, 7, 9, 10 en 13 c. Verschillende soorten schelpen die 
in de omgeving van Cuba gevonden worden. 

DXJBAI 
l-10-'66. Wereldkampioenschappen voetbal. 

20 p . , I en 2 r. Verschillende spelmomenten. 
50 p. Voetbalbeker met lauwerkrans. 
3 r. Wembleystadion, 

De serie verscheen ook ter gelegenheid van de Engelse 
overwinning met opdruk: „England Winners" . 

EGYPTE 
9-9-'66. Dag van de landbouw. 

5 m. Katoenplant met bloem en vrucht ; antieke en mo
derne landbewerking. 

10 m. Rijstaren en landbewerking. 
35 m. Uien en landbewerking. 

GUINEE 
26-9-'66. Internationaal hydrologisch decennium. 

5, 25 en 100 fr. Emblemen van decennium en U N E S C O * ) 

ETHIOPIË 
9-9-'66. Serie muziekmstrumenten. 

5 c. Kabaro trom. 
10 c. Baganna harp . 
35 c. Massango guitaar. 
50 c. Kerar lier. 
60 c. Wachent fluit. 

FIDZJI EILANDEN 
Tweede spelen van de Stille Zuidzee. 

3 d. Hardloper en speerwerper. 
1 sh. Duiker. 
9 d. Kogelstoter en hardlopers. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

FILIPPIJNEN 
1 -10-'66. Zestig jaar postspaarbank. 

6, 10 en 20 s. Nieuw gebouw postspaarbank. 

FRANSE GEMEENSCHAP 
Ingebruikneming van vliegtuig DC-8F door de Air 

Afrique. 
C a m e r o e n : 25 f. Gestileerde weergavf van vliegveld en 
vliegtuigen, embleem. 
Centraa lafr ikaanse republ iek: 25 f. idem. 
Congo Brazzavi l le : 30 f. idem. 
Ivoorkus t : 30 f. idem. 
D a h o m e y : 30 f. idem. 
G a b o n : 30 f. idem. 
Opper Vo l ta : 25 i. idem. 
M a u r e t a n i ë : 30 f. idem. 
Niger : 30 f. idem. 
Senegal : 30 f. idem (gemeld in september). 
T s a a d : 30 f. idem. 
T o g o : 30 f. idem. 

GABON 
23-9-'66. Bevordering spaargedachte. 

25 f. Vrouw met kinderen wordt aan loket geholpen. 
l7-10-'66. Serie padvinders. 

30 f. Belofte wordt afgelegd door padvinders rond kamp
vuur. 

50 f. Padvinders in kring steken rechterhand uit. 
4 - l l - ' 66 . Twintigste verjaardag UNESCO.* ) 
100 f. luchtpost. Kind met boeken en schrijfgerei: em

bleem. 

GHANA 
Antihongeractie. 
Blokje met v ier zegels van 30 p . ; omranding met afbeel

dingen van moderne Noorse trawler. 

IRAK 
Augustus '66. Herziene gebruikszegels. 

14 en 35 f. Wapen van het land. 

ISRAËL 
20-4-'66. Achttien jaar onafhankelijkheid. 
12 a. Silhouet van huizen en drie vlaggen. 
30 a. Huizen en uiteenspattend vuurwerk. 
80 a. Huizen en parade van strijdkrachten. 

20-4-'66. Onthul l ing gedenkteken. 
40 a. Monument ter gedachtenis aan onafhankelijkheids

oorlog. 
19-lO-'66. Opening Israëlisch museum in Jeruzalem. 

15 a. Bronzen panterfiguur. 
30 a. Stenen menorah (kandelaar). 
40 a. Ivoren sfinx uit Phoenicie. 
55 a. Gouden oorringen. 
80 a. Perzische miniatuur. 
1.15 I;^. Gouden drinkhoorn. 

I V O O R K U S T 
7-8-'66. Zesde verjaardag onafhankelijkheid. 

30 f. Landbewerking met moderne machines. 
22-10-'66. Gemeenschappeli)ke strijd tegen runder-

pest. 
30 f. Koeien u<,tMrn hrh m,irl<i 

nEPUBtlOl€ 0€ COTE DWOiRE mt\C 
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JAPAN 

22-8-'66. Elfde wetenschappelijk congres van landen 
rond de stille Zuidzee. 
15 y. Kaar t van dit gebied. 

l-9-'66. Zevende zegel in vissenserie. 
15 y. Scomber scombrus japonicus, 

l-9-'66. Nieuwe gebruikszegel. 
75 y. Vl inder : Omurasaki . 

24-9-'66. Ingebruikneming Amakusa bruggen. 
15 y. Gezicht op de vijf bruggen (1800 meter) die het 

schiereiland Udo van Kyushu verbinden met Kami -
j ima van Amakusa via Oyano-jima. 

JORDANIË 
I4-9-'66. Via Dolorosa te Jeruzalem. 
Veertien verschillende stadia van de kruisweg, waarden 

en kleuren. 

K H O R FAKKAN (SJARJAH) 
Ook hier zijn de gebruikszegels voorzien met opdruk 

(in rood) ter gelegenheid van de invoering van een munt
soort; overigens gelijk aan de zegels van Sjarjah. 

K O R E A (ZUID-) 
20-8-'66. Nieuwe zegels gebruiksserie. 

60 ch. 1, 2, 3, 5 en 7 w. 
l-9-'66. Volkstelling 1966. 

7 w. Groep mensen, symbolen voor huizen, scholen, land
bouw en veeteelt; kaart van het land. 

l-9-'66. Actie voor bevordering van sparen. 
7 w. Beurs, waarin fabrieken, tegen achtergrond van 

honingraat . 
15-9-'66. Insektenserie. 

3 w. Vuurvlieg. 
5 w. Sprinkhaan. 
7 w. Vl inder : sericinus teïamon. 

LESOTHO 
(Vroeger Basoe to land) 

1-11-'66. Nieuwe gebruiksserie. 
Opdruk „Lesotho" op de lopende gebruiksserie van 

Basoetoland. 

MACAO 
29-7-'66. Vervolg serie militaire unilormen (wordt 

door de verschillende Portugese gebiedsdelen uitgegeven). 
10 a. Tamboer uit 1548. 
15 a. Soldaat met sabel, 1548. 
20 a. Soldaat met geweer en steun, 1649. 
40 a. Infanterie-officier, 1783. 
50 a. Infanterist met geweer, 1783. 
60 a. Infanterist met tulband, 1902. 
1.— p. Inlandse Infanterist, 1903. 
3 . — p. Inlandse infanterist, 1904. 

MADAGASCAR 
4-11-'66. Twintig jaar 

U N E S C O . * ) 
30 f. Embleem binnen stralen 
schietende bol; rand opgevuld 
met mensen. 

MALADIVEN 
Twintig j aa r UNESCO.* ) 
2 en 50 1. Uil en boek, embleem. 
3 1 en 1 r. Wereldbol en microscoop; embleem. 
5 1. en 5 r. Masker, viool en palet ; embleem. 

MALAWI 

MALAWI 
Nieuwe gebruikszegel (inplaats van zegel met opdruk) . 

1 sh. 6 d. Tabaksplant en verwerking Burley tabaksplanten. 

M A R O K K O 
3-10-'66. U N E S C O * ) 20 jaar . 

1.— dh. Embleem van deze V.N.-organisatie. 

MAURETANIË 
5-9-'66. Reproduktie schilderij. 

500 f. luchtpost. Ondergang van de Meduse door Géri-
cault. 

3-10-'66. Inheemse vlinders. 
5 f. Myr ina Silenus. 

30 f. Colotis Danae. 
45 f. Hypolimnas Misippus. 
60 f. Danus Chrysippus. 

7-11-'66. Economische samenwerking Europa-Afrika. 
50 f. luchtpost. Twee in elkaar griipende tandwielen, 

koren.ircii 
RKHIBUOl'K ISLAMtOUf DE M.Vl'RÏTAN!E 
p ^ — 
o 

M E X I C O 
18-8-'66. Vijftig jaar technische hogeschool. 

20 c. Embleem van de school en geometrische figuren.-
24-8-'66. Bezoek van Oe Than t , secretaris-generaal 

van de V.N. 
80 c. Portret van Than t . 

Oktober '66. Tweede serie Olympische Spelen, 
20 c. Hoogspringers. 
40 c. Worstelen. 
Luchtpost : 80 c. Hardlopen. 
2.25 p. Voetballers. 
2.75 p. Hardlopers met Olympische toorts. 

M O N G O L I Ë 
6-7-'66. Vijftien jaar universiteit. 

30 m. Universiteitsgebouwen in Oelan Bator en portret 
Sukhe Bator. 

NEPAL 
7-9-'66. Shree Krishnastami 2023. 

15 p. Fluitend en dansend paa r ; naa r een oude houtsnede. 

NIEUWE HEBRIDEN 
Nieuwe gebruikszegel, eenmaal in Franse en eenmaal 

in Engelse uitgave. 
5 gf. Vogel: Halcyon Chloris. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. Oktober 1966 4 8 3 
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Deze vindt plaats op 10, 11 en 
12 november a.s. 

Vele belangrijke inzendingen 
mochten wij reeds ontvangen w.o. 
BELGIË: HELM, RODE KRUIS, ORVAL, 
MERCIER en vele andere betere series 
van Europa. 

Voorts wederom een zeer mooie 
afdeling restanten. 

Toevoeging van beter materiaal 
kan nog plaats vinden 
tot ca. 18 OKTOBER a.s. 



NIGER 
238'66 Vt]f jaar nationale strijdkrachten 

20 f Landende parachutisten 
30 f Groep soldaten met vlag 
45 f Oprukkende tanks 

269'66 Gemeenschappelijke strijd tegen rundcrpest 
45 f Koe en behandehngsteam met auto 

1410 66 Serie ruimtevaart 
50 f Ruimtevaartuig Voshkod I 

100 f Ruimtevaartuigen Gemini V I en V I I 

« r P H B I IQIW DV NICER 
45f , A ^w 

NIGERIA 
Augustus '66 Veertig j aa r Y W C A ****) 

4 en 9 d Hoofdgebouw Y W C A in Lagos en embleem 

N O R F O L K EILAND 
2410'66 Kerstzegel 

4 c Ster, die zich spiegelt in water van baai 

P A N A M A 
128'66 Wetenschapsserie 

10 e Voorkant Nobelprijs medaille 
21 c Achterkant van deze medaille 
10 c Planeten en werken van Galilei 
21 c Portret Gahlei en door hem ontdekte wetten 

1 c Amerikaans schip , ,Savannah" , eerste kernencrgie
schip 

5 c Onderzeeboot Nautilus 
Luchtpost 4 c kernenergiestation 

6 c Kernenergieijsbreker ,Lenin" 
10 c Kernobservatorium 
21 c Ruimtevaartuigen 

128'66 Vooruitgang in verovering van wereldruimte 
O 005 b Lancering ruimtevaartuig op 15 december 1964 
0 01 b SaieUiet San Marco in ruimte, kaar t ZuidEuro

pa 
O 10 b Wapens van republieken P a n a m a en Italië 
O 05 b Italiaanse geleerden bij draagraket voor „San 

M a r c o " 
0 21 b Wereldbol en draagraket met satelliet San Marco 
0 31 b Wereldbol met satellieten en embl U I T * * * * * 

Blokje met de zegels van O 10 en O 21 b 
Alles getand en ongetand 

PARAGUAY 
228'66 Serie verovering van de m a a n 

O 10 en 36 — g Ontmoeting van de ruimteschepen Agena 
en Gemini 8 met Armstrong en Scott, 163'66 
O 15 en 18 15 g Ontmoet ing ruimteschepen Gemini 9 en 
Atda met Stafford en Cernan 3/66'66 
O 20 en 12 45 g Zachte landing van Surveyor I op maan 
0 30 en O 50 g Ontmoet ing ruimteschepen Gemmi 10 en 
Agena met Young en Collins van 18/216*66 

Ook blokjes met hoogste waarden Blokjes zowel als 
zegels getand en ongetand 

P E R U 
168'66 Peruviaanse oudheden 

1 90 s  r90 c Inlandse maskers 
2 60 4 1 30 s Ceremonieel mes 
3 60 i 1 80 s Schip met versieringen van dieren en goden 
4 60^2 30 s Ceremoniële vaas, versierd 
2 0 + 10 s Versierde oorring 

Alle voorwerpen zijn uit 22 karaat goud van de C h i m u 
cultuur twaalfde en dertiende eeuw 

308 66 Honderd jaar grensbewaking 
90 c Fmbleem van korps 
1 90 s Versierd monogram en gebeurtenissen uit bestaan 

van korps 

PITCAIRN EILANDEN 
Overgang op decimale muntstelsel 
Opdruk op de bestaande zegels van anker en nieuwe 

waarden 
>. c op 1 d 15 c op 10 d 
1 c op 1 d 20 c op 1 sh 
2 c op 2 d 25 c op 1 sh 6 d 
2 >/j c op 3 d 30 c op 2 sh 6 d 
3 c op 4 d 40 c op 4 sh 
5 c op 6 d 45 c op 8 sh 
10 c op 8 d 

POLYNESIE 
December 66 Tweede South Pacific Games te Nou

mea 818 december 66 
10 f (CFP) Hoogspringen 
20 f Polsstokhoogspringen 
40 f Basketbalspeelster 
60 f Hordenloper 

RIOEKIOE EILANDEN 
610 66 Inwijding nieuw museum in S h u n 

i c Gezicht op nieuwe museum en drakenbeeld 
1 1166 Vierde week ter stimulering van cultureel 

bezit 
3 c Graftombe van NakasoneTuimya, die vierhonderd

Mjftig jaar geleden regeerde over Miyako 

SHARJAH 
Nieuwe gebruikszegel in verband niet nieuwe geldwaar

de De bestaande vissenserie wordt in zwart overgedrukt 
met waarden in Riyals en Dirhams 

ST. PIERRE E T M I Q U E L O N 
2010'66 Honderd jaar drukkerij en staatscourant 

60 f O u d e en moderne pers en uitgave staatscourant 

SYRIË 
54'66 Gebruikszegel 

2Vi P Bronzen Kanaini t i sche l amp m de vorm van een 
voet Olijfgroen 

156'66 Gebruikszegel 
5 p Zelfde tekening als 2 ' j p Rood 

258'66 Dertiende internationale tentoonstelling van 
Damascus 
12Ï4 en 60 p Wereldbol in tandwiel, korenaar met Syri
sche vlag en embleem van tentoonstelling 

T O G O 
Oktober '66 Nationale kostuums bij dansen 

5 en 50 f Handgeweven kostuum voor m a n n e n 
10 f Vrouwelijk handgeweven kostuum 
20 f Danseres uit noorden van Togo 
25 en 60 f Danser 
30 f Gehoornde danser uit noorden 
45 f Gevederde trommelslager 

TSAAD 
209'66 Gevonden schedel 

30 f Tchadanthropus uxoris 

T U R K S E N CAICOS EILANDEN 
Tweehonderd jaar banden met GrootBrittannie 

1 d Eerste resident, /vndrew Symmers, wordt in sloep, 
met Britse vlag aan land gebracht 

8 d Andrew Symmers met vlag op eiland, perkament en 
handtekening 

1 sh 6 d Nieuw wapen, embleem koningin en anker 
De eerste twee zegels ook nog met portret koningin 

Elizabeth 

mEilSÄ CAICOS ISUNM 
U R U G U A Y 

I38'66 Inlands vee 
4 p Hereford stier 

50 p Charoltais kalf 

VENEZUELA 
168'66 Honderd j aa r Chiquinquire ziekenhuis in 

Maraca ibo 
1 b Portret van dr Manuel , stichter van het ziekenhuis 

Dagnino en afbeelding van het gebouw 
318'66 Vissen van Venezuela 

15 c Astronotus onscellatus 
25 c Cichla ocellans 
45 c Serassalmus notatus 
75 c Chilodus punctatus 
90 c Corynopoma nisei 
1 — b Apistogramma ramirezi 

VERENIGDE STATEN V A N A M E R I K A 
2110'66 Nieuwe weg langs grote rivieren 

5 e geel, wit en blauw Gedeelte kaart Amerika en wegen 
312'66 Vervolg gebruikssene beroemde Amerika

S 5  Portret van de jurist John Brasset Moore (1860
1947) 

V I E T N A M ( N O O R D  ) 
58'66 Lancering van de Loena 9 door de Russen 

1 / x u Aarde en maan en baan van de raket 
50 xu Landing van de raket op de m a a n 

V I E T N A M (ZUID) 
308 66 Festival van , ,De wandelende ziel" 

0 50 d Offeren van figuren onder meer in uniform van 
oude generaals 

1 50 d en 3 d Verschillende scenes gedurende de plechtig
heid 

5 d Jong meisje verbrandt voorwerpen tijdens plechtig
heid 

VIRGIN EILANDEN 
129'66 Aanvullende waarden gebruikssene 

50 c Opdruk op zegel 70 c van kocrserende serie, Yvcrt 
153 

5 1 50 Opdruk op zegel 8 1 40, Yvert no 155 
$3— Opdruk op zegel $ 2 8 0 , Yvert no 156 

ZAMBIA 
Opening internationaal vliegveld van Lusaka 

6 d en 2 sh 6d Gezicht op vliegtuigen en stationsgebouw 

ZUIDAFRIKA 
Nieuwe druk van de 5 c zegel uit gebruikssene (Yvert 

254) waarin watermerk R S A linksom 

N A G E K O M E N N I E U W T J E S 
EUROPA 

ALBANIË 
Oktober '66 Kat ten 

10 q Siamees 15 en 25 q Europese poes, 45, 60, 65 en 
80 q Pers 

BELGIË 
1010'66 Belgische zuidpoolexpedities 

1 F + 50 c Expeditieleden met instrument en hondenslede 
3 F i 150 F Commandan t de Gerlach met poolschip 

Belgica 
6 F"3 F Expeditieleden met instrumenten en schip 
1 0 F + 5 F Blokje met (Deens) poolschip Magga Dan, 

kaart zuidpoolgebied en pinguïns 

JOEGOSLAVIË 
Oktober '66 Sibenek 900 en oude brug over Ncretva 

400 j aa r 
O 30 d Gezicht op de stad en O 30 d Gezicht op de brug 

SOVJETUNIE 
I49'66 Kuuroorden en campings 

10 k Kuuroord Kislovodsd met kasteel en kaar t met lig
ging 

149'66 Oktoberrevolutie (1917) 
4 k Silhouet Moskou, wapen U S S R en vuurwerk 

259'66 Vis in Baikalmeer 
2 k Vlagzalm 
4 k Steur 
6 k Vissersvaartuig met zegen en omtrek van meer , op 

de andere zegels als embleem gebruikt 
10 k Soort meerval 
12 k Zalmsoort 

TSJECHOSLOWAKIJE 
l09 '66 Nationale postzegel tentoonstelling Brno 

30 en 60 h , l 60 k en blokje 5 k Symbolische voorstellin
gen 

269'66 Amerikaanse en Russische ruimtevaar tsuc
cessen 
20, 30, 60 en 80 h , 1 en 1 20 k Verschillende ru imtevaar
tuigen 

2410'66 Voltooiing sene steden van 2010 '66, 9 
waarden gemeld in september 

Vier waarden met verschillende stadsgezichten 40, 50 
en 60 h, 1 k 

ZWEDEN 
15 l l  '66 Herdruk ,,3chepenzegels" m boekjes met 

oeslag voor kankerbestrijding Prijs 3 50 k (2 35 k + 1 15 
^ toeslag) Samenstelling 10 (1944), 15 (1938), 30 en 40 

BUITEN EUROPA 
PARAGUAY 

309'66 Wereldkampioenschap ski1966 en voor
Olympische Spelen 1968 
O 10 g en 36 00 g (getand en ongetand, luchtpost  twee 

verschillende kleuren) Kunstrijdstcr 
O 15 g (getand en ongetand) en 18 15 g (getand en on

getand, luchtpost) Skispringer Vier verschillende 
kleuren 

O 20 g (getand en ongetand) en 12 45 g (getand en onge
tand, luchtpost) Schaatsen rijder Vier verschil
lende kleuren 

O 30 g (getand en ongetand) en O 50 g (getand en onge
tand) Vier verschillende kleuren 

Blokje 36 00 g (getand en ongetand) , luchtpost Twee 
verschillende kleuren, gelijk aan zegels in dezelfde waar
den 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustratie
materiaal danken wij, behalve een steeds groeiend aan ta l 
pKWtadministraties, New Stamps in Londen, pater Cypria
nus in Rome en de heer Kranenburg , nu in Santander 
W I J doen een beroep op lezers die speciaal van verschillen
de Midden en Zuidamenkaanse en [van sommige Azia
tische landen berichten ontvangen of kunnen ontvangen, 
om deze ter beschikking te stellen van onze lezers, neemt 
U contact op met de rubriekredacteur 

•) U N E S C O  United Nations Educat ional , Scientific 
and Cultural Organizat ion  Opvoedkundige, wetenschap
pelijke en culturele organisatie van de V N 
**) C E P T  Conference Europeenne des Administrat ions 
des Postes et des Telecommunications  Europese confe
rentie van administraties van posterijen en televerbin
dingen 
**♦) U N I C E F  United Nations Internat ional Children» 
Emergency Fund  Internat ionaal Kindernoodfonds van 
de V N 
****) Y W C A  Young Womens ' Christian Association 
Vereniging van christelijke jonge vrouwen 
*****) U I T  Union Internat ional des Telecommunica
tions  Internationale vereniging \ a n telecommunicaties 

Oktober 1966 4 8 5 



B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale pcstwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel.') met 
Aformulier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—; $ 150,— ; Duitsland b M . 1300,—; DM. 550,— ; Oostenri jk Sch. 8500,— ; Sch. 3600,— ; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $100 ,— ; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. 1/*00,—; Z.fr. 600,—. Het evt. benodigde Aformu

lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar a fO,10. 

SERIEUZE RUILPARTNER GEZOCHT 
Aangeboden: Bondsrepubliek en Berlijn, postfris en gebruikt. Nieuw/tjesruil, 
ook toegeadresseerd. Naar mancolijst Oost en WestEuropa en Overzee. 
Basis Michel of naar afspraak. 
Gevraagd: Nieuwtjesruil door toeadressering uit WestEuropa, echter géén 
FDC's, ruil gebruikte zegels naar mancolijst. 
Correspondentie in het Duits .of Engels. 
ElektroGrosshandel Dornick, D864 Kronach, Postfach 155, Duitse Bondsrep. 

72ste Dornhöferveiling op 24, 25 en 26 november 
in Hotel Schrleder in Heidelberg. 

Het prachtigste materiaal uit de gehele wereld ! 
Catalogus met foto's aan serieuze gegadigden gratis. 

Inzendingen met een reële waarde van tenminste 
DM 500,— voor de 73ste veil ing gaarne omgaand. 

Heinrich Dornliöfer Briefinarl<enAui<tionen 

6800 Mannheim, WestDuitsland. Eichendorffstr. 29 ■ Postfach 571  Tel. 33929 

P E R Z I Ë  I R A N 
Ik zoek zeg 
pakketkaart, 

Dipl . Kaufm. Bodo Hartmann. 

els op 
evenals 

D. 8235 

gehele 
proefd 
Bayri 

brief, briefkaart, 
rukken 
>ch Gmain, Parkst 

postbewijs 

. 1, WDu 

of 

ts l . 

Reeds vele verzamelaars ontvangen van mij de nieuw uitkomende zegels 
van AUSTRALIË, PAPUA NEW GUINEA, NORFOLK ISL., COCOS l'SL 
CHRISTMAS ISL., NAURU, NEW ZEALAND, COOK ISL., NIEU TOKELAU' 
WESTERN SAMOA. 
Verzamelt u ook een of meer van deze gebieden. Momenteel in circula
tie zichtzendmgen van Australische zegels (gespecialiseerd). Ook u kunt 
geregeld zichtzendmgen ontvangen. Betaling kan geschieden in Holland. 
Deze gebieden stijgen in populariteit en zijn een goede investering. 
SUPREME STAMP SERVICE 237 Marine Parade Marino S.A. Australia. 

Nieuwtjes in abonnement 
Voordel ig en betrouwbaar, alle landen van Europa postfr is en 
gestempeld te leveren. Ook USA, UNO, Afrika enz. 
Vraagt kosteloze toezending van onze leveringsvoorwaarden. 
Ook eerstedagbrieven van deze landen kunnen in abonnement 
geleverd worden. 

Harreslieimer Briefmarkenversand 
D7778 Markdorf (Baden), Postfach 76, Germany. 

Kent u de 
SCHWEIZER 
BRIEFMARKEN

ZEITUNG? 
Gratis prospectus verstrekt 
F. G. Huber, Fichtenstrasse 43, 
CH9240 UZWIL / Zwitserland 

Ik zoek een ruilpartner 
voor Oostenrijkse postzegels 

tegen Nederlandse. 
Kurt Heumann, 

A8630 Mariazelt/Oster, 
Engelb. Rohrbachergasse 8, 

Osterreich. 
(correspondenties v.p in Duitse taal) 

De zeldzaamste sportpostzegel ter wereld ? 

Vele beeldverzamelaars beweren dat Griekenland Yv. nr. 112 
de zeldzaamste sportpostzegel ter w/ereld is, anderen weer 
houden het op Columbië Yv. nr. 289. De echte kenners 
weten echter dat van een andere sportzegel nog veel 
minder exemplaren bestaan dan van de genoemde zeldzaam

heden, en zij bedoelen dan Afghanistan Michel nr. 496 F, 
25 Pul, groen in plaats van rood, die in het midden van 1960 
uitgegeven werd. De zegel toont een afbeelding van het 
paardesportspel , ,Boskatschi", de nationale sport in Afgha

nistan. 

Hoe ontstond deze groene 25 Pulzegel? Op de ochtend van 
de dag van uitgifte bracht de loopjongen van een f irma in 
Kabul een vel terug omdat zijn baas gemerkt had dat de 
23ste zegel in het vel van de groene 50 Pulzegels de waarde 
25 Pul aangaf, terwij l hij er toch 50 voor betaald had. De 
postdirecteur yverd erbij gehaald en deze kon zijn ogen niet 
geloven. Inderdaad was de 23ste zegel in het vel een 25 Pul

zegel, zoals normalerwijze in vellen van vi j f t ig stuks in rode 
kleur verkocht werd. Wat gebeurde er toen? 
De StanleyGibbonscatalogus in Londen schri j f t : ,,De 
groene 25 Pulwaarde kwam één keer in elk vel van de 50 
Pul groen voor. Nadat een gering aantal (small number) 
verkocht was verwijderden de Posterijen de foutdruk uit de 
nog niet verkochte vel len" . De Yvert & Tell iercatalogus in 
Parijs vermeldt: ,,Een cliché van de 25 Pul is in het drukvel 
van de 50 Pul terechtgekomen. De Posterijen t rokken daarna 

alle zegels terug om de foutdruk waarvan nog slechts een 
zeer gering (tres petit) aantal voor de ontdekking verkocht 
werd, daaruit te verwi jderen". Michel schrijft: ,,Enkele vellen 
zijn bekend" . Alle catalogussen zijn het er derhalve over 
eens dat er maar heel weinig stukken van Afghanistan 
Mi. nr. 496 F bestaan en dat zegels in samenhang 496 F met 
497 uitsluitend uit de paar vellen afkomstig kunnen zijn die 
vóór de verrassende ontdekking verkocht werden. 
Om het seizoen 1966/'67 met een werkeli jke sensatie te 
beginnen bieden wij aan Mi. nr. 496 F (Yvert nr. 496a) in 
een postfr is blok van vier zonder plakker met drie exem

plaren van de 50 Pul groen tegen de bijzonder voordelige 
prijs van US$ 15,—. Houdt u vooral in het oog dat dit een 
van de kleinste oplagen van de 20ste eeuw is en denkt u 
eens na wat de prijs van een dergeli jk blok zou zijn wanneer 
het een uitgave van Nederland zou zijn geweest ! Aflevering 
precies op volgorde van de bestell ingen zolang de voorraad 
strekt, betaling door uw bankrelatie. 

MEER D A N 9 8 % van alle ongebruikte complete series en 
blokken van de gehele wereld van 1920 af terstond leverbaar. 
U meent dat dat uitgesloten is? Stelt u ons eens op de 
proef. Uw eerste mancolijst die u ons zendt zal u van de 
waarheid van deze bewering overtuigen. Voor de overzee

verzamelaar en voor de thematische verzamelaar is onze 
firma een ware hoorn des overvloeds. Het zal ons genoegen 
doen ook van u te horen. 

FRANK WARNER, 117 Nassau Street, NEW YORK, NY 10038, USA 
,,One of the most complete stocks of the world — in the world" 



DE 30e VEILING 

van 31 oktober tot 5 november 1966 in het 

KURHAUS TE WIESBADEN 

Zoals altijd een philatelistische gebeurtenis van de eerste 
rang Meer dan 6100 kavels met vele luxe
exemplaren, grote eenheden en zeldzame brie
ven. 

Liquidatie van speciaal-verzamelingen waaronder stempel
en brieven-verzamelingen O a 

Nederland: liquidatie van een speciale verzameling van de 
eerste emissie met vele paren, verschil lende 
platen, brieven enz 

Duitse Rijk: adelaar met borstschild postfris en gestempeld, 
eenheden en brieven Vineta-provisorium op 
kaart, , ,Reichspost" in originele vellen 1 , — tot 
5,— Rmk 
Verkavel ing van een verzameling Zeppel in-
brieven, enz 

Danzig: grote 

Memel : 

,,Innendienst" 

iquidatie van een speciaalverzameling met vele 
. .Bedarfsbriefe" waaronder de grootste zeld-
zaamheden 

Duitse Koloniën: grootste zeldzaamheden, zeldzame ..voor
lopers" in het bijzonder van de Duitse Post 
in de Levant, vele zeldzame afstempelmgen, 
brieven, o.a Kamerun (Mi nr 4) 20 Pf gehal
veerd op brief, (Ml Nr I) Longjiprovisorium 
op brief 

Oud-Duitse Staten, zoals alt i jd een hoogtepunt van de vei
ling, in het bijzonder Baden, Beieren. Bremen 
(brieven). Hamburg. Oldenburg, Pruisen, Sak
sen 3 Pf. rood meer dan eens, en liquidatie 
van een speciaalverzameling die hoofdzakeli jk 
uit brieven bestaat, enz enz 

Klassieke uitgaven van Europa, o m Frankrijk tëtes-bêches, 
Liechtenstein 5 H - 25 H ongetand in blok
ken van vier (Mi Nr 1-3aU, 3byU) , Italië 
Balbo-luchtpostbrieven, Noorwegen 4 Sk ,,ge
spleten poot" . Zweden 3 Sk Banco op brief-
stuk, zeer bijzonder Zwitserland met kanto-
naalzegels van Zurich en Geneve, Baseler 
duifje, ,,Rayons", ,,Strubeli", Liquidatie van 
een speciaalverzameling ,,zittende Helvetia 
getand" met de grootste zeldzaamheden. brie
ven en afstempelmgen 

U.S.A.: liquidatie van een grote verzameling 
Covers" van circa 200 stuks 

.Patriotic 

Liquidatie van handelaarsvoorraden, grote engros-afdeling 
honderden nog onaangeraakte verzamelingen, literatuur enz 
Toezending van de ri jk-geil lustreerde veil ingcatalogus aan 
serieuze gegadigden tegen vermelding van hun beroep 
L & F veilingen zijn kwaliteitsveihngen 
W I J kopen a contant alle interessante materiaal tot de groot
ste objecten toe tegen top-prijzen Bij belangrijke objecten 
overneming in de woonplaats van de inzender na vooraf
gaande afspraak 

LANGE & FIALKOWSKI 62 Wiesbaden 
Langgasse 20/22 Telefon: 30 30 13 

Inh. Hubertus Lange 
Vereidigter und öffentl ich bestellter Versteigerer 

'^'^ WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen v^lj geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel vyensen wi j in het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Uge en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkel i jke goed
kope soorten. 

• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L w e n s e n w i j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeur/ge aandacht zal hebben. r3= 

T O P 
D E 

VRIJ OP AANVRMC Onze 
- I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

meuwe ir 
V O O R 

S T A T E N 

koop-prijslijst. 
Z E G E L S V A N 

E N C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en öest bekende importeur; 

W H. E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres: Harrisco Boston. 

I N T E R P H I L A 1 9 6 6 
bezorgt u relaties over de gehele wereld. 
Dit filatelistische adresboek is voor alle filatelisten 
met belangstelling buiten hun eigen land reeds lang 
een begrip geworden. 

Op circa 350 pagina's . . . 
vindt u in deze achtste uitgave van het grootste 
filatelistische adresboek ter wereld adressen voor 
alle gebieden van de filatelie. Er staan vele duizen
den ruil-, koop- en verkoopwensen van verzame
laars uit alle vijf werelddelen in! 
Van 1: Afwijkingen 
tot 225: Zypern (Cyprus) 
zijn alle voorkomende verzamelgebieden vertegen
woordigd. 
En bovendien geeft INTERPHILA '66 inlichtingen 
over de internationale detailhandel met vermelding 
van de speciale gebieden die men kan leveren, 
groothandel, veilinghouders, vaktijdschriften, spe
ciale handelsbranches, rondzendverenigingen, uit
gevers op filatelistisch gebied, filatelistische dien
sten van vele landen, keurmeesters, vakliteratuur, 
bonden en vereningen. 

Prijs: f 10,—, franco 
PHILAPRESS VERLAG 
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WBnni Een begrip in de filatelie 

AAN ALLE VERZAMELAARS VAN OUD-DUITSLAND 

Ondanks sterke internationale competitie slaagden wij er in de opdracht te 
verkrijgen voor de veiling van de in de gehele wereld bekende speciaal
verzameling van Oud-Duitsland van de Zwitserse grootindustrieel... 

Deze verzameling wordt in kringen van deskundigen beschouwd als de grootste 
en mooiste die er in Europa bestaat. De eigenaar heeft met een groot 
filatelistisch inzicht in vele tientallen jaren unieke stukken van bijzondere 
kwaliteit bij eikaar gebracht en daarmee een bijna niet te overtreffen geheel 
geschapen. Wij kunnen u vol trots mededelen - voor het eerst komt er in 
Duitsland één verzameling die miljoenen waard is ter veiling. 

Deze sensationele veiling vindt plaats van 29 november tot 3 december 1966 
in Hotel Frankfurter Hof in Frankfort. De met 20 ä 30 pagina's kleurenfoto's 
verluchte catalogus komt eind oktober begin november ter verzending. 

In deze veiling is inderdaad elke kavel een exceptioneel stuk. Een zo belangrijke 
aanbieding aan kostbaar materiaal zal in jaren en misschien wel in tientallen 
jaren niet meer voorkomen. 

a ; 

Brief markenhandels- und Auktionshaus H. C. SCHWENN 

rrankfurt/M-Ned(arsti.9- Postf.16707-Tel.252010 • H.C.SCHWENN AG • Zürich • Bahnhofstr. 73 161.275772 
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De „Arbeitsgemeinschaft Rechtsrheinischer Briefmarken
sammlervereine" houdt 

ZATERDAG, 29 OKTOBER 1966 
ZONDAG, 30 OKTOBER 1966 

in de aula van de protestante volksschool Friedrichsfeld bij 
^Vesel een 

POSTZEGEL  KRINGRUILDAG 
Duur van de ruildag 1018.00 uur. 
Wij zouden ons verheugen, talrijke bezoekers te kunnen 
begroeten. 

F.D.C. WAPENS SPANJE, loiang voorraad strekt. Portovrij vanaf f25,—. 
5% korting vanaf f50,—. 

9. Burgos 7,50 
13. Ciudad 7,50 
17. F. Poo 9,50 
21. Guadalaj 2,95 
25. Ifni 3,95 
10. Caceres 3,80 
U . Cordoba 29,50 

18. Gerona 2,50 
22. Guipuzcoa 2,75 
26. Iaën 2,90 
11. Cadiz 6,50 
15. Coruna 7,50 
19. Gr. Canar 2,80 
23. Huelva 2,75 

27. Léon 
12. Castellon 
16. Cuenca 
20. Granada 
24. Huesca 
28. Lérida 

Verder alle volgende nog voordelig (alléén Madrid 31 reeds duurder f4,50). 
T. Harteveld's F.D.C. Service. Blondeelstraat 36, Rottcrdam14. Nw. telef. 
Giro 507407 Bezoekt onze stand op de LIMBRAPHIL Venlo. 21, 22 en 23 okt 

2,90 
22,75 
7,50 
2,80 
2,75 
1,95 

20 40 70 

INTERNATIONAL FIRST DAY COVER SERVICE 
De aangeboden FDC's ongekend mooi en prijzen zijn voor blanco covers. Indien 
niet blanco voorradig, prijzen 1015% billijker, volgt bericht. 

Uniek. De ontwerpen 
v/aarvan de serie 1944 
symbolen de grond
slag vormden, voor
zien van de gekozen 
postzegels mee stem
pel van de eerste dag 
op 7 grote cartons 
F1000,— (zegge dui
zend gulden). 
Eenmalig onvindbaar 

Olympiade 1928 officiële kaart (met hardloper) gefrankeerd met de complete 
serie met vijfhoekrg stempel, aangetekend per vMegpost, stempels Amsterdam
BaselChur in prima staat, slechts f 100,— 
Statuut 1954 Nederland E 20, Suriname E 4, Antillen 247, op de Nederlandse 
enveloppe E 20. De 3 FDC's f 65,— 
Huwelijk 1962 Nederland E 50, Antillen E 19, Suriname E 19, op de Nederlandse 
enveloppe E 50. De 3 FDC's f 15,— 
Geen zichtzendingen. Betaling bij bestelling. Giro 534000 t.n.v. Interna
tional First Day Cover Service. Box 143, H I L V E R S U M . Telefoon 02950
4 76 06. Opgericht 1949. Vraagt onze offerte nr. 50. 

Nederland 
E l l 
E12 
E 14 
E16 
E 17 
E 18 
E 23 
E 24 
E 28 
E 29 

45,— 
12,50 
25,— 
40,— 
30,— 
20,— 
20,— 
2 0 , 
15,— 
15,— 

Antillen 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E 10 

35,— 
45,— 
22,50 

2,50 
8,— 

10,— 

«,— 10,— 
2,— 

25,— 

Suriname 
E3 
E4 
E9 
E10 
E l l 
E12 
E13 
E14 
E15 
Lp.1 

110,— 
37,50 
18,— 
20,— 
5,— 

15,— 
30,— 

4,— 
5,— 

40,— 

AANBIEDING POLEN No 
No. 
1 
1A/4 
5/15 
56/60 
61/62 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
99/107 
108/110 
111/135 
136/146 
139 
147/158 
172/183 
231/34 
235/41 
242/61 
262/67 
271/76 
277/86 
287/98 
299/309 
310/20 
330/33 
334/35 
336/38 
340/41 
342 
343 
343a 
344a 
345 
346/48 
349 
350 
351/54 
355 
356/62 
363 
364 
365 
366 
367 
369/70 
371 
372 
373 
373a 
374/78 
389A/B 
390 
390 A/B 
397/98 
399 
400/13 
414 
419/21 
426 
427/29 
430/31 
432/33 
441 

Dr rO 

ongebr. 

2,50 
18,— 
12,50 

85,— 
85,— 
7,50 

85,— 
7,50 
2,75 

40,— 
70,— 

3,50 
1,50 
1,50 
1 ,— 
2,50 
1,50 

17,50 
32,50 
42,50 

35,— 
7,50 
6,25 

16,25 
8.75 

20,— 
2.50 
2,75 
0,90 
1,20 
2,50 

18,— 
140,— 

20,— 
9,75 
9,— 
7,50 

50,— 
1,25 
4,25 
*,25 
9,— 
1,50 
1 ,— 
1,— 
3,50 

*,— 1,80 
12,— 
10,— 
9,— 

12,— 
10,— 
12,— 

2,— 
4,50 
7,50 

12,— 
12,— 
4,50 
5,50 

18,— 
1 , — 
1,65 

24,— 
1,50 
2,50 
1,20 

90,— 
1 ,— 
0,90 
1,80 

kCtl isu 

gebr. 
150,— 

15,— 

90,— 

7,50 

7,50 
2,75 

70,— 
3,50 
1,50 
1,50 
1 , — 
2,50 
1,50 

40,— 
10,50 

6,25 

0,45 

1 , — 

0,10 
0,10 
0,05 
0,15 
0,10 
0,15 
0,10 
0,10 

0,10 

0,40 

12,— 
0,75 
3,— 

0,75 

2,— 

3,— 
0,75 

FA# 
■ 

No. 
448 
449 
450/52 
4520 
453 
454 
455/60 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473/75 
476 
476 A/F 
477/79 
480 
483/980 
499 
500/02 
503 
504/07 
508 
509/12 
513 
514 
515/17 
521/24 
525 
526 
527 
528 
529/37 
538/40 
541/43 
544/47 
548/50 
551/53 
554/56 
557/60 
561/63 
565 
566 
567 
568 
569 
570/71 
572/73 
574/81 
582 
583 
584 
585/C 
586 
587/88 
589/96 
597 
598 
599 
600 
601 
602/05 
606/07 
608/13 
614 
615 
616/18 
619 
620 

10 
Jcll 

ongebr. 
0,75 
3,50 
0,75 
0,45 
8,50 
4,80 
2,25 
3,— 
1,75 
3,25 
1,30 
0,60 
3,— 
1 , — 
0,25 
0,75 
0,75 
0,60 
0,40 
1,05 
0,30 
4,50 
0,75 
0,60 
8,25 
0,40 

80,— 

1,65 
0,55 
3,30 
0,90 
3,— 
2,75 
2,— 
0.55 
0,55 
0,45 
3,50 
5,— 
1,25 
1,65 
6,— 
1,20 
1,95 

18,— 
1,65 
3,— 
0,40 
1,10 
0,45 
0,10 
0,35 
0,65 
0,60 
7,25 
0,30 
0,30 
0,45 
3,25 
0,45 
1 , — 
2,40 
0,20 

0,75 
0,55 
0,55 
2,70 
4,50 
6,60 
0,45 
0,60 
2,50 
0,70 
0,55 

1911 
Idli 

gebr. 

0,30 
0,40 

0,10 

0,40 

1,50 

0,20 
0,20 

0,15 

0,05 

0,50 
0,10 
0,35 

0,05 
0,75 
0,15 
0,10 
0,15 
0,30 

0,10 

■ 

lAt lut 

's 
No. ongebr. 
621/22 
623/24 
625/26 
627/28 
629/30A 
631/33 
634/35 
636/37 
638/39 
640 
641/43 
644 
645/46 
647 
648/49 
650 
651 
652/53 
654/57 
658/60 
661/63 
664/65 
666 
667/68 
669/71 
672/74 
675/77 
678 
679 
680/81 
682 
683/84 
685/86 
687/88 
689/90 
691/92 
693/94 
695/96 
697/98 
699/700 
701/02 
703/05 
713/14 
715/17 
718/19 
720/22 
723/25 
726/28 
729/32 
733/35 
736/38 
739/40 
741/43 
744/46 
747/48 
749/50 
751/55 
756/58 
759/60 
761/62 
763/64 
765/66 
767/776 
777/81 
782/84 
785/88 
785/880 
789/91 
792/93 
794/95 
796/99 
800/01 
802/09A 
810/11 
812/14 
815/20 

A P :l r 

1,20 
2,— 
1,85 
1,75 
1,25 
2,50 
2,— 
1,65 
1,30 
0,90 
3,30 
0,30 
1,50 
0,25 
1,50 
0,65 
0,85 
6,50 
6,— 

3,— 
3,90 
1,20 

3,90 
2,70 
2,70 
0,75 
0,90 
0,30 
0,90 
1.35 
4,80 
2,75 

2,50 
2.50 
2,40 

1,50 
1,80 

12,— 
3,90 
3,90 
3,30 
3,90 
3,— 

1 1 , — 
5,80 

1 1 , — 

3,50 
2,10 
2,50 
3,— 
1,50 

1 2 , 
6,— 
5,50 
7,50 

17,— 
6,50 

9,— 
17,— 

4,50 
1,50 
1,60 
3,— 
1,80 
9,— 
1,50 
2,10 
6,50 

u n 

Yvert 1967 
gebr. 

0,35 
0,50 
0,35 
0,25 
0,25 
0,50 
0,45 
0,40 
0,25 
0,25 
0,75 

0,45 
0,10 
0,40 
0,15 
0,20 
1,25 
1,80 
0,60 
0,80 
1,25 
0,15 
0,35 
0,65 
0,65 
0,90 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,30 
3,— 
0,70 
0,45 
0,60 
0,45 

5,— 
0,40 

1,30 
1,25 
0,80 
0,90 
1 , — 
1,80 
1,10 
3,— 
0,90 

0,80 
0.35 
2,10 
2,25 
2,25 
1,25 
0,60 
0,60 
4,— 
1,50 

1,90 

1,40 
0,40 
0,45 
0,90 
0,60 
2,— 
0,35 
0,45 
1,80 

IN 
IL/ 

No. 
815/200 
821/22 
823/26 
827/32 
827/320 
833/36 
837/38 
839/42 
843/44 
845/46 
847/51 
852/54 
855/56 
857/60 
861/64 
865/66 
867/68 
869/70 
871/77 
878/80 
881 
882/84 
885/87 
885/87D 
888/89 
890/92 
893/99 
900/01 
902/03 
904/08 
909/11 
912 
913 
914/15 
916 
917 
918 
919 
920/21 
921A/22A 
923/27 
928/32 
933 
934 
935/36 
937 
938/39 
940 
941/43 
944/45 
946 
947/48 
949 
950 
951 
952/55 
956/58 
959/66 
967/71 
972 
973/75 
976/77 
978/79 
980 
981/82 
983 
984 
985/87 
988/89 
990/91 
992/94 
992/940 
995/96 
997/1002 
1003/22 
1003/22O 

^ni 
\Ui 

ongebr. 
10,— 
1,50 
3,90 
9,— 

12,50 
3,— 
1,25 
3,— 
1,60 
2,50 
2,25 
2,75 
2,25 
4,25 
4,50 
2,25 
1,65 
4,— 

15,— 
7,50 
1,80 
3,90 
5,50 

17,50 
2,50 
3,50 
7,50 
2,25 
1,80 
3,30 
1.65 
0,35 
1,35 
1,20 
0,25 
0,90 
0,75 
0,90 
1,15 

2,40 

*,0,75 
0.75 
1,80 
0.20 
3,50 
0,35 
1,35 
1,50 
2,40 
1,25 
1,25 
1,25 
0,20 
2,50 
1,25 
6,75 
4,25 
0,90 
0,75 
1,05 
1,25 
0,25 
1,20 
1,05 
0,25 
1,50 
1,15 
1,20 

12,— 
0,40 

15,— 
37,50 

'M 
.LI 

gebr. 

0.45 
0,90 
2,— 

0,60 
0,35 
0,90 
0,35 
0,40 
0,60 
0,55 
0,45 
1,10 
1,60 
0,45 
0,50 
1,25 
3,25 
1,80 

1,25 
2,75 

0,90 
0,80 
1,60 
0,80 
0,55 
1,40 
0,55 

0,35 
0,40 
0,10 
0,25 
0,20 
0,25 
0,20 

0,80 
1,75 
0,20 
0,20 
0,40 
0,10 
1 , — 
0,10 
0,45 
0,45 
0,90 
0,40 
0,40 
0,35 
0,05 
0,90 
0,40 
2,25 
1,60 
0,35 
0,35 
0,35 
0,45 
0,10 
0,25 
0,45 
0,10 
0,55 
0,60 
0,45 
5,— 

10,— 
0,15 
0,95 
<>,— 

15,— 

)H n 

No. ongebr. 
1023/25 
1026/30 
1031/38 
1031/38O 
1039/41 
1042 
1043 
1044/49 
1050 
1051 
1052/69 
1070/81 
1085/88 
1089 
1090/91 
1092/93 
1094/99 
1100/05 
1106/08 
1109/16 
1117/19 
1117/190 
1120/21 
1122/23 
1124/28 
1129/30 
1131 
1132/34 
1135/37 
1138/39 
1140/51 
1152/56 
1157/62 
1163/65 
1166/68 
1169/71 
1172/77 
1178/83 
1184 
1185/96 
1197 
1198/1205 
1198/12050 
1206/08 
1209/10 
1211 
1212/13 
1215/20 
1221 
1222/27 
1228 
1229/31 
1232/40 
1241/56 
1257 
1258 
1259/70 
1271/76 
1277/80 
1281/83 
1284/89 
1290/97 
1298 
1299/1301 
1302/11 
1312/21 
1322/29 
1330/31 
1332/41 
1342/46 
1347/55 
1356/59 
1360/69 
1370/77 
1378 
1379 

IA" 
IA 

4,— 
7,50 
7,— 

12,50 
2,— 

0,20 

0,90 
2,75 
8,— 

15,— 

0,20 
4,— 
0,55 
1,50 

2,70 
2,40 
6,— 
2,50 
0,75 
1,90 
0,40 
0,20 
1,20 
1,25 
0,35 

12,— 
1,05 

10,50 
0,95 
3,30 
1,05 
1,05 
2,70 

10,— 
0,30 
4,— 

2,50 
1,50 
0,15 
1,20 
3,60 
1 , — 
4,25 
0,20 

13,50 
6,50 
0,75 
0,75 

5,— 

2,25 
4,50 
3,25 
0,20 

8,— 
8,— 

0,35 
10,— 
1,25 
6,— 
0,70 
1,80 

*,— 0,20 

/ manco

gebr. 
1,80 
2,— 
2 — 
9,— 
0,90 

0,10 
1,35 
0,20 
1,50 
1,75 
4,— 
3,— 
0,10 
0,90 
0,15 
0,60 
3,50 
0,50 
1 , — 
0,90 
2,— 
0,60 
0,25 
0,85 
0,20 
0,10 
0,50 
0,55 
0,15 
3,— 
0,40 
3,25 
0,35 
1,15 
0,45 
0,50 
1 . — 
0,10 
2,50 

2,— 
10,— 

1 , — 
0,60 
0,10 
0,50 
1,30 
0,40 
1,25 
0,10 
0,65 
4,— 
3,— 
0,20 
0,35 
2,25 
1,50 
0,35 
1,25 
1,40 
1,25 
0,10 
2,— 
2,50 
2,50 
2,— 
0,20 
3,— 
0,60 
2,— 
0,30 
0,80 
2,— 
0,10 
0,30 

lijst naar 

KRUISWEG 

No. ongebr. 
1380 
1381 
1382 
1383/84 
1385 
1386/88 
1389/93 
1394/1405 
1406/13 
1414 
1415/22 
1423/32 
1433/34 
1435 
1436 
1437 
1440/47 
1448 
1449/56 
1457/62 
1463/71 
1472/79 
in vignettes 
1480/81 
1482 
1483/91 
1492/94 
1495/1503 
1506/14 
1515 
Ltp. 
1/9 
9a/b 
10/15 
16/17 
18/23 
24/26 
27 
28/31 
28/310 
34/39 
40 
48/51 

Blokken l ie 
september 
36 
38 
40 

Dienst 
1/11 
19/20 
21/22 
28/29 

Taxe 
1 
3 
5 
7 
12 
13/21 
22/31 
32/36 
37/44 
45/61 
65/79 
105/08 

1 ir1rthf"OC I J 
1 l l l l v l CA L^, 

1/8 
9/16 

0,20 
0,20 
0,20 

0,60 

0,75 

*,— 5,— 
0,20 

*,— 0,30 
0,15 
0,15 
0,70 

0,20 
2,10 

4,75 
4,75 

38,— 
0,75 
0,60 
4,75 
0,45 
5,— 
5,— 
0,20 

22,— 
24,— 
6,— 
4,50 
9,— 

60,— 
6,50 

*,— 12,50 
9,— 
5,— 

20,— 

gebr 
0,10 
0,10 
0,10 
0,20 
0,25 
0,50 
0,50 
2,— 
2,— 
0,10 
0,40 
2,— 

2,— 

1,20 
1,75 
1,75 

14,— 

1,75 

1.75 
1,75 
0,10 

2.— 

2,— 
3,50 

advertentie m 1 
nr. 

30, 
30 
24, 

1,25 
0,20 
1,25 
2,25 

2,75 
2,25 

15,— 

30,— 
2,— 
2,— 
6,— 
0,90 

1 2 , 
18,— 
1,25 

Exil 

7,50 
7,50 

2,75 
2,25 

15,— 
225,— 
30,— 

Postzegelhandel Philadelphia 

UZ  HAARLEM 



LIJST NR. 30 REPUBLIEK INDONESIË OKTOBER isee 
1e pi = Ie plakker; ° = gebruikt  Indien niet anders vermeld alles postfris zonder plakker  Nummers volgens Zonnebloem cat. 1967 
Opdrachten beneden vijf gulden kunnen niet uitgevoerd worden. Alle opdrukseries boven 10 gulden zijn gekeurd. 
LEVERINGSVOORWAARDEN: Aankopen beneden 25 gulden worden verhoogd met 1 gulden kosten. Aan ons onbekende kopers uit
sluitend levering onder rembours (1 gulden extra). Foreign buyers cash by order, postage extra. 
1/11 
1/11 1e pi. 
1B/8B 
1D/7D 
8A 
3 D H 1c pi. 
5 DH 1e pi. 
6 D H 1c pi. 
13/14 
16A 
24B/33B 
34 
38 
39 
40 
41/63 
41/63 1e pi. 
56B° 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
107/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 

w,
85,— 

2,25 
2,50 
2,— 

22,50 
25,— 
22,50 
0,75 

12,50 
«,— 
*,0,25 
0,50 
2,50 

2 2 5 , 
200,— 

17,50 
4,50 
1,50 
5,50 
1 , — 
0,40 
*,— 
0,10 
2,50 

10,— 
0,25 
2,50 

137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 

0,35 
2,75 
4,25 
3,50 
4,25 
0,60 
*,75 
0,65 
0,40 
4,25 
0,50 
2,— 
2,25 
1 , — 
1 , — 
0,30 
0,25 
1 , — 
0,40 
0,50 
0,30 
0,50 
0,30 
0,15 
0,25 
0,20 
0,30 
0,40 
0,90 

286/88 
289 
290/99 
bl. 1/4 
300/02 ' 
303/05 
306/17 en 367/74 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 en 344/63 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 l i e 306/17 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 

0,10 
0,10 
2,— 
1,50 
0,30 
0,35 
1,50 
0,35 
1 , — 
0,30 
0,30 
1,50 
0,30 
0,20 
0,30 

0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,40 
0,15 
1,75 

434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
487/88 
489/93 
498/501 
511/14 
515 
529/32 

Porten 
1/3 
4/13 
21/26 

RIAU 
1/22 
11° 
1/22 1e pi. 
26/32 

IRIAN BARAT 
1/20 en port 1/6 

0,40 
0,40 
0,10 
0,25 
0,20 
0,20 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 
0,25 
0,20 
0,50 
0,50 
0,50 

2,50 
7,50 
0,50 

225,— 
50,— 

200,— 
4,50 

6,50 

Postzegelhandel 
Alleen hierboven vermelde series leverbaar. 

H A R T O G O K K E R FROBELSTRAAT5111 

Zonnebloem Cat. 1967 
2,25 + 0,15 port 

Uitsl. bij vooruitbetalmg 

 AMSTERDAM 18 (OSDORP) 
Tel. (020) 19 00 23 Onze advertenties in het septembernummer zijn nog geldig zolang de voorraad strekt 

Persoonlijke bezoeken uitsluitend na afspraak. 
Postgiro 193156 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

^leuchtturm" en ,,SecuraFalzlos" 
normaal met Hawidstroken 

A L B U M S 
Nu ook o.a. JAPAN, IERLAND, TURKIJE, 
POLEN, TSJECHO SLOWAKIJE, 
„WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL" 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. H E I M A N N 

Parnassusweg 24 huis  Amsterdam 9  Telefoon 79 26 40 

» = ongestempeld. No.'s cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrtiblijvend. 1 
Duitsland 
421/5 62,50 
431/4» 45,— 
435/8» 65,— 
513/21* 82,50 
Luchtpost 42A/C» 
de gom minder 
mooi, priis 350,— 

Frankrijk 
301/2* 62,50 
303» 16,25 
307/8* 50,— 
321 75,— 
354/5* 75,— 

Monaco 
119/34* 
185/94* 
200/14* 
215/24* 
353/64* 
441* 

Te l<oop gevraagd verzamelingen gebruikt en ongebru 

Poitzegelhandel |. C. Renzen, Be.gselaan 225b 
Rotterdam  Telefoon 24 88 86.  Giro 481779 

240,— 
150,— 
105,— 

30,— 
65,— 
18,75 

kt. Ned. e 

Luxemburg 
1 35,— 
2 87,50 
a * 75,— 
68» 40,— 
252/57 62,50 

n O.G.  België, met 

P O S T Z E G E L H A N D E L „DE V E L U W E " 
J.v.d. Berge  Apeldoorn  Nieuwstraat 66  Telefoon 2 0919 
7/1 E 
29A 
26D 
23E 

10,— 
80,— 
3,— 

20,— 

26F 
27i 
22K 
27L 

50,— 
12,— 
15,— 

5,— 

30B2 
30D2 
33D 
31 af 

8,— 
6,— 
5,— 

12,— 

41a 
45 B 
47B 
65A 

10,— 
80,— 
30,— 
10,— 

76B 15,— 
108 A 2,— 
124C 1,25 
124i 1 , — 

en vele andere (ROL)tandingen, porten 1881/1907. 

AANGEBODEN NEDERLAND 
84/86* 
90/98* 
134/35» 
136/38»* 
136/38» 
141/43»» 
141/43» 
139/40»» 
166/68» 
144/62» 
199/02* 
203/07** 
203/07* 
208/11** 
208/11* 
212/19** 
212/19* 
220/23* 
225/28* 
229/31** 
229/31* 
232/35** 
232/35* 
236/37*» 
238/39» 
240/43» 
244/47»» 
2a/47» 
248/51» 
252/55» 
257/60» 
261/64» 
265/66» 
267/68» 
270/73» 
274/77» 
278» 
279/82»» 
279/82» 
283/86» 
287/88* 
289/92* 
293/95** 
293/95* 
296/99** 
296/99* 
300/04* 
305/09» 
313/17» 
318/22»» 
318/22» 
323/24»» 
325/26»* 
325/26» 
327/31»» 
327/31» 

34,— 
75,— 
23,50 
95,— 
76,— 

7,50 
9,50 
8,50 
6,— 

80,— 
1 1 , — 
25,— 
20,— 
14,50 
1 1 , — 
72,50 
53,— 
1 1 , — 
18,50 
24,— 
19,— 
24,— 
17,50 

100,— 
35,— 
24,— 
77,50 
62,50 
27,— 
9,— 

35,— 
2 1 , — 

1 1 , — 
23,— 
22,— 
7,50 

24,50 
15,50 
16,— 

6,50 
14,— 

8,— 
5,50 

14,— 
10,— 
7,— 
9,— 

*,— 16,— 
12,— 
6,— 
6,— 
4,50 
9,— 
7,— 

350/55» 
402/03»» 
402/03B»» 
402/03B» 
513/17»» 
544/48»» 
550/55»* 
556/60»* 
568/72»* 
568/72» 
573/77*» 
578/81** 
583/87»* 
592/95** 
596/00** 
596/00* 
602/06* 
607/11** 
668/72»» 
678/79»» 
Lp 1/3» 
Lp 6/8» 
Lp 9» 
Intern* 

Curasao N.A. 
104/20* 
185/95** 
200/05** 
206/08* 
209/10** 
211/29** 
230/31* 
239/43»» 
239/43» 
248/52»» 
255/56»» 
258/60»» 
265/68»» 
271/74»* 
Lp 4/17» 
Lp 26/40» 
Lp41 /a» 
Lp 45/52* 

Suriname 
118/26* 
127/29* 
130/36** 
130/36* 
137/40* 
141/44* 
146/49» 
151/56» 
167/78» 

e n O R ** == postfris 
e n w . u . , ^ met plakker 

12,50 
6,50 

36,— 
28,— 

5,50 
6,50 

16,— 
3 1 , — 
10,— 
7,— 
7,50 

11 ,— 
11,50 
35,— 
7,— 
5,— 

11,50 
7,— 

13,— 
12,50 
1 7 , 
35,— 
17,50 
37,50 

49,— 
11 
7,— 
6,— 

20,— 
32,50 
20,— 
17,50 
19,50 

5,25 
3,25 
6,— 
4,— 

«,— 
90,— 
37,50 
23,50 

30,— 
5,— 

15,— 
12,— 
22,50 
27,50 
22,50 
23,— 
57,50 

179/82» 15,— 
183/86»* 9,50 
190/93** 10,— 
214/19** 17,— 
247/48 Lp** 18,— 
247/48 Lp» 12,50 
285/94»* 23,— 
295/96** 10,— 
297/07** 7,50 
309/11** 36,— 
312/15** 17,50 
321/22** 7,50 
326/29** 5,50 
331/34** 26,— 
336/39»» 7,— 
340/44»» 1 1 , — 
349/53»» 9,50 
Lp 20/22»» 37,50 

Nederland F.D.C. 
beschreven, niet geopend 
E 5 107,— 
E 8 80,— 
E 9 60,— 
E 10 28,50 
E 14 23,— 
E15 32,50 

■E 19 25,— 
E 25 22,50 
E 38 9,50 

N.Guinea onbeschreven 
E 1 32,50 

N . Antillen onbeschreven 
E 6 9,— 
E 8 6,— 
E 10 15,— 
E16 1 1 , — 

Suriname, onbeschreven 
E12 1 1 , — 
E 13 22,50 
E 16 20,— 

Boven de 25 gulden port
vr i | 

C. S E V E N H U Y S E N 
Provenierssingel 16 
Rotterdam 
Tel. 01028 5518 
Giro 335372 



ZICHTZENDINGEN 
N E D E R L A N D en O . G . 
I N D O N E S I Ë 
E U R O P A ( C e p t ) 
D U I T S L A N D ( m o d e r n ) 
ISRAEL 

G e b r u i k t o f o n g e b r u i k t . E l k e z e g e l a p a r t g e p r i j s d . Gaarne b e r i c h t 
beg innend o f g e v o r d e r d ve rzame laa r . V raag t deze m o o i e boek jes 
m e t opgave van r e f e r e n t i e s aan bi j 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
KI. Berg 34b - Tel. 2 21 20 

WIE RUILT VATICAAN TEGEN VATICAAN OF 
EERSTEDAGBRIEVEN VAN NEDERLAND 

A . H . VAN ELK - Wilhelminalaan 6 - Beuningen (GId ) - Telefoon (08807) 218 

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

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

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

Deze maand te koop gevraagd Kinderblocs 1965 mits onge-
vouwen nu tegen ƒ7,10 per vel 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvei l ige kasten f 295,— en f 480,— 

Tevens voor rad ig 8 0 z . g . a . n . b r a n d k a s t e n 

en kluisdeuren Interessante pr i jzen 

Vraagt inl icht ingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND 1B52 1, 2, 3, lo i «n/of bnevan. Ook zaïels en/of brieven 18M to t ± 
1900 Sinds tientallen laren wordt door ons op dit (ebied reeds bemiddelinf, ver -
fouwe l i j ke veilijopdrachtan etc. uitgevoerd voor binnen- en buitenland. Geheimh. 
verzekerd! 

PosTZEGELHANDEL „pRILATO ", G. Weiitxel 
Smedenstraat 126-Deventer - Tel. 05700-1 78 67 

U.SA 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is welkom. 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 124 - ' t - H E R T O G E N B O S C H 

DER S A M M L E R - D I E N S T , het Duitse f i la te l i i t ische t i jdschr i f t . * verschiint 
om de veertien dagen; * gemiddelde omvang 96 pagina's; * nieuwties met foto
pagina's op kunstdrukpapier. 
Abonnementspr i js : f9.70 per halfiaar (13 nummers), f 19,40 per laar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties opschnftwoorden 54 et, tekstwoorden 22 et. 
Ver tegenwoordig ing voor Nede r l and : 
P. C. van Ande l , Postbus 54, Ka tw i j k aan Z e * - Gi ro 51 69 28 
Tel. 01718-4068 (ook 's avonds) - Bank: Amrobank, Katwijk 

Vraag een GRATIS prospectus 
aan onze afdeling 
ZICHTZENDINGEN, alleen Ned & 
Overzee en landen West-Europa 
Zowel voor beginners als gevor
derden 
POSTORDERS, nu uw albums e a 
f i l artikelen aan huis bezorgd, en 

eerst op zicht I I I 
Gaarne opgave zichtzendingen of 
postorders 

POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE" - DUINLAAN 28a - OOSTVOORNE 

m i l iiggi^H 
jL'̂ iis^H 

Goede en goedkope rondxendingen 
van bijna elk land voor
rad ig . Pracht kwa l i t e i t -
r i j ke verscheidenheid en 
uitgepri jsd voo r : 

Dui ts land en Geb. 20-40'^ M iche l . 
Rest van de wereld 30-60 cent p. Y v e r t 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordijn, Turkije, China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanie, Eg]rpte, Irak, Perzie, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerlka. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn. 
Minimumafname 25,— Korting bii afname boven 50,— 5% en boven 100,— 10% 
BIJ bestelling gaarne opgave refer en welk tan-i eebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

T n t M W T W F W I V FOLKINGESTRAAT 35, 
%9 Mu mm. \ ) m. Mi Ki ^ G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Part i jen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

w . ENGELKAMP 
koopt alles op het 
partijen, series en 

St. Jansstraat 5, Amsterd 
Dam. Tel. (020) 23 66 25. 

gebied van postzegels, verzamelingen, 
bundels tegen contante betaling. 

am. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
privé (020) 73 79 26. 

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

Giro 347651 

UW NIEUWTJESDIENST 
Te koop gevraagd BLOK 1 VERENIGDE NATIES 

SPEC. TARIEF VOOR VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 



<D ROBERT RIKMANS ADVIESBUREAU VOOR VERZEKERINGEN 
NAARDEN, Cort v. d. Lindenlaan 80, (02959) 1 27 36 AMSTELVEEN, Will. Boothlaan 242, (02964) 1 22 23 

Verzeker bij ons 
UW k o s t b a r e pOStzegelbezi t tegen een geringe premie per jaar. 

Uitgebreide dekking o.a. brand, inbraak, waterschade. Vergoeding op basis van vervangingswaarde. 

In- en verkoop van 

Israël postzegels 
Vraagt gratis prijslijst aan bij 
A. Lunshof 

Zwaardemakerstraat 41 - Amsterdam - Telefoon (020) 92 17 53 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

Tarieven voor advertenties 
in dit maandblad, buiten de 
branche, zijn op aanvraag 

verkrijgbaar bij 
BOOM-RUYGROK N.V. 
Postbus 501 - Haarlem 

Tel. (02500) 174 50 
(6 lijnen) 

WIJ BLIJVEN TOPPRIJZEN BETALEN VOOR: 

Bundel- en kllowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, welke vî lj u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier k ƒ 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland ä f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 06 38 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Suriname 
No. 15 de 2% gid. Koning ongebr. 
No. 29 de 10 op 12'/, et. ongebr. 
No. 30 de 10 op 15 et. ongebr. 
No. 39 de 50 op 1 gld. ongebr. 
No. 56 d e l gld. gebr. 
No. 115-117 serie ongebr. 
No. 127-136 series ongebr. 
No. 137-1^4 series ongebr. 
No. 146-156 series ongebr. 
No. 179-193 series ongebr. 
No. 194 de 15 et. ongebr. 
No. 197-199 serie ongebr. 
No. 214-219 serie ongebr. 
No. 220-228 serie ongebr. 
No. 239-243 1 ,1 ' / , , 2 ' / „ 5 en 

10 gld. gebr. 
No. 247-248 en vliegpost 29 en 

75,— 
22,50 
40,— 
25,— 
16,50 
45,— 
18,— 
52,50 
50,— 
35,— 
14,50 
32,50 
14,50 
11,50 

35,— 

30 ongebr. 
No. 308 blok ongebr. 
No. 309-311 serie ongebr. 
No. 280-283 serie ongebr. 
No. 312-315 en 317-320 series 

ongebr. 
Vanaf No. 323-459 series ongebr., 
80% van de N.V.P.H. catalogus 
Luchtp. No. 17 de 2 ' / gld. ongeb 
Luchtp. No. 18 de 5 gld. ongebr. 
Luchtp. de 10 gld. ongebr. 
Luchtp. No. 20-22 en 24-26 series 

ongebr. 
Port No. 36-45 serie ongebr. 
F.D.C.'s No. 197-199 
F.D.C.'s No. 206-209 
F.D.C.'s No. 214-219 
F.D.C.'s No. 27 en 28 luchtpost 

Verzamelingen, partijen, betere zegels van Westeuropese landen 
door ons gekocht tegen een contante betaling. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

JAC. 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Postg 

ENGELKAMP 
ro 312696 - Telefoon (020) 23 09 98 

12,— 
21,50 
37,50 
45,— 

23,50 
of gebr. 

r. 17,50 
525,— 

87,50 

89,50 
95,— 
42,50 

8,— 
37,50 
12,— 

worden 

s P E C 1 

Curasao 

153/57 
158/63 
164/67 
182/84 
211/17 
239/43 
244 
245 
247 
248/52 
253/54 
255/56 
257 
258/60 
261 
262/64 
265/68 
269 
291/92 
293/96 
297 
298/02 
304/06 
307/10 
315/17 
318/21 

4,75 
3,50 
1,95 
2,50 
2,50 

20,— 
1,25 
2,50 
1,40 

2 1 , — 
2,50 
5,75 
0,65 
3,50 
0,65 
2,75 
5,95 
1,60 
1,25 
4,80 
0,65 
7,50 
2,30 
3.75 
5,75 
4,25 

322 
323/24 
325/28 
329 
330/32 
333 
334/35 
336 
337 
338/42 
343 
344 
345/46 
347/50 
351 
352 
353 
354 
355/57 
358/63 
364/67 
368 
369 
370 
371 
372/75 
Lp. 45/2 
Lp. 53/68 

A L E O K T O B E R 

1 , — 
1.35 
1,95 
4,— 
3,90 
1,80 
2,10 
0,95 
0,70 
4,50 
0,95 
2,75 
2.10 
3,75 
1 , — 
0.95 
1,15 
0,80 
1,75 
0,55 
3,25 
0,75 
1,50 
0,60 
0,60 
1,40 

27,50 
28,50 

Suriname 
111/14 8,75 
190/93 9,50 
206/09 6.25 
210/13 4,25 
244 0,45 
245/46 0.75 
274/75 1,25 
276/77 9,75 
284 0,30 
312/15 22,50 
316 0,95 
321/22 7,50 
323 0,50 
324 0,90 
325 1 , — 
326/29 5,25 
330 0,30 
345/46 1,55 
347/48 3,35 
349/53 9,75 
354/60 1,20 
361/70 12,50 
371/75 5,25 
376/77 0,70 
378 0,95 
379/83 5,25 
384/85 1,05 

386/87 
388/89 
390/93 
394/95 
396/97 
398/02 
403 
404 
405/09 
410/13 
414/17 
418 
419 
420/23 
424 
425/26 
427/30 
431/34 
435 
436/37 
438 
439/46 
447/48 
449/52 
453/57 
458/59 
Lp. 27/8 
Lp. 29/30 

Unieke geldbelegging 
Booklet Nederland nr. S9 met tekst 

per 10 r 27,S0 
per lOOf 237,S0 

- A A 
alles postris zonder plakker 

1,60 
1,60 
2,75 
1,30 
1.30 
5,50 
4,10 
0.60 
4,75 
2,75 
2,75 
2,25 
1,15 
3,10 
0,75 
0,80 
2,25 
2,40 
2,25 
1,45 
2,10 
0,95 
0,95 
1,75 
4,25 
1,60 
6,— 
6,25 

Lp. 32 1,10 
Lp. 33/34 3,50 
Lp. 35/46 10,75 
Nieuw Guinea 
1/9 17,75 
1/21 82,50 
21 7.50 
22/24 70,— 
25/29 1,75 
32 4,50 
38/40 5,25 
41/44 7,50 
45/48 7,— 
49/52 7,25 
53 2,75 
54/56 0,85 
57/60 4,50 
61/62 2,25 
63/66 4,15 
67/68 1,55 
69/72 2,55 
73/74 1,10 
75 0.95 
76/77 1,55 
78/81 1,75 
Port 1/6 7,50 
Indonesia 
39 0,50 

Leveri 

64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/00 
107/11 
112/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 

6,50 
2,25 
7,25 
2,— 
0,50 
8,75 
0,75 
0,20 
3,25 

11,95 
0,35 
4,— 
0,45 
3,75 
6,50 
4,95 
7,— 
1,25 
6,50 
1,20 
0,65 
6,50 
0,70 
3,50 
1,50 
1,25 
0,45 
0,35 

223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
Blokken 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 
336/39 
340/43 
344/48 
349/53 

ngsvoorwaarden: boven 
na ontvangst. 

N B 1 

1,50 
0,55 
0,85 
0,60 
0,85 
0,50 
0,25 
0,50 
0,35 
0,45 
0,50 
1,25 
0,25 
0,10 
3,45 
3,50 
0,45 
0,50 
1,65 
0,50 
1,25 
0,65 
0,70 
0,50 
0,35 
0,35 
0,50 
0,50 

354/58 
359/63 
364/66 
367/70 
371/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/01 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
455/58 
459/63 
464/67 
464/67 
468/71 

f 3 5 , — por tvr i j . 
Alle aanbiedingen en prijzen zijn 

N.V.P.H.. Zonnebloem 1957. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Lijnbaansteeg A 

R. A. W. 
- postbus 1732 - telefoon (020) 6 57 i i . b.g.g. (020) 13 10 62 - postgiro 629574 

E D 1 N G 

0,50 
0,60 
0,35 
0,60 
0,60 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,70 
0,25 
1,95 
0,75 
0,40 
0,20 
0,35 
0,35 
0,40 
0,35 
0,35 
0,35 
0,50 

472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/01 
502/10 
511/14 
515 
516/28 
529/32 

1/3 
4/13 
14/20 
21/26 
27/28 
29/35 

0,80 
0,25 
0,35 
0,25 
0,30 
1,25 
0,50 
0,65 
*,— 0,60 

4,25 
14,75 
1 50 
0 65 
0 20 
1,25 

Irian Barat | 
cpl. 1/26 

Betaling binnen 8 

9,50 

dagen 
vri jbl i jvend. Nummering 

H E I N S M A 



De Israël. Phil, dienst maakt bekend; 
Op woensdag 19 oktober zal verschijnen een serie 

NATIONALE MUSEUM 
bestaande uit vijf stuks, nl. 
£lsr. 0,15, 0,30, 0,40, 0,55, 0,80, 1,15. 
Deze serie draagt afbeeldingen van zeer oude kostbare kunstvoorwerpen 
die tot de verzameling van het Nationale Museum te Jeruzalem behoren. 
De serie is over drie, zeer artistiek uitgevoerde fdc's verdeeld. 

Publicatie van de Benelux-agent van Israël. 

Rustig thuis - op uw gemak - kopje koffie 
Album voor u - boekjes ernaast 

15 zichtzending ! ! 
Vraag toch eens een PROEFZENDING aan 11 NEDERLAND & O.R. 
Bent u beginner ' Akkoo rd . 
Bent u vergevorderd ' Ook dan boekjes voor u. Met TOPZEGELS I 

Als u voor f 3 0 , — behoudt (dit moet we l b e s t e e d kunnen worden) , 
kunt u retourport a f t r e k k e n . 

P o s t z e g e l h a n d e l N . O v e r d u i n Jan Steenlaan 37 - Soest - Giro 385725 

U wi l t uw aanvraag we l even schrifteli|k doen? Geef er dan meteen een paar r e f e r e n t i e s bi j . 

Als u toch nog f 22.000,— hebf liggen 
en u wilt een collectie postzegels kopen waarmee u 
dan gelijk de uitgebreidste collectie op dat gebied, 
in particuliere handen, bezit, en waarmee u 50 gouden 
medailles en/of ereprijzen kunt behalen, dan heb ik 
voor u te koop in acht dikke klembanden een collectie 

PARAGUAY 
gespecialiseerd, met enige duizenden misdrukken, 
waaronder vele totaal onbekende Alles gegarandeerd 
echt en van zeer mooie kwaliteit De prijs is veel te 
laag, de werkel i jke waarde ligt enige keren hoger, 
doch het is de verkoper bekend dat Paraguay een 
weinig verzameld land is Kan u deze verzameling 
derhalve gezien de uniekheid, de prijs en de kwaliteit 
gerust aanbevelen Ook te ruilen voor andere collectie 
Na afspraak bij mij in te zien 

J. D. M U I S 
Andries Vierl inghstraat 9, Amsterdam 
Telefoon 15 18 58 ( b g g 12 3123) 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
VERHUISD NAAR 

PROF. TULPSTRAAT 2, AMSTERDAM-C. 
(tegenover de ingang van het Amstel Hotel) 

Tel. (ongewijzigd) (020) 6 22 20 - Giro 250035 
Het adres voor wederverkopers en beeldfi latelisten 

Zie vorige advertenties 

Het JOEGOSLAVISCH FILATELISTISCH AGENTSCHAP 
VALERIUSSTRAAT 82 - SCHIEDAM (HOLLAND) 

levert aan handelaren nieuwe uitgiften van Joegoslavië Ook alle m 1966 
reeds verschenen uitgiften leverbaar Vraagt prijsopgaaf 

BOD GEVRAAGD OP 
50x360/1/3 

135x397/401 
1400x422 

50x449/53 
45x490/4 
40x544/8 

200x733/4 
100x742/3 
150x754/5 
45x761 

100X768 
50x776/80 
50x783/7 
90x793 
50x799 

100x810 
Br. onder no. F 

300x815 
200x819 
300x828 
100x835/7 
100X838 
100X20-E '65 
ISOxMar '66 

Zwitserland 
25x717/20 

100xPro-P'65 
200x392/6 
270x405/21 
140x423/7 
100x454/9 
45x495/9 

h. 42S aan Boor 

POSTFRIS 
40x704/8 

100x735/9 
50x744/8 
50x756/60 
50x763/7 

200x774/5 
200x781/2 
100x788 
100x794/8 
100x806/9 
100x811/4 
100x817/8 
100x826/7 
100x829/33 
300 X 835 
100x839/40 

n-Ruygrok N.V 

NEDERLAND 
100 XK '65 

Ook in 
gedeelten 

100x735/6 
12x721/5 

100x394 
1850x405 

50x444/8 
100x469/73 
100x466 
200x719/23 
140x740/1 
150x749/53 
100x761/2 

, Haar lem 

100x768/70 
80x774 

110x781 
100x789 
100x799/800 
75x806 

100x815/6 
50x818 

150X826 
200 X 834 
40X836 

100x841/5 
1 0 x K ' 6 5 

blok 
24x726/9 

110x738/42 



% ^ ^ É ^ ^^AA^^bl^^Arf^ 
Wij wil len u de lente brengen met onze grote herfst-aanbieding. 

Onze f irma heeft weer Inkopen gedaan, voor u geachte verzamelaar. Vele soorten slechts één of enkele malen leverbaar. 

Enie land W.K. VOETBAL Aanbieding 500/03 4,— 607/11 9,— 717/18 1 , — 801/05 2,25 1/9 
1 wrd. • • 1,50, idem op fdc. 5,— Ned. vanaf 1940 504/05 1 , — 612/16 11,50 719/23 9,— 806/09 1,25 8 
Zwi tse r land blok 5*'' 550,— alles postfris 506/07 1 , — 638/42 12,— 724/25 2,50 810 0,35 9 
FDCs tweede kwal Nederland londer plakker 508/12 3,— 643 0,75 726/27 1 , — 811/14 1,75 10/18 
E 4 pr ex , open 115,— 332/45 8,— 513/17 0,75 644/45 1,50 728/32 1 , — 815/16 0,90 19/21 
E 4 mooi, open 85,— 350/55 22,50 518/33 85,— 646/50 6,50 733/34 2,25 817/18 1,25 22/24 
E 4 fraai, papierrimpel op vignet 356/73 50,— 518/37 325,— 651 0,45 735/39 6,50 819 0,40 25/29 

100,— 356a/d 15,— 538/41 5,50 652/56 6,50 740/41 2,— 826/27 0,75 30/37 
E 5 pr ex , open 87,50 374/78 5,25 544/48 7,50 657 0,50 742/43 2,50 828 0,30 38/40 
E 6 mooi, echter vlekie op cover 379/91 2,75 549 0,50 658/62 7,50 744/48 6,50 829/33 2,50 41/44 

87,50 392/96 2,50 550/55 17,50 663/67 7,50 749/55 0,65 834 0,30 45/48 
E 8 superbe, lichte vouw in envel. 397/01 1 , — 556/60 32,50 668/72 15,— 756/60 4,— 835/37 1,25 49/52 

55,— 402/03 5,75 561/62 2,— 673/77 6,50 761/62 1,25 838 1,50 53 
E 10 mooi, open 20,— 405/21 1,50 563/67 10,75 678/79 13,50 763/67 3,75 839/40 1 , — 54/56 
E 12 fraai, enkele onbetekenende pa- 423/27 0,75 568/72 11 ,— 680/84 4,50 768/70 2,— 841/45 2,50 57/60 
pierkreukels 10,— 428/42 5,50 573/77 8,25 685/89 5,50 771/73 3,50 846/47 0,75 61/62 
E 15 pr ex., open 27,50 444/48 0,75 578/81 12,50 690/91 1,50 774/75 1 , — 848/52 2,25 63/66 
E 16 pr ex., open 25,— 449/53 2,50 582 0,65 692/96 6,25 776/80 3,75 853/ 12,50 67/68 
E 16 pr. ex., doch cover op één 454/59 2,50 583/87 13,50 697/98 2,— 781/82 1,25 855/56 1,50 69/72 
plaars enkele mm ingescheurd 27,50 462 7,50 588/91 3,— 699/03 6,75 783/87 5,— 857 2,50 73/74 
E 24 open 10,— 469/73 2,25 592/95 37,50 704/08 6,80 788 2,50 858/62 3,— 75 
E 26 open 8,— 474/89 30,— 596/00 8,50 709/ 0,50 789/91 0,40 76/77 
Verenigd EUROPA 18 landen com- 490/94 3,25 601 0,30 710/11 1 , — 794/98 3,— Nieuw-Guinea 
pleet (zonder Ned.)»* 30.— 495/99 2,75 602/06 13,50 712/16 4,50 799/00 1,25 alles»» 

Betere en lastige num
mers meesttijds 1 X 
voorradig. 

Neder land 
Ie" lux/riaastricht 

50,— 
Ie " lux 35,— 
I h - l u x 35,— 
i r lux 35,— 
1m°lux 32,50 
ii' lux/Venlo 50.— 
2c"' lux/Arnhem 45,— 

30,— 
42,50 
50,— 
30,— 
22,50 
37,50 
27,50 

978° 
98A° 
99A'' 
lOOB" 
98A» 
99A» 
100B* 
104/05° lux 
104» Ondertanding 
minimaal kort, pracht 

350/55 
356/73 
356a/d 
374/78 
379/91 
392/96 
397/01 
402/03 
405/21 
423/27 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 

12,50 
15,— 
37,50 
25,— 
50,— 

110,— 
145,— 
140,— 

2d° I 
2i° lux 
2]° lux 
2k° lux 
21° pr, ex. 
2b° lux 
2f° lux 
3b° lux/Rotterd 

130,— 
3b° enorme randen 

150,— 
3° kopvni, pracht 
kleur, aan 3 zijden 
breedgerand 117,50 
3 breedgerand 
vr i j , mooi ex. 
4° 

kleu 
104° iets zw 
peld 
105° 
129° 
130° lux 
130° één tandje on 
zichtbaar kort 100,— 

65,-
gestem-

65,— 
60,— 

5,— 
125,— 

22,50 
50,— 
15,— 

5,25 
2,75 
2,50 
1 , — 
5,75 
1,50 
0,75 
5,50 
0,75 
2,50 
2,50 
7,50 
2,25 

30,— 
3,25 
2,75 

28° 
42» 
42° 
43° lux 
43° 
102»* 
Luchtpost 
12/13* 
12»» 
12/13° 

20,— 
4,50 
4,50 

19,75 «,— 
70,— 

2,— 
17,50 
5,75 
7,50 
7,50 
7,50 
3,— 
1 , — 
5,— 
2,50 
4,50 
1,75 
3,25 
1,25 
1 , — 
1,75 

47,50 
35,— 
27,50 
47,50 
40,— 

3,50 

237,50 
125,— 
110,— 

N c d . Indië 
brandkast 1 /7» luxe 
ex 175,— 

131° lux 
136/38»* 
136/38* 
144/65* 
177/98* 
191** 
212/19** 

125,-
120,— 
100,— 
237,50 
115,— 

13,75 
85,— 

5° 
6° lux 
6° pr ex. 
lux paar 4° 
ld. 5° 
9° 
10° 
18° 
29° lux 
95A° 
95 B° 
96^° 

, kop-
100,— 

8,25 
6,50 

70,— 
65,— 
25,— 
25,— 
20,— 
10,— 
20,— 
75,— 

5,75 
5,50 
5,— 

Series voor 1940 
gemidd. leverbaar in 
luxe kwaliteit tegen 
100% NVPH cat 1967 
(• of °) 

Portzegels 
4° 
8° 
9° 
10° 
11° 
12° 
25» 
27° 
28» 

13,50 
1,25 
1 , — 
0,75 

11,75 
15,— 
15'— 
50,— 

Curacao/Ned. 
68/70* 
75A** 
95° 
97° 
126/37* 
168/77** 
195° 
206/08° 
211/33* 
234/38° 
Lp 1/3° 
Lp. 18/25° 
op brief 
Lp. 26/40»* 
Lp. 26/40° 
Lp. 45/52*» 
Sur iname 
69/103* 
118/26* 
127/29° 
137/39» 
137/39° 
141/44» 
146/49° 
151/56* 

A n t . 
55,— 

1,50 
8,25 

14,50 
55,— 
10,— 

4,75 
8,75 

190,— 
30,— 
125— 

175,— 
110,— 
80,— 
30,— 

150,— 
32,75 
7,50 

27,50 
30,— 
32,50 
30,— 
27,50 

151/56° 
167/78° lux 
179/82° 
183/86° 
190/93° 
206/09*» 
214/19° 
220/43» 
243° lux 
249/73*» 
280/83*» 
280/83* 
284° 
295/97*» 
309/11»/° 
340/44° 
Lp 20/22»» 
Lp 24/26»» 
ld. boekblok»» 
Lp. 27/28**/° 
P. 36/46* 
P. 36/46° 

I r ian Barat 
26 wrd.*» 
riau 33/41»» 

22,50 
47,50 
15,— 
10,— 
10,50 
6,75 

20,— 
150,— 
27,50 
32,50 
70,— 
57,50 
0,30 

12,50 
45,— 
12,50 
47,50 
65,— 

275,— 
6,75 

100,— 
70,— 

12,50 
30,— 

Speciale aanbieding 
r u i m t e v a a r t 
bestel cat. A.V. Cos-
mos 1967 4,95 
of SIEGER ruimte
vaart 1967 6,— 

611/13A»» 17,50 
Lp. 56/59** 25,— 
1962 2 blokken get en 
onget. (niet vermeld 
in Yvert)*» 
635/40»* 
634/40A** 
694/97** 
729/37»* 

D.D.R. 
Bl. 11»* 
Bl. 12»* 
Bl. 15/16»* 

A n d o r r a 
165»» 
173»» 

Bulgari je 
L. 74»* 
L. 76** 
1305/09** 
1310/14** 

Costa Rica 
Bl 5»» 

40,-
12,50 
27,50 
4,75 
9,— 

3,— 
15,— 
7,50 

1,25 
1,25 

4,50 
17,50 

2,25 
4,50 

20,— 

Afghanistan 
693/94»» 
Bl 33»* 
714/18 en 
Lp. 43/46»» 
Bl. 37** 

A lban ië 
564/66»» 

6,25 
32,50 

27,50 
17,50 

3,50 

N o o r d Korea 
134/37»* 25,-
134/37A** 100,-

Cuba 
764*» 4,-

667** 
708** 
732 • • 
Lp. 65»* 
791** 

H a i t i 
284/87 en« 
1 129/31 
Bl. 8»* 
476/77 en 
L 239/40» 
493/96 en 
L. 258/60* 
Bl. 20»» 
497/98 en 
L. 261/62» 
druk 
ld zw. opdr. 

Hongar i je 
1436 in bl.»* 
1622/29*» 
1622/29A** 
1712/20* 
1807/08° 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

U.S.A. 
517** 
527** 
597** 
629** 
643** 

0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 

232/40** 
232/40A** 
241/42** 
234/49** 
243/49A** 
258/69** 
258/69A** 
272/78° 
23 

Bl. U * * 
Bl. 50A** 
Bl. 50** 
Bl. 52** 

Monalco 
Lp.80** 

78/81 
p. 1/6 

Postzegelboekjes 
Nederland 
56** 7 50 
57** 3,50 
59»» met tekst 
(werd te koop 
gevraagd tegen 
3,— in vorig 
nr. maandblad). 
BIJ ons 3.— per st. 
per 10 27,50 
58»» 1 50 
56/57** per 10 

92,50 
L, 6/7»» per 10 

32,50 

0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
0,75 

30,— 
35,— 

20,— 

9,— 
12,50 

rode op-
15,— 
27,50 

17,50 
6,75 

37,50 
6,75 
1,50 
8,— 

35,— 
20,— 
8,50 

32,50 
7,50 

37,50 
2,50 

12,50 
50,— 

7,50 
6,50 

636»» 
658** 
664/74 en 
Lp. 84** 

Paraguay 
732/36 en 
L 367/69** 
idem A* * 
Bl. 5 en 5A»» 

Sharjah 
39/45»» 
39/45A»» 
81. 4»» 

Roemenië 
L 189/98** 
L. 199/08** 
Bl. 7*» 

3,— 
3 — 

18 75 
30,— 
75,— 

7,50 
40,— 
27 50 

95.— 
22,50 
25,— 

Polen 
Bl. 1963*» 37,50 
(2x 1310en2x 1311 

Joegoslavië 
770 en 651*» 20.— 

Tsjecho-Slavié 
Bl. 22»» 
1381/87»» 
Bl 25»» 
1395/98»» 

12,50 
6,50 
4,50 
6,50 

32,50 

Rusland 
L. 67/69** 
1966** 

25,— 
22,50 

* * = postfris zonder plakker, * = ongebruikt, ° = gebruikt. Nrs. N.V.P.H. 1967 en YVERT 1967 
Voorwaarden: levering of bericht binnen 8 dagen en zolang voorraad strekt. Prijswijzigingen en vergissingen voorbehouden. Betaling binnen 8 dagen. 
Minimum-order f 10,— en boven f100,— portvr i j . 

POSTZEGELGROOTHANDEL J. G. J. v. d. KIND - GOUDA Gouwe 35-37 - Tel. (01820) 5665, b.g.g 23 36 - Giro 14300 - Bank- A.B.N 
EN ELKE POSTZEGELVRIND - KOPE BIJ VAN DER KIND" 

'^^F^^F9^^r^¥^f^9W^¥^^ 
VOOR BRANDKASTEN KAPTINO 
Beste zakenvrienden, wij zitten al weer in het najaar 1966 Sinds 1960 is de brandschade m ons land verdrievoudigd 

Menselijke onachtzaamheid speelt alt i jd een grote rol In enkele seconden kunt u van bezitter bezitloze worden 
Vooruitzien is met alti jd mogelijk Het is wel mogelijk om u tegen brand en diefstal te beschermen Denk ook aan 
uw effecten, uw waardepapieren, uw debiteurenadministratie enz Kaptino, Nederlands bekendste specialist op het 
gebied van brandkasten heeft ruim 300 kasten, dus levering direct uit voorraad 
Nieuwe brandveilige kasten f250—. 390, — , 577,50, 675,— enz Nieuwe zware gepantserde brandkasten van ƒ375,— 
tot ƒ6500,— Inbouwkluizen, 18 maten van ƒ125,— af In gebruikte pantserbrandkasten ook ruime keuze LIps, Chat-
wood. Martens enz Kasten met ingebouwde pantsersafe extra en cijfercombinatie Postzegelhandelaren en -verzame
laars WIJ hebben voor u zware LIps brandveil ige ladenkasten met 6 afsluitbare laden, slechts ƒ850,— U kunt uw 
te grote of te kleine brandkast bij Kaptino inruilen Ook m schrijf-, ' e l - , reken- en stencilmachines keuze uit meer dan 
2000 machines en voor elke beurs Nieuwe kleine schrijfmachines ƒ163, — . Remington Idool, Torpedo, Antares ƒ198, — , 
Triumph van ƒ 2 5 0 , - tot ƒ 4 7 5 , - , Erika ƒ298, met tab ƒ 3 5 8 , - , Ol ivett i ƒ 2 4 9 , - . Nieuwe Olivett i telmachines 
ƒ 2 5 9 , - El, Underwood ƒ 6 0 5 , - Gebr schrijfmachines ƒ 4 8 , - , 8 5 , - , 145, - enz Gebr telmachines ƒ 9 8 , - , 165 , - , 
ƒ 2 1 5 , - enz Stencilmachines ƒ 1 0 9 , - 1 9 2 - , 4 9 5 , - enz Dus voor 

SCHRIJF - TEL - REKENMACHINES 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, tel. 12 37 11 of 
Onze bedrijven zijn elke dag geopend 

Haarlem, Zijlweg 53, t e l 2 0018 



D E N E M A R K E N 

190/92 
193/95 
196 
197/06 

** oo 

28,50 28,50 
1,85 
5,50 

27,50 
207/13A10 — 
2U/21 1 27,50 
214/21 

222/26 
227/28 
229/34 
235/40 
241/45 
246/48 
249/52 
252A 
253 
254/59a 
260/64 
264a/d 
265/67 
267A 
268/70 
271/75 
276 
277 
278/80 
281 
282/90A 
291 

1 
12,50 
16,50 
1,50 

11 ,— 
22,50 
7,50 

10,— 
10,— 
1,50 
1 , — 
2,25 
3,25 
2 , — 
4,50 
2,50 
2 , — 
3 , — 
3,75 
0,40 
3,75 
0,80 
4 , — 
0,80 

0,60 
3 , — 
6 , — 
0,75 
3 , — 

0,75 
1,75 
0,70 
1 , — 

18,50 
0,90 
8 , — 
1,20 
1,50 
0,15 
1,50 
0,30 
2 , — 
0,60 
2,50 
1 , — 
1,20 
3 , — 
0,30 
1 , — 
0,40 
1 , — 
0,30 

292 
293 
294/96 
297 
298/300 
301/03 
304/06 
307 
308/10 
311/13 
314 

** 
0.40 
0,60 
1,50 
1,20 
1.50 
3 , — 
6 , — 
1 , — 
2,60 
2,50 
0,40 

315/31C 22,50 
332/33A 
334 
335 
336 
336a/b 
337A 
338/39 
340 
341/42 
343 
344 
345 
346 
347/49 
350 
351 
352 
353/57 

3,75 
0,35 
1 , — 
0,40 
0,25 
1 , — 
2 , — 
2 , — 
1,20 
1 , — 
0,40 
1,75 
1 , — 
1.25 
0,10 
0,60 
0,60 
2 , — 

oe 

0,30 
0,35 
1 , — 
0,60 
0,30 
2,45 
0,25 
0,35 
2 , — 
1,25 
0,10 
4,50 
3 , — 
0,10 
0,30 
0,20 
0,10 
0,70 
1 , — 
0,35 
0,25 
0,75 
0,10 
1,75 
1 , — 
0,20 
0,10 
0,10 
0,10 
0,50 

358/59 
360/61 
362/65 
366 
367/70 
371 
372/73 
374 
375/76 
377 
378/80 
381 
382 
383/84 
385 
386/88 
389/90 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398/06 
406a/10 
411 
412 
413 
414 

** 
3 , — 
0,75 
1,25 
0,60 
2,50 
0,75 

13,50 
1 , — 
4,50 
0,60 
2,50 
1 , — 
0,40 
1,75 
0,60 
1 , — 
1 , — 
0,60 
0,60 
0,90 
0,60 
0,60 
0,75 
0,30 
5,25 

25 — 
0,60 
0,10 
1,20 
0,60 

oo 

3 , — 
0,20 
0,30 
0,10 
1,75 
0,20 
1,75 
1 , — 
0,60 
0,10 
0,60 
1 , — 
0,15 
0,80 
0,25 
0,35 
0,30 
0,10 
0,10 
0,30 
0,30 
0,40 
0,40 
0,10 
1,20 
7,50 
0,20 
0,10 
0,20 
0,20 

415 
416 
417 
418/25 
426 
427 
428 
429/30 
431 
432 
433/34 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445/46 
447 
448 

•* 
0,30 
0,20 
0,35 
3,25 
0,30 
0,60 
0,40 
1 , — 
0,60 
0,30 
1 , — 
0,60 
0 3 0 
0 20 
0,15 
0,75 
0,40 
0 4 0 
1 , — 
0,60 
0,35 
1,25 
0,20 
0,40 

Lp 6/1018,50 
recourzegels 
2 
4 
5 
6a 

oo 

0,15 
0,10 
0,15 
0,65 
0,15 
0,25 
0,35 
0,35 
0,60 
0,10 
1 , — 
0,10 
0,10 
0 1 0 
0 1 0 
0,40 
0,15 
0 30 
0 90 
0,60 
0 30 
1,25 
0.10 
0.20 

15.— 

7.50 
7.50 
7.50 
9 , — 

Postzegelhandel Rob Körper 
biedt aan: 

ISRAEL (ull-tab 
Benco nrs 
15 36,— 
17 90,— 
60/62 18,50 
71 5,75 
103/111 a 39,— 
143/146 2.75 
206/207 3 25 
230a 22 — 
234a 42,75 
279/284 5,75 
luchtpost 7/8 12,25 
luchtpost 27 25,95 
blok J 15 75 
Tête Beche vellen 
187°n89'' 18,— 

294''/296"' 11,75 
F D C s 
1/6 6,— 
21/26 8,75 
34 10,50 
47 40,— 
265/267 4,25 

Nederland 
automaatboekles 
56/57 8,50 
58/59 met tekst 4.— 
Philips cover '66 2,75 

Frankrijk 
schildenien 110,— 

Alle zegels zijn postfris. Levering boven f25 . 
Volkerakstraat U, Amsterdam-Z.-10. Tel. (020) 
K 4151 

Spanje 
wapens 110,— 
toeristen 6,— 

Indonesië per com
pleet jaar volgens 
Zonnebloem cat 
1958 compleet 5,— 
1959 ., 2 — 
1960 .. 2,85 
1961 „ + 
blokken 9,75 
1962 compleet 4,— 
1963 „ 3,— 
1964 „ 5.— 
1965 „ 4,50 

— por tvr i j . 
73 57 27. Gem. giro 

Alle zegels aangeboden steeds voorradig, * * is ongebruikt, °° is gebruikt. 
Voorts vele no. voor 190, alsmede alle fosforuitgaven voorradig. Facit 1957 
f11,25; afa 1967 f 4,80. 

Postzegelhandel „Vik ing" 
H E N R I K U I P E R S 

Sumpel 27 - Den Ham (Ov.) - giro 1198862 - te l . (05495) 543 

„ G L O B U S " Netto-CatalogI 1967 è f 2 , — 
Duitsland Oostenrijk-Bosnie Zwitserland-Liechtenstein Frankrijk 
Monaco Skandinavie Benelux 

„ G L O B U S " Netto-Catalogi 1967 ä f 1 , — 
Duitsland vanaf 1945 Vaticaan Europa-Unie Ver Naties 

Verkrijgbaar bIj uw liandelaar of toezending uitsluitend na storting plus 
25 et port op postgiro 512461 

Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 hs - AMSTERDAM 9 - Telefoon 79 26 40 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C 
TELEFOON (02959) 1 62 88 

BUSSUM 
GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collect ies en partijen te koop gev raagd 

M o m e n t e e l zeer m o o i e z ich tboek jes N e d . O . G . — Du i t s l and 
enz. — Scandinavië — Eng. k o l . — Z d . A m . Sta ten enz . , enz . 

Ref: opgeven s.v.p. 

AANBIEDING NEDERLAND EN OVERZEE 
Nederland 
534-37» 1949 Kon Juliana 
550-55»* 1950 Zomer 
556-60»» 1950 Kerken 
568-72»» 1951 Kastelen 
573-77»» 1951 Kind 
578-81»» 1952 v Riebeeck 
583-87»» 1953 Bloemen 
588-91»» 1952 100 laar PTT 
592-95»» Itep (id ° 40 —) 
596-00»» 1952 Kind 
602-06»» 1953 Bloemen 
607-11»» 1953 Rode Kruis 
612-16»» 1953 Kind 
638-42»» 1954 Zomer 

enz 
Lp 12-13»» 15en25g ld 

Ned. Indie 

180,— 
15,75 
29,25 

9 , -
7,50 

10,50 
11.50 

2 50 
35.— 
7,25 

11,50 
7.50 

10,— 
10,— 

285,— 

1" Superbe onderrandst 60,— 
135-37» 1915 Rode Kruis 
149-59» Jaarbeurs Bandoenj 
280» 1941 35 cent 
287» 1941 5gld 

• • = Postfris, » = Ongebruikt 

15,— 
120,— 

80,— 
240,— 

Ned. Nieuw-Guinea 
22-24»» 

Curasao 
11 
25» 
104-20» 
230-33» 
Lp 26-40»» 
Lp 45-52»» 

Suriname 
229-43» 
257-73»» 
280-83»» 

285-94»» 
Lp 8-12» 
Lp 18» 
Lp 24-26»» 
Port 3» 

Watersnood 

1873 1 ' / , gld 
1895 2'/,/30 cent 
jubileum 1930 
Kon Juliana 1950 
Div voorstel! 
Rode Kruis 

Kon Wilhetmina 
1948 Kon Wilh 
Kankerbestrijding 
idem» 
1951 Kon Juliana 
DOX 1931 
5 gld 
Opdruk 
10 cent 

Port 36-46»» serie 1950 

° = Gebruikt 
Ook vele met genoemde nummers voorradig Aankopen 
Betaling na ontvangst en akkoordbevinding 

Postzegelhandel C. 
Oudestraat 3, Amstenrade (L ) 

DE WIT 

beneden f25.— port 

55,— 

70,— 
80,— 

225,— 
145,— 

85,— 
25,— 

115,— 
28,— 
60,— 
45,— 
2 7 , -

325,— 
535,— 

55,— 
«, -«,— 

1 extra 

Verzamelingen en partijen 
ie koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vierl inghstraat 9 - Amsterdam-Tel . 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N -

C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 

O V E R Z E E S E R IJKSDELEN, G O E D E LOSSE Z E G E L S , 

SERICS E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te groot ; er word t contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

HOBBY-HOUSE 

Wij betalen toch de 
hoogste prijs voor: 

Collectie Nederland, klein of groot. 
Gaarne zien wij uw aanbiedingen vri jbl i jvend tegemoet, hetzij schrif tel i jk, hetzij 
fonisch onder nummer 6 68 75 te Amsterdam van 10 30-17 30 uur 
Eig C Ouiri jns In- en Verkoop Postzegels 
N Z Voorburgwal 322, Amsterdam, Tel 6 68 75, b g g (02964)197 32 

tele-



N.V. VENDU NOTARISHUIS - Dir. Makelaar J. P. A. Koks 
HARINGVLIET 96 - ROTTERDAM - TELEFOON 12 24 40 

in de 

kunst- en antiekveiling 
op 27, 28 en 31 oktober 1966, is o.a. opgenomen een 

POSTZEGELVERZAMELING 
VAN NEDERLAND en O.G. 

waarbij o.a. een prachtige serie No. 13/18, Pfr. en m.pl. en vele 
andere. 
Kijkdagen: zaterdag 22, zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 

oktober a.s. van 10 tot 16 uur. 
GEBOUW HARINGVLIET 96 - ROTTERDAM 
Van de postzegels is een afzonderlijke notitie ver
krijgbaar ad ƒ0,50, vanaf 18 oktober as. bij de 
veilingdirectie. 

47e D0RDT5E P05TZEGELVEILINC 
wordt gehouden op zaterdag 19 november a.s. 
t.o.v. gerechtsdeurwaarder P. A. Walter. 

Nadere gegevens in onze veilingcatalogus, welke 
u gratis wordt toegezonden. 
Voor de 41e en volgende veilingen kan nog goed 
materiaal worden ingezonden tot volgeboekt. 
Belangrijke partijen worden desgewenst afgehaald. 
Laagste veilingkosten - Vlotte afrekening. 

D0RDT5E P05TZECELVEILINC 
Vertegenwoordiger voor Nederland van de D.B.Z. 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht. 
Telefoon (01850)4 07 33 (ook 's avonds). 

BB 50 et Koningin Wilhelmina 1940 nr. 344 
2% gid idem 1940 nr. 347 
5,10, 12'/; en 15 et idem 1940 nr. 332, 335-7 

1940 
19U 

bevrijding 1944-'46 
Koningin Juliana profiel 

2% et tralie 
Volksdienst 
25 et 
24 et 
62 et 
62 et 
80 et 
85 et 
2' / , gId 
2'/, ï ld 
5 gId 
10 gId 
37 et 
37 et 
20 et Leidse Universiteit 

nr. 356 
nr. 423-27 
nr. 439 
nr. 793 
nr. 629 
nr. 629 
nr. 632 Pakketstr. 
nr. 633 
nr. 635 
Pakketstr. 
nr. 636 
nr. 637 
nr. 624 
briefstukjes 
nr. 562 

Vrijblijvend op voorraad 

gest 
gest. 
pfr. 

gest 

gest 
gest 
gest 
pfr. 

gest 

gest. 
gest. 
gest. 

per 100 f25,— 
per stuk f 4.50 
per 100 f30 ,— 

(ongecand) 
per 100 f25,— 

BB 

per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per 100 
per stuk 
per 100 
per 1000 
per 100 

f40 ,— 
f 5 0 , _ 
f 3 , -
f40 ,— 
f 7 5 , -
f 5,— 
f 2,50 
f 7,— 
f 6 , -
f 2 5 , -
f 2 , -
f 3,— 
f 2 5 , -
f 3 5 , -

BB-

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Internationale Postzegelhandel Amsterdam - Postbus 312 

Telefoon 5 57 90 - Postgiro nr. 123689 

■BB 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 
Nederland 
No. 48 ongebr. 250,— 
No. 48 gebr. 115,— 
No. 49 ongebr. 60,— 
No. 5676 ongebr. 220,— 
No. 80 ongebr. 550,— 
No. 80 gebr. 400,— 
No. 101 ongebr. 500,— 
No. 101 gebr. 400,— 
No. 104105 ongebr. 125.— 
No. 130 ongebr. 90.— 
No. 131 ongebr. 90,— 
No. 136138 ongebr. 70,— 
No. 163165 ongebr. 85,— 
No. 518537 ongebr. 165,— 

Roltanding No. 118 ongebr. 135.— 
Roltandmg No. 32 ongebr. 900,— 
Roltanding No. 7173 ongebr. 25,— 
Vliegpost No. 1213 ongebr. 225,— 
Vliegpost No. 1213 gebr. 70,— 
Brandkast No. 17 ongebr. 235,— 
Telegraaf No. 112 ongebr. 900,— 
Postbewiis ongebr. 950,— 
Luxemburg No.259273 ongebr. 495,— 
Luxemburg blok No. 1 ongebr. 600.— 
Oostenrijk Dollfuss 

10 sh. ongebr. 600,— 
Liechtenstein No. 128 ongebr. 700,— 
Liechtenstein Vaduz Blok L 

ongebr. 1800,— 
Verzamelingen, partijen, engrosposten worden door ons gekocht tegen een 
contante betaling. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam  Posegiro 31 2696  Telefoon (020) 230998 

L I E C H T E N S T E I N 
compleet gebruikt t/m 1960 

Geen bloes. Missende Yvert nrs. 70, 209, 
224/6; 336/8, 351. Dienst 8; 28/33; 35/44. 
13 zegels zijn ongestempeld. 
Waarde volgens Yvert 1967 Frs. 13.500,—. 

Bod gevraagd onder nr Ph. 424, BoomRuygrok N.V., Haarlem 

Verkoop van 

ALBUMS 
met kleine fabrieksfoutjes. 
Zolang de voorraad strekt verkopen wij tegen sterk gereduceer
de prijzen: 
KLEMALBUMS in kunstleren band, 25 x 28y2 cm. Met 150 dikke 
bladen met ruitjes onderdruk per stuk ƒ 16,50 
KLEMALBUMS, als boven, doch met 100 normale bladen 

per stuk ƒ 10,95 
FDC-ALBUMS, met 20 plastic zakken, 13 x 181/2 cm, in mooi 
goudgestempelde band twee stuks voor ƒ 6,55 
INSTEEKBOEKEN, elk met 8 kart. bladen, totaal 192 stroken 
per boek, 24 x 32 cm twee albums voor ƒ8,95 
Stort het bedrag op giro 663323 t.n.v. Ter Horst, Kouwerplant-
soen 99, Utrecht en u ontvangt het pakket franco thuis, beplakt 
met zegels uit postzegelboekjes. 

De siuitingsdatuin voor het november-nummer is gesteld op: 

► 25 OKTOBER A.S. 

Dit nr. verschijnt op 16 NOVEIVIBER 1966 

HOBBYHOUSE 
Wij betalen toch de 
hoogste prijs voor: 

Collectie Eerste Emissie Nederland of losse 
zeldzame afstempelingen, vooral op No. 3. 
Gaarne zien wij uw aanbiedingen vrijblijvend tegemoet, hetzij schriftelijk, hetzij tele
fonisch onder nummer 6 68 75 te Amsterdam van 10.3017.30 uur 
Eig. C. Ouirijns. In en Verkoop Postzegels. 
N.Z. Voorburgwal 322, Amsterdam,. Tel. 6 68 75, b.g.g. (02964)197 32. 



KLEINE ANNONCES 
Prijs de r annonces : ƒ 0,70 p . m m . 
De ge legenhe id tot he t p l aa t sen 
van k le ine annonces bes t aa t a l leen 
voor abonnees . Adve r t en t i e s d ie
nen s teeds ui terl i jk de 26e van 
iedere maand m ons bezi t te zijn. 

A A N G E B O D E N 

Te k o o p : Verz. Europalanden, w.o. 
s t e rk Dui ts land, I ta l ië en Scand i 
navië m 10 boekjes H£l. 60000,—. S. 
& J. H a r k e m a , p / a Gage l s t r aa t 2, 
Bladel N.B., tel . (04977) 18 64. 

Weggeven van verzameling! Zend t 
ƒ 10,— (/ 50,—), u o n t v a n g t p lm. 
/ 21,— (Mis ,—) cat. w a a r d e ve r 
schi l lende Ned. Let o p ' Beste l l ing 
nr . 5 kri jgt n r . 347 voor / 2,—; 
nr . 25-Rembr. serie p.fr.z.p. voor 
f 8,— nr. 50 - I t ep z.p. voor / 18,— ! 
100 pet . kwal i te i t ! J . J . Eskes , 
Dorpsweg 40, Maar tensdi jk (U.), 
giro 214544 

Indonesië. Pa r t i cu l i e r heeft te 
koop 72-80 f e,—, 107-111 f 6,50, 119-
126 ƒ 10,75, 146-149 f 5,—, 290-299 
en 4 b lokken / 6,—, 424-433 / 3,50. 
I r i an -Ba ra t 26 w.cpl 12,—. Riau-
d ieren 23-25 f 36,—, 26-32 f 4,75, 33-
41 f 38,—. Untea l i e d r u k 19 w. cpl. 
/ 40,—. BIJ vooru i tbe t . f ranco an
ders h por to (aanget.) bes te l 
ling beneden f 15, h por to (aan
get.) NRS zonnebloem. Giro 1255021 
t.n.v F. den Har t igh , Dijk 102, 
Broek op Langedijk. 

Te koop t .e .a.b. of in ruil voor ze
gels: complete Jaargangen „Phila
telie", 1936 t / m 1965, m p r ima 
s taa t . H. A. Mer tens , Ka t . Lage -
dijk 179c, Rotterdam-20. 

Bod gevraagd op Postzegelkunde 
en Postwezen. T. van den Tooren , 
Grasweg 21, A m s t e r d a m . 

Te koop : mijn doublettenverzame-
ling, Neder land , F r a n k r i j k - F r a n s e 
Kol. w.o. veel postfr is . Br . aan 
A. van der Plas, K o r t e k a d e 78a te 
Ro t t e rdam, tel (010) 11 83 68. 

Bod gevraagd op blokje van 2 ze
gels Suriname nr . 304, w a a r v a n 1 
met plaat fout . Ui ts lu i tend b r i e v e n 
Knoops , Is H u b e r s t r a a t 56, Rot
t e rdam. 

P r a c h t verzamel ing Tsjechoslowa-
kije in S c h a u b e k a l b u m . Meest on
gebru ik t . Y v e r t w a a r d e p lm. 2800 
frs., pr . / 750,—. K. Levinga , Wald. 
P y r m o n t l a a n 10, Soest. 

Bod gevr . op NNG compl. p.fr.z.pl. 
incl Untea I en II. Tevens NNG 
El t / m EU - 2 voorl . (1956-57). Ook 
nog Untea kl. opdr . Schu r ink , Gen t 
ses t raa t 152, Scheven ingen . 

Tegen ieder aannemel i jk bod of in 
ruil voor zegels: Jaa rg . '49 t / m 
'65, ook in gedeel ten Ned. Maand
blad V. Phi la te l ie . E. J. G. K laas -
sen, Zonzeels t r . 8, Osdorp, Ams te r 
dam. 

Te koop : mooie collectie Vaticaan, 
80 pet. onges tempeld , ca ta logus
w a a r d e Yvert Frs. 6500/- M. Zwet 
sloot, De Ruy te rweg 18, Ni jverdal . 
Tel. (05486) 43 17 

Bod gevr. op plm. 30000 versch. 
lucifermerken (pr. Alle Ned.) . Te
vens genegen te ru i l en voor Ned. 
postz. Br. onde r nr . Fh . 439, aan 
Boom-Ruygrok N.V., H a a r l e m . 

Aangeboden : Nederland en overzee 
postfris zonder p lakker , vele se
ries en losse zegels. G e v r a a g d 
vri jbl i jvende b iedingen op basis ca
ta logus 1967 procentsgewijze w a a r 
na toezending specif icat ie volgt en 
definitief bod kan w o r d e n gedaan . 
Verder t .e.a.b. negen j a a r g a n g e n 
Maandblad als n ieuw 1957-1965. Br. 
onde r n r . Ph. 436, aan B o o m - R u y g 
rok N.V., Haa r l em. 

Bod gevraagd op Suriname: 112-
95x, 187-89 34x, 220-147X, 222-43X. 
223-15x1 225-25X; 226-24X 227-40X, 
233-38X; 245-lOOx w a a r o n d e r 245a-
lOx, 247-48 29 en 30 12x; Curagao 
138-40 34x, 182-84 69x; lp . 53-68 7x; 
Veldelen alles postfris Gel ieve de 
prijs pe r soort op te geven . Br . 
onde r nr . Ph. 437, aan Boom-Ruyg
rok N.V., Haa r l em. 

Verzameling Nederland, vr i jwel 
compleet , ongebr . op dr ie emis 
sies na, in Davoa lbum in k l eu r -
s t roken . Tel. (08800) 2 55 71. 

Bod gevraagd op 5000 postzegels 
ges tempeld 1' Ï cen t nr . 449. M. 
Verhuls t , Honmgerd i jk 32, Rot
t e rdam. 

Hoogste bod gevr . op F.D.C. nr. 
1 Nederland, p r a c h t e x e m p l a a r zon
de r adres , me t keu r ingsce r t . N.V. 
P.H. Tevens a a n g e b o d e n n r . 4 en 
nr . 5. Br ieven n a a r pos tbus 845, 
Den Haag. 

Te k o o p : 3 collecties in Schaubeck 
Album, de n r . 6, 7, 8, mees t Eng. 
oude ko lomen . Catw. w a a r d e Fr . 
30,-. Vrij zicht, p r ima belegging, 
hoge kor t ing . G R Ike , D a m s t e r -
diep 104, Gron ingen . 

Te k o o p : pracht collectie Nederl. 
bijna complee t ges tempeld . Catw. 
w a a r d e 4000,—. Idem mooie verz . 
ongebru ik t . Catw. 5000,—. Er kan 
'n goede kor t ing gegeven w o r d e n . 
G. R. Ike, Dams te rd i ep 104, G ro 
n ingen . 

Uniek. Te k o o p : Brief met handte
kening dr. Schweitzer; s t empel 
L a m b a r e n e , zegel dr . Schwei t ze r 
200 frs. Gabon. Br ieven o n d e r nr . 
Ph . 445 aan B o o m - R u y g r o k N V., 
Haa r l em. 

Bod gevraagd op insteekboek met 
1160 zegels; o.a. 490 Ned. O.R.; 
190 Bondsrep . , Berli jn, Zwi t se r 
land, F rankr i jk , Engeland , 180 USA. 
Veel hoge w a a r d e n . Yver t ca. 
675,- Fr . Br ieven aan P. Glasber 
gen. Walr . van Hal ls t r . 15, Le iden . 

Te koop van pa r t i cu l i e r : Va t i caan 
ongebr . me t Ie p l akke r , 26-38, 39, 
40-43, 80-85, 95-101, Exp. 1-2. P e r 
serie ä 45 pet. Yver t '67. Alles in 
één koop voor f 850,—. Tel. (070) 
98 44 37. 

P a r t biedt zijn verz . Ned. en O.G. 
te koop aan . Ongebr : cat . w a a r 
de / 7850,—. G e b r u i k t ; cat . w. 
/ 2350,— (In 2 a lbums) . Alsmede 
F.D.C.'s cat .w. f 800,—. Tota le cat . 
w. f 11.000. L u x e kwal i te i t . Zeer 
veel hoge n u m . t and ingen , enz. 
Vaste prijs f 8500,—. In l ich t ingen-
Tel. (02955) 47 17. 

aangeboden: FDC's Ned , O. Geb. 
en vele a n d e r e Eur . l a n d e n (nwe. 
uitgiften) Pos t fnsse zegels van 
alle Eu r l anden (nieuwtjes) . Ver
koop en detai l en engros . Koers -
lijst op aanv raag . Belt u eens m e t 
of schrijft u eens a a n : G. van 
Tienhoven jr . , de Morgens tond 8, 
Amste lveen . Tel. (02964) 1 53 54 

Laat uw jaargangen „Philatelie" 
tot een boek inbinden in een 
b lauwe band , m e t goud opdruk . 
De prijs IS inclusief por tokos ten 
f 6,50, bij vooru i tbe ta l ing , op gi ro 
396723, t en n a m e van A. Overslui-
zen, L a m b e r t u s s t r a a t 39c, Rot te r -
dam-16, aan welk ad res de in te 
b inden j a a r g a n g e n k u n n e n worden 
opgezonden. B i n n e n 9 dagen heeft 
u he t boek k e u r i g ingebonden 
w e e r in u w bezit . 

Rondzending-materiaal Polen 100 
versch . p laa t jes / 2,— versch . cpl. 
ser ies Yv. f i . 60,- voor / 10,—. 
N. Renning , Oos ter laan 17, Heem
s tede . 

Gouden munten uit Serooskerke 
k u n n e n wij u m e t leveren, m a a r 
wel een we ie ldca t a logus over oude 
en an t i eke m u n t e n , met afbeel
d ingen en prijzen Uniek en on
mi sbaa r voor m u n t e n v e r z a m e l a a i s 
Cata logus 1 Yeoman Coins of the 
World, da ta 1850 tot heden / 16,25 
^ 75 ct. por to , ca ta logus 2 da ta 
1750-1850 aans lu i t end op Yeoman 1 
f 25,—, p lus f 1,25 por to . S tor ten 
op giro 583814. Vraagt in l icht ing 
over onze geheel n i euwe m u n t e n -
ve rzame la lbums . I m p o r t h a n d e l P . 
Wi ldenberg , Spoor s t r aa t 4, Voor
burg , Tel. (070) 83 40 27. 

Noorwegen-verzameling, geb ru ik t 
t. 1964, ove rwegend mooi ges tem
peld op enke le n r s . na. compleet . 
Yver t £r. 2500,- ru im, voor f 850,-. 
Dorsch, Bee thovens inge l 31, Rot
t e r d a m (13), te l . 185559. 

Ter ru i l ing Ned. R.-stroken. Ik 
v raag ook R.-str . te koop. K. N 
Nieuwland , E ins te ins t raa t 14c 
Amersfoor t 

Bod gevr . op n u m m e r 3 Neder
land. Ongebru ik t , zonder gom, 
n a u w e r anden zonder het zegel
beeld te r a k e n . G. Heuving , 18 
Nor thv i ew Ave. Scarborough , Ont. 
Canada . 

F.D.C, te koop van N.O.G. Ook 
oude re e x e m p l a r e n . Br ieven onder 
nr . Ph . 456, aan Boom-Ruygrok 
N.V., H a a r l e m . 

Aangeboden Ned. u i t de N.V.P.H.-
cat . de pgs. 174 en 175 cpl . (11 en
kele zegels, 13 paren , 5 b lokken) 
pfr.z.pl, voor f 41,85; 5 postzegel
boekjes (nrs . 56, 57, 58, 59 met 
PTT- t eks t , 59 zonder tekst) voor 
/ 15,95; geen po r tokos t en ; vooru i t 
be ta l ing op giro 152448 van M. J 
Swar t , Eers te He lmer s s t r aa t 188-11, 
Amsterdam-13. 

Te koop tegen elk a a n n e m . bod: 
Ie. Du i t s l and (AM-zone) Michel 
nr . 100 II , ve r t ikaa l tweezijdig on-
get. h o e k r a n d s t u k m. 11 m m m a r g e 
en bovenve l r and , postfris z.pl. 2e. 
ve rzamel ing Danzig en Memel , ge-
s temp. , opgezet en Borekb laden , 
cat . w a a r d e resp . Yver t 1967 frs. 
1242,- en frs. 976,-. Br. aan K. P . v. 
Eijsden, Het Kle ine Loo 281, Den 
Haag. 

Nederland 1949 (536) 5 gld. gebr . 
2 gld., 10 gld. gebr (537) 4 gld., 
1953 (636) 5 gld. gebr . 50 ct., 10 gld. 
gebr . (637) 1,75 gld. Luch tpos t 15 
en 25 gld. gebr . per p a a r 85 gld. 
Nw. Guinea complee t m e t Untea , 
alles postfr is 240 gld 1950 1-21, 
postfr is 80 gld. Por tzegels , voorlo
pers , 17 s tuks op brief, pr . op aan 
vraag . Beta l ing p. postwissel . Po r t 
e x t r a Mevr A. Mebus van Houdt , 
N.Z. Voorburgwal 151-1, Ams te r 
dam. 

Vanaf 1961 series en fdc van Ned. 
en O.G. voor 70 pet . NVPH Vat i -
kaan 70 pet . Ph i l ex ook fdc. Br . 
Pos tbus 26, B r u n s s u m (L.). 

Portugal bloH 14, gest . f 10,—. W, 
Moeyes, D i e m e r k a d e 81, Diemen . 

Hongar i je : du izend ve r sch i l l ende 
compl . ser ies ook vóór 1945, 5 da
gen op zicht . S t eeds te koop ge 
v raagd Hongar i je 1871. Oostenri jk 
1850/67. Tevens te koop of in rui l 
Spanje Yve r tno . 43-48-54 gebr . in 
b lokken to t 40 zegels . G. Szegedi . 
P r B e r n h a r d k a d e 26a, R o t t e r d a m . 
Tel. 227109. 

Ruim mUn dubbele zegels en blok
ken van Rus land , Hongar i je , P o 
len, Roemenie , Ts jechoslowaki je , 
alles postfr is . Ta lens , M u r k s t r . 87, 
L e e u w a r d e n . 

Bod gevraagd op k w a n t u m 825 4 
822d en 822 I 825 g geb ru ik t , vol
gens cat . N.V.P H. Br i even o n d e r 
no. Ph. 491. aan B o o m - R u y g r o k 
N.V., H a a r l e m 

Te koop mijn v e r z a m e l i n g d o u 
b le t ten Duitsland 1872-1945 en en ige 
oud-Dui t se S ta t en , in 2 grote in -
s t e e k b o e k e n m e t z w a r t papier . Ca
ta loguspri js vo lgens Michel 1966 
13530 Mark . Br i even o n d e r no. P h . 
492, aan B o o m - R u y g r o k N.V., 
Haar l em. 

G E V R A A G D 

Postzegels te koop gevraagd , ook 
m a s s a w a a r a a n b i e d i n g e n aan L. L. 
J . August i jn , J a f f a d w a r s s t r a a t 38, 
Rot terdam-16. 

Te koop g e v r a a g d asn Yver t en 
Tel l ier ca ta logus 1965 tegen bil
lijke prijs. D. v a n Rule r , E m m a 
weg 5, Vreeswi jk . 

Contac t gezocht m e t spec iaa l -ver 
zame laa r U.S.A. R. F. Overboek, 
Mar jo le in laan 12, B a r e n d r e c h t , tel . 
(01806) 3584. 

Gevraagd ; postzegels Zwitserland, 
Frankrijk en Oostenrijk, na '45. J. 
E. M. Garssen , Eng laan 3, B la r i -
cum. 

V e r z a m e l a a r v r a a g t te koop i n t e r 
ner ing I, g eb ru ik t , m e t s t empe l s 
Zeist . Goede t and ing . Gen. f 50,— 
te be ta len . A. Fresco , Pas too r swa
r ande 40a, Den Haag. 

Pa r t . zoekt te koop Ned. F.D.C. 
E2 t / m 13 en E15 t / m 34. Br i even 
o n d e r nr . Ph . 469 aan Boom-
Ruygrok N.V., H a a r l e m . 

Gevr . Va t icaan Lp. 20-21 ongebr . 
Ned. 29-45-48-80 al les gebr. . Ned. 
Indie 1-2-30-98-289 alles gebr . Aan
bied. C. P . de Graaff, K o o r n w a a r d 
10, Ro t t e rdam-8 . 

Te ruil g e v r a a g d alle schilderij-
zegels van Frankrijk, ges tempe ld 
en onges t empe ld . Ik geef voor 20 
f rank f 10,— aan Ned. & O.G. r e 
tour . Nog vele a n d e r e nr . van 
F rank r i j k en a n d e r e l anden gest. 
en onges t . nodig . Bij de e e r s t k o 
m e n d e ru i l ing zend ik u 'n m a n c o -
lijst toe. B. V. Har l ingen . F .K.D.-
str . 118, V laa rd ingen . 

HOBBY-HOUSE 
Wij betalen toch de 
hoogste prijs voor: 

Europese landen, zoals Zwitserland, België, 
Vaticaan, Liechtenstein, Oostenrijk, Frankrijk, Italië. 
Gaarne zien wij uw aanbiedingen vrijblijvend tegemoet, hetzij schriftelijk, hetzij tele
fonisch onder nummer 6 68 75 te Amsterdam van 10,30-17 30 uur 
Eig. C Quirijns In- en Verkoop Postzegels 
N.Z. Voorburgwal 322, Amsterdam, Tel 6 68 75, b g g (02964) 1 97 32 



Postzegelver. ,,IJmuiden" vraagt 
voor haar rondzenddienst boekjes 
Ned. en O.R. en West-Europa. Af
rekening augustus 1967. Inzenden 
aan J. Hin, Kennemerlaan 160, 
IJmuiden. 
Te koop gevr. Alle soorten fiscale 
zegels, nehalve omzetbelastingze
gels. S. Woldring, Kon. Wilhelmi
nalaan 63, Utrecht. 

Marinierszegel. Ontwerper van 
deze zegel vr.: blokjes-van-vier 
m, plaatnummers 1, 2 en 7. Even
tueel volledige vellen met deze pi. 
nummers. Aanbiedingen met prijs 
aan Titus Leeser, ,,Twee Sparren", 
Ommen (Ov.). 

Zend mU gave koperen en zilve
ren munten geh. wereld van vóór 
1933 en u ontvangt een redelijke 
ruilwaarde aan prima postz. (geen 
doubletten) W.-Europa terug op 
basis Yvert 1967. H. J. Huizinga, 
Rijksweg 65, Delfzijl. 

Gevr. FDC's Sterrengebergte, gew. 
brieven verzonden aan en door de 
expeditie Sterrengebergte '59 Ned. 
Nw.-Guinea. F. Hugenholtz, Olym-
piaplein 166, Amsterdam. 

Ned. Indië, nr. 180 NVPH (oranje), 
dun gestempeld. Prijsopgave en 
hoeveelheden; K. N. Nieuwland, 
Einstelnstr. 14c, Amersfoort. 

Serie van de Olympische Spelen '64 
van het land Ajman en Dubai. J. 
V. d. Burght, V. Heurnstraat 39, 
Den Bosch. 

Gevraagd: F.D.C.'s Indonesia: 39; 
96-100; 117; 118 (num, zonnebloem-
cat.). Ongebruikt veldeel of blok 
Ned. Indië luchtpost nr. 18. J. Hint-
zen, Here. Seghersl. 74, Vlissingen 
tel. (01184) 3048. 

Michel Duitsland nr. 662 (7 nov. 
1958) op FDC. Aanb.: postbus 1373, 
Amsterdam-C. 

Gevr.: F.D.Cs en gelopen enve
loppen van en naar de Sterren
gebergte-expeditie Ned. N.G. 1959 
voor mijn studieverzameling. F. 
Hugenholtz, Olympiaplein 166, 
Amsterdam-Z. 

Verzamelaar zoekt te koop: F.D.C, 
van Suriname E 1 t /m E 9 en lucht
post '54 ei> van de Ned. Antillen 
F.D.C. E 1,~ 3 en 4. A. Kalmann, 
Biss. Lindanusstraat 17, Venlo. 

Een vertrouwd adres voor al uw 
bundels en massawaar is: A. v. d. 
Heijden, Hengelolaan 1196, Den 
Haag-14. Tel. 67 08 75. 

Verzamel Engeland op plaat en 
plaatletter. Heeft u hier iets van 
aan te bieden? Gaarne ziehtzending 
met prijs. A. P. v. Ooyen, Vondel
straat 75, Den Haag. 

Te koop gevraagd: verzameling 
Ned. en O.G. of losse series of ze
gels. P. Berkelaan, Doelenstr. 114, 
Delft. 

D I V E R S E N 

i'erzamelt u V.N. en/of V.E.?7 
Ja'? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 

J. g. millaard, beëdigd filatelis-
tisch makelaar-expert: keuringen, 
taxaties, inl. gr. verkrijgb., hove
niersweg 18, tiel, tel. (03440) 38 79. 

BUITENLAND 

Voor alle gelegenheidszegels van 
Nederland naar uw keuze geef ik 
dezelfde cataloguswaarde in ge
legenheidszegels van Duitsland, 
Frankrijk en Italië naar mijn 
keuze. Kurt Hofmann, Herman 
Lönsstrasse 3, 6451 Dornigheim. 

Tegen inzending van 'n biljet van 
ƒ 2,50 zend ik u één serie van vier 
waarden van de Duitse sprookjes
zegels 1966, ongebruikt, gefran
keerd met de waarde 30 + 15 Pf. 
Theo Borgmann, 449 Papenburg, 
Hauptkanal 85, Duitse Bondsrepu
bliek. 

DE 
voor 

2 6 e 

KOPIJ 
advertenties dient uiterlijk 

V A N ELKE M A A N D 
in ons bezit te zijn 

Wij bieden aan: 
Verzamelingen en partijen van de hele wereld voor gevorderde 
en beginnende verzamelaars. 
Losse betere zegels en series van: 

Nederland: 
nr. 80* ƒ550.— Verder-
nr. 101* ƒ550,— België, Duitsland, Zwitserland, 
nr. 149/165* ƒ200,— Vaticaan. 
nr. 7* Telegraaf . ƒ250,— 

Prijslijst vrijblijvend op aanvraag. 
Tevens inkoop van verzamelingen en partijen. 

Limburgse Postzegelcentrale 
Postbus 153 Roermond 

Postzegelhandel ,/t RAEDTHUYS" biedt 
Nsderland 
104* 
136/38° 
163/65* 
191 •♦ 
203/07* 
212/19* 
238/39* 
244/47* 
257/60* 
267/68* 
356a/d** 
518/37* 

Ned.indi« 
135/37* 
172/75* 
176/79* 

Aanbied 
l i teit . Bij 

80,— 
80,— 

135,— 
13,50 
23,50 
55,— 
«2,50 
55,— 
42,50 
12,50 
15,50 

260,— 

15,75 
20,50 
12,25 

182/85* 
221/25* 
230/34* 
239/40* 
290/92* 
293/97* 
LP 14/6* 

Curasao 
121/37* 
200/05** 
234/38** 
239/43** 
248/52** 
LP 26/40* 
LP41/a** 
LP 45/52** 
LP 53/58° 

15,75 
13,25 
8,25 
4,15 

13,50 
18,— 
42,50 

52,50 
11,50 
26,50 
20,50 
21,50 
92,50 
42,50 
28,— 
40,— 

Suriname 
116/17** 25.— 
130/36* 15,— 
141/a* 30,— 
146/49* 24,50 
151/56* 26,50 
280/83° 45,— 
312/15° 21,50 
321/22° 8,25 
Port33/5** 11,25 
Port 36/46** 110,— 

Zwitserland 
405/17** 550,— 

Zwitserland Bloes 
1 * 975,— 
3** 22,50 

ng vrijbli jvend zolang voorraad strekt. Uitsluitend 1e kwa

zegels met plakker, 1e plakker, of 
voorraad Duitsland ad 
welkom. 
sluitend 
aanbevol 

1/3 Michel Israël, ad 
ledere zendin? met recht 
na ontvangst Ook voor 
en. Koop vertrouwd bi j : 

HOBBYHOUSE 

plakker gehad. Verder in 
. 2/3 Benco; mancoliisten 

van retournerine. en betaling uit

inkopen 

Wij betalen toch de 
hoogste prijs voor : 

houden wij ons beleefd 

Engros Ned« 
Gaarne zien wij u 
fonisch onder num 
Eig. C. Quiri jns. In 
N.Z. Voorburgwal 

4* * 75,— 
4° 65,— 
5** 495,— 
6° 2 5 0 , 
6 op brief mee 

spec. stpl. 275,— 
7* 130,— 
8° 95,— 
10 op front met 

F.D.C. 110,— 
11* 195,— 
13** 75,— 
14* 290,— 
15** 110,— 
15» 120,— 
16** 30,— 
17** 40,— 

aan: 
19** 

Liechtensteir 
78/81* 
90/93* 
108/10* 
111/13* 
114/16* 
159/60** 
161/66* 
172** 
199/212** 
222* 
232/40* 
250** 
251/62* 
263/65** 

18** 15,— 

Postzegelhandel „ 
J. D. Muis 

17,50 266/67»* 150,— 
271** 45,— 

1 272** 290,— 
70,— 277/80** 42.50 
27,50 281/83* 80,— 
95,— 284/87** 45,— 

375,— 288/90** 30,— 
75,— 294/5** 110,— 
32,50 LP 7/8* 295,— 
52,50 LP 9/13* 85,— 

285,— LP 14* 55,— 
32,50 LP 15/6* 130,— 
65,— LP 17/23* 22,50 
55,— ** betekent postfris 
37,50 * betekent met 
77,50 plakker 
27,50 ° betekent gebruikt 

't RAEDTHUYS" 
B. H. Bakker 

Gevestigd: Raadhuisstraat i^, AmsterdamC. 

Tel. 22 09 01 

sriand. 
w aanbiedingen vri jbl i jvend tegemoet. 

Postgiro 1253287 

hetzij schrifteli jk, hetzij tele

mer 6 68 75 te Amsterdam van 10.3017.30 uur. ■ 
en Verkoop Postzegels. 1 

322, Amsterdam, Tel. 6 68 75, b.g.g. (02964) 1 97 32. ■ 
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Uittreksel van de 540 kavels van de veiling NEDERLAND. 
Rijk geïllustreerde katalogus, kleurreproducties, 40 fotoplaten + 1 specimen 
„Balasse Magazine" : 2 GULDEN. 

DE GROTE 
internationale 

organisatie 
de veilingen 

WILLY 
BALASSE 
zal op 
15-20-21-22 oktober 
volgend materiaal bij 
opbod verkopen 

3 beroemde 
verzamelingen 
A) A. Slawsbr (USA) 

B) J. M. Wodon (België) 

C) De selectie 
van een 
goed kenner 
(Gr Br i t ) 

Dit wonderbaar geheel 
zal o a nog bevatten 

België en Belgisch-
Congo 
Nederland (540 kavels) 
Groot-Brittannië 
en kolonies 
(Johore kaap en 
Zanzibar) 
Zweden 
(2 drukfouten Tretio) 

Verscheidene landen 
waaronder 

Spanje 
Frankrijk en 
Kolonies 
Monaco - Saar 
Luxemburg, 
Zwitserland, enz. 

WILLY BALASSE Winkel, Tentoonstellingsruimte en veilingszalen. 

45-45A, Zuidstraat, BRUSSEL 1 (Tel. 13.29.51 -13.29.52). 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING N.V. 
Rokin 58, Amsterdam-C, Telefoon (020) 23 02 61 en 24 23 80. 

1(51(1100 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE 
VEILINGEN 

VEILING van 19 t/m 22 oktober 1966 (3 000 kavels) 

19 oktober 1966: NEDERLAND en O.R. (zeer belangrijk) 

20 en 
21 oktober 1966: 

EUROPA EN OVERZEE (o.a. Zeer belangrijk: WEST
EUROPA en FRANSE KOLONIËN) 

Zaterdag, 22 okt. 1966 Honderden waardevolle collecties, landenrestanten, en-
(zeer importante g r o s p o s t e n e t c . 

restantendag] 

EERSTVOLGENDE VEILING: 
Voor deze veiling, die begin januari a.s. gehouden wordt en waarvoor reeds veel 
materiaal in bewerking is, kan nog tot 15 november a.s. materiaal worden toe
gevoegd. Grote objecten gaarne spoedigst, met het oog op tijdige behandeling, 
uitkaveling en samenstelling van de veilingcatalogus 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend! 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Nederland 
344 
345 
346/49 
356/73 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
508/12 
513/17 
518/37 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
561/62 
563/57 

1.50 
1,40 

100,— 
32,— 
3,— 
0,32 
1,25 
1,25 
4,50 
1,25 

19,— 
1,60 
1,50 
2,20 
1,40 
4,— 

250,— 
180,— 

3.45 
1,20 
4,75 

11,50 
20,— 

1,— 
6,25 

568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 
643 
644/45 
646/50 
651 
652/56 
657 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
685/89 
690/91 

7,25 
5,50 
7.60 
0.35 
8.— 
1.40 

24.— 
5.— 
8.— 
4.75 
6.50 
7.— 
0,35 
0,75 
3,75 
0,25 
3,80 
0,30 
4,— 
4,25 
9,— 
3,60 
8,50 
2,70 
3,60 
0,65 

692/96 
697/98 
699/03 
704/08 
710/11 
712/16 
717/18 
719/23 
724/25 
726/27 
728/32 
733/34 
735/39 
740/41 
742/43 
744/48 
749/53 
756/60 
763/67 
771/73 
776/80 
820 
853 
boekjes 

Lp. 12/1 

3,20 
1.15 
3,80 
3.60 
0.40 
2,50 
0,50 
5,25 
1,30 
0,50 
2,50 
1,20 
3,60 
1,— 
1.25 
3,60 
2,80 
1.90 
2.10 
1.80 
2,— 
1,25 
7,— 

56/57 
5,50 

3 225,— 

Alleen postfris zonder plakker, met genoemde soorten koop ik even
eens ook gebruikt mits met rondstempels. Contante betaling. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 - Halfweg (N.H.) - Tel. (020) 19 41 87 

DE BESTE GELDBELEGGING! 

f m i t s . . . . 
•4 verzameld in een 

„ -FÄLZLÖS -ALBUM 
hei nieuwe postfrisch tnschuifsysteem 

Verteqenwoordiqer 
voor 
Nederland 

RENNIE 
HAAGSMA'S 
Postzegelhandel 
Leeuwenstraat 2a 
HILVERSUM 

Uitvoerige documen 
wordt u op aanvraag 
gaarne toegezonden 
tatie met bladmonster 

Levering desgewenst 
via uw postzegel-
of boekhandelaar 

Bestel nu 
ONZE RESTANTPARTIJEN, 

waarin zich zegels der gehele wereld, ook Nederland en 
Overzee, bevinden, korte en complete series, postfris en 
gestempeld, vellen en brokken etc , teveel om op te 
noemen, zeer hoge cataloguswaarde 
KLEINE PARTIJ f 20 ,— GROTE PARTIJ f 50,— 

ATTENTIE: 
Zeer fraaie collecties kwaliteitszegels van Nederland en 
Overzee, postfris en gestempeld, ook complete series en 
zeldzame exemplaren, tegen ± 45 % cataloguswaarde 
PER COLLECTIE SLECHTS f 75,— 
Vraagt onze wereldpri js l i jst 

OPTIMUS DUIVENDRECHT 
Postgiro 1299096 

<OFFSETDRUK BOOM RUYGROK NV HAARLEM > 


