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Yvert-nrs. 

A L B A N I Ë 
507/10 3,75 

BELGIË 
179/81 2,25 
466/70 3,— 
827/31 40,— 
1022/23 0,60 
Luchtpost 
26/27 18,— 
Bloc 
29 17,— 

BULGARIJE 
224/30 70,— 
231/37 150,— 
252/57 120,— 
258/263 90,— 
335/39 9,— 
395/99 1,35 
477 1,25 
539/43 3,75 
571/74 2,— 
617E/H 4,75 
650/53 4,25 
799/802 5,25 
867/72 3,75 
887/888 2,— 
890 1,75 
930/31 3,25 
932 1,50 
934/36 1,25 
947/51 6,25 
959 1,50 
960 2,50 
975/80 1,90 
987/88 5,50 
1006 2,— 
1006A 5,— 
1016/17 1,50 
1024/1029 2,75 
1030/35 15,— 
1036 0,90 

EGEO 
31/35 
Luchtpost 
30/33 6,-

21 ,— 

F I N L A N D 
200/02 8,50 
282/86 2,25 
311 0,50 
322 0,75 
382/83 1,90 
388/89 2,40 
395 1,60 
440 1,60 
453 1,35 
469/70 2,40 

D U I T S L A N D 
530/31 1 ,— 
543/544 1,50 
559/61 6,— 
565/72 15,— 
579 1,10 
608/11 3,25 
612 14,— 
627/29 6,— 
637 6,75 
639 10,— 
640/51 8,75 
670 6,75 
671 1,85 
697/702 3,— 
703 1,25 
704 1,10 
727 1 , — 
738 1,25 
739 0,50 
742 0,25 
775 0,30 
777/78 0,30 
805/10 0,85 
817/18 0,25 
821 0,25 
822/23 0,25 
Bloes 
4/5 20,— 
6 1,50 
7 1 0 , -

Casa Filatelica Cosse 
RECONQUISTA 284 BUENOS AIRES ARGENTINIË 

Aanbieding f Sport 
Bizone 
74/75 10,— 
Bundespost 
107 0,40 
163 0,20 
205/08 1,10 
Berlijn 
74/76 15,— 

Oost-Duitsland 
3/4 2,— 
32/33 2,— 
50/51 2,— 
59 0,30 
73 0,20 
106/08 1 , — 
198/99 0,30 
246/47 0,25 
254/57 1,35 
267/68 0,40 
360/62 1.10 
421/25 3.— 
462/465 3,75 
495/96 1,75 
501/03 2,25 

FRANKRIJK 
183/86 12,— 
334 2,40 
345/47 2,60 
396 2,70 
740 0,15 
787 0,25 
960/65 12,50 
1072/75 4,— 
1161/64 2,40 

G R I E K E N L A N D 
446/49 7,— 
452/61, 
Ltp 40/49 94,— 
Occ. Albanië 
26/45 72,— 

H O N G A R I J E 
371/78 30,— 
462/66 9,— 
538/41 2,— 
946/47 1,40 
971/75 5,— 
idem onget. 25,— 
1046/49 2,75 
1097/1101 3,50 
Idem onget. 17,— 
1202/09 7,— 
1257/63 5,— 
1353/59 4,50 
1379/89 6,50 
Luchtpost 
45/47 1,25 
48/51 1 , — 
53/56 1 , — 
95 1,90 
106/10 5,— 
idem onget. 25,— 
130/31 4,— 
idem onget. 20,— 
148/52 9,— 
idem onget. 36,— 
159a 6,75 
173/80 7,— 
idem onget. 30,— 
181/88 9,— 
idem onget. 36,— 

ITALIË 
321/24 2,50 
339/43 32,50 
607 1,20 
622 0,90 
635 3,50 
644 0,70 
680 0,40 
720/23 5,50 
788/92 2,70 
812/20 6,50 
Luchtpost 
64/67 15,— 

L E T L A N D 
Luchtpost 
16/20 35,-

L I T A U E N 
362/65 15,— 
365A/D 15,— 
370/72 10,— 
Luchtpost 
90/92 4,50 
94 120,— 

M O N A C O 
195/99 
319/23 
386/391, 
Ltp 51/54 

9,— 
3,60 

39,— 

OOSTENRIJK 
426/29 
477/80 
648/52 
674 
696 
809 
814 
869 
876 
910/11 

P O L E N 
364 
390A/B 
422/25 
481 
514 
515/17 
619 
640 
654/57 
733/35 
747/48 
751/55 
756/58 
759/60 
800/01 
821/22 
827/32 
idem onget. 
845/46 
852/54 
855/56 
857/60 
871/77 
882/84 
888/89 
890/92 
900/01 
935/36 
952/55 
1031/38 
idem onget. 
1085/88 

180,— 
45,— 

6,50 
0.15 
0,60 
6.50 
1,20 
0,55 
0.55 
1 . — 

5,— 
9,— 
6,— 
1,80 
0,90 
2,40 
0,60 
0,60 
4,80 
6 , -
2,50 
5,— 
3,— 
3,— 
1,50 
1,50 
6,50 

13,— 
1,50 
1,75 
1,50 
4,— 
7,50 
2,75 
1,75 
2,50 
2,— 
1 , — 
1,50 
3,50 
9,— 
1,50 

Luchtpost 
9A/B 

R O E M E N I Ë 
422/26 
440/45 
476A/F 
481/85 
505/07 
515/22 
525/29 
737/38 
843/53 
916/20 
idem onget. 
999/1001 
1072/75 
1114/16 
1128/32 
1135/39 
1146/48 
1150 
1258/60 
1276/79 
1297/98 
1380/81 
1473/77 
1509/10 

3,75 
20,— 
12,50 
12,50 

5,— 
6,75 
6,25 
0,85 

15,— 
1,75 
1,75 
1,25 

12.— 
2,25 
4,— 
5,— 
2,50 
0,75 
2,— 
4,50 
2,— 
6,— 
6,75 
0,90 

1511/14 
1536/38 
1570 
1571 
1615 
1636 
1710/14 
1720/25 
Luchtpost 
36/37 
45 
51/52 

R U S L A N D 
555/64 
628/31 
632/34 
651/57 
676/84 
690/97 
773/77 
1043 
1190/91 
1224/27 
1264/66 
1281/85 
1368/75 
1396/1400 
1576/79 
1829/42 
1895/97 
1938 
1943/47 
1948/53 
2056/57 
2145/46 
2197/2200 
Luchtpost 
66 A/E 

5,— 
2,75 
2,— 
1,50 
1,20 
1,70 

11.50 
6,25 

1,50 
1,40 

26,— 

200.— 
7 50 
6.— 

10,— 
19,— 
35.— 
12.50 

1,25 
1,50 
2,75 
2.— 
7,50 

10.— 
11 .— 

8,25 
11.50 

2,— 
0,75 
3,50 
4,25 
1,75 
1,50 
2,75 

10,— 

SAARGEBIED 
253/54 1 5 , -
301/02 6,50 
339 0,50 
353/54 1 , — 
419 0,30 

S A N M A R I N O 
460/65, 
Ltp. 116 8,— 
48»/98, 
Ltp. 121/24 6,50 
Luchtpost 
106 2,25 

SLOWAKIJE 
108/11 4,50 

TSJECHO-
SLOWAKIJE 
203/05 100,— 
209/12 80,— 
277/80 20,— 
333/34 0,60 
340/42 0,75 
460/66 2,75 
523/25 4,50 
584/87 3,25 
657/60 3,75 
706 0,30 
727/29 5,— 
765/67 5,— 
790/91 3,— 
828 0,65 
900/04 4,75 
919 0,50 
942/46 6,75 
1001/06 6,— 
1059/61 2,— 
1066/67 2,50 
1086/88 1,50 
1089/91 5,— 

TRIEST A 
105 0,75 
111/13 9,— 
119 1 , — 
134 0,75 
146 0,30 
157 0,60 
196 0,40 

TRIEST B 
49/54 
78/81 

TURKIJE 
943/46 
1241 /43 
1443 
1562/66 
Bloc 
11 
Luchtpost 
35/36 

7,25 
4,— 

2,— 
6,— 
0,60 
1,80 

2,— 

3,— 

BOLIV IA 
297, Ltp 101 
319/25, 
Ltp 127/33 
Bloes 
11/14 
idem onget. 

BRAZILIË 
484 
499 
501 /02 
514 
574 
594 
596 
605 
610 
618 
624 
629 
633 
647 
Luchtpost 
64/65 
75 

JOEGOSLAVIË 
225/30 20.— 
237/38 0.50 
255/60 21 .— 
322/25 4,50 
326/29 6,— 
349/52 3,75 
463/65 1,50 
466/68 1,50 
502/04 5,50 
515/16 2,— 
549/53 8,75 
706/13 16,50 
725/28 3,75 
801/08 8,75 
810/17 8,— 
Luchtpost 
42/44 15,— 
45/46 15,— 

ZWITSERLAND 
263/66 1,80 
392/94 1,70 
449/52 2,40 
497/501 5,— 
507/11 5,50 

A R G E N T I N I Ë 
607/09, 
Ltp 63/64 0,80 
Luchtpost 
33 0,50 

4,50 

7,— 

10,— 
12,— 

0,40 
1,20 
1,40 
0,50 
0,60 
0,40 
0,20 
0,25 
0,20 
0,40 
0,30 
0,40 
0,40 
0,30 

4,— 
0,40 

C O L O M B I A 
274/89 1.250,— 
301/03 36,— 
403A, 403Aa 16,— 
488/89 0,80 
546, Ltp 304 0,50 
Luchtpost 
256/57 2,— 
296/97 0,40 

COSTA RICA 
133/35 18,— 
idem onget. 18,— 
Luchtpost 
136/38 8,75 
143/45 9,— 
283/88 9,50 
301/10 18,— 
311/12 1,20 

D O M I N I C A 
300/02 
444/48 
452/56 
457/61 
462/66 
469/73 
504/08 
510/14 
515/17 
525/29 
542/46 
Luchtpost 
101/03 
105/07 
108/10 
111/13 
114/16 
129/31 
134/36 
137 
138/40 
146/48 
Bloes 
3/4 
idem onget 
5/6 
idem onget 
16/17 
idem onget. 
23/24 

95,— 
1,75 
3,75 
2,25 
2,50 
2,— 
1,75 
2,50 
1.50 
2,50 
1,60 

3,— 
5,50 
2,75 
6,— 
2,75 
3.50 
4.— 
1 , — 
3,75 
3,75 

30,— 
30,— 
50,— 
50,— 
6,— 
6,— 

12,— 

G U A T E M A L A 
367/71 7,50 
Luchtpost 
160/64 45,— 
173/78 45,— 
189/97 60,— 

H A I T I 
379/81 0,70 
420/22 3,25 
430 5,50 
447/50 2,75 
451/52 3,75 
Luchtpost 
124/27 14,— 
173/75 10,— 
184/86 27,— 
203/05 7,50 
206/07 4,50 
Bloe 
14 32,50 

N I C A R A G U A 
678/81 8,50 
735/47 18,75 
748/48A 2,— 
797/801 2,50 
Luchtpost 
267/79 45,— 
348/57 6,— 
Bloes 
21 9,— 
37/49 87,50 
50/62 225,— 
84/85 10,— 

6,— 
P A N A M A 
277/81 
333/35, 
Ltp 210/12 8,— 
337/38, 
Ltp. 220/23 8,— 
Luchtpost 
36/40 20,— 
Bloes 
1 22,50 
8 15,— 

PERU 
Luchtpost 
71/74 
116/19 
Bloes 
1 
2 

65,-
20,-

90,-
27,-

S A L V A D O R 
491/95 110,-
496/500 110,-

Alles ongebruikt 

Luchtpost 
31/35 
36/40 
48 

U R U G U A Y 
281/83 
371/73 
602/03 
646/47 

165,— 
180,— 

4 , -

30,— 
22,50 
1,25 
0,40 

V E N E Z U E L A 
589/93 
Luchtpost 
186/94 
368/71 
675/79 
Bloc 
3 

5,— 

50,— 
5.50 
5,— 

15.— 

AUSTRALIË 
75/76, Ltp 4 
163 
189 
215/16 
231/34 
267 

C A N A D A 
283 
286 
292/95 

C O L . ITAL 
46/50 
Luchtpost 
31/37 

FIDZJI 
133/314 

7,— 
0,40 
0,40 
7,50 
4,— 
0,30 

0,40 
0,40 
1,50 

40,— 

50,— 

1,50 

I R A N 
791/95 
865/66 
885 
894 
940 
958/59 
961/62 

JAMAICA 
158/59 

18,— 
4,50 
4,50 
2,— 
2,40 
2,40 
1,50 

1,50 

N I E U W -
Z E E L A N D 
236 
241/42 
256/57 
258/59 
262/63 
283/84 
301/02 
313/14 
323/24 
341/42 
368/69 
Bloc 
1/2 

3,— 
5,50 
6,— 
3,25 
2,25 
0,40 
0,35 
0,60 
1 , — 
0,60 
0,40 

8,75 

P H I L I P P I N E N 
244/46 
351/52 
420/22 
425/26 
477/78 
479/80 
506/07 
512/15 
Luchtpost 
55/57 
61/62 
Bloc 
4 

9,— 
2,50 
7,— 
2,— 
1,75 
4,— 
0,50 
2,— 

9,— 
3,— 

15,— 

SIAM 
146/51 150,— 
152/57 150,— 
165/71 150,— 
319/22 2,50 

Gedurende 15 laar kochten wij H O N D E R D E N V E R Z A M E L I N G E N en namen wi | diverse H A N D E L A R E N - S T O C K S over. 
In maandeliikse aanbiedingen willen wi | u laten zien, dat voor interessante prijzen vrijwel alles leverbaar is. 
Onverschillig of u E U R O P A of OVERZEE verzamelt, of u voor f 20,— of voor f 10.000,— wil t besteden 

M A N C O L I J S T E N van ^ \ l b a n i e to t ^ ululand worden met zorg behandeld* 
Bestellingen te richten aan ons correspondentieadres: Mevr. A. E. Gosse-Beek, Groest 88, Hilversum - Giro 676339. Tel. (02950) 10994. 
Voor een snelle afwikkeling van uw mancolijst, kunt u deze eventueel rechtstreeks PER LUCHTPOST aan ons zenden. Betalingen uitsluitend via Hilversum. Bestellingen 
boven f 20,— portvr i ] . Leveringstijd ± 3 weken, in volgorde van bestelling. 
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SUPERIEUR M I X T U R E ! ! 
Wat mooi ! Wat 'n ri jke inhoud! Elke doos bestaat ui t 1 k i |o onafgeweekte en 
onuitgezochte BUITENLANDSE postzegels. Alles is afkomstig van missie
instellingen, regeringsinstanties (postverzegelde ki lopakketten!), enz. enz. 
W i j mengden alles door elkaar met inbegrip van schitterende parti jen kantoor-
en bankpost! Elke doos bevat ± 5000 onuitgezochte zegels! 

Ze gaan weg voor slechts f 2 4 / 5 0 per ki lopakket (plus 85 et 
portokosten) 

Een proefpakket van J/̂  ki lo voor slechts f li^SO (plus 70 et portokosten) 

AVONTUUR!! 

J4 kilo C A N A D A ! Juist ontvangen, zéér modern goed 
met plaatjeszegels. Slechts 

% kilo IERLAND! Zeldzaam m o o i . . . . Zeer veel groot
formaat herinneringszegels, kleine voorraad. Slechts 

% kilo ENGELAND, enorm aantal, met grootformaat 
herinneringszegels! 

% kilo FRANKRIJK (onafgeweekt met vele 
herinneringszegels) 

% ki lo HONGARIJE, poststroken! Mooi ! 
YJ kilo modern INDIA, juist ontvangen! Ongesorteerd 

en onafgeweekt! 
% kilo modern NOORWEGEN, onafgeweekt, véél 

gedenkzegels! 
% kilo POLEN! Zeldzaam mooi , bijna allemaal bijzon

dere grootformaatzegels, veel hoge waarden! 
% kilo SPANJE, modern goed, voor de hand afgewogen 
1 kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) 

% kilo U.S.A. met veel grootformaat gedenkzegels 
% ki lo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt 

f 12,50 

f 12.50 

f 12.50 

f 12,50 
f 12,50 

f 12,50 

f 12,50 

f 18,95 
f 12,50 
f 18,95 
f 12,50 
f 12,50 

M i s s i e - k l l o p a k k e t t e n N e d e r l a n d , ± 5000 onafgeweekte en 
ongesorteerde zegels; zolang de voorraad strekt. S L E C H T S 
Porto ext ra : rembours f 1,10; vooruitbetaling f 0,85. f 9,95 

/ , K I L O B U I T E N L A N D S E Z E G E L S , w e l a fgeweek t , m a a r 
o n g e s o r t e e r d ! Enorm veel landen, alles door elkaar!!! 12.500 
exemplaren (twaalf-en-een-half-duizend)! Alles word t voor de 
hand afgewogen. 

Zolang de voorraad strekt en alleen bij vooruitbetal ing of rem-
bourszendlng, slechts f 37,50 franco. 
Enkele 1/1-kilopakketten zijn beschikbaar voor f 7 5 , — . Franco! 
( ± 25.000 ex.). 

DUIZEND!! 
1000 verschillende BELGIË, d i t is werkel i jk iets ge

weldigs! Bijna een land compleet en toch maar 
voor slechts 

1000 verschillende CHINA, Iets enorms! Gaan weg voor 
slechts 

1000 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GE
BIEDEN, zolang de voorraad het toelaat, voor 
slechts 

1000 verschillende DUITSLAND, zeldzaam mooi. 
'n Koopje voor maar 

1000 verschillende HONGARIJE, ru im de helft aan 
grootformaat plaatjeszegels, sport, bloemen, 
dieren enz. Slechts 

1000 verschillende Tsjechoslowakije, iets aparts, bijna 
wéér een land compleet! Veel, héél veel groot
formaatzegels ! Slechts 

f 7 8 , -

f 19,95 

f 2 5 , -

f 23,75 

f 5 8 , -

ƒ 6 8 , — 

MAMMOETPARTUEN ! ! 
Enige weken geleden kochten wi j van een collega de 
gehele handelsvoorraad. U gaat weer prof i teren! Wi j 
verdeelden alles over een aantal dozen, welke de deur 
uitgaan voor een fragment der werkel i jke waarde. Elke 
parti j bestaat uit minstens iOQ t o t 500 waardevolle zegels. 
Bijna allemaal grootformaat, sportseries, bloemenseries. 
Olympiade, auto's op postzegels, dieren, luchtpost, 
vissen, muziekzegels, EUROPA-MOTIEF, vruchten op 
postzegels, veel postfris, etc. etc. Bijna alle zegels zijn 
verschillend, slechts een enkel zegel komt well icht twee
maal voor. Ook deze keer hebben wi j geprobeerd om de 
Yvert-waarde van enkele partijen te berekenen. Niet te 
doen! Enorm en enorm hoog! Wat u betalen moet? 

Welnu, ze gaan weg voor de weggeefprijs van slechts 

f 1 2 * 9 5 f i ^ n ' o per mammoetparti j . 

Elke doos zi t BOORDEVOL A V O N T U U R ! 

Zolang de voorraad strekt verkopen wi j 100 VERSCHIL
LENDE RUIMTEVAARTZEGELS in luxekwali teit , inclu
sief de zo schaarse Roemeense „ t r i p t i eken" , voorslechts 

Idem 50 verschillende Ruimtevaart, eveneens bijzonder 
mooi , en met vele zéér schaarse exemplaren voorslechts 

f 18,95 
franco! 

f 6.95 
franco! 

GOUDDELVERSDOZEN!! 
Schitterend goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN tegen een fragment der werkel i jke waarde. 
U vindt o.a. NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid, NEDERLANDS-INDIË, INDONESIË, NIEUW-GUINEA, NED.-ANTIL-
LEN, CURASAO en SURINAME. 
Wi j garanderen'. Elke doos bevat minstens 650 to t 700 verschillende zegels. Elke parti j heeft minstens een cataloguswaarde van f 110,—. 
De winkelwaarde zou terecht f 8 8 , — moeten bedragen, maar u betaalt slechts f36,95 -f- 50 et portokosten. 

HEEFT U 'N POSTZEGELMANIE ? DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 

Postzegel-engroshandel A F H A A L A D R E S S E N : 

H. FIORANI 
voor Amsterdam en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. 
Tel. 59428. 
Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel . 362348. 
(alléén bij vooruitbetal ing of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag 
(Post Abbenes). Tel . (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

WIJ nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze inkoopli jst. 

P O S T O R D E R A D R E S : 



INKOOP VAN 
I e en 2e emissie Nederland. 
Proeven, brieven, etc. 
Tevens afstempeling vóór ± 1900. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
„ P H I L A T O " 

G. WENTZEL - SMEDENSTRAAT 126 
DEVENTER 

Telefoon (06700) 1 78 67 — Giro 91 78 09 

DE NIEUWTJES VAN 1963 
ANTI -HONGER - WERELDP. VER. - RODE KRUIS - EUROPA 
kunt u nog steeds bij ons bestellen. F.D.C. Ant i -Honger (Kur

haus) f 1.75 

Vraag tevens onïe pri js l i jst : 

RUIMTEVAART 

Nu het nieuwe seizoen, weer is begonnen, hebben wij onze voorraad ook aangevuld 
en hebben vele EUROPA-landen vrijwel compleet voorradig, zoals: 

N E D E R L A N D en O . G . , BELGIË, D U I T S L A N D , FRANKRIJK, E N G E L A N D , 
GIBRALTAR, M A L T A , L U X E M B U R G , O O S T E N R I J K , P O R T U G A L , 
Z W I T S E R L A N D , Ouditaliaanse Staten, Oudduitse Staten, evenals ISRAËL 
en U.S.A. 

Stuur ons uw mancolijst en wij mal<en vrijblijvende zichtzending. 
De nieuwe oplagen 1964 van diverse catalogi zijn direct uit voorraad leverbaar, te 
weten: 
Yvert & Tellier, Michel Europa f 20,50 
deel 1 , Frankrijk en Kol. f 4,15 Michel Duitsland f 5,15 

f 16,10 Zumstein Europa f21,50 
f20,75 Zumstein Zwitserland f 1 , — 
f 4 1 , — Zumstein Zwitserland Spec, f 1 1 , — (15 okt.) 

Spec. cat. Ned. & O.G. N.V.P.H. (20 sept.) f 3.—. 
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Het alleroudste 
In de ban van „het alleroudste" heeft de 

alom bekende filatelist W. B. Brocx uit Soest-
dijk in het toernooi op de 51ste Filatelistendag 
op zaterdag 11 mei 1963 in Breda nog eens 
een gooi gewaagd naar de Bondswisselbeker. 
En met succes. De indruk van zijn lezing was 
zo overweldigend dat het gebruikelijke applaus 
aanzwol tot een ovatie, waaraan verscheidene 
toehoorders staande deelnamen. Dat was een 
alleszins verdiende huidebetuiging. Niet alleen 
aan het knappe werkstuk en de weergaloze 
voordracht, maar evernzeer aan de vitale per
soonlijkheid van deze aartsfilatelist. 

De heer Brocx kwam in Breda voor de vierde maal in het bezit van de 
begeerde beker. Hij is al houder van de tweede Bondsbeker, na drie op
eenvolgende overwinningen in de jaren 1955, 1956 en 1957. 

Wij prijzen ons gelukkig dat deze veteraan in de postzegelkunde het 
ons mogelijk heeft gemaakt zijn nieuwste lezing met de bijbehorende 
illustraties voor alle lezers van het Maandblad toegankelijk te maken. Wij 
veroorloven ons bij wijze van voorproefje één citaat dat de man en zijn 
voordracht tekent, waarna wij hem op de bladzijden 340 en 341 zelf het 
woord laten: 

— „Dames en heren; ik heb een grote tuin, die ik elk jaar persoonlijk 
als moestuin bewerk, en bij slecht weer loop ik in die tuin op klompen, 
en als ik nu die klompen aan had, dan zou ik uitroepen: „nu breekt mijn 
klomp" —. 
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4. De gewone of kamperforeermachme heeft tot principe de 
perforator, een aantal op en neer gaande pennen, die door 
het papier worden gedrukt. 
Er bestaat geen technisch verschil tussen „kam" en 
„lijn", waarop Robert reeds in 1915 wees! 81). De fila-
telistische „kam" zouden we technisch kunnen omschrij
ven als kam met zijstukken. De filateljstische bena
mingen „kam" en „lijn" zijn ontleend aan het gaatjes
patroon van een enkele slag in een vel papier evenals het 
begrip „gewijzigde kam" (zie verder). Technisch beke
ken is het juist de pennenplaat met een enkele rij pennen, 
die het meeste weg heeft van een kam, dech die filatelis-
tisch gezien, een „lijn"-perforatie als resultaat geeft! 

De keuze „kam" of „lijn" wordt bepaald door de eisen 
van de praktijk: de frequentie van een bepaald formaat en 
de hoedanigheid van het papier; kortom de technische om
standigheden. 

Een „lijn", mits van voldoende lengte, is universeel bruik
baar, maar voor een vel van 200 zegels zijn 21 plus 11 sla
gen nodig, hetgeen langzamer werkt dan de 21 of 11 slagen 
van een „kam" die hetzelfde eindresultaat geven. 

bovenploof 

geleidploof 

onder ploot 
ofvoergot 

Doorsnede perforeerplaten 
De gekidplaat bereikt het papier het eerst, daarna zakt de 

bovenplaat en ponsen de pennen hun gaatjes 

Afbeelding ontleend »en „Hoe worden postzegeft gemaakt?". Uitgave Joh. 
Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V., Haarlem. 1952. Tweede ge
wijzigde druk. 

De Haarlemse postwaardenproduktie in d 
door J. Dekker 

Een „kam" is echter gebonden aan één vast formaat. 
Men schafte deze pas aan, wanneer de zekerheid bestond dat 
gedurende geruime tijd een voldoende aantal zegels van dat 
formaat gedrukt zouden worden. Hoe de beweging tot stand 
komt is voor het principe niet belangrijk. We kennen: 
A. Handbeweging met hefboom als een snij apparaat. 
B. Voetbeweging met pedaal en contragewicht. 
C. Handbeweging, stoommachine of motor met wiel en 

exentriek of kruk. 
De perforeermachine „lijn 14" en de oude Munt-machine 

waren van het type B, terwijl de door Enschedé in 1867 
en in 1884 aangekochte machines van het type C waren, 
die beide met de hand in beweging gebracht werden. 
5. Het perforeerapparaat is voor ons verzamelaars het be

langrijkste onderdeel. Het kan vrij gemakkelijk uit de 
perforeermachine genomen en door een ander vervan
gen worden. 82). Wij mogen daarom NOOIT zonder meer 
stellen, dat er voor iedere perforatie, die wij vinden, ook 
een aparte perforeerMACHINE is geweest, WEL echter 
een apart perforeer APPARAAT. 83). 

Uit de technische definitie van het perforeerapparaat 
volgt, dat de onderdelen daarvan niet aan een bepaald ga
tenpatroon of vaste maat gebonden zijn. ledere figuur van 
„lijn" tot „vel" is mogelijk en de maat is min of meer toe
vallig. Zelfs kan in principe met een kamperforeermachine 
streepjesperforatie of „ongekleurde doorsteek" worden aan
gebracht. 

Het is soms erg moeilijk, zelfs aan de hand van comple
te vellen, met zekerheid te zeggen welk machinetype voor 
de perforatie gebruikt werd. 

Het perforeerapparaat bestaat uit drie onderdelen: (af
beelding). 
A. de pennenplaat met bovenplaat, juk (porte aiguiles); 
B. de brug met geleideplaat, binnenplaat of bedding (guide), 

vaak één geheel; 
C. de grond-, onder-, perforeer-, contra- of steekplaat 

(plaque, matrice, bed plate). 
Deze drie essentiële onderdelen vinden we reeds terug bij 

de gewone perforator. 
Bij eenvoudige machines is de brug met geleideplaat op 

enige afstand vast boven de grondplaat gemonteerd. Maar 
als men hoge eisen aan het perforaat stelt, gebruikt men 
een machine met beweegbare brug 

De te perforeren vellen worden, vaak enige tegelijk, juist 
aangelegd ten opzichte van het perforeerapparaat, tussen 
de onderdelen B en C doorgeschoven. Eerst komt de brug 

naar beneden en drukt het vel of de vellen vast op de grond
plaat. Daarna worden de pennen door het papier gedrukt 
en gaan weer naar boven, gevolgd door de brug. Het vel 
of de vellen worden doorgeschoven en alles lis weer gereed 
voor de volgende slag. 

De drie onderdelen vormen een drieëenheid. De gaten in 
de geleide- en de grondplaat moeten precies overeenko
men met het pennenpatroon. Door de op en neer gaande 
beweging der pennen, die altijd — ook in de hoogste stand 
— in de geleideplaat steken, slijten de gaten uit, het meest 
in de grondplaat, die daardoor het eerst aan vervanging 
toe is. De kwaliteit van het perforaat is een aanwijzing 
voor de mate van slijtage van de grondplaat. Worden de 
gaten hiervan te ruim, dan worden de randjes van de ga
ten in het papier minder scherp en blijven de uitgestanste 
rondjes in de gaten hangen. 

Nu is het ook duidelijk, dat de pennen niet conisch kun
nen zijn, zoals soms wel gedacht wordt, daar dan de stans-
werking onmogelijk zou zijn en er slechts een ruwe, onre
gelmatige, perforatie zou ontstaan, die meer weg heeft van 
een „doorsteek" of wel „pinperforatie". (Vergelijk een 
naaimachine!) 

Een voorbeeld van die slijtage is de Haarlemse druk van 
de tweede emissie en de hierbij afgebeelde 22*/2 cent Koning. 
Het wordt dan tijd de onderplaat te vernieuwen. 

Men kan het euvel ook verhelpen door alle gaten gro
ter te boren en dikkere pennen te monteren. Dit is in 1875 
gedaan met de toen in gebruik zijnde kammen. 

Een derde methode is het opkloppen van de platen en het 
afsliji>en van de pennen. Dit heeft tot gevolg, dat de randen 
van de gaten iets naar binnen komen en de gaten weer nau
wer worden, doch ook onregelmatiger, hetgeen de kwaliteit 
van het perforaat niet bevordert. Dit is toegepast bij de 
„kam" 13% van de emissie 1867. 
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Gew^zigde kam 
De grootte van het verwerkbare papier wordt bepaald 

door de werkbreedte der perloreermachine, die tevens de 
lengte van de perforeerkam begrenst. Nu bestaan er stan
daardmaten voor „lijn"perloreermachines van 40, 50 cm 
enzovoort, maar men kan deze „lijn" op eenvoudige wijze 
inkorten door pennen uit de penhenplaat te nemen. Een 
voorbeeld hiervan is de ƒ 2,50 Koning Curagao tweede op
lage van 1882*) waarbij de randen niet zijn doorgeperforeerd, 
zoals bij de eerste oplage wel het gfeval is. We zouden dit een 
„gewijzigde lijn" kimnen noemen, beter nog „ingekorte lijn". 
Theoretisch is het, mits de wer^cbreedte van de machine 
dit toelaat, ook mogelijk, een „lijn" te verlengen door het 
bijmaken van gaten en het plaatsen van de corresponde
rende pennen. Dit is hoogstwaarschijnlijk gebeurd in 1872 
bij de „Ujn 14" kleine gaten. 

Duidelijke voorbeelden van een „gewijzigde kam" zijn de 
TBC-zegels van 1906 (afbeelding) en de rolzegels van 1924-
1933 (afbeelding). In het eerste geval, zijn vijf van de elf 
zij stukken om de ander uitgenomen en in het tweede geval 

legentiende eeuw 
© 

slechts enkele pennen, waarbij men zich soms heeft ver
gist. Ook de huidige plakzegels vertonen een „versterkings
perforatie" (afbeelding) waarvan enige varianten bestaan. 

Hier wil ik er op wijzen, dat feitelijk de zogenaamde 
„korte lijnen" — 13% kleine en grote gaten alsmede 13% 
grote gaten — gebruikt voor de horizontale perforatie van 
respectievelijk de emissies 1867 en 1872 Nederland en 1870 
Indië in combinatie met de lijn 14 kleine gaten, de plakze
gels. van 1883 en de laatste voor enkele waarden van Indië 

*) Zie afbeelding in het Junlnummer bladzijde 220. 

1870 beiden te zamen met de lijn 14 grote gaten, eveneens 
„gewijzigde kammen" zijn, duidelijkheidshalve „gestripte 
kammen" te noemen. In het geval van de plakzegels, ge
drukt in vellen van 10 x 10 zegels en ongeveer 24 cm breed, 
heeft men de „gewijzigde kam" IZV* grote gaten nog verder 
moeten wijzigen door het bijmaken van ongeveer 20 gaten 
en het plaatsen van de overeenkomstige pennen om de ver
eiste breedte te kunnen perforeren! 

Nu wil het ongeluk echter, dat we de term „gewijzigde 
kam" al kennen! Hiermede wordt echter geheel iets anders 
bedoeld! 

Tot 1913 gebruikt Enschedé uitsluitend „kammen" (in
clusief de 12V! : 12 voor de plakzegels en de Ruyter) pas
send op de korte zijden van de vellen, die geen enkel gat 
in de zij randen van de vellen slaan. Het enige verschil bui
ten de perforatiemaat bestaat in het doorperforeren van 
de bovenvelrand dan wel van de ondervelrand. 

Gatsonides noemt deze „Normaal-boven" respectieve
lijk „Normaal-onder" of afgekort Nb. en No. De machi
nes met deze kammen moeten 21 slagen maken om een 
vel van 200 zegels te perforeren. In 1913 schaft Enschedé 
een nieuwe Engelse machine 84) aan met een „kam", die 
op de lange zijde van het vel past en dus een dergelijk vel 
met slechts elf slagen perforeert. Gatsonides noemt deze 
„gewijzigd" met de toevoeging links of rechts (afgekort 
Gl. en Gr.) al naar gelang de zij rand van het vel, die doorge
perforeerd wordt. 

Hier heeft een geheel NIEUWE kam de benaming GE
WIJZIGD gekregen, omdat het gaatjespatroon in de vellen 
anders is! Dit is wederom een voorbeeld van de wenselijk
heid van een systematische nomenclatuur, die rekening 
houdt met de TECHNISCHE kant van het geval! 

Ik zou naar analogie van de vroegere „lange-" en 
„korte lijn" willen spreken van „lange-" en „korte kam" 
(respectievelijk passend op de lange of de korte zijde van 
het vel), want dan kan er ook geen verwarring ontstaan 
met zegels in liggend formaat. De term „gewijzigde kam" 
in de oude betekenis is niet zo wijd verbreid als „lijn" en 
„kam", zodat ik deze wijziging wel zou willen doorvoeren! 
We moeten er niettemin toch altijd aan blijven denken, dat 
er tussen de technische en filatelistische benamingen ver
schil blijft bestaan en derhalve bedacht zijn op de begrips
verwarring die hieruit kan ontstaan. 

Doel 
Allereerst moeten we bedenken, dat het reconstrueren 

van de gang van zaken, al is deze pas een eeuw geleden, 
maar tot op zekere hoogte mogelijk is. Er blijven altijd vra
gen en onzekerheden. We kunnen ons begeven in de goed 
vaderlandse uitlegkunde, maar dit brengt het grote ge
vaar mee van de complementaire „inlegkunde", een vrije 
weergave van het begrip „hineininterpretieren". Het resul
taat is een fraai gerestaureerd geheel, waarvan na korte 
tijd niemand meer weet wat werkelijk origineel is. 

Ons doel zij een schema van het gebruik der perforeer-
machines, waarmede kan worden verder gewerkt en dat 
aan redelijke eisen van techniek en economie voldoet. Later 
is het mogelijk aanvullende bijzonderheden te zoeken. 

Wij moeten te eerder hiertoe overgaan, daar de gegevens 
waarop het schema steunt éénzijdig zijn, dat wil zeggen ont
leend aan kopieën van uitgaande correspondentie, daar het 
inkomend gedeelte, dat op vele vragen het antwoord zou 
moeten verschaffen, jammer genoeg niet meer bestaat be
houdens een enkel fragment, dat misschien nog op te die
pen is uit de archieven van de afzender. 

De toewijzing van de kammen en de reparaties aan be
paalde machines is in enkele gevallen nog onzeker. Feite
lijk is dit voor de verzamelaar secundair, daar de begin-
en einddata van gebruik het belangrijkste zijn. Deze on
zekerheden zal ik aangeven bij de bespreking van het 
schema. 

Uitgangspunt 
Gezien het doel: het schema van de perforeermachines, 

moet het uitgangspunt wel het werk in de drukkerij zijn. 
Om enig inzicht te verkrijgen in het gebruik van de ma

chines kijken we naar de periode rond 1870. Er moeten ze
gels in drie verschillende formaten, naast elkaar gedrukt 
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worden, waarvoor te eniger tijd „kam"perforatie is ge
bruikt. Maar in het geval de passende kam nog niet of 
niet meer beschikbaar is, is men aangewezen op Ujnperfora-
tie. (Zie grafiek). 

68 69 , 70 , 71 72 , 73 , 74 • 75 , 76 , 

+ + + + -!- + + = = = = 
+ + + + + + + + + + + + i- + -+- + - + + + + + + + + + 

lij npe r fo ra t i e 14 

I 
II 
III - - - = + 

-(--(- + -f + 4- kamperforatie -
= = combinatie I3V4 X 14 
Voor de formaataanduiding I - III zie tekst. 

Hierbij valt op, dat er slechts voor twee formaten tege
lijkertijd kammen hebben bestaan. De kam voor formaat 
III (Nederland 1872) komt pas na het verdwijnen van for
maat I (Nederland 186^). Wanneer geen „kam" beschikbaar 
is neemt men de lijn 14 van eind 1870 af veelal in combi
natie met de „gestripte kam" van het formaat II (Nederland 
1869), die dan als „korte lijn" 13% voor de horizontale per
foratie wordt gebruikt. 

Om deze perioden te kunnen vastleggen beschikken we 
over de gebruiksdata; maar is het nu mogelijk deze tot 
drukdata te herleiden? Dit is niet het geval, maar we kun
nen aan de hand van de processen-verbaal wel tot de af
leveringsdata aan het magazijn komen, die reeds veel dich
ter bij de drukdata liggen. Van november 1875 af bestaan 
de administratieboeken van de Controle, waarin de afle
veringsdata van de oplagen te vinden zijn. 
Hierdoor wordt de vertraging tussen aflevering en gebruik 
als onzekere factor zo veel mogelijk uitgeschakeld. We kun
nen deze nieuwe lijst „up to date" houden door bij nieuw 
te vinden vroegere gebruiksdata de corresponderende af
leveringsdatum op te zoeken. 
De in de literatuur opgegeven „laatste data" zijn vrijwel 
uitsluitend vergelijkenderwijs bruikbaar, omdat de vertra
ging hier, door allerlei omstandigheden, nog veel groter 
kan worden. Daarom worden ze hier niet vermeld. 

Enkele opmerkingen by de tabel 
1. De portzegels van 1870 geperforeerd kam 13% kleine ga

ten. Deze perforatie is merkwaardig, vooral daar het 
restant in 1886 geperforeerd werd I2V2 : 12C in het iets 
smallere formaat III evenals enkele oplagen voor Indië 
I2V2 : 12B. Bij de bespreking van de portzegels kom ik 
hierop terug. 

2. Het onderscheid tussen de kammen 12% : 12B en C. 
Warren 85) zegt hierover: „Is de loodrechte tanding wij
der dan 12 — naar 11% lopend — dan is de zegel afkomstig 
van de 12V2 : 12C. Is de tanding juist 12 of iets nauwer, 
dan is het zegel getand I2V2 : 12B". 
De metingen van Gatsonides 86) bevestigen dit in hoofd
zaak, doch alleen tussen de vijfde en zesde verticale rij 
— dus juist in het midden van het vel — vindt men even
eens ruim 12 bij de B-kam. Dus altijd beide zijden meten 
of liever vergelijken op een lichtdruk. Stempeldata van 
vóór 1885 komen alleen voor op zegels van de B-kam. 
Denk extra aan de mogelijkheid van stempelfouten! 

3. Indië 1870 geperforeerd 13% x 14 grote gaten. 
Mijn conclusie 87) — op theoretische gronden — dat 
deze perforatie 13% x 14 zou moeten zijn, blijkt onjuist. 
De vondst van Gatsonides 72) wordt bevestigd door ver
gelijking op een lichtdruk van de kam 13V2 : 13%, grote 
gaten. Hierop kunnen we de horizontale perforatie van 
de Indische zegels terugvinden door kleine onregelmatig
heden in de plaatsing van de pennen. 
Deze lichtdrukken geven zelfs de mogelijkheid de ver
ticale rij in het vel te bepalen bij losse zegels. Dit is 
van het grootste belang bij het keuren van zegels en 
het platen of de controle daarvan. Zo kan men zelfs plaat
reparaties op het' spoor komen, als het moederblok een
maal bekend is. 

(Wordt vervolgd) 
•') N T P 1915 p . 36 
") GSW 3 91910 Redac t ione le noot , ve r t a l i ng zie N T P 1910 p 139/40 
«») Reus NMP 1950 p . 264 
") N T P 1915 p . 65 (Warren) 
») N T P 1912 p . 56/7 
") N T P 1917 p . 36 
•') NMP 1982 p. 21Ï 

Tabel der perforaties met oudste stempeldata 
en daarby behorende afleveringsdata 

Kamperforaties 
Formaat I Nederland 1864, 1867 en Indië 1868. 

A. 10V2:1Ü% Proefvel Pols 2.64 3) 
Emissie 1867 . 4. 4.69 4) 31.10.68 pv 

B. 12V2:12A Emissie 1864 proeven 4. 3.64 3) 
Ca 13'/2:13V2 grote gaten, regelmatig 5. 8.68 4) 4. 7.68 pv 

kleine gaten, 
onregelmatig 

Formaat II Nederland 1869 
Da 13%:13% kleine gaten 

ag gestript, als „korte 
lijn" met La 

b grote gaten 
bg gestript, als „korte 

lijn" met Lb, 
plakzegels 

16. 1.70 8) 21.12.69 pv 

12. 8.69 9) 2. 8.69 va 

21. 2.71 4) 20. 1.71 va 
28. 4.75 1) 3. 4.75 pv 

13. 4.83 7) 1. 3.83 10) 

Formaat III Ned. Indië 1870, Nederland 1872 en de rest 
Ea 12V2:12B 

b 
F 131/2:13% 
g 

G 12V2:12C 
Hal2%:12y2 

b 

kleine gaten 
grote gaten 
grote gaten 
gestript, als „korte 
lijn" met Lb, 
Indië '70 
grote gaten 
kleine gaten 
grote gaten. 
meerdere machines 

5. 2.73 2). 
11. 3.75 5) 

3.77 2) 

7. 3.85 5) 
17.12.84 5) 

27. 1.88 5) 

24.12.72 pv 
27. 2.75 va 

11.76 ab 

3. 4.75 pv 
11. 2.85 ab 
25.11.84 ab 

13.12.87 ab 

Formaat IV Nederland telegramzegels. Zeshoekig. 
J 13V2 1. 1.77 

Formaat V Nederland de Ruyter 1906, plakzegels 1886 
K 12%:12 5. 4.98 7) 

Lqnperforaties 
La 14 kleine gaten. 

Zie ook Dag 1. 1.69 31.10.68 pv 
b grote gaten. Zie ook 

Dbg, Fg, en M, 
Indië '70 3. 4.75 pv 

M IIV2 grote gaten. 
Zie ook Lb en N. 27. 3.86 7) 10.93 6) 

N i l grote gaten. Zie ook M 

a b Admin i s t r a t i eboeken de r Controle t e Haar l em. 
pv Proces -ve rbaa l , A.R.A. depo t Schaa r sbe rgen . 
v a Vooraf lever ing v e r m e l d in Proces -verbaa l , Idem. 
1) A. V. d. Wiel NMP 1929 p . 129 
')-W. E. Ger r i sh , L P 1955 p . 142 
') P . C. K o r t e w e g J r b k 1954 N.V. v. P . p . 37 
') W E Gerr i sh L P 1959 p . 14,91 
•) H. J . Bernsen NMP 1961 p . 200 
") P . C. K o r t e w e g P r o e v e n b o e k p . 45 
') E. J . Enschedé , e igen cor resp . 
") W. E. Ger r i sh , eigen cor resp . 
9) A. M. A. v. d. Willigen, e igen co r r e sp . 
10) M u s e u m Enschedé , e igen cor resp . 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
OOK DIE VAN VERTALING COPYRIGHT 1963 BY J. DEKKER 

Verbeteringen 
In ,,Nieuw licht op onze oudste portzegels" in het julinum-
mer moet op bladzijde 267 het laatste woord van de vier
de alinea van onder „matrijzen" zijn (niet patrijzen). 

Aanvulling: Uit de inventaris blijkt tevens dat de originele 
stempel in koper was gegraveerd, en geen houtsnede was 
zoals van oudsher wordt gesteld. 

Op bladzijde 302 van het augustusnummer moet het onder
schrift van de afbeelding rechts boven luiden: 6V2 x 9% x 
9% X 12V2 (niet 6V2 x 12V2 x 9% x I3V2 zoals abusievelijk is 
vermeld). 
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USA 
neemt proef met 
luminescerende 
luclttpostzegels 

Ook de Verenigde Staten hebben nu hun eerste proef ge
nomen met luminescerende postzegels. De National Cash 
Register Company te Dayton (Ohio) heeft daartoe in sa
menwerking met de technische dienst van de Amerikaanse 
posterijen een elektronisch apparaat vervaardigd dat rea
geert op luchtpostzegels bedrukt met fosforinkt die voor 
het menselijk oog onzichtbaar is. 

In een uur tijd kan uit een hoeveelheid van dertigduizend 
stuks gemengde poststukken alle luchtpost opgespoord 
worden die met deze zegels is gefrankeerd. Postambtena-
ren zeggen dat zodoende een tijdwinst van een half uur 
wordt geboekt op de luchtpostdienst, terwijl bovendien 
ten minste één volledige handeling overbodig is geworden. 

Het Amerikaanse ministerie van Posterijen beschouwt 
deze elektronische toepassing als een onderdeel van een on
derneming op lange termijn ter verbetering van de tech
niek in de mechanisatie en de automatie. Het nieuwe ap
paraat is gekoppeld aan een stempelmachine. 

De postzegels waarmee de proef wordt genomen zien er 
uit als de gewone luchtpostzegels. De fosforinkt geeft on
der een speciale lamp in de sorteerinrichting van het 
nieuwe apparaat een roodachtig-oranje weerschijn. De 
„herkennSigsinkt" bevat anorganische fosfors die na nauw
gezet onderzoek onschadelijk zijn bevonden. 

Van de afdeling Public Relations van de NCR ontvingen 
wij de hierbij afgebeelde eerstedagenvelop die op 1 augus
tus 1963 werd uitgegeven met in de vlag van de machine
stempel de tekst: FIRST DA Y/OF USE/LUMINESCENT 
TAGGING (eerste dag/van gebruik/herkenning door mid
del van luminescentie), een schematische voorstelling van 
het schakelbord van de nieuwe machine met de tekst die 
vertaald aldus luidt: „Deze envelop draagt de eerste uit
gifte van de nieuwe/luchtpostzegel bedrukt met fosforinkt 
gebruikt in het NCR/Posterijen proef programma om lucht-
postverkeer te bespoedigen/door middel van automatisch 
en machinaal sorteren van post. 

Een lezer toonde ons nog een andere envelop met een 
afbeelding van de automatische stempelmachine (facer-can-
celling machine) met de tekst: LUMINESCENT TAGGED 
8 c. AIR MAIL STAMP / Stamps overprinted with / a lumi-
scent material to / test speed handling of mail / by automatic 
equipment (Luminiscerend „herkenbaar" gemaakte lucht
postzegel van 8 dollarcent. Postzegels overgedrukt met een 
luminescerende stof om spoedbehandeling te proberen van 
post door middel van automatische apparatuur. 

„COINS-DATES" 
BIJ LUXEMBURGSE 
RODE KRUISZEGELS 

Dr. L. Frenkel te Rotterdam was zo vriendelijk onze aan
dacht te vestigen op de Luxemburgse emissie van Rode 
Kruis-zegels, gedrukt door de Franse Staatsdrukkerij, Bid. 
Brune te Parijs. Zoals bij Franse emissies gebruikelijk 
vertonen de vellen de bekende „coins-datés", 2 en/of 3 
aprii 1963! Voor verzamelaars van „coins-datés" van groot 
belang. 

De vorige emissie die voor Luxemburg te Parijs werd 
gedrukt was de Europa-reeks van 1956; ook deze zou de 
„coins-datés" hebben. 

H. 

Scheepspost op het meer 
van Konstanz (Bodensee) 

Op het Meer van Konstanz (in Duitsland bekend als de 
Bodensee) varen ongeveer dertig schepen, die de veerdiens
ten voor personen, auto's en spoorwagons verzorgen. Deze 
vaartuigen behoren tot de Duitse, Oostenrijkse of Zwitserse 
Bondsspoorwegen. De schepen van deze lijndiensten heb
ben onlangs stempels gekregen die als bevestiging van het 
vervoer met een bepaald schip gelden, dus niet als vernie
tigingsstempels gebruikt kunnen worden. De stempels zijn 
door de Duitse Bondsspoorwegen (D.B.) aangemaakt en 
worden gebruikt op de post, die op de schepen wordt ge
post of afgegeven. De veerboten hebben geen scheepspost-
kantoren; de post wordt door de boordkassier tijdens of na 
de vaart afgegeven aan de posterijen, die de zegels dan 
normaal vernietigt. 

Wij laten hieronder een lijst van de tot dusver bekende 
schepen volgen met daarachter vermeld of de frankering 
in Duitse (D), Oostenrijkse (O) of Zwitserse (Z) postze
gels kan geschieden. Wie dergelijke brieven wenst te ont
vangen moet de poststukken, voorzien van frankering in 
de aangegeven landenzegels, onder omslag zenden aan: 
Bodenseeverkehrsdienst der Deutschen Bundesbahn, z.Hd. 
Herrn Lang, 775 Konstanz, Hafen. 

Op de brief die van een stempelafdruk voorzien moet 
worden, duidelijk links of rechts boven vermelden voor 
welk schip de brieven bestemd zijn. Het spreekt vanzelf, 
dat de brieven van uw eigen adres voorzien moeten zijn. 
Wanneer de brieven een stukje bedrukt papier bevatten en 
niet zijn dichtgeplakt, kan verzending als drukwerk ge
schieden. 

En nu de lijst van de schepen: 

stoomschip Stadt Bregenz 
Veerboot Schüssen 
Motorschip Austria 
Motorschip Oesterreich 
Motorschip Ravensburg 
Motorschip Augsburg 
Motorschip Deutschland 
Motorschip Kempten 
Motorschip Schienerberg 
Motorsehip Höri 
Motorschip Hegau 

D O 
D Z 
D O 
D O 
D 
D O 
D O 
D 
D O 
D 
D 

Motorschip AUgäu 
Motorschip Schwaben 
Motorschip Muenchen 
Motorschip Stuttgart 
Motorschip Gruenten 
Motorschip Stadt Ueber-

lingen 
Motorschip Reichenau 
Motorschip Karlsruhe 
Motorschip Baden 
Motorschip Malnau 

D O 
D O 
D O 
D O 
D Z 
D O 
D Z 
D O 
D O 
D 

Vergeet vooral niet de brief: 
a. te frankeren met zegels van het land dat achter het 

schip is aangegeven, 
b. in de rechter- of linkerbovenzijde de naam van het 

schip aan te geven, 
c. te adresseren, 
d. onder gefrankeerde omslag te zenden naar het hier
boven opgegeven adres te Konstanz, 
e. slechts te voorzien van postzegels van één land indien 

frankering met zegels van twee landen mogelijk is. 
Wij zijn de heer Ulrich Neumann te Nordhorn zeer erken

telijk voor deze opgave die voor vele verzamelaars van 
scheepsbrieven zeer zeker van belang is! Probeer het eens 
met een enkele brief, over het resultaat zult u beslist tevre
den zijn. H. 
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Het alleroudste op het gebied vai 
Deze Bondsdagen, ook deze Filatelistendag, en zelfs de 

huidige nationale tentoonstelling, dat alles staat in het te
ken van het feestende „Breda", dat zijn zeventigste ver
jaardag viert en we weten allen, dat „Breda" op één na 
de oudste van de Nederlandse postzegelverenigingen is en 
alleen maar wordt overtroffen door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

Ik meen dan ook rustig te kunnen beweren: Breda be
hoort tot de alleroudste. 

En van die alleroudste vereniging ben ik een van de 
alleroudste leden. Ook al weer niet de alleroudste, want er 
zijn er, die er nog meer dienstjaren op hebben zitten dan 
ik met mijn 43. 

En nu geloof ik, dat ik geïnspireerd ben geworden door 
al dat alleroudste om nog eens één keer een Bekerlezing 
te houden met als onderwerp: het alleroudste op het gebied 
van de postzegels, maar vooral op het gebied van de cou
verten, want couverten zijn 21 jaar ouder dan de postzegels. 
En daarom zal ik slechts weinig tijd besteden aan de ze
gels, maar des te meer aan de couverten. 

Wat de postzegels betreft, heb ik slechts iets recht te zet
ten. Ik heb een aanmerking te maken op wat meestal wordt 
beweerd in de filatelistische pers, niet alleen in de Neder
landse, maar ook in de buitenlandse, namelijk, dat de oud
ste zegel, die ooit van officiële zijde werd uitgegeven, zou 
zijn de one penny black van 1840. 

En nu zullen heel enkelen van u denken: „nu gaat ie be
ginnen over die obscure Produkten uit Zweden en Joego
slavië". Dat ben ik zeer zeker niet van plan. Ik blijf liever 
met beide benen op de grond staan, en ik voel me altijd 
lekker thuis in de buurt van die one penny black. 

Wat heb ik dan wel aan te merken? 
Wel, op 6 mei 1840 verschenen er in Groot-Brittannië en 

Ierland twee zegels. Niet alleen die one penny black, maar 
op dezelfde dag verscheen ook de two pence blue. Waarom 
wordt dan steeds die one penny naar voren geschoven, en 
die two pence in een hoekje gezet, om niet te zeggen, straal 
genegeerd? Is haar kleur niet mooi genoeg? Is blauw niet 
een mooiere kleur dan zwart, dat immers helemaal geen 
kleur is? Is die zegel dan misschien minderwaardig? Alles
behalve. Gaat u maar eens met een stelletje blauwtjes de 
postzegelwinkels op Strand in Londen binnen en kom met 
het voorstel de blauwtjes te ruilen tegen twee zwartjes van 
dezelfde kwaliteit. U zult niet lang met uw blauwtjes langs 
Strand lopen, en met heel veel zwartjes thuiskomen. 

Daarom moeten we ophouden met die one penny black 
te pousseren, en we moeten zeggen: de oudste officieel 
uitgegeven zegels zijn de one penny black én de two pence 
blue, die beide op 6 mei 1840 in Groot-Brittannié en Ier
land zijn verschenen. We moeten ze naast elkaar plaatsen, 
zoals op afbeelding 1 is geschied. 

340 

Wat de foto's betreft, die ik zal laten zien, die zijn niet 
gemaakt van een of ander plaatje, maar van de stukken, 
zoals die in mijn collectie voorkomen. 

In de maanden, voorafgaande aan de 6de mei 1840, was er 
in Engeland de vraag ontstaan: zullen we postzegels gaan 
uitgeven of couverten? 

De regering loste deze kwestie op de meest royale wijze 
op. Naast de postzegel van one penny black verscheen er 
een couvert van one penny black, waarvan ik u hier 
een afbeelding laat zien (afbeelding 2). 

En naast de postzegel van two penny blue verscheen 
er een couvert van de two penny blue, waarvan u hier de 
afbeelding ziet. (Afbeelding 3). 

Dat zijn de bekende, ik mag ook wel zeggen de beroemde 
Mulready-couverten, die eigenlijk eveneens op 6 mei had
den moeten verschijnen, maar in feite aan enige kantoren 
reeds van 1 mei af verkocht zijn. Mocht u zo'n Mulready-
couvert bezitten met afstempeling 1 mei 1840, dan heeft u 
pas eens een echte first-day-cover! Zo'n exemplaar werd 
twee jaar geleden bij Harmer in Londen geveild voor on
geveer ƒ 4.000,—. 

Maar de regering ging nog verder: de couverten versche
nen in twee uitvoeringen. 

Hier ziet u de couverten van de 1 d en van de 2 d in het 
model zoals wij couverten kennen. Daarin wordt een brief 
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geborgen en het couvert wordt gesloten, en hier ziet u het 
andere model van de ld en van de 2d, de zogenaamde 
vouwbrief. Dat is een enkel blaadje. Aan de ene kant be
vindt zich de Mulreadytekening; de andere kant wordt be
schreven. Dan wordt alles keurig netjes dichtgevouwen en 
gesloten met een ouwel of met een lakstempel (afbeel
ding 4). 

JK 

C 
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Op deze wijze zijn eeuwenlang de brieven verzonden. 
Maar nu moet u eens nagaan: wat een prestatie van 

Engeland. Op één uitzondering na (waarop ik zo dadelijk 
terugkom) hadden de posterijen nergens ter wereld post
waarden uitgegeven, en daar komt Engeland met zes te
gelijk: twee postzegels, twee enveloppen en twee covers. 

Die postzegels zijn de alleroudste van hun soort, maar 
die couverten zijn het niet, want al 21 jaar eerder zijn er 
couverten uitgegeven in het koninkrijk Sardinië. 

Dat koninkrijk Sardinië omvatte niet alleen dat eiland. 
Dat was vrij onbelangrijk. Veel belangrijker was dat er toe 
behoorde het westelijke ongeveer derde deel van de Po
vlakte met de hoofdstad Turijn en de belangrijke haven
plaats Genua. Maar het omvatte nog meer: het hele berg
land, zoals wij dat nu kennen tussen Frankrijk en Italië, het 
hele tegenwoordige Franse Departement HauteSavoie 
(geen wonder, want de koning van Sardinië was tevens her
tog van Savoie) benevens het graafschap Nizza. Het kwam 
dus hierop neer, dat de hele Middellandse Zeekust van 
even ten oosten van Genua tot aan het Franse havenplaats
je Antibes toe, aan Sardinië behoorde, behalve dat kleine 
minuscule vorstendommetje Monaco, dat zelfstandig was, 
ZIJ het onder protectoraat van Frankrijk. 

In dat koninkrijk Sardinië verscheen op 7 november 1818 
een decreet, dat beveelt, dat er op 1 januari daaraanvol
gend couverten zullen worden uitgegeven, en als u de be
palingen van dat decreet leest (en dat kunt u rustig lezen, 
zonder Italiaans te kennen, want een vertaling in extenso 
daarvan is te vinden in Stanley Gibbons Monthly Journal 
van 1906) ik herhaal: als u dat leest, dan staat u te kijken 
van de volledigheid van bepalingen omtrent die couverten, 
want men vergete niet: hier is geen enkel antecedent, we 
zijn gekomen aan het alleroudste. 

En dan verschijnen er op 1 januari 1819 drie vouwbrie
ven. Hier ziet u mijn couvert van 15 Centesimi (afbeelding 
5) met keur van Emilio Diena. Deze waarde was bestemd 
voor afstanden tot en met 15 Sardinische mijlen. Die Sar
dinische mijl was 2466 meter. 

Het zegelbeeld stelt voor een paardje in volle ren. Van
daar dat deze vouwbrieven de naam dragen van Cavallini 
of Cavalotti. Op de rug van het paardje zit een ja, wat 

/ ' 

eigenlijk? In een oud Duits tijdschrift las ik: „Amor". 
Nu, daar geloof ik niets van. In de Franse literatuur ben 
ik tegengekomen: een schutsengeltje, in de Engelse lite
ratuur: een geest. Maar in een artikel dat dr. Emilio Diena 
heeft geschreven voor de Royal Society spreekt hij van 
„a little boy". En hij, de grote filatelist op het gebied van 
Italië, kan het weten. Dat zal wel de juiste lezing zijn. 

Dat jongetje houdt zich met de linkerhand vast aan de 
manen van het paard, en in de rechterhand heeft hij een 
posthoorn, waarop hij blaast, en dus hebben we te maken 
met een renbode. 

"■Tf^srnr"^' '\p"'T* T;=ar'5'^3"»^' 
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Hier ziet u mijn 25 Centesimi (afbeelding 6) eveneens 
met keur Diena. Deze was bedoeld voor afstanden van 15 
tot en met 35 mijl. Het zegelbeeld is hetzelfde, maar ook 
de kleur is hetzelfde als die van de 15 Centesimi, namelijk 
blauw met een tikkeltje groen. 

(Wordt vervolgd) 
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Geve/ van hef gebouw van de Union Infernafionale des Chemins de Fer, 
rue Jean-Rey, Pariis (15de Arrondissement (Grenelle), op de linkeroever 
van de Seine t}ii het spoorwegstation Champs de Mars. (Foto ter beschikking 
gesteld door de afdeling Voorlichting van de Nederlandse Spoorwegen fe 
Utrecht). 

Het behoeft geen verwondering te wekken dat vele post
zegelverzamelaars ook belangstelling hebben voor schepen 
en spoorwegen. Immers, beide vervoermiddelen hebben 
steeds een belangrijk aandeel gehad in het postvervoer. 
In dit artikel wilden we iets laten zien over de internatio
nale samenwerking op spoorweggebied, voorzover we deze 
op postzegels en poststempels vermeld zien. Waarbij wij 
willen aanvangen met een woord van dank aan de afde
ling Voorlichting van de Nederlandse Spoorwegen die met 
grote bereidwilligheid vele spoorwegtechnische details aan 
ons openbaar maakte. 

Op 15 september 1833 werd de Liverpool & Manchester 
Railway als eerste officiële spoorverbinding geopend. Reeds 
twee jaar later volgde men op het continent het Engelse 
voorbeeld. De lijnen van Brussel naar Mechelen in België 
en van Neurenberg naar Fürth in Beieren waren de eer
ste spoorwegen op het Europese vasteland. De in 1935 uit
gegeven zegels bij het honderdjarig bestaan van deze lij
nen (België „Spoorwegen" Yvert 178/201, Duitsland 539/42) 
houden de herinnering hieraan vast. Andere landen volg
den en de eerste „internationale" lijn werd in 1840 geopend 
tussen Leipzig in Saksen en Maagdenburg in Pruisen. Dat 
waren toen nog twee zelfstandige staten! 

In 1856 werd ook Nederland in het internationale spoor
wegverkeer betrokken toen de Nederlandsche Rhijn Spoor
weg Maatschappij bij Zevenaar de Nederlands-Duitse grens 
bereikte en daar aansluiting vond op de reeds bestaande 
lijn bij Emmerik, waardoor verdere verbinding met Duits
land ontstond. 

Naarmate de spoorwegnetten van de verschillende Euro
pese landen met elkaar verbonden werden, deed zich steeds 
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Internationale 
spoorwegovereenkomsten 
gezien door een 
filatelist 
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1, 2 , 3, 4. Elfde internationale spoorwegencongres. Madrid 1930. 1. 429, 
2. 439, 3. 10 (expresse), 4. 50 (luchtpost). 

meer de behoefte gevoelen het grensoverschrijdend ver
keer van reizigers en goederen te vergemakkelijken. Hier
voor waren internationale overeenkomsten nodig. De oud
ste daarvan is wel de in 1870 gesloten overeenkomst over 
het wederzijds toelaten van rollend materieel op eikaars 
net, de „Unite Technique des Chemins de Fer" gevestigd 
te Bern. Deze overeenkomst werd in 1886 en 1907 nader 
vastgesteld. Deze U.T. bestaat nog steeds en de uitvoering 
ervan is opgedragen aan het Zwitserse federale departe
ment van posterijen en spoorwegen. 

In 1885 werd het halve-eeuwfeest van de Belgische Spoor
wegen onder meer gevierd met een wetenschappelijk con
gres te Brussel ten behoeve van de spoorwegen. Als gevolg 
van dit congres werd opgericht de A.I.C. (l'Association In
ternationale du Congres des Chemins de Fer) teneinde 
periodiek dergelijke congressen te beleggen en weten
schappelijke publikaties het licht te doen zien. Aan deze 
A.I.C. nemen zowel regeringen als spoorwegadministraties 
deel. De congressen worden om de vier jaar gehouden. 
Vele van deze congressen zijn aanleiding geweest tot het 
uitgeven van speciale postzegels. Wij noemen: 
1930 Spanje. Elfde congres, Yvert 429/41, luchtpost 50/55 

en Expresse 10. (Afbeelding 1, 2, 3, 4). 
1933 Egypte. Twaalfde congres, Yvert 146'49. (Afbeelding 

5, 6, 7, 8). 
1937 Frankrijk. Dertiende congres, Yvert 339/40. (Afbeel

ding 9, 10). 
1939 België. (Dit moet dus het veertiende congres geweest 

zijn) „Spoorwegen", Yvert 205/9. (Afbeelding 11). 
1947 Turkije. (Na onderbreking door de oorlog het vijftiende 

congres), Yvert 1057/59. (Afbeelding 12). 
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5 , 6 , 7, 8 . Twaa/fde in/ernal iona/e spoorwegencongres Egypte 1933. 5. 146, 
locomotief 7852, 6. 147, locomotief 1859, 7. 148, locomotief 1862, 8. 149, 
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9, 10. Oerliende internationale spoorwegencongres. Parijs 1937. 9. 339 , 
70. 340. 
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7 7. Veeiiiende infernaiionale spoorwegencongres. Brussel 7939. 209 (post' 
pakkef zegel). 
72. Vilftiende internationale spoorwegencongres. Turki/e 7947. 7057. 

CD 
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13. Ter gelegenheid van he* 75-/ar;g bestaan van de A /C ^885-1940^. 
België. 367, 368, 369, 370, op herinneringsyelletje met speciaa/ stempel 
Bruxelles/Brusselj27-VI^0. 
14. Achttiende internationale spoorwegencongres. München 1962. Speciaa/ 
stempel 27-6-62. 
15. UlC-congres Stockholm 1947. Speciaal stempel 11-6-1947. 
16. Veertigjarig bestaan U/C CJ923-J9Ó3;, Parijs J9Ó3. Speciaal stempel 
29-5-1963. 
17. Europees congres dienstregelingen reizigersvervoer. Kralcow (Polen) 
1948. 
18. Europees congres dienstregelingen reizigersyervoar. Wiesbaden (Duits
land, West-) 1955. 

In 1960 vierde België het 75-jarig bestaan van deze A.I.C. 
met een serie zegels, „Spoorwegen", Yvert 368/71, (afbeel
ding 13), doch er werd dat jaar geen congres gehouden. 
Dat was pas weer aan de beurt in 1962 in München, waar
bij ook geen zegels uitgegeven werden, doch wel een spe
ciaal stempel werd gebruikt (afbeelding 1 )̂. 

Tot zover de A.I.C. De samenwerking beperkte zich ech
ter niet tot deze congressen. Er waren nog allerlei over
eenkomsten. Hoewel we ze op de postzegels niet tegenko
men, noemen we als voorbeeld de R.I.V. en de R.I.C., 
letters die we op goederen- respectievelijk personenwa
gens regelmatig zien. Deze zijn de afkorting van „Regola-
mento Internationale Veicoli" voor de goederenwagens en 
„Regolamento Internationale Carozze" voor het reizigers
materieel. Deze beide unies — binnen de genoemde „Unite 
Technique" — werden in 1921 opgericht en hebben hun zetel 
te Bern. 

Behalve de genoemde, in het algemeen op een bepaald 
detail gerichte, organisaties waren er bij voorbeeld ook nog 
de Convention Internationale sur Ie Transport des Marchan-
dises par Chemins de Fer, en later de Convention Interna
tionale concernant Ie transport des voyageurs par Chemins 
de Fer. 

Belangrijker voor ons zijn echter de „algemene" als het 
ware overkoepelende overeenkomsten. De oudste was de in 
1846 in Pruisen opgerichte „Verein Deutscher Eisenbahn 
Verwaltungen", waartoe vóór de eerste wereldoorlog ook 
toetraden spoorwegadministraties uit Oostenrijk-Hongarije, 
België, Luxemburg en Nederland, Roemenie en Rus
sisch-Polen. Door de eerste wereldoorlog viel deze orga
nisatie echter enigszins uit elkaar en op de Economische 

Conferentie van Genua in 1922 sprak men zich uit voor een 
vernieuwde nauwe samenwerking op spoorweggebied ten
einde het internationale verkeer te herstellen op vooroor
logse basis. Frankrijk werd uitgenodigd de vertegenwoor
digers van alle Europese spoorwegadministraties en ande
re belangstellende landen bijeen te roepen. Op de aldus 
op 17 oktober te Parijs tezamengekomen conferentie werd 
overgegaan tot de oprichting van de U.I.C. (Union Inter
nationale des Chemins de Fer). De taak van deze U.I.C. 
kan worden omschreven als het verzekeren van de unifor
miteit en het aanbrengen van verbeteringen bij de spoor
wegen met het oog op het internationale verkeer, alsmede 
het brengen van coördinatie en eenheid van handelen met 
betrekking tot de internationale spoorwegorganisaties 
(R.I.V., R.I.C., enzovoort). 

Deze U.I.C. heeft merkwaardigerwijze nooit aanleiding 
gegeven tot het uitgeven van postzegels. Wel tot speciale 
stempels. Afgebeeld worden een Zweedse stempel van 11 
juni 1947 toen de U.I.C. — waarvan de officiële zetel nog 
steeds Parijs is — in Stockholm bijeenkwam (afbeelding 15) 
en een stempel van 29 mei 1963, toen in Parijs het veertig
jarig bestaan van deze overeenkomst gevierd werd. Op dit 
laatste stempel een afbeelding van het gebouw van de U.I.C. 
aan de Rue Jean Rey. (Afbeelding 16 en A.). 

Twee onderdelen van de U.I.C. moeten we nog noemen, 
omdat we ze ook op de postzegels tegenkomen. De eerste 
IS de „Conférence Européenne des horaires voyageurs", 
die in feite reeds van 1868 af bestaat. Een gemengde rege-
rings- en spoorwegorganisatie die belast is met het samen
stellen van de dienstregeling van de internationale reizi
gerstreinen. De bijeenkomsten hiervan hebben twee keer 
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aanleiding gegeven tot een speciale zegel, namelijk in 1948 
in Polen (Yvert 528) (afbeelding 17) en in 1955 in West-
Duitsland (Yvert 95) (afbeelding 18). Er zijn echter ook ver
schillende speciale stempels aan gewijd, bij voorbeeld Roe
menië in 1933. 

Werden de dienstregelingen van internationale reizigers
treinen dus reeds lang in internationaal overleg samenge
steld, met de goederentreinen werd dat pas in 1929 voor 
het eerst gedaan. Toen werd opgericht de Conférence In
ternationale des horaires marchandises, bekend als Confé
rence du LIM (Livret International des trains de Marchan
dises). Ook hiervan bestaan, voorzover mij bekend, geen spe
ciale zegels, doch wel stempels. Zo vinden we op een van 
de twee eerstedagomslagen, uitgegeven ter herdenking van 
het honderdjarig bestaan van de spoorwegen in Bohemen in 
1956, een afbeelding die aan deze LIM gewijd is, terwijl het 
stempel ook vermeldt dat in november 1956 deze „LIM"-
bijeenkomst in Praag gehouden is. (Afbeelding 19). In 1961 
in Leipzig werd wederom een speciaal stempel voor deze 
goederentreinenconferentie gebruikt. 

nJsr. A. van dar ? l l a r 
Ó9« Tor t e lBan 
Ia Uaye 
Hol la ode 

19. furopees congres dienstregelingen goederentreinen. Praag (Ts'iechoslo-
wakiie) 1956. Speciale envelop met LIM-embteem en speciaal sfempel 
9.XI.1956. 
45 b Yvert 878, afbeelding locomotief type 556.0 
60 h Yvert 879, afbeelding locomotief type 477.0 
1 Kes Yvert 880, afbeelding locomotief type E <499.0 

Bij deze gehele ontwikkeling zijn de posterijen nauw be
trokken geweest. Of het eerste treintje van Neurenberg 
naar Fürth in 1835 post meenam, is mij niet bekend. De 
„Jubiläumszug" die in 1960 ter ere van het 125-jarig be
staan liep, deed dit in elk geval wel en deze post werd zelfs 
met een speciaal stempel „Mit dem Jubiläumszug beför
dert" versierd. (Afbeelding 20). Vast staat in elk geval 
dat reeds in 1844 in Frankrijk — herdacht in 1944 (Yvert 

m/ ./,,„ 9a',/,. 

125 Jahre deiitsdie Eisenbahn 

JubiUumsfahrl Nürtibtro hflrlh 
7 Dwember 1900 

F r l 

Ingeborg Verge 
larth/Ba; f-»»y 

Hauptpostlagernd 

27. Honderd laar postrijtuigen in Frankrijk (1844-1944). 
22. Datumstempel postnjtuig Amsterdam-Antwerpen uit 1911. 

609) (Afbeelding 21) — speciale postrijtuigen in dienst ge
steld werden. Ook de postrijtuigen overschreden de gren
zen, zie afbeelding stempel Amsterdam-Antwerpen uit 
1911. (Afbeelding 22). 

Schepen en spoorwegen verbinden de volken. Zo doet fi
latelie. Daarom wilden we in het Maandblad iets vertellen 
over de internationale samenwerking op spoorweggebied. 
Waarbij uitdrukkelijk vermeld zij dat op het terrein van de 
stempels in het bovenstaande slechts enkele voorbeelden 
genoemd zijn. Er zijn er beslist veel meer. Als u er eens 
een enkele in handen krijgt, weet u nu tenminste wat U.I.C., 
A.I.C., L.I.M. enzovoort betekenen. 

FL. 

Maandblad onderscheiden 

Diplome 

20. Gelegenhetdskaart vervoerd mei de lubileumtrein vén Nf^urenberq 
naar Fürth met speciaal stempel 125 (aar Duitse spoorwegen i l 8 3 5 1960' , 
Neurenberg 7-12-1960. 

Hierbii is afgebeeld het diploma (verzilverd brons) dat 
axHn het Maandblad is toegekend in de Litteratuurklasse 
van de mJernationale filatelistische tentoonstelling Mélu-
sma, die van 13 tot 21 april 1963 in Luxemburg is gehouden. 
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O N T S T A A N E N G R O E I V A N H E T K O N I N K R I J K D E R 

N E D E R L A N D E N (18131963) op postzegels afgebeeld (I) 

door M. J. van HeerdtKoiff, FRPSL 

Tijdens de Franse tijd was Nederland 
door Franse troepen bezet (17951813). 
In 1795 werd de Bataafse Republiek 
ingesteld, die in 1806 werd vervangen 
door het koninkrijk Holland onder Lo
dewijk Napoleon (18061810), waarna de 
inlijving bij het Franse keizerrijk volg
de (18101813). Onder de Bataafse Re
publiek kenden we het Voorlopig Be
wind, het Uitvoerend Bewind (Direc
toire), het Staatsbewind en ten slotte 
het eenhoofdig bestuur van de Raads
pensionaris Rutger Jan Schimmelpen
ninck. Na de nederlaag van Napoleon 
bij Leipzig (oktober 1813) kwamen nog 
vreemde troepen over onze grenzen, 
onder andere Kozakken en Pruisen. De 
Franse bevelhebber Molitor was in
middels met zijn troepen uit Amster
dam weggetrokken. De eigenlijke om
wenteling ging uit van 'sGravenhage. 
Op 17 november 1813 werd Holland 
„vrij" geproclameerd en de Prins van 
Oranje tot „Hoge Overheid" uitgeroe
pen. Op 27 november verliet Molitor 
ook Utrecht. Intussen had het drie
manschap Gijsbert Karel van Hogen
dorp, Adam Frangois Jules Armand 
graaf van der Duyn van Maasdam en 
Leopold graaf van Limburg Stirum een 
voorlopige regering ingesteld onder de 
naam „Algemeen Bestuur". Dit be
stuur zocht contact met de Erfprins van 
Oranje, die in Engeland doende was 
zijn komst naar Nederland voor te be
reiden. 

Koning Willem I (17721843) 
De Erfprins van Oranje landde op 

30 november 1813 te Scheveningen, 
waar een geestdriftige menigte hem 
inhaalde. Op 1 december verklaarden 
Kemper en Scholten bij proclamatie 
te Amsterdam namens het Algemeen 
Bestuur, dat de regering werd opge
dragen aan Willem Frederik, Prins van 
Oranje, als soeverein vorst. Willem I 
aanvaardde de soevereiniteit op 6 de
cember „onder waarborging ener wij
ze constitutie". Nadat de mogendhe
den op het Congres van Wenen en de 
conferentie van Londen besloten had
den tot samenvoeging van Noord en 
ZuidNederland, werd de soevereine 
vorst op 16 maart 1815 te 'sGravenha
ge tot Koning der Nederlanden gepro
clameerd. 

Willem I, Frederik, koning der Ne
derlanden, groothertog van Luxem
burg, was op 24 augustus 1772 geboren 
als zoon van prins Willem V en van 
prinses Wilhelmina van Pruisen, bijge
naamd Willemijntje. Bij zijn troonbe
stijging was de koning 41 jaar oud. 
Sinds 1814 was hij groothertog van 
Luxemburg, dat door ruiling werd ver
kregen. Koning Willem I moest daar
voor de Duitse erflanden Dillenburg, 
Hadamar en Dietz afstaan. Van 6 de
cember 1814 tot 23 maart 1815 regeer
de koning Willem I zonder grondwet. 

De nieuwe grondwet was eerder een 
neerslag van de denkbeelden van Van 
Maanen, voorstander van de gecentrali
seerde staatsmacht, dan van die van Van 
Hogendorp, pleitbezorger van een ze
kere zelfstandigheid voor de gewesten 
en een krachtige en zelfstandige volks
vertegenwoordiging. Hij verloor het op 
beide punten. We kregen een erfelijke 
monarchie, waarbij het hoofd van de 
staat de titel droeg van „soevereine 
vorst", die de wetgevende macht zou 
uitoefenen met de StatenGeneraal, de 
volksvertegenwoordiging van één Ka
mer, die niet in het openbaar vergader
de. 

De vorst kreeg het oppergezag over 
de koloniën. De ministers waren 
slechts verantwoordelijk aan de soeve
rein. Deze moest lidmaat zijn van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. 

Val van Napoleon Bonaparte 
Terwijl het Congres van Wenen van 

oktober 1814 tot juni 1815 bezig was 
Europa opnieuw in te delen, kwam als 
een donderslag bij heldere hemel het 
bericht dat Napoleon, die op het eiland 
Elba in de Tyrrheense Zee ten oosten 
van Corsica geïnterneerd was, kans 
had gezien te ontsnappen en in Frank
rijk te landen. Hij bracht een leger op 
de been, doch de overmacht van de 
bondgenoten was te groot. Op 14 juni 
1815 leed hij tegen de Engelse, Oosten
rijkse, Pruisische en Nederlandse le
gers in ZuidNederland bij Waterloo de 
beslissende nederlaag. Prins Willem 
was door zijn vader, koning Willem I, 
benoemd tot opperbevelhebber van de 
Nederlands troepen. Zowel hij als zijn 
broer prins Frederik, die eveneens een 
belangrijk commando vervulde, onder
scheidde zich op bijzondere wijze in de 
beslissende slag bij Quatre Bras. 

Europa herademde. De Engelse re
gering bracht Napoleon nu naar het 
eiland Sint Helena in de zuidelijke At
lantische Oceaan ten westen van Afri
ka. Hij stierf daar in 1821. Zijn stoffe
lijk overschot werd onder de tweede 
republiek in 1840 bijgezet in de Dome 
van het Hotel des Invalides te Parijs, 
waar men deze zin uit zijn testament 
kan lezen: „Ik wens dat mijn as rust 
aan de oevers van de Seine in het mid
den van het Franse volk dat ik zozeer 
heb liefgehad". 

Na de val van Napoleon werd het 
Congres van Wenen voortgezet. Onder 
meer werd besloten Noord en Zuid
Nederland te verenigen, waartoe de 
voorwaarden al eerder waren vastge
legd in acht artikelen in juni 1814. In 
Londen werd nader vastgesteld hoe de 
vergroting van Nederland haar beslag 
zou krijgen. Engeland ijverde namelijk 
voor een krachtige staat aan de noord
grens van Frankrijk. Over de terugga
ve van onze koloniën ontstonden moei
lijkheden met de Engelsen. De Kaap

kolonie, Ceylon en westelijk Guyana 
(Demerary, Essequibo en Berbice) kre
gen we niet terug. 

De koning deed veel om de kwijnen
de handel en industrie nieuw leven in 
te blazen. Er werden kanalen gegra
ven, plassen drooggelegd, land inge
polderd en nieuwe wegen aangelegd. 
De Hollandse IJzeren Spoorweg Maat
schappij werd door particulier initia
opgericht. Ter herdenking van het hon
derdjarig bestaan van de Nederlandse 
Spoorwegen werden in 1939 twee ze
gels uitgegeven in de waarden 5 en 12'/! 
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cent (afbeeldingen). De koning was 
oprichter van de Nederlandse Handel 
Maatschappij, die hij in het leven riep 
om de handel met Nederlands Oost
Indië te bevorderen. 

Het aantal universiteiten werd weer 
op drie gebracht: Leiden, Groningen 
en Utrecht. De koning stelde de Mili
taire Willemsorde in voor daden van 
„moed, beleid en trouw" te velde; de 
Orde van de Nederlandse Leeuw werd 
bestemd voor burgers, die zich bui
tengewoon verdienstelijk maakten voor 
het vaderland. 

In 1830 brak in ZuidNederland een 
opstand uit tegen de vereniging van 
Noord, en Zuid. Om verschillende rede
nen hadden de ZuidNederlanders ■ zich 
niet met de hereniging verzoend. De 
mogendheden die zich in 1814 voor sa
menvoeging hadden uitgesproken, ver
klaarden zich nu voor scheiding van de 
beide delen. Pas in 1839 kwam het eind
verdrag van de deling tot stand. In 
1840 deed koning Willem I afstand van 
de regering en drie jaar later overleed 
hij. 
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Portretten van koning Willem I ko
men voor op de waarden 2'/2 cent (af
beelding), 12V2 cent en 1 gulden van de 
jubileumuitgifte van Nederland in 1913 
en op de waarde 50 centimes van de 
uitgifte van Luxemburg in 1939. 

(Wordt vervolgd) 
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TENTOONSTELLINGEN mm 
'<MBnK" 

EN RUILDAGEN 

BRUSSEL 
Er was heel wat te koop tijdens de 

internationale luchtposttentoonstelling 
AEROPHILA 63, die van 1 tot 8 sep
tember in het Centraal Station te Brus
sel is gehouden. Behalve de herden
kingszegel van 3 F zonder toeslag (zie 
de rubriek België voor de bijzonderhe
den) vier verschillende vignetten (af
beelding) in vierkleurendruk waarop 

de vorderingen in het veroveren van de 
ruimte zijn uitgebeeld, verkrijgbaar in 
een velletje voor 40 Fr., eerstedagen-
velop voor 15 Fr., met inbegrip van 
één vignet en een ingedrukt stempel 
Aérophila, waarop een speciale eerste-
dagafstempeling kon worden verkregen, 
eerstedagenvelop met herdenkingsze
gel en één vignet, met officiële eerste-
dagafstempeling „Aérophila" (2.IX.63), 
een herdenkingskaart van de eerste Bel-

AGENDA 
van flkiteBatisch* g«b«urt«niss«n 
H«t Nadariands* Postmusaum 

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

EXPOSITIES: 

- De kunst van de ontwerper. 
- Keur en kleur. Schatten van Nederland en 

Overzeese Rijksdelen. 
- Ontwerpen voor Nederlandse Rode Kruis-post-

zegels van 1927 tot heden, tot 30 september. 
- De totstandkoming van postzegels in plaat-

druk, boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 
- De postzegels van Broenei, Cambodja, Canada, 

China (Formosa), Finland, Gibraltar, Grieken
land, Ierland, Israël, Joegoslavië, Kerkelijke 
Staat, Laos, Tsjechoslowakije, Vaticaanstad en de 
Verenigde Naties. 

- Beeldcollectie Ruimtevaart. 
- De schrijfcuituur: schrijfmaterialen, de schrijf

kunst, de brief. 
- Haagse postmerken. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

- Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

gische postvlucht Gent 1913, met her
denkingszegel, één vignet en officiële 
afstempeling Aérophila voor 15 Fr., 
(zonder „versiering" 10 Fr.) en ten 
slotte een envelop ter gelegenheid van 
het derde FISA-congres met herden
kingszegel en één vignet, voorzien van ' 
het bijzondere stempel „3me Congres 
FISA (7.IX/63) voor 15 Fr., een kaart 
met dezelfde uitmonstering eveneens 
15 Fr. en de kaart zonder franje 5 Fr. 
Wij geven hierbij enkele afbeeldingen 
van hetgeen men voor 133 frank zou 
kunnen kopen, met dien verstande dat 
men tevreden zou zijn met van ieder 
één exemplaar met één der vier vig
netten. Er zijn dus nog meer mogelijk
heden! 

GENEVE 
Woensdagmiddag 15 augustus 1963 

werd in het Paleis des Expositions te 
Geneve de tentoonstelling geopend die 
daar tot 15 september is gehouden ter 
gelegenheid van het honderdjarig be
staan van het Rode Kruis. De heren 

1963 

21 september: 
Dordrecht. Dordtse Postzegelveiling. Gebouw 
Patrimonium. 

21 en 22 september: 
Postzegeltentoonstelling „Assindla 1963", Essen. 
Städtischer Saalbau, Huyssenallee. Arbeitsgemein
schaft „Ruhr" der Briefmarkenfreunde. Op 22 sep
tember vijfde internationale ruildag. 

23-27 september: 
Frankfort aan de Main. Veiling Arnold Ebel, 
Zeil 111. Geïllustreerde catalogus wordt serieuze 
belangstellenden op aanvraag gratis toegezonden. 

1, 2 oktober: 
's-Gravenhage, 247ste postzegelveiling J. K. Riet
dijk N.V. 

2-14 oktober: 
Wroclaw. Tentoonstelling van Europese gelegen-
heidszegels. Inlichtingen: Wroclaw 1963, Wroc
law 1, Przegroda Poetowa. Polen. 

4-6 oktober: 
Lichtenfels/Main. Liposta. Jubileumtentoonstelling. 
Inlichtingen: H. Schnappauf, 862 Lichtenfels/Main, 
Bahnhofstrasse 12. 

6 oktober; 
Verviers: Grote internationale ruildag, 10.00-18.00 
uur. Cercle Saint Joseph, rue Renier. Interphil. 

6-12 oktober: 
Melbourne. Internationale filatelistische tentoon-

Pascalis, Logoz en Bodmer brachten 
in toespraken de menslievende taken 
van het Rode Kruis naar voren. Daar
na werd de sleutel van de tentoonstel
ling overhandigd aan de heer Siordet, 
vice-president van het comité van het 
Internationale Rode Kruis. Nadat een 
symbolische afzetting van de exposi
tie, in de vorm van een lint, was 
doorgeknipt, konden de bezoekers bin
nengaan. Men kon er alles zien wat 
met het Rode Kruis te maken heeft: 
tenten, maquettes, foto's, een enorme 
tank, giftige slangen en „last but not 
least" de afdeling documenten, brie-

C.I\\TEN.\1RC ,' 
or. 1. \ CKOIX ' ROUGE 

GI-Nf-Vr - J L 
1863-1963 T " 

ven, formulieren en postzegels! 
De heer Mare Thomas toonde een 

zeer zeldzaam document: een brief 
van dr. Appia, een van de oprichters 
van het Rode Kruis, verzonden uit de 
omgeving van Metz tijdens de Frans-
Duitse oorlog, gedateerd 26 augustus 
1870. De oorlog van 1870—1871 was de 
eerste waarin aan brieven van het 
Rode Kruis vrijdom van port werd 
toegestaan. Het portvrijdom werd aan
gegeven door een etiket dat op de 
briefomslag werd geplakt. De envelop 
die ongeveer 4V2 x W2 cm groot is, 
draagt het Inschrift: „CONVENZIONE 
INTERNE Dl GINEVRA 22 AGUSTA 
1864" rond een groot rood kruis. Men 

stelling MIPEX, Secretariaat: Box 222, G.P.O. 
Melbourne C, Vic. Australië. 

12 oktober: 
Amsterdam. Viering Dag van de Postzegel. Ge
bouw Frascati, Oude Zijds Voorburgwal 304, 
aanvang 13.30 uur. Afdeling Philatelica. 

12 oktober: 
Rotterdam. Ruilbeurs „Europoort" met kleine ex
positie: valse en vervalste postzegels. Blauwe 
Zaal, Meent 110, 09.00-18.00 uur. Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeniging. 

14 en 15 oktober: 
Oldenburg. Olbria 1963. Tentoonstelling Klasse I I . 
Landesmuseum. 
19 oktober: 
Weert. Internationale ruildag. Hotel Trefpunt Len
ders, Emmasingel, van 11.00-17.00 uur. Toegangs
prijs ƒ 0,25. Afdeling Philatelica. 

25, 26 oktober: 
Assen. Tentoonstelling en ruilbeurs in Concerthuis. 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Assen". 

9 november: 
Utrecht. Najaarsvergadering Raad van Beheer. 
Aanvang 14.00 uur. 

1964. 
5-21 juni: 
Parijs. „Philatec Paris 1964". Internationale fila
telistische tentoonstelling onder FIP- en AlJP-pa-
tronaat. Grand Palais des Champs-Elysees. 
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kon er ook een brief zien van Dunant, 
verzonden uit Heiden waar hij zijn 
laatste levensjaren sleet. 

De bekende Rode Kruis-verzame-
laar C. D. Ricardo uit 's-Gravenhage, 
had zijn zeer uitgebreide verzameling 
tentoongesteld. Deze collectie omvat 
een groot aantal formulieren, veld
postbrie ven, vignetten (ook van krijgs-
gevangenenpost) en een grote collec
tie officiële Rode Kruis-zegels. Deze 
verzameling vormt een uniek geheel. 
Ze bevat onder meer een zeer zeldza
me zegel van Frans Marokko, die in 
1914 werd uitgegeven met een toeslag-
overdruk ten bate van het Rode Kruis, 
in spiegelbeeld. Onder de andere Ne
derlandse inzenders van Rode Kruis-
verzamelingen was ook ondergeteken
de. Het zou in de bedoeling liggen de 
deelnemers een gedenkpenning uit te 
reiken. 

Het Nederlands Postmuseum had een 
inzending van vergrote ontwerpen van 
de Rode Kruis-zegels die sinds 1927 in 
Nederland zijn verschenen, met inbe
grip van de laatste serie. 
Baam, M. J. VAN HEERDT-KOLFF, 

F.R.P.S.L. 

Na dit korte verslag van Baronesse 
van Heerdt-Kolff met afbeeldingen van 
drie gelegenheidsstempels zullen wij een 
uitvoeriger bespreking van de exposi
tie publiceren van de hand van de heer 
Ricardo. 

VIELSALM 
De internationale filatelistische ten

toonstelling die jaarlijks te Vielsalm in 
België wordt gehouden stond dit jaar 
— op 6 en 7 juli — in het teken van 
BENELUX, vandaar de naam: EX-
PHISALM 63 — BENELUXIA. Er wer
den echter ook zegels van Duitsland, 
Somaliland, Zwitserland en een aan
tal thematische verzamelingen getoond. 

Zoals gebruikelijk heeft de jury ver-
guldzilveren-, zilveren- en bronzen me
dailles, alsmede een aantal ereprijzen 
toegekend. De jury bestond uit: me
juffrouw Brabant en de heren Burlion, 
Crustin, Heischling, Lévèque, Louche 
en Stefano. 

Buiten mededinging exposeerden in 
de ereklasse de Nederlanders: A. Bruy-
nes uit Arnhem, met België; M. J. A. 
M. Janssen uit Amsterdam, met Cu-
ragao. In de concurrentieklasse werden 
onderstaande Nederlanders bekroond: 

Klassieke zegels: 
J. Poulie, Blaricum; tweede en derde 
emissie Nederland, alsmede telegraaf-, 

.VjBENELUX 

postbewijs- en portzegels. Verguld zil
veren medaille met gelukwensen van 
de jury 

M. Woudenberg, Rotterdam; eerste 
emissies van de Benelux-landen. Ver
guld zilveren medaille met de speciale 
prijs van de voorzitter voor de inzen
ding, die het meest het thema van de 
tentoonstelling benaderde. 

Moderne zegels: 
J. Poulie, Blaricum; Nederland na 
1900. Zilveren medaille met ereprijs 
van het feestcomité van Vielsalm. 
P. J. Schouten, 's-Gravenhage; Duits
land 1940—1960. Zilveren medaille met 
gelukwensen van de jury. 

Brieven: 
H. J. C. van Beek, Hilversum; Vóór 
filatelistische brieven Nederland 1587-
1850. Verguld zilveren medaille met 
ereprijs van het initiatief comité van 
Vielsalm. 

De tentoonstelling werd geopend 
door burgemeester Guillaume van Viel
salm, terwijl bij de opening tevens het 
woord werd gevoerd door de voorzitter, 
de heer Louche, de heer Heischling uit 
Luxemburg en schrijver dezes. 

Om te Vielsalm te kunnen exposeren 
moet men lid zijn van de Salm Phila 
Club. De S.P.C, heeft momenteel 1800 
leden in meer dan veertig verschillen
de landen. 
Blaricum, J. POULIE. 

„Les HoUandais, grands vainqueurs 
de (De Nederlanders de grote over
winnaars van) l'Exphisalm-Bene-
luxia", zo luidt de titel boven het ver
slag van deze expositie in het maand
blad La Revue du Timbre van Roland 
Lévèque te Vielsalm, waarin wij ver
der lezen dat de voorzitter van de 
SPC de titel erelid heeft verleend aan 
vier gasten: het jurylid mejuffrouw 
Brabant, burgemeester Guillaume, het 
jurylid Georges Heischling en de heer 
J. Poulie wegens uitzonderlijke ver
diensten voor de SPC. De vier erele-
den hebben toegezegd volgend jaar een 
speciale prijs voor de tentoonstelling 
beschikbaar te stellen, hetgeen dit jaar 
onder anderen is gedaan door de heer 
Woudenberg. 

WAGENINGEN 
De afdeling Ede-Wageningen van de 

Gelderse Filatelisten Vereniging „De 
Globe", die op zaterdag 8 juni 1963 in 
Wageningen een tentoonstelling hield 
van postzegels en Wageningse postge-
schiedenis, had stellig niet gerekend op 
driehonderd bezoekers. We lezen ten
minste in de Mededelingen van „De 
Globe" (vierde jaargang nummer 3) 
van juli 1963 dat de speciale envelop
pen spoedig uitverkocht waren. Een 
goede les voor alle toekomstige organi
satoren van herdenkingen waarvoor een 
envelop en een bijzonder stempel ver
krijgbaar zijn. 

Overigens had het tentoonstellings-
comité, dat zijn werk voor één dag had 
gedaan, eer van zijn werk. De heer P. 
Boom, directeur van het postkantoor 
te Wageningen, die de expositie open
de door het bijzondere stempel op een 
envelop aan de burgemeester van de 
ze venhonderd jarige stad te plaatsen, 
had alle lof voor de voorbereidende 
werkzaamheden. Bovendien hebben 
zich verscheidene nieuwe leden aange
meld. Propagandistisch heeft het eve
nement zijn waarde dus zeker bewezen. 

WALSUM 
Noch een jubileum, noch een andere 

bijzondere gebeurtenis was aanleiding 
voor de filatelistische tentoonstelling 
„im Rang II", die van 22 tot 25 augus
tus georganiseerd werd door de Verein 
der Briefmarkensammler in Walsum 
aan de Rijn, welke pas vijf jaar bestaat. 
Uitsluitend de opvatting dat bij een 
steeds groeiend aantal verzamelaars 
ook steeds meer tentoonstellingen zin 
en nut hebben leidde tot de WAPOSTA 
1963. 

Bij de opening voerden vele autori
teiten het woord. De president van de 
Oberpostdirektion Düsseldorf, de bur
gemeester van Walsum, de Ober-Kreis-
Direktion van de Kreis Dinslaken en 
een directeur van de Bergwerkgesell
schaft Walsum. 

De heer Bögershausen, voorzitter van 
de afdeling Nordrhein-Westfalen van 
de Westduitse Bond hield de openings
rede. Hij sprak er zijn vreugde over 
uit dat de Westduitse filatelie sinds de 

INTERPOSTA te Hamburg (1959) weer 
internationaal kan meedoen en dat ook 
aan deze tentoonstelling weer buiten
landse verzamelaars hebben meege
werkt. Ondanks de zwendel met „Ra-
ketbrieven", waarop de stempels pas 
geplaatst zijn na het vervoer door de 
posterijen en met Europa-zegels van 
de Britse Kanaal-eilanden is de West
duitse filatelie gezond en -tot veel in 
staat, aldus de heer Bögershausen. 

Daarna maakten de genodigden een 
rondgang door de tentoonstelling die in 
tien zalen van de moderne hbs was 
ondergebracht. 

In de ereklasse werden vijf verzame
lingen getoond. Ten eerste de ons al
len bekende verzameling „Nederland 
1852" van de heer J. Poulie. Dan drie 
verzamelingen oud-Duitsland, respec
tievelijk van Bergedorf, Lübeck en Ba
den, waarin prachtig materiaal op bij
zonder aantrekkelijke wijze opgesteld 
was, en dan een verzameling Pleskau, 
waarin alle variëteiten en vele echtge-
lopen brieven en kaarten te zien wa
ren. Deze uitgaven uit de tweede we
reldoorlog zijn uitermate zeldzaam en 
als zegels geboren uit een inderdaad 
bestaande postale noodzaak. Een groot 
gedeelte van het materiaal is boven
dien door de oorlogshandelingen ver
loren gegaan. Een unieke collectie zo
als hier getoond werd zal men niet 
gauw weer zien. 
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Bij de landenverzamelingen waren 
klassiek en modem gesplitst. Bij de 
klassieke vond men Baden, Beieren en 
Nord-Deutsche Postbezirk en een wer
kelijk fantastische verzameling van de 
Duitse koloniën. Niet alleen waren de 
zegels met alle variëteiten vrijwel 
compleet aanwezig maar er was ook een 
schat aan brieven en pakketkaarten 
waarop wel zowat alle stempels van 
deze gebieden voorkwamen. Noemen 
wij slechts brieven van' de Duitse troe
pen in Peking tijdens de Boxer-op
stand (1899) en kaarten van de eerste 
proefnemingen met luchtpost dn Zuid
west-Afrika. 

Bij de modernen moeten wij aller
eerst noemen delen van de beroemde 
verzameling Letland van de heer Pou-
lie, die al zovele malen internationaal 
bekroond is, en diens verzameling Po
len, die de bezoekers van de BRETEP 
zich nog zullen herinneren. Een West-
duitse inzender kwam met een aardige 
en mooi opgezette collectie Estland en 
Letland voor de dag, maar naast het 
materiaal dat de heer Poulie kon to
nen viel deze collectie toch wel in het 
niet. 

Nederland w^as met ongeveer gelijk
soortige verzamelingen vertegenwoor
digd bij de landenverzamelingen door de 
heer Wollrab uit Goch, wiens collectie 
we daar ook in 1961 zagen, en bij de 
speciaalverzamelingen door de heer W. 
Ostermann uit Bocholt. Beide verzame
lingen toonden interessante stukken, te 

beginnen met voor-filatelistische brie
ven en een meer of minder uitgewerkte 
emissie 1852. 
Duitsland na 1945 was goed vertegen
woordigd. Drie verzamelingen Franse 
zone en Saarland, waarvan één ook 
nog Saargebied 1920-1935 omvatte. Vier 
verzamelingen „Gebouwen 1948" met 
onder meer volledige plaatreconstruc
ties. In beide groepen was een van de 
inzendingen uit Londen afkomstig; 
niet alleen in Duitsland zelf wordt 
,,Duitsland na 1945" verzameld. 

Ook Danzig en Memel, waarvoor in 
Nederland niet zoveel belangstelling 
bestaat, konden we weer eens tamelijk 
gespecialiseerd bewonderen. Dat bij een 
dergelijke tentoonstelling collecties als 
„Liechtenstein compleet ongebruikt" en 
„Zwitserland Pro Juventute compleet 
ongebruikt" wat uit de toon vielen be
hoeft eigenlijk niet vermeld te worden. 
Tentoonstellingswaardig wordt een col
lectie niet alleen door het compleet zijn. 
De filatelistische kennis van de inzen
der komt pas tot zijn recht als er ook 
variëteiten en gehele stukken getoond 
kunnen worden. 

Volledigheidshalve vermelden wij 
veertien motiefverzamelingen, die stuk 
voor stuk tegenvielen. Er waren haast 
geen filatelistische stukken en het mo
tief overheerste soms de filatelie. 

Bij het ter i)erse gaan van dit 
maandblad was de uitspraak van de 
jury — waarin van Nederlandse zijde 
de heer A. G. Höpink uit Zevenaar 

zitting had — nog niet bekend. Zeker 
is het dat de organisatoren alle eer 
van hun werk hebben. Het doel van 
deze tentoonstelling: de verzamelaars 
te laten zien welke hoogte de filatelie 
kan bereiken, is ook een richtlijn van 
het Maandblad. Hoe meer dergelijke 
tentoonstellingen worden gehouden, hoe 
meer verzamelaars filatelisten zullen 
worden; en hoe meer wij van eikaars 
resultaten kunnen leren en genieten. 

FL. 

WEERT 
Op zaterdag 19 oktober 1963 hoopt 

de afdeling Weert van de Internatio
nale Vereniging Philatelica een inter
nationale ruildag te houden in Hotel 
Trefpunt Lenders aan de Emmasingel 
van 11.00 tot 17.00 uur. Gezien de cen
trale ligging van Weert kunnen vele 
verzamelaars uit België en Duitsland 
verwacht worden. Ter bestrijding van 
de kosten zal een entree worden gehe
ven van 25 cent. 

Mocht deze ruildag aan de gestelde 
verwachtingen voldoen, dan zal ook in 
1965 ter herdenking van het vijftienja
rig bestaan der afdeling Weert een gro
te internationale ruildag worden gehou
den, indien mogelijk onder auspiciën 
van Interphil. Er worden nu al voor
bereidingen getroffen om deze zo aan
trekkelijk mogelijk te maken. 

Inlichtingen bij de secretaris: H. J. 
H. Tennissen, Kazernelaan 1 te Weert. 

INGEZONDEN 
UNTEA-ZEGELS 
Met werkelijke verbazing heb ik het stukje van baron 
Sloet tot Everlo op bladzijde 232 van het juninummer 1963 
gelezen. 

Als argument voor het V.N.-karakter van de UNTEA-ze-
gels stelt hij: „De postadministratie van deze instelling (de 
V.N.) heeft toentertijd zelf in een perscommuniqué bekend 
gemaakt dat omtrent 18 december 1962 een serie van ne
gentien opdrukken op de zegels (van) Nederlands Nieuw-
Guinea verkrijgbaar (zouden) zijn". 

Welnu, de UNTEA-opdrukken zijn reeds op 1 oktober 1962 
verschenen, en zonder persommuniqué van de UNPA. Als 
men dus perscommuniqués als bewijsstukken beschouwt, 
volgt daaruit alleen maar, dat de eerste oplage zonder be
moeienis van de UNPA verscheen. 

Verder zegt hij: „ maar het gebied was niet meer 
Nederlands, doch Indonesisch". Welnu, tot 1 januari 1963, 
dus ook bij het verschijnen van de UNTEA-opdrukken, wap
perde boven Nieuw-Guinea nog wèl de Nederlandse, doch 
beslist niet de Indonesische vlag. 

Tot zover mijn negatieve commentaar. Nu de vraag, hoe 
het wél moet. 

De UNTEA-opdrukzegels zijn beslist geen UNO-zegels 
zonder meer. Daarvoor zou immers nodig zijn, dat zij voor 
frankering van brieven bij de UNPA-kantoren in New York 
dienst konden doen. Op de envelopjes waarin individuele 
bestellers de zegels van de UNPA toegestuurd kregen, 
stond nadrukkelijk de waarschuwing: „These stamps are 
valid for postage only in West New Guinea". 1). En om de 
zaak helemaal duidelijk te maken staat verderop op de
zelfde envelopjes: „While the overprinted stamps do not 
constitute an actual issue of the United Nations Postal Ad
ministration, they have become a postal media for a vast 
territory under temperorary United Nations administration. 
Thus, they are in a sense ancillary to United Nations stamp 
issues". 2). Duidelijker kan het niet. 

Nieuw Guinea vormde in die tijd een overzees gebied, 
door de UNO bestuurd. Het hoort dus in filatelistisch op
zicht bij de UNO, zoals bij voorbeeld Suriname of (voorma
lig) Nederlands-Indië bij Nederland behoort. Men zou er 
een verzameling „UNO en koloniën" (vergeef me de term!) 
voor moeten opzetten. 

Hoe dan ook, het is vanzelfsprekend, dat een UNO-ver-
zamelaar deze zegels in zijn verzameling onderbrengt, maar 
dan in een afzonderlijke rubriek (zoiets als „koloniën"). 

Het staat als een paal boven water, dat de UNTEA-
zegels niet in een Indonesië-verzameling thuishoren. De In
donesiërs hadden op het moment van uitgave van de ze
gels nog niets te vertellen op Nieuw-Guinea (anders zou
den ze ongetwijfeld wel gezorgd hebben dat het woord „Ne
derlands" op de zegels stevig doorgehaald was, en dat op 
de een of andere manier het woord Irian er op gekomen 
was). 

In een Indonesië-verzameling {en -catalogus) horen deze 
zegels alleen thuis, als men alle vroegere bestuursvormen 
van het tegenwoordige Indonesië opneemt, dus ook Neder
lands-Indië en ook Nederlands Nieuw-Guinea (van 1950 af). 

Maar hoe is het nu met de Nederland-verzamelaars? Wel, 
tot 1 januari 1963 bestond er een soort gedeelde soeverei
niteit: Nederland en UNO. Er woeien gebroederlijk twee 
vlaggen naast elkaar. Dit lijkt me een voldoende rechtvaar
diging deze zegels ook in de Nederlands Nieuw-Guinea-
verzameling op te nemen. Daar komt nog bij, dat de naam 
„Nederlands Nieuw-Guinea" op de zegels niet ongedaan is 
gemaakt. 

Hoe nu in de catalogi? Gesteld, ik moest een advies ge
ven aan Yvert. 

De eerste gedachte is een afzonderlijke rubriek (immers: 
„UNO-kolonle"). Hoe zou die rubriek moeten heten? 
tfNTEA is geen landsnaam, maar alleen een bestuursvorm. 
De enige landsnaam die op de zegels voorkomt is „Neder
lands Nieuw-Guinea". Dus: „Nouvelle Guinee", waarbij ze 
dan „Neerlandaise" wat mij betreft wel mogen vergeten. 
Het is echter dwaas twee rubrieken onder elkaar te zet
ten met dezelfde naam, en hetzelfde gebied betreffend. Dus 
de enige logische oplossing is één rubriek „Nouvelle 
Guinee Occidentale" met twee subrubrieken. 1. Possession 
Neerlandaise, en 2. Administration de l'UNO. 
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Dat dit niet zo vreemd is, ziet u bij voorbeeld bij Austra
lisch Nieuw-Guinea: „Nouvelle Guinee" (men zou hier nu 
consequent „Orientale" moeten toevoegen) met de subru
brieken 1. Colonic Allemande, 2. Occupation Anglaise, 3. 
Administration Australienne. 

Onder „Nouvelle Guinee Occidentale" zou men zelfs als 
derde subrubriek nog wel de nieuwe 'Irian Barat-zegels kun
nen toevoegen (3. Province Indonésienne). Over het naam-
verschil hoeft men zich geen zorgen te maken. Zo goed als 
de nieuwslezer voor de radio nog rustig over Borneo en 
Celebes praat, en niemand kwaad reageert met de mede
deling, dat hij Kalimantan en Sulawesi moet zeggen, zo 
goed kan men West Nieuw-Guinea als Nederlandse, en 
Nouvelle Guinee Occidentale als Franse vertaling van het 
Indonesische Irian Barat opvatten. 

En de Nederlandse catalogus? Hoe men over de UNTEA-
zegels ook denkt, niemand kan ontkennen dat ze ten minste 
zoveel aanspraak kunnen maken opgenomen te worden als 
bijvoorbeeld de R.'I.S.^)-opdrukken, waarvan het opnemen 
op geen enkele andere wijze te rechtvaardigen is dan door 
de overweging dat de gemiddelde Nederland-verzamelaar er 
belangstelling voor heeft. 

Dit laatste argument (maar dan in negatieve zan) is ook 
de enige rechtvaardiging voor de afwezigheid van de Japan
se bezetting-zegels in de NVPH^)-catalogus. 

Hoe de UNTEA-zegels in de NVPH-catalogus opgenomen 
zouden moeten worden kunnen we rustig aan de redactie 
overlaten. Ze is dol op rubrieken; hoe meer hoe liever. En 
van opbouwende kritiek en raadgevingen trekt ze zich toch 
niets aan. Ze geeft er niet eens antwoord op; dat heb ik 
„aan den lijve" ondervonden. 

Het hoofd „West Irian" boven de UNTËA-emissies in een 
Nederlandse catalogus — de Indonesië-catalogus van de 
„Zonnebloem" — getuigt wel van een bijzonder gebrek aan 
goede smaak. 

Hoewel dit met het voorgaande eigenlijk niets te maken 
heeft wil ik hier ook eens de aandacht vestigen op het be
lachelijke feit dat de uitgever van de Unie-albums boven de 
Indonesië-bladen in de albumsupplementen nog steeds als 
hoofd zet: „Republiek van de Verenigde Staten van Indone
sia - Republik Indonesia Serikat". Hij zou er met evenveel 
recht „Nederlands-Indië" boven kunnen zetten. 
Arnhem, DRS. W. BRUYNESTEYN 
') Deze postzegels zijn alleen voor frankering geldig In West Nieuw-
Guinea. 
') Hoewel de van een overdruk voorziene postzegels niet een uitgifte 
in eigenlijke zin van de postale administratie van de Verenigde 
Naties vormen, zijn ze een frankeermiddel geworden voor een groot 
gebied tijdelijk onder beheer van de administratie van de Verenigde 
Naties. Zodoende zijn ze in zekere zin ondergeschikt aan postzegel
uitgiften van de Verenigde Naties. 
') R.I.S., staat voor Republik Indonesia Serikat (Republiek van de 
Verenigde Staten van Indonesië). 
') NVPH staat voor Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren. 

BRIEFGEHEIM 

Met belangstelling nam ik kennis van het artikel in het 
augustusnummer over het briefgeheim. Op gezag van mr. 
De Vries wil ik aannemen, dat brieven alleen werden ge
opend wanneer er ,,een op feiten en omstandigheden be
rustend redelijk vermoeden" bestond dat er postzegels in 
konden zitten. Ik cursiveer het woord „postzegels", omdat 
het artikel van mr. De Vries niét het gehele verhaal ver
telt over het briefgeheim. 

Immers er was nog een geheel andere vorm van over
treding van de deviezenvoorschriften mogelijk en wel het 
bijsluiten van Nederlands — of ander — papiergeld in brie
ven. En hier is het nu helaas wel zeker dat brieven wer
den geopend op „blote veronderstellingen". Toen ik in de 
zomer van 1951 met mijn yrouw in Rome verbleef zond de 
zuster van mijn vrouw, die steeds zéér uitvoerig berichtte 
over de gang van zaken bij haar thuis, een dikke brief 
„poste restante" naar die stad. De brief bevatte niets an
ders dan verscheidene velletjes postpapier. Het enige opval
lende was dus ten hoogste de dikte. Bij doorlichting kan dus 
niets gebleken zijn van bij voorbeeld een kern van grotere 
en een rand van geringere dikte — zoals bij bijgesloten 
bankpapier het geval zou kunnen zijn — want de velletjes 
v/aren alle van hetzelfde formaat. Toch was de brief blij
kens het daarop geplakte strookje geopend door de rech-
ter-commissaris in tegenwoordigheid van de officier van 
justitie! Inderdaad, de vorm was dus keurig gehandhaafd, 

maar in wezen was het hier dus wel degelijk „eenvoudig 
openen" op grond van een „blote veronderstelling"! Ik 
herinner mij nog dat mijn vrouw en ik ons vermaakt heb
ben bij de gedachte hoezeer beide autoriteiten zich teleur
gesteld hebben moeten gevoeld, toen de verdachte brief 
niets incorrects bleek te bevatten! 

Of dus het briefgeheim in die dagen altijd wel zo voor
zichtig werd behandeld als het artikel van mr. De Vries 
aangeeft is een vraag, die ik op grond van mijn eigen er
varing helaas dus ontkennend moet beantwoorden. Waarbij 
het dan een gans andere zaak is of het doel hier de mid
delen niet heiligde: overtreding van de deviezenvoorschrif
ten was een zéér ernstige zaak — maar laat men ons nu 
niet vertellen, dat er nooit op veronderstellingen geopend 
werd! 
's-Gravenhage, Dr. E. J. TOBI 

CURACAO 1964 
Na Suriname beginnen ook de Nederlandse Antillen een 
bedenkelijke activiteit op postzegeluitgiftegebied te verto
nen. Vorig jaar het volstrekt nutteloze „Cultuurblok" met 
een nominale waarde van ƒ 0,61 Antilliaanse courant. Af
gezien van het feit dat er geen posttarief van deze waarde 
bestaat, haalt geen zinnig mens het in zijn hoofd zo'n lap 
papier op een brief te plakken (als het er al op zou 
passen). Met andere woorden: alle gebruikte blokken, zo
wel los als gedrukt op brief zijn maakwerk. 

Nu gaat men het nóg bonter maken: drie zegels die alleen 
op een tentoonstellingsterrein te verkrijgen zullen zijn en 
niet voor het normale publiek zijn bestemd (en dus ook niet 
voor het postale verkeer). Misschien komen ze ook nog in 
„blokvorm" uit. 

Maar op de Antillen is men ons ter wille. We worden uit
genodigd deze serie „postzegels" in Nederland te kopen, 
70 cent Nederlandse courant nominaal voor ƒ 2,70, een 
kleinigheid je extra voor de organisatoren, anders komen 
ze niet uit. Misschien nog een blok erbij met versierd rand
je („Europa" bij voorbeeld). En alles natuurlijk getand en 
ongetand. Kost weinig en levert veel op. 

Het „cultuurblok" heb ik nog geslikt, maar dit gaat te 
ver. De lege vakjes in het album behoeven ten slotte niet 
tot iedere prijs te verdwijnen. 
Malaga (Spanje) 31 juli 1963. R. J. SMITS. 

(Deze brief werd geschreven voordat bekend werd dat de 
tentoonstelling Curagao 1964 niet zou doorgaan en het niet 
meer zeker is dat de bijzondere postzegels zullen verschij
nen. Red.) 

PERSONALIA 
F. N. van Rijn van Dorp t 

Op 30 augustus is in Haarlem overleden de heer P. N. van 
Rijn van Dorp, directeur van Boom-Ruygrok N.V., uit
geverij en drukkerij van onder meer het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

F. W. Kessler t 
Vorige maand is de bekende Amerikaanse handelaar F. W. 

Kessler gestorven. De heer Kessler was een groot kenner van 
de luchtpostzegels van Columbia. Verleden jaar heeft hij 
de luchtpostverzamelaars aan zich verplicht door een zeer 
mooie uitgave van een catalogus over luchtpostbladen. De 
zaak zal door zijn weduwe worden voortgezet, doch wordt 
om fiscale redenen verplaatst buiten New York. 
Amsterdam. R. TOCILA. 

D. van den Tooren t 
Te Nunspeet is op 65-jarige leeftijd overleden de heer 

D. van den Tooren, die tientallen jaren eigenaar was van 
de postzegelhandel „The Globe" te Zaandam. Lezers van 
het Maandblad herinneren zich wellicht zijn advertenties 
„Dozen van Tooren". Vele Zaankanters hebben in zijn win
kel bij de Gedempte Oude Gracht de eerste postzegels voor 
hun verzameling gekocht. 
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Voor uw boekenplank 
BRIEFMARKEN ALS GELDANLAGE UND SPEKULA

TIONSOBJEKT door Dr. H. Wittmann. Uitgave Verlag Mo
derne Industrie, Aachenerstrasse 9, München 23. PrflS 
D. Mk. 9,80. 169 pagina's. 

Wie een huis koopt om er met zijn geziin prettig te kixnnen 
wonen legt andere maatstaven aan dan iemand die als be
legging een huis wil kopen om te verhuren. Maar ook de 
eerstgenoemde hoopt dat, als hij te gelegener tijd het woon
huis van de hand wil doen, dit zonder verlies en liefst met 
winst zal kunnen geschieden. Bij de postzegels is het niet 
anders. Wie postzegels koopt om een verzameling op te bou
wen hoopt dat deze te zijner tijd nog enige waarde zal heb
ben. Maar hij weet dat variëteiten, incourante soorten, Ganz
sachen en dergelijke wel dienen tot verfraaiing van zijn 
verzameling, maar als „belegging" minder zin hebben. 

In het onderhavige boekje worden de pKJstzegels uitsluitend 
gezien als beleggingsobject De schrijver kan daar iets over 
vertellen. Na oorspronkelijk als jurist werkzaam te zijn ge
weest maakte hij in 1945, na dertig jaar verzameld te hebben, 
van zijn hobby zijn beroep. Als detailhandelaar meent hij dat 
de detailhandel — naast de PTT — de beste bron is om „be
leggingszegels" te kopen. Hij wijst er op dat geen handelaar 
of grossier over voldoende middelen beschikt om van alle 
nieuwe uitgiften bijvoorbeeld honderd series in voorraad te 
houden. Wie dus bijvoorbeeld van alle Nederlandse Zomer
en Kinderpostzegels steeds honderd series apart gelegd zou 
hebben zou over deze belegging een zeer behoorlijk rendement 
gemaakt hebben. Doch ook hierbij geldt de oude wijsheid: 
WUt gij uw bezit vermeren, dan moet gij beleggen en niet 
speculeren. Laten we ons maar herinneren: Israël, UNO, 
San Marino, Europa. 

De raadgevingen die de schrijver geeft zijn wel allereerst 
voor de Duitse „beleggers" bedoeld. Daar ziet men, na de 
inflatie van 1923 en de geldsanering van 1948, de postzegels 
nog meer als echt beleggingsobject dan bij ons. Maar wie 
over enige middelen beschikt en werkelijk wil beleggen kan 
er zijn voordeel mee doen. Wie echter een handleiding ver
wacht om door postzegelspeculaties veel geld te verdienen 
moet dit boek niet kopen. Dergelijke praktijken worden door 
de schrijver even hard afgewezen als door ons. En laten we 
er uitdrukkelijk bij zeggen: Voor de echte verzamelaar is 
het feit dat postzegels hun waarde behouden een prettige 
bij-omstandigheid. Maar het plezier van het opbouwen van 
een verzameling moet toch voor hem de hoofdzaak zijn. 

FL. 

STANLEY GIBBONS' POSTAGE STAMP CATALOGUE, 
Part III, Foreign Countries, America, Asia and Africa, uit
gifte 1964, prijs 37 sli. 6 d. plus port, uitgifte van Stanley 
Gibbons Ltd., 391, Strand, London W.C.2. 

Deze, in de Engelssprekende landen als standaardcata
logus beschouwde editie, is de eerste van een serie cata
logi die verschijnt sinds de Gibbons-groep vorig jaar ont
stond. Op 1168 bladzijden, met duizenden afbeeldingen ver
duidelijkt, worden de zegels van de in het hoofd opgeno
men landen beschreven met de vele afwijkingen en varia
ties. De zegels van Israël, Japan, Thailand en Uruguay 
zijn in de beschrijving herzien, terwijl de eerste emissie 
van Japan geheel is omgewerkt naar de laatste onderzoe
kingen. Daar de Gibbons-groep ook een afdeling veilingen 
heeft, kon wegens het verkopen van de bekende C.M.C. 
Symes-collectie de omschrijving van de postzegels van 
Thailand uitgebreid worden met vele foutdrukken en varië
teiten. Als nieuwe landen werden opgenomen Algerije, Boe-
roendi, Dahomey, Ivoorkust, Koeweit, Mauretanië, Niger, 
Roeanda en Boven-Volta. 

De prijzen zijn over vrijwel de gehele linie gestegen, 
voornamelijk die voor de oudere en tijdens de oorlogen uit
gegeven emissies. 

Zoals van Gibbons mag worden verwacht, is de uitvoering 
Brits-degelijk. 

H. 

MICHEL-CATALOGUS „EUROPA 1964". 
Prfls D.Mk. 19,80. Uitgave Schwaneberger Album, Eugen 
Berlin GmbH., München. 

Doordat, zoals wij reeds in het augustusnummer konden 
vermelden, het „Duitsland"-gedeelte niet meer in de Europa
catalogus van Michel is opgenomen, is deze laatste dit jaar 
dunner dan voorheen. En dat terwijl er zelfs nog een geheel 
land bijgekomen is, namelijk Cyprus, dat — tegenwoordig 
althans — door de postzegelverzamelaars tot Europa gere
kend wordt. 

Behalve een groot aantal nieuwe uitgaven en natuurlijk de 
nodige prijswijzigingen konden wij bij vergelijking van deze 
en de vorige editie niet veel veranderingen constateren. 
Maar dat kan ook niet. De Michel-catalogus geeft reeds 
een groot aantal bijzonderheden die dit werk meer tot een 
catalogus dan tot een prijslijst maken. Hoewel steeds zeer 
vele oplagecijfers worden vermeld, misten wij nog de ver
leden jaar door het Maandblad gepubliceerde oplagecijfers 
van de Nederlandse frankeerzegels. De oplagen van de Ne
derlandse gelegenheidszegels zijn echter grotendeels wel ver
meld. „Bij" is de catalogus tot ongeveer mei/juni 1963. De 
Nederlandse zegel voor de Parijse Postconferentie staat er 
bijvoorbeeld nog in, maar de 10 cent „landschap" niet meer. 

Wie eens iets meer van zijn zegels wil weten, kunnen wij 
de aankoop van de Michel-Europa-catalogus zeker aanraden. 

* * • 
Dan willen wij nog even terugkomen op de recensie van 

het Duitslandgedeelte in het vorige nummer van het Maand
blad. Een lezer wijst er op dat Gottleuba vroeger reeds onder 
Bad Gottleuba stond, vandaar dat bij naast elkaar leggen 
van de twee edities de onjuiste indruk ontstond, dat hier een 
nieuwe vermelding plaatshad. Deze lezer heeft wel specta
culaire prijsstijgingen ontdekt, namelijk bij de Britse en 
Franse bezettingszegels van de voormalige Duitse Koloniën 
in 1915. Inderdaad is bij deze zegels, met een oplage van 
enige honderden stuks of minder, de prijs soms enorm ge
stegen (Franse bezetting Togo 9 en 10 ongebruikt van 300,— 
op 2400,— M.Mk. elk). Doch bij de ook voor een gewone 
verzamelaar bereikbare zegels is de stijging toch echt niet 
meer zoals het vroeger is geweest. FL. 

JAARVERSLAG NEDERLANDS POSTMUSEUM 1962 
Drieëndertigste jaarverslag uitgebracht aan de directeur-

generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Uitgave: 
Stichting Het Nederlands Postmuseum. 's-Gravenhage 1963. 
Formaat 24 x 17 cm, 44 bladzijden, waarvan vijftien met il
lustraties. 

Het aantrekkelijkste deel van dit jaarverslag is altijd het 
artikel. Ditmaal een verhandeling van dr. R. E. J. Weber 
over „Een paar postiljonslaarzen", een aanwinst voor de 
verzameling uit het laatste kwartier van de achttiende eeuw. 
Een citaat: „Het is niet minder dan een „boite de cuir", 
een kist die de vorm van een voet heeft, als een koker het 
been omsluit en voorzien is van een harde, in de knieholte 
uitgesneden kap". Het artikel is verlucht met veertien 
foto's ter grootte van een pagina. Vooral belangwekkend 
voor posthistorici, die elders in het verslag nog meer van 
hun gading kunnen vinden. 

De eerste foto in het verslag toont het bestuur: ir. A. J. 
Ehnle (nieuwe voorzitter), ir. H. J. Uges, mr. W. S. Wolff 
de Beer, A. D. Huijsman (secretaris-penningmeester, die in
middels in functie is opgevolgd door mr. M. Enschedé), 
T. van Houwelingen (aftredend voorzitter), D. F. Lunsingh 
Scheurleer, L. Th. Hoolboom en dr. R. E. J. Weber (direc
teur). 

Schenkingen worden onder andere vermeld van A. J. M. 
. Annegarn ('s-Gravenhage), Chr. R. Breinburg (Paramari

bo), mr. J. C. A. M. van Hal (Rijswijk), mevrouw D. W. 
Keuchenius (Apeldoorn), P. C. Korteweg (Bennebroek), mr. 
dr. T. Kruyff (Utrecht) en G. J. Scheepmaker (Voorscho
ten). 

Het aantal bezoekers bedroeg in het verslagjaar ruim 
dertigduizend. 

Aanbevolen voor bibliotheken. 
A. B. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, 

Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 ; postadres: p/a postbus 619, Rotterdam. 

woensdag van 18.00 tot 19.00 uur en Wormerveer, geopend op 
de tweede woensdag van 16.00 tot 17.00 uur. 

AFWIJKINGEN 
Wegens vakantie van uw redacteur moeten de in de maand 

augustus binnengekomen meldingen tot het volgend nummer 
wachten. 

RODE KRUIS-ZEGELS 1963 
De veldelen, die wij tot dusver van de Rode Kruis-zegels 

onder ogen kregen, vertoonden de volgende bijzonderheden: 

tanding: 

etsingnununers: 
telcyfers: 

ponstekens: 

markeerboog jes: 

bovenzijden: 
linkerzijden: 
rechterzijden: 

doorlopend 
doorlopend 
4 c en 30 c een gat door
lopend 
6 c, 8 c en 12 c gelijk 
gelijk onderzijden: 

geen 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1 
4 cent nummer 3 naast zegel 90, 
6 cent nummer 5 naast zegel 90, 
8 cent nummer 6 voor zegel 11, 

12 cent nummer 7 naast zegel 90, 
30 cent nummer 8 voor zegel 1. 
voor zegel 41 en achter zegel 50, bij aUe 
waarden behalve de 8 cent doorgeprikt. De 
8 cent waarde heeft onder deze markeer-
boogjes een tweetal andere, lichter ge
kleurde boogjes, die wel doorgeprikt zijn. 

Overige büzonderheden: alle waarden vertonen in de vier 
velhoeken kleurkruisen. De tanding is bij de waarden 4 en 
30 cent gelijker dan bij de overige waarden, waarbij de tan-
dinggaten onregelmatig in de rij staan en verschillende tan-
dinggaten niet volledig zijn doorgeslagen. Het afscheuren der 
zegels van de vellen gaat moeilijk; het papier is vrij stijf en 
krult. 

Voor de zegels zelf kunnen wij weinig bewondering heb
ben. De compositie van alle waarden, behalve van de 8 cent, 
is door haar eenvoud zonder meer goed te noemen. De ge
bruikers van deze zegels hebben echter een handleiding nodig 
om de afbeeldingen te kunnen begrijpen! De weggebruiker 
kan op de waarde van 4 cent wel zien wat wordt afgebeeld, 
maar de voorstelling op de 6 cent-zegel is voor velen vol
slagen onbegriji>elijk. Men kan evengoed aannemen, dat de 
boeken en tijdschriften het lectuurhuisje in- dan wel uit-
vliegen; het violette kruis op het huisje maakt het geheel 
nog verwarder. De zegel van 8 cent »is druk door de vele 
kruisen en daardoor weinig sprekend. Die van 12 cent stelt 
voor de internationale hulpverlening. De linkse kleurling 
drinkt een kom soep of melk; de rechtse kijkt hongerig toe, 
waarschijnlijk omdat de twee kommen op de rechterzijde van 
het beeld leeg zijn. De afbeelding had beter voor een anti-
honger-zegel kunnen dienen. Ten slotte de hoogste waarde: 
30 cent. Hierop is een viertal in een soort mijnwerkerspak 
gestoken figuren bezig op hoogst onoordeelkundige wijze een 
spookgestalte op een draagbaar te schuiven. De officiële toe
lichting op het plaatje zegt „Hulpverlening door Rode Kruis 
Korps". Wij willen een oordeel over de deskundigheid van 
(Ie afgebeelde Korpsleden gaarne aan onze lezers-medici 
f verlaten. 

De kleuren zijn, zoals vrijwel steeds bij offset, aan de zeer 
fletse kant. Een groot bezwaar van deze zegels is de witte 
omlijsting; op een witte envelop „spreken" de afbeeldingen 
niet. 

Pluspunten van de emissie zijn ongetwijfeld de letters 
en de cijfers, afkomstig van de letterkunstenaar P. J. J. van 
Trigt. De verdeling over het zegelvlak is uitstekend terwijl 
de letter- en cijfervormen duidelijk en tevens ondersteunend 
werken. 

Al met al een emissie die het eeuwfeest van het Inter
nationale Rode Kruis nauwelijks waardig is. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Gevestigd, bij wijze van proef gedurende zes maanden, 

in augustus: Stadskanaal, geopend op de derde donderdag 
van 18.00 tot 19.00 uur; Alblasserdam, geopend op de derde 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: A. J. Uylen. Herrn. Heijermanslaan 6, Elndjlioven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Ter gelegenheid van de uitbreiding van de hotelruimte op 

het eiland Bonaire met een hotel van dertig bedden van het 
bungalowtype hebben de Antilliaanse posterijen op 31 augus
tus een bijzondere frankeerzegel uitgegeven in de waarde 

20 cent. Op de postzegel in het nieuwe gebouw afgebeeld. De 
verkoop van de zegel zal geschieden zolang de voorraad 
strekt. Technische bijzonderheden: 
zegelgrootte: 36 x 25 mm 

33 X 22 mm 
14 : 12% 
gecoucheerd zonder watermerk 
Arabische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
P. M. van Lienden 
offset 
Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 
N.V., Haarlem. 

beeldgrootte: 
tanding: 
papier: 
gomming: 
vellen: 
ontwerper: 
druktechniek 
drukker: 

Bonaire, eiland van de flamingo's 
Bonaire, gelegen op 12° - 15' noorderbr. en 68° - 20' wester
lengte, is een van de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire, Cura-
gao) van de Nederlandse Antillen. Van deze „Benedenwindse 
eilanden" is Bonaire het tweede in grootte (112 vierkante 
mijlen) en het derde in aantal inwoners (5896). Bonaire heeft 
een zeer interessante geschiedenis. Eens het domein van 
Indianen kwam het beurtelings in het bezit van Spanjaarden, 
Engelsen en Nederlanders. Zeerovers hebben het eiland meer 
dan eens geplunderd. In de zeventiende eeuw werd Bonaire 
een uitgestrekte plantage en een zoutwinningsgebied voor 
de West Indische Compagnie. Zijn hoofdstad Kralendijk heeft 
dn het „Fort" kanonnen, die nog uit de Napoleontische tijd 
dateren: een herinnering aan een ontstuimig verleden. 

Het warme, zonnige klimaat is onovertroffen. Het 
is tropisch, maar de constant aanwezige passaatwind zorgt 
voor een aangename temperatuur. Bovendien ligt Bonaire 
geheel buiten de orkaanzone. Hierdoor kan men op het 
„Eiland van de flamingo's" het gehele jaar genieten van het 
mooie landschap, de heerlijke stranden, de vele mogelijkhe
den om te vissen, bootje te varen of te zeilen. Ook de grote 
kolonies prachtige roze flamingo's en andere uitheemse zee-
vogels, de onbewoonde slavenhutjes en de bijna verlaten 
zoutpannen zijn grote attracties voor diegenen, die eens heer
lijk willen uitrusten. Een geriefelijke hotelaccomodatie is 
tegen billijke tarieven beschikbaar. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
UNTEA-opdrukken 

Door een misverstand is op bladzijde 318 van het augustus
nummer een verkeerde afbeelding opgenomen, namelijk een 
normale „Abklatsch" van de eerste druk van de UNTEA-
opdruk, waaraan ook één van de kentekenen van de eerste 
druk duidelijk te herkennen is, en wel de „gezakte" N. Het 
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duidelijkst ziet men het verschil aan de dwarslijntjes rechts 
boven aan de U en links bovenaan de N, die bij de eerste 
oplage schuin en bij de tweede oplage recht naast elkaar 
staan. Het is typisch dat bij de „kleine" UNTEA-opdruk 
de letter N op dezelfde wijze is verzakt. 

De grote UNTEA-opdruk die in het augustusnummer had 
moeten staan, wordt hierbij afgebeeld. 

werden de Pro Aero-zegels op 13.7.63 voorzien van een 
speciaal stempel, (afbeelding). 
Veilinguitslagren. Bij Van Dieten is onlangs de kopstaande 
50 cent op 150 cent luchtpost Nederlands-Indië op brief ge
veild. Naar ik vernam was de opbrengst ƒ 3400,—. 

<» EISENSTADT V 
" 23.6.1963 T" 

'C EISENSTADT f. 
O PIN KA FELD v^ 
" j 60km C^ 

LANGENBRUCK-
BERN-LOCARNO 

50JAHRE 
ALPENOBERQUERUNG 

DURCH 
OSKAR BIDER 

13 VII 1963 

BERN-LOCARNO 
' GEDENKPOSTFUJG ' 

13VII.1963 
25 JAHRE 
PRO AERO 

LUCHTPOST POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen 9bs, Amsterdam-O Rubriekredacteur; J, H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N-H 

Nederland. Men verwacht binnenkort bij de KLM de opne
ming van Koeweit op de lijn naar het Verre Oosten. Of dit 
in navolging is van de Lufthansa die haar dienst op Koeweit 
begin juli opende of dat deze opneming reeds lang in de pen 
zat is mij onbekend. In ieder geval ligt de KLM een slag 
achter. Het ligt in het voornemen bij de opening van deze 
vlucht gebruik te maken van een speciaal stempel en een 
speciale envelop. 

Bij de DC-8-vluchten van de KLM eind mei/begin juni 
naar Afrika verzorgde de Swissair Philatelisten Club post 
van Zwiitserland en Liechtenstein uit, voor het traject Zürich-
Monrovia. Deze couverten zien er altijd zo akelig netjes uit 
dat het levende element volkomen ontbreekt. De stukken 
zijn voorzien van een (hoe kan het anders!) keurig speciaal 
privé-stempel (afbeelding). 
Duiteland (West-). Ter gelegenheid van de 125ste geboorte
dag van graaf Ferdinand von Zeppelin werd op 8 juli 1963 
te Friedrichshafen (van waaruit vele Zeppelin-vaarten be
gonnen) een speciaal stempel gebruikt, (afbeelding). 

.V^MOA, 

Griekenland. Op 23 juni opende Olympic Airways haar dienst 
Athene-Samos waarbij de stukken vervoerd op deze eerste 
vlucht voorzien werden van een speciaal stempel, (afbeel
ding). 
Madagascar. Voor de eerste rechtstreekse Boeing-straalvlucht 
Majunga-Parijs werden de stukken voorzien van twee spe
ciale stempels. Een driehoekig rood stempel met als tekst: 
Par première liaison directe / quadriréacteur Boeing 707 / 
MAJUNGA-PARIS / 3 Juin 1963 / embleem Air France en een 
rechthoekig zwart stempel Première Liaison / MAJUNGA-
PARIS / par Boeing 707 / 3 juin 1963. De stukken werden bij 
aankomst te Parijs op 6.6.63 in rood afgestempeld. 
Oostenrqk. Voor een postzweefvlucht over zestig kilometer 
van Eisenstadt uit werd de post vervoerd met het zweef
vliegtuig op 23.6.63 van een speciaal stempel voorzien, (af
beelding). 
Zwitserland. De datum van 13 juli, de dag waarop vijftig 
jaar geleden Oscar Bider voor het eerst over de Alpen vloog, 
werd gekozen voor de Pro Aero-zegels van dit jaar. Tevens 
werd het feit herdacht dat 25 jaar geleden voor het eerst 
de Pro Aero-zegels verschenen. Voor beide herdenkingen 

Indonesië. De heer A. J. Uylen te Eindhoven zond mij ter 
inzage een tweetal militaire luchtpostenveloppen, in Nieuw-
Guinea gebruikt tijdens de UNTEA-periode. 
1. Zwarte tekst op grijsachtig papier. Binnenzijde blauw

groen bloemmotief. Links: dunne en dikke balk, waar
in een cirkel uitgespaard met landkaart en Indonesian/ 
Army Postal Service. Rechts: rechthoek, waarboven 
A 3. 337. A en waarin de woorden Bebas porto/Free 
Postage. Midden: boven Via/Pos Udara/Air Mail en Ke-
pada/To - Nama/Name - Pangkat/Rank - A.R.P./ 
A.S.N. - Bagian/Mil. Sub Unit - Kesatuan/Unit Title -
c/o: Base Post Office/Djakarta. Formaat: 150 x 89 mm. 

2. Blauwe tekst op grijsachtig papier. Binnenzijde BDB 
Linen met blauwgrijze golflijnen. Links: dunne en dikke 
balk waarin een cirkel uitgespaard met landkaart: In-
nesia/Pos Militer. Rechts: rechthoek, waarboven A 3. 
337. A en waarin Bebas Porto. Midden Via/Pos Udara/ 
Air Mail. Kepada - Nama - Pangkat - N.R.P. - Bagian -
Kesatuan - DIP Kantor - Pos Militer Basis I/Djakarta. 
Formaat 153 x 94 mm. 

Deze meldingen zijn aan de heer Uylen te danken, waar
voor mijn dank. Voor verdere opgaven houd ik me aanbe
volen. 
Zwitserland. Uit de jaarvergadering van de Schweizerischer 
Ganzsachen Sammler Verein — zo blijkt uit het verslag 
in de Schweizer Briefmarken Zeitung van augustus •— kwa
men frisse geluiden. Het ledental nam in 1962 weer ver
der toe, onder andere door aansluiting van bekende ver
zamelaars uit de gehele-wereld. Het rondzendverkeer over
schreed een verkoop van 10.000 franc. Nieuwtjesdienst en 
bibliotheek (die uitgebreid kon worden) werkten tot ieders 
tevredenheid. Er is een lichtbeeldenvoordracht over post-
waardestukken van Zwitserland met tekst in de Duitse en 
Franse taal. Een cataloguscommissie is aan het werk ge
togen om zo spoedig mogelijk te komen tot een nieuwe druk 
van de Zumstein voor postwaardestukken. 
Australië (West-). „L'Entier Postal" van mei 1963 brengt 
een samenvatting van het artikel van Owen en Lloyd-
Smith (Philately from Australia, september 1962) over de 
briefkaarten van dit gebied. 
Bahamas Envelop voor aangetekende brieven, 6 d, Eliza
beth II, rood. Formaat G. 
België. Briefkaarten 2 fr., leeuw op wapenschild, lila. Pu-
blibel 1921—1930. 
Denemarken. Portoverhoging. Envelop 35 0 rood. Met lu-
minescerende strook. Drukmerk 81 a. Postblad 35 op 30 0 
rood. Briefkaarten 25 0 en 25 + 25 0, koning, bruin, met 
luminescerende strook. Drukmerk 203. 
Duitsland (Berlin). Hier verscheen de briefkaart van 
15 + 15 en de Loterijkaart 15 (70). 
Duitsland (West-). Briefkaart 15 + 15, Luther, blauw met 
Duitse en Franse tekst. Series briefkaarten met afbeeldin
gen, 15 pfg., Luther, blauw. Serie 20, 21, 22 en 23. Van 
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serie 23 acht verschillende afbeeldingen ieder met een op
lage van 40.000 exemplaren. 
Serie 24 met acht, serie 25 met acht, serie 26 met acht, 
serie 27 met acht en serie 28 met zeven (Bochum) ver
schillende afbeeldingen. Oplage van ieder 20.000. Loterij
kaart, 15 pfg., Luther, blauw. Verkoopprijs 70 pfg. 
GrootBrittannië. Enveloppen op privébestelling bedrukt. 
Formaat 164 x 110, wit, 2 d lichtbruin + 2V2 d rood; 6 d lila; 
2V2 + 2V2 + 2V2 d rood en 4 d ultramarijn + 6 d lila. 
V2 d, Elizabeth II, oranje, 3 d, idem, lila en IV2 d George 
VI en 3 d Elizabeth II, respectievelijk lichtgroen en lila, 
njiast elkaar. Formaat 228 x 112, akte, crème. 1 d licht
blauw + 2V2 d rood; 4 d lichtultramarijn, 4 d ultramarijn en 
Va d oranje, en 1/9 grijs, Elizabeth II. Envelop, voor aange
tekende zendingen 1/9, Elizabeth II, grijs, tekst blauw. 
Japan. Portoverhoging. Briefkaarten 25 en 25 + 25 en, 
Fudzjijama, bruin op crème papier. 
De nieuwjaarsgelukwensbriefkaarten. worden nu vooraf ge
stempeld verkrijgbaar gesteld. De oplage is gestegen tot 
870.000.000 stuks door de grote vraag naar deze populaire 
kaarten. 
Mexico. De Elmhurst Philatelie Society, Inc., 239 Clare
mont Street, Elmhurst, 111, heeft voor de prijs van $ 3,
een tweede aflevering van de EPSMexicopostwaardestuk
kencatalogus (luchtpost) uitgegeven. Eerder verscheen af
levering 5 (courantebandjes). In bewerking zijn nog: af
levering 1 (enveloppen), 3 (briefkaarten), 4 (postbladen), 
6 (dienst, telegraaf, speciale bestelling enzovoort). 
Mozambique. In „Die Ganzsache" van juni wordt gemeld 
dat luchtpostbrieven met een speciaal luchtpoststrookje 
worden verzonden waarop de postambtenaar met inkt aan
tekent hoeveel porto er betaald is. Dit in plaats van fran
keerzegels. Het strookje ziet er uit als een etiket, doch laat 
in de tekst ruimte voor deze vermelding. Aan de rand van 
het gebied der postwaardestukken. 
Nederland: Briefkaarten Gouda zijn gemeld met dubbele 
grijze strook. 
NieuwZeeland. Envelop 3 d rood en envelop voor aange
tekende zendingen 1/3, karmijn, Elizabeth II met kroon. 
Oostenrük. Briefkaarten 70 gr. groen, 1 Sch. + 1 Sch., Maria
zeil bruin, 1,80 + 1.80, Hall in Tirol, blauw met nieuwe op
maak adreslijnen en 70 gr., Salzburg, donkergrijs. Met af
beeldingen 1 Sch., Mariazell, bruin. Serie 76 met elf afbeel
dingen. 
Polen. Briefkaart 40(60) gr., grijs, rood, zwart, wit. Stads
wapen en 800 jaar Kozlé (Cosel an der Oder). Ontwerp S. 
Lukaszewski. Drukmerk 1,63  25.000. 40(60) gr. met hart. 
Poolse vereniging voor kardiologie. V.63  25.000. Ontwerp 
K. Tarkowska. 
Ter gelegenheid van het tiende Internationale Theater Con
gres verschenen drie briefkaarten van 40 (60) gr. met de 
beeltenis van regisseurs en afbeeldingen van toneelstukken. 
IV.6340.000. 
Portugal. Briefkaarten 0.50 esc, postiljon in cirkel, blauw 
met afbeeldingen van Portugese dansen. Norte de rio 
Douro, nummers 10.18. De nummers 79, die hiermede wor
den voortgezet, verschenen vier jaar geleden. 
Tunis. Briefkaarten met afbeeldingen. 15 en 25 m., Presi
dent Bourguiba in staande rechthoek met tandingaandui
ding, respectievelijk zwart en grijs en lichtgrijsbruin. Af
beelding Ribet de Monastir. Aan de voorkant droogstem
pel met Frans en Arabisch schrift. 

AEROGRAMMEN 
Angola. 1.50 esc, inboorling, geel en zwart, Soba Grande 
Samuhunga. Over de volle breedte een gezicht op de baai 
van Luanda bij nacht. 
Australië. 10 d, Elizabeth II en prins Philip, roodbruin en 
groen, op blauw papier. Links een kroon, waarboven Royal 
Visit 1963. 
Burundi. 4 fr., vliegtuig boven tropenlandschap, groen op 
lichtblauw papier. 
Cyprus. 25 m., Kerk van St. Barbara, bruin op blauw pa
pier. Aerogramme in Grieks, Turks en Frans. Aan de ach
terzijde teksten in Grieks en Turks. 
Ethiopië. 10 en 30, c Keizer Halle Selassie half naar links, 
respectievelijk groen en lila op lichtblauwgrijs papier. Voor
zijde Amharisch, Engels en Frans. Achterzijde Amharisch 
en Engels. 
Katanga. 5 fr., vliegtuig op luchthaven, groen op lichtblauw 
papier. 

Pakistan. 40 p., zandloper, halve maan en ster, groen. 
Somalia. 0.60 en 1 1., vlinder en vliegtuig, respectievelijk 
blauw en groen. 
ZuidAfrika. 2V2 c (binnenland). Plattegrond van kasteel 
van Kaapstad met vliegtuig ingetekend, groen en oranje. 
Tekst Engels en Afrikaans. 

STEMPELS 
Rubrjekredacteur • Drs. A. M. A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

Gelegenheidssiempels 
De hierbij afgebeelde bijzondere poststempels werden ge
bruikt: 
a. te 'sGravenhage voor de ergens in Nederland op 20 

augustus 1963 geposte semiofficiële couverten, beplakt 
met één of meer Rode Kruispostzegels 1963; 

b. 1. te 'sGravenhage van 20 tot en met 24 augustus in het 
autopostkantoor, geplaatst op de Lange Vijverberg, hoek 
Vij verdam; 

2. te Amsterdam van 26 tot en met 31 augustus in het 
autopostkantoor, geplaatst op het middenDamterrein; 

3. te Rotterdam van 2 tot en met 7 september in het auto
postkantoor, op de Coolsingel tegenover het kantoor van 
de Hollandsche BankUnie N.V.; 

4. te Utrecht van 9 tot en met 14 september eveneens in 
het autopostkantoor, in alle plaatsen slechts voor stuk
ken, uitsluitend voorzien van de nieuwe Rode Kruis
postzegels; 

c. te Nijmegen op 24 en van 26 tot en met 30 augustus in 
het Concertgebouw „De Vereeniging" voor stukken, ge
post op een tijdelijk bijkantoor ter gelegenheid van het 
„Xth World Congress for Social Service"; 

d. te Rotterdam van 6 tot en met 8 september voor stukken 
gepost in een brievenbus, geplaatst in het gebouw Noord
singel 40 ter gelegenheid van de aldaar gehouden natio
nale tentoonstelling van postzegels met christelijke mo
tieven; 
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e. te 'sGravenhage voor de ergens in Nederland op 16 sep
tember 1963 geposte semiofficiële couverten, beplakt met 
één of meer van de nieuwe Europaposzegels; 

f. te Amsterdam op 16 september 1963 in Hotel Krasna
polsky voor de aldaar gehouden Internationale Filatelis
tenbeurs EUropa. Voor dit stempel was het gebruik van 
speciale couverten wel mogelijk, doch niet verplicht. 

Machinestempels 
De stempelvlag „Geen vuur in bos en heide", gemeld in 

het vorige nummer, werd gebruikt tot en met 11 augustus 
1963, Sindsdien kon deze opwekking wegens het vele regen
weer inderdaad wel worden gemist! 

Van 22 juli tot en met 31 augustus werd in de stempel
machine te Hengelo (Ov.) de hierbij afgebeelde stempelvlag 
voor een van 2 tot en met 14 september gehouden tentoon
stelling van industrie en handel (SO) gebruikt. 

■__'*'_ 'SpoMilisS tenaionslellïng . . oQ.jmo 
INTERNATIONAAL 
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Amsterdam CS., 's-Gravenhage en Rotterdam CS. pro
pageren in één der stempelmachines van 20 augustus tot en 
met 30 september het gebruik van de Rode Kruis-postzegels, 
terwijl ten slotte Leiden ook dit jaar wederom van 2 tot en 
met 21 september de aandacht vestigt op de 3 oktober-fees-
ten. 

Typenraderstempels 
1.7.1963 Opgeheven poststation Gaast. 
l!8.1963 Opgeheven postagentschap Amsterdam-Admiraal 

de Ruyterweg. 
19.8.1963 Gevestigd: Bijpostkantoor Utrecht-Bernadottelaan. 
19.8.1963 Hulppostkantoor Stedum werd poststation. 

Caravelle 
De Caravelle VI, een tweemotorig straalvliegtuig voor 

middelgrote afstanden, gebouwd door Sud Aviation te Tou
louse, werd in februari 1961 in dienst gesteld op het mter-
nationale net van de SABENA, die thans acht toestellen van 
dit type in gebruik heeft. Het is een licht gewijzigde versie 
van de Caravelle III, het eerste serievliegtuig van dit type. 
De afmetingen van beide typen -zijn gelijk: spanwijdte 34.30, 
lengte 32.01 en hoogte 8.72 meter. De Caravelle VI heeft 
echter twee straalmotoren van het type Rolls Royce Avon 
Mark 531, ieder met een stuwkracht van 5.700 kg, waardoor 
het toestel een maximumsnelheid van 860 kilometer per uur 
kan bereiken op 10.700 meter hoogte. De cabine, voorzien 
van een doeltreffende luchtdrukregeling, biedt plaats aan 
77 passagiers. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: A. Buelens, Marialei 24, Antwerpen. 

NIEUWE UITGIFTE 
SABENA-postzegel 

Op 2 september is een bijzondere postzegel verschenen in 
de waarde van 3 frank zonder toeslag ter gelegenheid van 
het veertigjarig bestaan van de SABENA, de Belgische 
Naamloze Vennootschap voor Exploitatie van het Luchtver
keer. De zegel is uitgegeven krachtens een ministerieel be
sluit van 2 augustus 1963, opgenomen tot uitvoering van het 
koninklijk besluit van 4 januari 1963. De afbeelding stelt een 
Caravelle-straalvliegtuig voor dat over de luchthaven van 
Brussel-Nationaal vliegt. 

De zegels zijn in vellen van dertig exemplaren gedrukt 
in de kleuren blauw, groen en zwart volgens het gecombi
neerde diepdruk en heliogravureprocédé. De oplage is vast
gesteld op 8.250.000 stuks. 

De verkoop begon in alle postkantoren op 2 september, 
maar de zegels waren op 1 september bij voorrang verkrijg
baar in de tijdelijke postkantoren in het Centraal Station te 
Brussel en in het Casino te Spa. (Voor bijzonderheden die 
samenhangen met de Aérophila te Brussel zie de rubriek 
Tentoonstellingen en ruildagen in dit nummer). 
SABENA 

Bij haar oprichting in 1923 nam de SABENA de taak over 
van de SNETA, de Nationale Maatschappij voor de Studie 
van het Luchtverkeer, die de mogelijkheden had onderzocht 
van een Belgisch luchtnet. 

De Caravelles van de SABENA doorkruisen een luchtnet 
van 24.590 km, landen regelmatig in 24 van de 62 steden 
in 36 landen die het net verbindt en nemen 62,4 procent van 
het verkeer op het Europese net van de maatschappij voor 
hun rekening. 

Van de 162.000 kilometer van het luchtnet wordt 80.000 km 
bevlogen door viermotorige straalvliegtuigen van het type 
Boeing Intercontinental. 

In de loop van haar bestaan heeft de SABENA dertig ver
schillende vliegtuigtypen gebruikt. De SABENA was de eer
ste maatschappij ter wereld die een internationaal helikopter-
net voor passagiers instelde (1953). Zij was ook de eerste 
Europese maatschappij die de Boeing Intercontinental op de 
Noordatlantische route in dienst stelde en de eerste die de 
Caravelle VI bestelde. De verst afgelegen landingsplaatsen 
van de maatschappij zijn: Mexico, Johannesburg, Moskou en 
Stockholm. 

Hogere posttarieven? 
In België staat een verhoging van de posttarieven op 

stapel. De minister van PTT Anseele heeft daarover volgens 
persberichten advies gevraagd van de Prijzencommissie. 
De minister wenst de tarieven aan te passen aan die van 
andere landen. 

Naar verluidt zou het briefporto 3 frank blijven, maar 
het toegestane gewicht zou bij die prijs van 50 tot 20 gram 
worden verminderd. Brieven die meer dan 20 gram wegen 
zouden met 6 frank gefrankeerd moeten worden. Het tarief 
voor drukwerk zou verhoogd worden van 0,40 op 0,50 frank, 
waarbij eveneens het toegestane gewicht van 50 tot 20 gram 
verminderd zou worden. Drukwerk dat zwaarder weegt dan 
20 gram zou met 1 frank gefrankeerd moeten worden. 

Veiling Burrus „Spanje" 
De grootste gebeurtenis van de zomer was de veiling van 

de verzameling Spanje van Burrus door W. Balasse te 
Brussel. De collectie bracht 6.000.400.000 frank op. Een blok 
van acht zegels van de 6 reales blauw (Yvert 4) op fragment 
werd toegewezen voor 280.000 frank, en een brief gefran
keerd met een paar van de 2 reales rood (Yvert 8), een strip 
van drie van de 10 reales groen (Yvert 11) en een 6 reales 
zwart (Yvert 6) voor 205.000 frank. Voor een blok van vier 
van de 2 reales vermiljoen (Yvert 19) werd 220.000 frank be
taald. Deze recordopbrengsten bewijzen wel dat klassieke 
zegels goud waard zijn. 

Valse afstempelingen Luxemburg 
In Brussel is een grote partij zegels van de waarde 50 franc 

luchtpost van Luxemburg met valse stempels (Luxembourg 
ville 21-16 (sic. Red.) -54) op de markt gekomen. Het zijn 
zegels die fiscaal werden gebruikt en waarvan de fiscale 
afstempeling is verwijderd en vervangen door een verval
sing. 

Istanbul 1963 
Een twintigtal Belgische verzamelaars neemt deel aan de 

internationale filatelistische tentoonstelling Istanbul 1963, 
van wie J. CrusUn (België) in de erehof en J. Dupont 
(Luxembourg) in de ereklasse. 

Verkoopcöfers weldadigheidszegels: 

Gehandicapt kind: 
40 C. 1.410.867 
1 F. 434.032 
2 F. 
2.50 F. 
3 F. 
6 F. 

418.577 
410.713 
442.918 
405.471 

(Dus 405 471 volledige series) 

Gelegenheidsstempels : 
Liège (Luik) 26.5-8.6.'63 

Arlon 

Brussel 

26.5.'63 

26.5.-30.5.'63 

Keulen 30.5.'63 
(Belgische legerpost) 

Antiterlne-zegels: 
40 c. 4.693.850 (twee typen) 
1 F. ,713.655 
2 F. 641.371 
3 F. 705.610 
8 F. 586.816 

leperblok 338.502 
Vredesklok 482.357 
Vredesblok 393.018 

Foire Internationale 
(Internationale Foor). 
Jumelage europeen (Tweelingste
den Arlon en Diekirch in Luxem
burg). 
European Brewery Convention 
(Europees convent van brouwe
rijen). 
Tentoonstelling Belgisch-Duitse 
Vereniging. 
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Ninove 

Antwerpen 

Spa 

Esneux 

Mons (Bergen) 
Brussel 

Nieuwpoort 

Vielsalm 

1.6.'63 

1.6.'63 

8, 9.6.'63 

9.6.'63 

9.6.'63 
13.6.'63 

15.6.'63 

7.7.-63 

Namur (Namen) 
13.7-28.7.'63 

Tielt 13,14.7.'63 
Brussel 13.7.'63 

St. Truiden 

Luik (Liege) 

14.7.'63 
15.7.'63 

22.7.'63 

Comblain la Tour 
4.8.'63 

Luik (Uèg«) 6, 7.8.'63 

Herentals 8.8.'63 

Ronse 10.8.'63 

Huy (Hoei) 10,11.8.'63 

Dendermonde 

Montenaken 
25, 26.8.'63 

25.8.'63 

Madonnaverzameling F.D.T. (af
beelding). 
Esperanto Congres (herdenking 
van dr. Zamenhofs' geboorte hon
derd jaar geleden). 
Nationaal Congres van de tover
kunst (goochelkunst). 
Cercle philatélique de l'Ourthe 
tien jaar. 
La Ducasse (De Kermis). 
Europese Conferentie van minis
ters van Verkeer. 
Achthonderd jarig bestaan stad 
Nieuwpoort. 
Filatelistische tentoonstelling (af
beelding in de rubrjek tentoon
stellingen). 
Officiële tentoonstelling van Na
men. 
Lustrum Europa-feesten. 
Tachtigjarig bestaan Belgische 
Wielrij dersbond. 
Sint Trudo-feesten. 
Postzegeltentoonstelling. 
Sint Trudo-feesten. 
Vijfde internationale Conferentie 
van het gebruik van elektronica 
in de geneeskunde. 
Vijfde internationale festival van 
de jazz. 
Wereldkampioenschap wielrennen 
(piste). 
Wereldkampioenschap wielrennen 
(honderd kilometer tijdrijden). 
Wereldkampioenschap wielrennen 
(baan). 
Tricentenaire des fêtes septenna-
les (driehonderdjarig bestaan ze
ven jaarlijkse feesten). 
Tentoonstelling Filatelistische 
Kring. 
Achthonderd jaar Montenaken 
genadeoord O.L.V. van Steps. 

vallen. Dat nu een Nederlander in de keuzecommissie zit
ting heeft gekregen is er een waarborg voor, dat toekomstige 
ereleden ook weer uit andere landen dan Groot-Brittannië 
gekozen kunnen worden; naast de heer Poulie heeft nog 
een Zweed zitting in de commissie. 

Nieuw handelsmerk voor de Gibbons-groep 
Gibbons heeft een zeer geslaagd nieuw handelsmerk la

ten ontwerpen in de vorm van een open boek met geper
foreerde kanten. De letters „S G" zijn nauwkeurig nage
tekend van de boekletters van de „Penny black"! Enkele 

maanden geleden was een van de etalages van deze firma 
gewijd aan de Nederlandse Zomerpostzegels, met vergro
tingen van de zegels, modellen van Nederlandse molens en 
— natuurlijk — Zomerpostzegels. 

Nieuwe druk van de 2s. 6d. Engeland 
Tijdens een „onthulling" van de Britse Rode Kruis-zegels 

werd ook een eerste vel getoond van de 2/6d. zegel, die 
nu gedrukt wordt door Bradbury, Wilkinson. Het verschil 
met de druk van De La Rue is, dat de kleur meer sepia 
is, de tanding is netter; het plaatnummer 1 staat onder 
tussen zegels 39 en 40. 

Vlag links, stempel rechts 
Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de stempels ver

anderd, zodat de vlag nu links staat en de zegels het da
tumstempel rechts krijgen. Dit zal ongetwijfeld het aanzien 
van gebruikte Britse zegels verhogen. De eerste stempel-
machine die aldus vernietigde werd op 1 juli in Bath in ge
bruik genomen. 

A CENTÜ 
OF SERVICE I9&3 

BRIEF UIT LONDEN 
Tijdens het Congres van de Britse Bond van Filatelisten

verenigingen, waarover ik reeds eerder iets schreef, is uw 
landgenoot J. Poulie een bijzondere eer te beurt gevallen. 
Met grote meerderheid van stemmen werden hij en, met 
een geringer aantal stemmen, dr. W. Byam, gekozen tot 
leden van de keuzecommissie, die ieder jaar uitmaakt wie 
hun handtekeningen mogen zetten op de „Roll of Dis
tinguished Philatelists", te vergelijken met het erelidmaat
schap van de Britse Bond. 

De heer Poulie neemt jaarlijks, als afgevaardigde van 
het geassocieerde lid „Hollandia", aan het Congres deel en 
mocht, evenals dit vorig jaar het geval was, een toekomstig 
erelid bij het Congres inleiden. Dit gebeurt op een nauw
keurig voorgeschreven manier, de kandidaat moet name
lijk: 
1. een filatelist zijn; 
2. speurwerk hebben verricht op filatelistisch terrein; 
3. een belangrijke verzameling hebben aangelegd; 
4. door het schrijven van filatelistisch belangrijke artike

len, journalistiek werkzaam zijn en 
5. zich organisatorisch of propagandistisch verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de filatelie. 
Zoals u ziet, komt er nog wel het een en ander kijken 

voordat deze hoge onderscheiding iemand te beurt kan 

Wat een verschil het zal geven kan men zien aan het hier
bij afgebeelde bijzondere machinestempel in de oude sa
menstelling met in de vlag: 1863 RED CROSS/CENTENA-
RY/A CENTURY/OF SERVICE 1963. 

De Rode Kruis-zegels voor de overzeese gebieden 
Voor de Rode Kruis-zegels van de overzeese gebieden is 

een enkel ontwerp gekozen van Whiteley, portret van de 
Koningin en een rood kruis met jaartallen. 

De volgende gebieden geven deze zegels uit: 

Aden 
Antigua 
Ascension 
Bahamas 
Basutoland 
Bechuanaland 
Bermuda 
Brits Guiana 
Brits Honduras 
Br. Solomon Eil. 
Cayman Eil. 
Dominica 
Falkland Eil. 
Fiji 
Gambia 
Gibraltar 
Gilbert & 
Ellice Eil. 
Grenada 

15c, ls.25c 
3c, 12c 
3d, l/6d 
Id, lOd 
2V6c, 12V4c 
2'/2c, 121/2 c 
3d, l/3d 
5c, 20c 
4 c, 22c 
2d, 9d 
Id, l/9d 
5d, 15c 
Id, l/-d 
2d, 2/-d 
2d, l/3d 
Id, 9d 

2d, lOd. 
3c, 25c 

Hong Kong 
Jamaica 
Malta 
Mauritius 
Montserrat 
New Hebrides 

Pitcaim Eil. 
St. Christopher 
St. Helena 
St. Lucia 
St. Vincent 
Seychellen 
Swaziland 
Tristan 
da Cunha 
Turks & 
Caicos Eil. 
Virgin Eil. 

10c, $ 1.30 
2d, l/6d 
2d, l/6d 
10c, 60c 
4c, 12c 
15 en 45 
goud cent 
2d, 2/6d 
3c, 12c 
3d, l/6d 
4c, 25c 
4c, 8c 
10c, 75c 
2V!C, 15c 

3d, l/6d 
2d, 8d 

2c, 25c (US) 
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Daarnaast geeft Tonga zegels uit ter waarde van 30c en 
50c met het portret van Koningin Salote, teirwijl Zanzibar 
zegels van 20c en ls.30c. laat verschijnen met de beelte
nis van de Sultan Seyyid Sir Abdulla Bin Knalija. 

Nieuws uit Jordanië 
Na de recente schandalen met de emissies van dit land 

heeft de regering van Jordanië het contract met het Fila
telistisch Agentschap in Beiroet (Libanon) verbroken en de 
verkoop in het buitenland zelf ter hand genomen. Het 
Agentschap wordt aangesproken voor een boete van 
$ 200.000 wegens contractbreuk. 

Têtebêche paren van de 3d. zegel 
Bij verschillende Londense handelaren worden blokken 

aangeboden met têtebêche paren van de 3d. zegel. Men 

' , ' . > j » , : ' ^ : • < ■,■■;■•;••■., '•, 

' ^ f ^ v : ÉÊÉÊa 

neemt aan dat vellen die voor de aanmaak van postzegel
boekjes bestemd waren bij de postkantoren terecht zijn ge
komen, zonder dat ze eerst in twee delen waren gescheurd. 
Een buitenkansje voor menig verzamelaar, die er de forse 
vraagprijs van de handel voor over heeft! 
Londen, 1 september 1963 CHRISTIAN HOUSTON, AIJP. 

POST UIT PARUS 

Vóór mij ligt een lijst van opbrengsten in de laatstge
houden inschrijving van de bekende Parij se veilinghouder 
ROUMET. Bij het doorzien van zo'n lijst frappeert het op
nieuw, hoe fictief eigenlijk de prijzen in een catalogus zijn. 
Enkele voorbeelden geef ik hieronder, waarbij gemaks
halve de Yvert zowel als de opbrengstprijzen omgerekend 
zijn in guldens: 

Catalogusprijs: Opbrengst: 
Nummer 1 10 c. gebruikt ƒ 65,— f 104,— 
Nummer 9 10 c. randstuk ƒ 120,— ƒ 198,— 
Dezelfde zegel nummer 9 in een strip van drie ƒ 690,— 

Een ongebruikt blok van zes van de 5 cent. Empire 
(nummer 12) bracht bijna 675 gulden op. Maar het zijn niet 
alleen de klassieke .stukken die zo sterk gezocht zijn. De 
Couderkerque-opdrukken uit de tweede wereldoorlog, brach
ten (ongebruikt) tussen de 55 en 65 gulden per paar op, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat de waarden boven 
1 franc waarschijnlijk „welwillendheidsopdrukken" zijn ge
weest. Daarnij dient ook nog de overweging te gelden dat 
dit soort zegels, indien niet op echt gelopen brief met ver
trek- en aankomststempels, altijd iets minder aantrekkelijk 
kunnen zijn. Ten slotte de Bevrüdingsopdrukken, waarvan 
er op deze inschrijving een vijfhonderd aanwezig waren. 

De meest gezochte opdrukken, zoals Chambéry, Decaze-
ville enzovoort brachten enorme prijzen op; andere, Aigu-
rande. Tours, Lignières bereikten biedingen die tot twintig 
tot dertig percent boven de catalogusprijzen lagen. Uit dit 
alles moge blijken dat de prijzen in de Yvert heel moei
lijk tegen een vaste omrekening van zoveel cent per franc 
omgerekend kunnen worden, hetgeen we allemaal al lang 
wisten, maar waartegen we allen zo nu en dan zondigen ! 

METEN MET TWEE MATEN 
En als u het nog niet wist: de Franse posterijen verkopen 

postzegels van dezelfde frankeerwaarde voor verschillen
de prijzen! De zegels van 25 centimes worden namelijk op 
roulettes (van duizend stuks) voor 255 franc verkocht, 5 
franc meer dan de totale frankeerwaarde. De toelichting 
die hierop van officiële zijde wordt gegeven, is nogal „amb
tel i jk". . . . Bij verkoop van deze zegel in de automaten 
houdt de ambtenaar het rose controlestrookje, dat aan het 
begin van elke rol van duizend zit, in zijn bezit. Dit strookje 
bewijst dat de opbrengst slechts 250 franc zal zijn en is dus 
voor het postkantoor een waardepapiertje van 5 franc. Het 
administratieve hoofdkantoor belast het betreffende post
kantoor namelijk voor 255 franc; het kantoor ontvangt via 
de automaat slechts 250 franc terug en het rose controle
strookje geldt dus als een creditnota van 5 franc. Bij ver
koop van een roulette van duizend zegels ineens (dus aan 
het loket aan één klant) neemt deze het 'controlestrookje 
mee en betaalt 255 franc (opgemerkt zij, dat het controle
strookje aan het begin van de rol zit; beter ware het dit 
aan het eind te bevestigen, want samenspel tussen loket
ambtenaar en publiek is hier ook nog mogelijk, maar 
voor dit gevaarlijke spelletje schijnt men in Frankrijk te 
eerlijk te zijn). 

U ziet, het „voordeliger per dozijn" gaat hier niet op. 
Toch is er iemand die ten slotte 5 franc extra verdiend 
heeft: de postale hoofdadministratie die ten slotte 255 franc 
voor duizend zegels van 25 centimes heeft terugontvangen. 
Waarom betaalt men deze 5 franc méér, bij aankoop van 
een complete roulette??? 

De posterijen redeneren aldus: als vijfhonderd klanten 
twee zegels aan het loket kopen, kost dat extra arbeids
loon van loketambtenaren. Hoewel die automaten ook geld 
gekost hebben, is de verkoop per automaat op de lange 
duur goedkoper. 

Als iemand een complete rol van duizend zegels wil ko
pen, is dat in de regel geen particulier, in elk geval kan 
men hem niet vergelijken met de kopers van een of twee 
zegels. Meestal worden die complete roulettes door hande-
lareii of commerciële verenigingen gekocht. De echte 
grootverbruikers kopen wel tien vellen van honderd als ze 
duizend zegels nodig hebben. 

En een roulette van duizend kost in de fabrikatie nu 
eenmaal meer dan tien vellen van honderd 

En dit zou dan de verontschuldigende verklaring van de 
Franse posterijen zijn voor het enige in Frankrijk bekende 
geval waarbij de „engros"-prijs hoger ligt dan de „detail"-
prijs. 

D. de VRIES. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur. 

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

Sinds deze rubriek in het Maandblad verschijnt, bereiken 
de redacteur van vele kanten correspondentie en vragen 
over dit onderwerp. 

Hij verheugt zich daar zeer over en is steeds bereid naar 
vermogen de voorgelegde kwesties te beantwoorden. Zijn er 
vragen bij die belangstelling in brede kring kunnen hebben, 
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dan komt daarvan ook kennisgeving in het Maandblad (als 
deze wordt opgenomen!). 

Maar mag ik de vragenstellers vriendelijk verzoeken voor 
antwoord een postzegel in te sluiten? 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suld-Afrika. 

Nuwe 3 c seël. Van diie 3 c seël met die afbeelding van die 
rooibors laksman voel (Engels: shrike), het 'n nuwe uitgifte 
verskyn op papier sonder watermerk Net soos by die vroeër 
uitgifte bestaan die veile elkeen uit 100 seëls, 20 rye van 5. 
Die tanding loop deur in die bo en onderrande van die vel, 
wat bowendien 'n breë gebreekte swart lyn vertoon. Die 
regter en linker velrande is nie deurgeperforeer niie en ver
toon die gebruiklike swart pyltjies in die middel. 

Twee nuwei silinders is by die vervaardiging van hierdie 
seëls gebruik: S 8 (rooi) en S 35 (swart). Die silindernommers 
verskyn onder die laaste seël van die twintigste ry. 

Daar is rooi velnommers van vier syfers, wat voorkom 
teenoor rye 4 en 5, en \veer 15 en 16. 

Die volgende foutjies is opgemerk: swart vlek op onderste 
velrand onder seëls 4 en 5; 'n swart komma tussen dne K en 
E van SHRIKE (ry 1 no. 1), klompie swart kolle links van die 
voel se nek (1-5), geboë sw^art lyntjie onder IKE van SHRIKE 
(2-14), 'n swart kol bo die 3 c (4-1), wit stippel onder die SH 
van SHRIKE (4-3), swart kol voor die snael van die voel 
(9-4), en tussen die voëlbors en die 3 (10-1), twee kleine kol-
letjies onder die voel se stert (10-5), 'n swart kol regs van die 
voel se bors (11-2), rooi kol bo di RI van SHRIKE (15-5), wit 
vlek onder en tussen die 3 en c van die waardeaanduiding 
(20-1), twee swart vlekkies links van die 3 (20-4), 

Propaga:ndistiese stempels: in toenemende mate word in 
die Republiek gebruik gemaakt van posstempels vir propa
ganda vir die een of ander strandoord of toeristeplek. Vanaf 
die begin van Julie het die stempel van die kabelbaanstasie 
bo-op Tafelberg in Kaapstad 'n ander tekening gekry. Daar 
word ook verwag dat daar 'n spesiale stempel gebruik gaan 
word vir briewe wat gepos word by die ou posboom in Mos
selbaai. Hierdie baai is so genoem deur Paulus van Caerden 
in 1601, omdat hij daar so bale mossels aangetref het. Die 
baai is in 1487 deur Bartholomeus Diaz ontdek. Tien jaar 
later het Vasco da Gama dit besoek, terwyl in 1500 Pero 
d'Ataide hier skuiling gesoek het teen 'n tornado wat die 
helfte van sy vloot vernietig het. Hy het 'n skoen met 'n 
verslag van sy rampsalige ondervindings in 'n ou Melkhout-
boom opgehang. Hierdie boom staan vandag nog in die dorp; 
dis nou 'n nasionale historiese monument. 

'^SUID-IFRI 

Rooikruis: Vir die honderdjarige herdenking van die Rooi-
kruis het daar op 30 Augustus twee seëls verskyn, waarde 
2% c en 12% c. Verder gegewens sal later volg. 

Suid-Wes Afrika: ook hier het op 30 Augustus twee Rooi-
kruis-herinneringseëls verskyn, waarde 7% c en 15 c. 

Rubriekredacieur: H. L. J. Weldema, Jan Vethstraaf 9, Arnhem. 

Het juli-augustusnummer van La Philatelie Fran^aise is 
bijna geheel gewijd aan het op 2 en 3 juni 1963 gehouden 
36ste congres van de Franse Bond te Caen. Aan dit con
gres was een nationale tentoonstelling verbonden. Onge
veer de helft van de 342 bij deze bond aangesloten vereni
gingen waren te Caen vertegenwoordigd. De genomen be
sluiten zijn alleen van nationaal belang, zodat we er hier 
aan voorbijgaan. Alleen hebben we ervaren, dat de Franse 
Bond geen geldzorgen kent, zoals zijn Nederlandse colle
ga. Maar behalve Frs. 20.000 aan contributies (Fr. 1,— per 
verzamelaar) komen onder de opbrengsten ook voor 
Frs. 40.000 als opbrengst van kaarten en enveloppen ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel! 

Ook L'Echo de la Timbrologie komt met een foto van 
het congres, maar het bevat ook nog enkele filatelistische 
artikelen, waarvan we noemen: „Histoire du Ballon George 
Sand", een reeds in vorige nummers begonnen artikelen
reeks van Paul Maincent, „Les postes locales au Maroc" 
en een filatelistische reis langs Afrikaanse hoofdsteden 
door J. Muni. 

INTERESSANT voor de speciaalverzamelaars van België is 
de uitvoerige studie van Fernand Dandois over de plaat-
fouten van de 40 centimes „médaillon", waarvan het slot is 
opgenomen in nummer 148 van Balasse Magazine. In hetzelf
de nummer vertelt J. A. L. Ludwig over de zegels van voor
malig Belgisch Congo, Katanga en Zuid-Kasai, en vervolgt 
Paul Jordens zijn artikel over de „blocs-reports" van de 
emissie 1884 van België. 

VAN HET AMERIKAANSE Netherland and Colonial 
Philately ontvingen we de nummers 3 en 4 van 1963, die 
weer getuigen van een gedegen studie van onze zegels aan 
de andere kant van de Atlantische Oceaan. In beide num
mers wordt het reeds in het februarinummer van het 
Maandblad genoemde artikel over de stempels van de Ne
derlandse Antillen voortgezet. Allereerst zien we afbeeldin
gen van de zeer zeldzame handstempels van St. Maarten 
uit de jaren 1883-1891. Van St. Eustatius geen afbeeldin
gen van stempels, maar de schrijver bezit drie zegels met 
een stempel uit 1890. In dit jaar werden postkantoren ge
vestigd op Aruba, Bonaire en Saba. In de volgende jaren 
kreeg toen ieder eiland zijn eigen stempel (cirkels in vier
kant), Curagao en St. Eustatius in 1891, St. Maarten en 
Saba in 1892, en Bonaire en Aruba in 1893. De verschillende 
typen van deze stempels van Curasao worden uitvoerig be
sproken. 

J. D. Lokay bespreekt in een zeer waarderend artikel 
het leven van koningin Wilhelmina naar aanleiding van haar 
overlijden op 28 november 1962. Hij heeft uitgerekend dat 
haar beeltenis volgens de Scott-catalogus voorkomt op 640 
zegels (Nederland 176, Indië 201, Curagao 137 en Suriname 
126). 

De redacteur van het blad. Joh. de Kruyff, geeft een op
somming van de in zijn bezit zijnde specimen-opdrukken, 
en hij wekt de Amerikaanse verzamelaars op hem meer 
gegevens te zenden. Een en ander is het gevolg van een 
briefwisseling met de heer J. Dekker. Blijkbaar zitten er 
nog wel wat van deze Specimens in de Verenigde Staten. 

Overigens begint de heer De Kruyff zich ook op beeld-
filatelistisch terrein te begeven met uitvoerige beschrijvin
gen van het leven van Piet Hein en Cornells Evertsen de 
Jongste. De overige op postzegels afgebeelde zeehelden zul
len volgen. 

EEN TIP voor verzamelaars van Rhodesië-Nyassaland in 
Sanders Philatelic Journal. Deze federatie wordt einde van 
dit jaar opgeheven en ongetwijfeld zullen dan weer aparte 
zegels voor de drie gebieden verschijnen. 

Verzamelaars, completeer dus tijdig en denk hierbij vooral 
aan de laagste twee waarden, V2 en 1 d, van beide series, 
die nog al weinig verkocht schijnen te zijn. 
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„WAT MAAKT EEN POSTZEGEL TOT EEN ZELDZAAM
HEID?" is de naam van een beschouwing van L. N. en M. 
Williams in The Stamp Lover. Allereerst vinden we een 
opsomming van enkele bekende rariteiten: 1 cent zwart van 
Brits Guyana, 3 Skilling Banco geel van Zweden, U.S. post
masters, Post-Office van Mauritius en de 2 cent missionaire 
van Hawaï. Hoewel er natuurlijk een relatie bestaat tussen 
de waarde en de hoeveelheid bestaande zegels, behoeft deze 
niet altijd omgekeerd evenredig te zijn. De wet van vraag 
en aanbod speelt mee en ook sentimenten komen er bij te 
pas, zoals de romantiek bij de Post-Office-zegels van Mau
ritius. 

De schrijvers komen tot een indeling in drie categorieën: 
1. Zegels, waarvan er slechts één of enkele (ten hoogste 

dertig) exemplaren bestaan. 
2. Zegels, waarvan wel Kieer exemplaren bekend zijn, maar 

waarvan het zeer moeilijk is een goed, onbeschadigd en 
niet verstempeld exemplaar in handen te krijgen. 

3. Zegels, die betrekkelijk weinig voorkomen, maar waar
voor ook de vraag gering is, omdat het gaat om kleur-
af wij kingen, plaatfouten, kopstaand watermerk, enzo
voort, en die slechts voor een beperkt aantal verzamelaars 
van belang zijn. 

The London Philatelist van juni en juli bevat de lezing 
over eofilatellstische stempels en de klassieke zegels van 
België, die B. Leslie Barker, F.R.P.S.L., op 4 april 1963 ge
houden heeft voor de Royal Philatelie Society. Diverse stem
pels zijn afgebeeld, onder andere het bekende „Na Posttijd". 

IN HET DUBBELNUMMER 209-210 van de Austria Phi
latelist vinden we de „Philatelistische Bilanz der Antima-
lariakampagne", opgemaakt door dr. Rudolf Aladar Mé
tall uit Genèye. In totaal hebben 114 landen aan deze fi-
latelistische campagne deelgenomen; 98 landen gaven één 
of meer (sommige landen zelfs te veel) zegels uit, de overige 
16 hebben alleen speciale stempels gebruikt. Zoals bekend 
hebben Nederland en België niet meegedaan. 

83 staten hebben de Wereldgezondheidsorganisatie ge
steund door het schenken van zegels of eerstedagenvelop-
pen, of door betaling in geld. Het totaal van deze schenkin
gen is nog niet bekend, omdat nog niet alles afgedragen is. 
De opbrengst van de verkoop van de zegels, verminderd 
met de verkoopcommissie en vermeerderd met de contante 
betalingen, heeft tot 31 mei 1963 ongeveer 200.000 dollar 
bedragen, die aan het antimalariafonds van de Wereldge
zondheidsorganisatie zijn toegevoegd. (Het komt mij voor, 
dat een opbrengst van 2000 dollar per land toch wel erg wei
nig is voor zo'n wereldomvattende actie. W.). 

In Internationale Filatelie snijdt dr. W. Brandt een 
nieuw thematisch gebied aan: componisten en tekstdich-
ters van volksliederen. Zeer vele landen hebben componist 
en/of tekstdichter van hun nationale hymne op postzegels 
geëerd. Helaas ontbreekt onze Marnix van Sint Aldegonde 
nog in deze rij. 

Behalve meerdere artikelen op thematisch terrein, vinden 
we ook een klassiek artikel in dit blad: „Die Steindruck
ausgaben von Oldenburg" door K. K. Doberer. 

Ook in Die Sammler Lupe staat iets over Oldenburg. 
In nummer 15 schrijft Günther Schlake over de postgeschie-
denis van dit land van 1850 tot 1868. 

„Von Turboprops und Jets" heet het artikel van H. E. 
Vesper, begonnen in nummer 14 en voortgezet in nummer 
15. Alle typen van de moderne passagiersvliegtuigen passe
ren de revue, geïllustreerd met afbeeldingen van speciale 
enveloppen en wat er meer bijhoort, als tegenwoordig een 
dergelijk type vliegtuig op een bepaalde luchtlijn de oude 
propellervliegtuigen aflost. Bij de bespreking van de 
Lockheed Electra die onder andere bij de KLM in gebruik 
is zien we onder meer een envelop van de zogenaamde 
Mysteryflight op 28 oktober 1959 naar Istanbul en nog twee 
andere eerstevluchtenveloppen. 

IN ZIJN HOOFDARTIKEL in Heft 16 van Der Samm
ler Dienst vertelt Pierre Seguy over een zekere Dragomir 
Prodanov, een rijke industrieel uit Paraguay. Deze heeft 

de Braziliaanse regering voorgesteld gedurende drie jaar 
iedere drie maanden een serie van vier postzegels uit te 
geven. Natuurlijk met veel gevraagde motieven als astro
nauten, satellieten, sport. Olympiade 1964, enzovoort. De 
drie laagste waarden zouden een oplage van 5 miljoen moe
ten hebben, de hoogste waarde slechts zestigduizend. Pro
danov zou hiervan dan 4,7 miljoen, respectievelijk 48000 af
nemen. Verder zouden er dan nog ongetande zegels, getan
de en ongetande blokken moeten verschijnen, waarvan Pro
danov dan zo goed zou zijn 95 percent over te nemen. 
De Braziliaanse regering heeft gelukkig de voorstellen 
van de hand gewezen, maar dezelfde voorstellen zijn ook 
gedaan aan de regeringen van Paraguay en Haiti, die mo
gelijk niet zo sterk in hun financiële schoenen staan als 
de regering van Brazilië. En Prodanov beroemt er zich op 
soortgelijke overeenkomsten getroffen te hebben met nog 
een Zuidamerikaans land, drie Afrikaanse landen en een 
Europees land. 

Dit geval bewijst weer eens, hoe de aasgieren van de 
filatelie onverschrokken doorgaan met zich door specula
tieve handelingen proberen te verrijken ten koste van de 
filatelisten en zodoende een graf delven voor de filatelie. 
Of de heer Prodanov nu voor zichzelf werkt of een stroman 
is van een onscrupuleuze agentuur, wij moeten ons in een 
gezamenlijk front tegen dit maakwerk verzetten. Anders 
zijn we mede schuldig aan dit bedrog, waaraan de filatelis
ten ten offer zullen vallen, aldus besluit Pierre Seguy. 

(Noot van de rubriekredacteur. Het ware te wensen, dat 
de administratie van Der Sammler Dienst de woorden van 
Pierre Seguy eens goed zou lezen en er dan naar hande
len. Dan zou het niet voorkomen, dat op een advertentie
pagina in hetzelfde nummer de komende Europa-uitgiften 
van Herm, Jethou, Sanda en andere beruchte Engelse eilan
den op „echtgelopen" aangetekende eerstedagenvelop wor
den aangeboden. Uit Engelse bron weten wij, dat deze rom
mel juist verschijnt, omdat er zoveel vraag uit Duitsland is. 
Als men het in dit land met Pierre Seguy eens is, laat 
men dan ook dergelijke advertenties niet meer opnemen. 
Het mag dan enig geld aan gederfde advertenties kosten, 
men bewijst er de verzamelaars een dienst mee, en dat 
moet toch het uiteindelijk doel zijn van ieder filatelistisch 
blad. W.). 

FilafeUstisch allerlei 

Eerste mammoetuitgifte voor 1965 
De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), een ge

specialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, heeft 
haar aangesloten leden-landen verzocht postzegels uit te 
geven ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan op 
17 mei 1965, zo meldt Union Postale, het officiële orgaan 
van de Union Postale Universelle (UPU) te Bern. Er staat 
dus voor 1965 al één mammoetuitgifte op stapel. De Vrij-
heid-van-Honger-uitgifte van dit jaar heeft niet het succes 
opgeleverd dat er van werd verwacht en de Rode Kruis-
uitgifte zal hieronder vermoedelijk te lijden hebben. Ook 
deze emissie is in handen van een Lehman-distributie-ap-
paraat gekomen: Centenary Stamp Office Ltd. 

Het jaar 1963 is evenwel nog niet afgelopen, want we 
krijgen nog een wereldpostzegelcampagne van de Opvoed
kundige, Wetenschappelijke en Culturele V.N.-organisatie 
(UNESCO) ter redding van de Nubische monumenten in 
Egypte. Deze actie, die een jaar of twee geleden begon, 
heeft nog weinig weerklank gevonden. Er staat evenwel in 
december een evenement voor de deur dat zeker aanleiding 
zal geven tot een massale stroom nieuwe uitgiften: de vijf
tiende verjaardag van de Verklaring over de Rechten van 
de Mens. 
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MAAND 

V V Redacteur J. Th. A. Friesen, 

^ ^ Handelstraaf 73 II ■ Hengelo  Tel. 7377 

EUROPA 

VERENIGDE NATIES 
iio '63. Eerste verjaardag UNTEA in NieuwGuinea 

25 c. blauw, groen en grijs. Brug over NieuwGuinea 
met opschrift UNTEA oktober 1962april 1963. 

ALBANIË 
107'63. Twintig jaar leger in Albanië. 

1/4. 2/4. 5 en 6 1. 
307'63 Verovering van de kosmos doordemens. 

3, 5, 7, I I , 14 en 20 1. Afbeeldingen van verschillende 
Russische astronauten en hun ruimtevaartuigen. 

Deze serie verscheen ook ongetand in beperkte oplage. 
Augustus '63. Europese sportkamp ioenschappen. 

2 1. Europese volleybalkampioenschappen in Roemenië 
3 1. Europees kampioenschap gewichtheffen in Zweden. 
5 1. Wedstrijd om de Europacup, voetballen. 
7 1. Europese bokskampioenschappen in de Sovjet

unie. 
8 1. Europese kampioenschappen kano voor dames in 

de SovjetUnie. 
Alle zegels met kaart van Europa. De zegels zowel 

getand als ongetand. 

BULGARIJE 
37*63. Achtenveertigste Esperantocongres. 

13 St. Wapen van Sofia en aardbol met , , E " . 
Serie zegels ter bescherming van de natuur: bloemen. 

1 st. Aquilegia aurea. 
2 St. Leontopodium alpinum. 
3 St. Primula deorum. 
5 st. Nimphaes Alba. 
6 St. Tulipa urumovii. 
8 St. Viola delphinantha. 

10 st. Clematis alpina. 
13 St. Anemona narcissiflora. 

 '!m^^äy^MSfMsnim<i 

NRBULGARIA NRBULGARIA 

Serie Thraciëgrot bij Kasanlik (vondsten van wand
schilderingen. 
11 2. 3. 51 13 en 20 st. Fragmenten van gevonden wand
schilderingen. 

Serie Russisch Lunik 4experiment. 
1 St. Hemellichamen en raket. 
2 St. Radarantenne, hemellichamen en raket. 
3 St. Hemellichamen en raketten. 
Gemeenschappelijke ruimtevlucht. 
1 St. Ruimtevaarder Bykovski in ruimtevaartpak, 
2 St. Ruimtevaardster Teresjkova in ruimtevaartpak. 
5 St. Aardbol met banen van de vaartuigen. 
20 plus 10 st. Portretten ruimtevaarders en raketten. 

Derde Balkanspelen 1963. 
1 st. Estafettelopen, vrouwen. 
2 st. Hamerwerpen, mannen. 
3 st. Hoogspringen vrouwen 

5 st. Hoogspringen, mannen. 
13 st. Discuswerpen, mannen. 

Alle zegels bovendien met vlaggen van deelnemende 
landen. 

31 8 '63. Europese postzegeltententoonstelling in 
Riccione. 
2 st. Zegel uit serie rozen, gemeld in meinummer '62; 

nu met opdruk: Mostra Europeistica 1963 
Riccione". 

5 st. Opdruk op 3 st. zegel uit gelijke serie, gelijke 
opdruk, 

13 st. Opdruk op 6 st. zegel, idem. 

DUITSLAND (OOST) 
i87'63. Tweede gemeenschappelijke ruimtevlucht. 

20 pf. blauw en groenzwart. Ruimtevaartuig, gedeelte 
aardbol en portret Valentina Teresjkova. 

20 pf. blauw en groenzwart. Ruimtevaartuig, gedeelte 
aardbol en portret Valeri Bykowski. 

(De zegels worden samenhangend gedrukt). 
208'63. Oprichting monument Treblinka. 

20 pf, rood en donkerblauw. Monument met vlammen
de schaal. 

278'63. Herfstjaarbeurs in Leipzig. 

Twee samenhangende zegels van 20 pf. geelgroen, 
geel, rood en grijs. Wereldbol en auto, vliegtuig, trein 
en autobus. 

DUITSLAND (WEST) 
149'63 Europazegels. 

15 pf. lichtgroen en 20 pf. roodbruin. Gemeenschappelijk 
embleem. 

239'63 Weldadigheidsserie naar het sprookje ,,De 
wolf en de zeven geitjes" van Grimm. 
10 plus 5 pf. geel, groen, rood en zwart. 
15 plus 5 pf. groen, geel rood en zwart., 
20 plus 10 pf. rood, geel, groen en zwart. 
40 plus 20 pf. blauw, geel, rood en zwart. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
i49'63 Vervolg serie ,,OudBerlijn". 

50 pf. donkerbruin en grijs. Vissersbrug omstreeks 1830 
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FINLAND 
99'63. Nieuwe gebruikszegel. 

0,35 m. Type leeuwenzegel. 
i  io '63. Nieuwe gebruikszegel. 

0,05 m. Meer met boot op de wal. 

FRANKRIJK 
29'63. Wereldkampioenschappen waterski. 

0,30 F. Waterskiër in de bocht. 
149'63 Europazegels. 

0,25 en 0,50 F. Gemeenschappelijk motief. 

OUMPIONNATSDUUONOEM SHI NAUTlQUE VICHT I t « 

GRIEKENLAND 
i8*63. Elfde wereldjamboree. 

I,— d. Athene in de morgenschemering. 
1,50 d. Embleem van de elfde wereldjamboree. 
2,50 d. Portret van prins Konstantijn, Chief Scout van 

Griekenland. 

3,— d. Portretten Baden Powell en Athanassios Lefka
ditis. 

4,50 d. Padvinder blaast op schelp. 

HONGARIJE 
207 '63. Openluchtspelen voor kathedraal van 

Szeged. 
40 f. blauw. Kathedraal en toneelspelers in schijn

werpers . 
207'63. Honderd jaar Parijse Postconferentie. 

1,— F. rood. Are de Triomphe en postkoets. 
38'63. Honderdste geboortedag van Géza Gärd

donyi {18631922). 
60 f. grijsgroen. Portret van de ,,schrijver voor. de 

jeugd''. 
188'63. Voltooiing elektriciteitsvoorziening aan 

dorpen. 
i,—. F. kaart Hongarije en elektriciteitspalen en 

draden. 
i88'63. Tien jaar volksstadion in Boedapest. 

60 f. Portret van Pierre de Coubertin. 
188'63. Klederdrachten. 

30 f. Man in klederdracht uit Kapuvar. 
20 f. Vrouw uit Karanessag. 
3,— F. Vrouw uit Mezokovesd. 

IERLAND 
16 9 ' 63. Europa zegels. 

6 d. magenta en i sh. 3 d. lichtblauw. Gemeenschappe
lijk embleem. 

ITALIË 
2i8'63. Conferentie over toerisme in Rome. 

15 1. groen en blauw, 70 1. blauw en bruin. Kolom, 
wereldbol waaromheen dubbele autoweg. 

LUXEMBURG 
169'63. Europazegels. 

3,— f. donkergroen, lichtgroen en oranjegeel. 
6,— f. kastanje bruin, oranjerood en geeloranje. 

Gemeenschappelijk embleem. 
i69'63. Wereldkampioenschappen vissen. 

3,— f. lichtblauw. Springende forel. 
169 '63. Volledige telefoonautomatisering. 

3,— f lichtgroen, donkerblauw, en zwart. Kaart 
Luxemburg en kiesschijf. 

MONACO 
De volgende zegels zullen in het tweede halfjaar 1963 

uitgegeven worden; juiste data nog niet bekend. 
Eeuwfeest geboorte Henri Ford. 
0,20 f. Eerste auto en portret Ford. 

Vijftig jaar ,,Tour de France". 
0,25 f. Wielrenner uit 1903 passeert dorp. 
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o,50 f. Wielrenner uit 1963 passeert de Col du Galibier. 
Eeuwfeest geboorte Pierre de Coubertin (1863-1937). 

I,— f. Portret van De Coubertin, discuswerper en 
Olympische ringen. 

Vijftigste verjaardag eerste vlucht over Middellandse 
Zee. 
2 , _ f. luchtpost. Portret vlieger Roland Garros en 

vliegtuig uit i j r s . 
Drieëntwintigste Rallye van Monte Carlo. 

I,— f. Kaart met traject en beelden uit Parijs en 
Monte Carlo. 

Postzegeltentoonstelling van scholieren, Scolatex. 
0,50 f. Jongen en meisje bij postzegelalbum, en 

UNESCO-embleem. 

rJ-'-^wm 
Europa 1963. 

25 en 50 c. Vrouwenfiguur met duif en lier. 
Eeuwfeest stichting voetbalassociatie. 

1 c. Wembley-stadion. 
2 e. Voetballer in moeilijke situatie. 
3 c. Keeper met bal. 
4 c. Stadion Louis II in Monaco. 

IOC. ,,Calcic'', primitief voetbalspel in Florence, 
naar sqhildenj van Van der Strada. 

15 c, ,,Soule"-spel m Engeland naar negentiende-
eeuwse gravure. 

20 c. Voetbalspel in Engelse militaire academie in 1827. 
25 c. Voetbalspel in 1890. 

Laatste vier zegels m blok met in centrum oude 
voetbal. 
30, 50, 95 c. en I,— f. Momenten uit modern voetbalspel 
boven velddiagrammen. Deze vier zegels ook weer in 
blokje met moderne voetbal in centrum. 

De 4 c. zegel wordt ook uitgegeven met opdruk: 
,,Coupe et Championat de France 1962-1963'*. 

NOORWEGEN 
14-9-'63. Europa-zegels. 

50 ó rood en 90 o blauw. Gemeenschappelijk motief. 

OOSTENRIJK 
30-8-'63. Honderd jaar vrijwillige brandweer. 

1,50 sch. Standbeeld van St. Florian met antiekeen 
moderne brandweerwagen. 

i9-9-'63. Congres Oostenrijkse vakbeweging. 
1,50 sch. Fabrieken, bergen, vlag, landkaarten embleem. 

Republik Österreich 

24-9-'63. Zeshonderd jaar Tirol bij Oostenrijk. 
1,50 sch. Wapens van Tirol en Oostenrijk aan elkaar 

gesmeed. 
i5-io- '63. Driehonderdste geboortedag Prinz von 

Eugen. 
1,50 sch. Portret van deze staatsman. 

POLEN 
i6-9-'63. Europese kampioenschappen basketball. 

40, 50, 60 en 90 gr., 2,50 en 5,60 zl. Diverse spelmomen
ten en figuren van spelers. 
Blok van 10 plus 5 zl. Stadhuis en sporthal van Wroclaw, 
wapen en inschrift. 

PORTUGAL 
i3-8-*63. Achtste eeuwfeest militaire orde van Avis. 

I,—, 1,50 en 2,50 e. Ridder op paard en kruis. 

20 

30 b 
40 b 
55 b 
70 b 
I , — 
1,35 
3,20 

15-
25 b, 
30 b 
55 b, 
I , — 
1,35 
1,55 

40 b 
55 b 

75 b 
1,35 
1,75 

Ju: 
40 b 

50 b 

55 b 

1,55 

1,75 

ROEMENIË 
-5-'63. Serie pluimvee. 
. licht- en donkerblauw, licht- en donkergeeL 

Kuiken. 
geelgrijs, blauw,-rood en violet. Haan. 

. roodbruin, blauw, oranje en blauwgrijs. Gans. 
groen, oker, geel, rood en blauw. Haan. 

. roodviolet, blauw, grijs en oranje. Eend. 
1. grijsblauw, blauw, violet en oranje. Haan. 
1. geel, blauw, grijsgroen en rood. Kalkoen. 
1. olijfgroen, blauw, roodviolet en rood. Naakt-

halskip. 
-6- '63. Zwemsport. 
, Groen en bruin. Start. 
. olijfgroen en geel. Crawl. 
, blauw en rood. Vlinderslag. 
1. groen en rood. Rugslag. 
1. blauw en rood. Borstslag. 
1. violet en oranje. Duiken. 
1. wijnrood en geel. Waterpolo. 
7-'63. Serie transportmiddelen. 
. oranje, blauw en roodviolet. Stoomlocomotief. 

olijfgroeji, bruinrood en blauw. Diesel-elektrische 
locomotief. 

, blauw, rood en donkerblauw. Trolleybus. 
1. rood, blauw, oker, blauwgroen. Passagiersschip. 
1. oker, grijsblauw, wijnrood. Verkeersvliegtuig, 
li '63. Culturele verjaardagen 1963. 
, Honderdste sterfdag Amerikaanse schrijver W. 

M. Thackeray (1811-1863). 
, Idem Franse schilder Eugene Delacroix (1798-

1863). 
, Honderdste verjaardag Roemeense fysicus dr. 

Gheorghe Marinescu (1863-1938). 
1. Honderd vijftigste geboortedag Italiaanse com

ponist Giuseppe Verdi (1813-1901). 
1. Honderdste geboortedag Russische theaterpro

ducer R. S. Stanislavski (1863-1938}. 

SAN MARINO 
Europese postzegeltentoonstelling in Ric-

beeld Santé 

31-8-'63. 
cione. 
100 1. Gevel gouvernementspaleis 

Fonda tere. 
100 1. Gesmede fontein van Riccione. 

3i-8-'63. Serie bloemen en vlinders. 
25, 30, 60, 70 en 115 1. Verschillende vlinders bij ver
schillende bloemen. 
2i-9-'63. Serie pre-Olympische spelen. 
I , 2, 3, 4, 5, 10, 30, 60, 70 en 115 1. 

21-9-.63. Europa-zegel. 
200 1. Geen afbeelding ontvangen. 

SOVJET-UNIE 
29-4-'63. Tachtigste verjaardag Jaroslav Gashek. 

4 k. Portret van deze Tsjechische schrijver, 
9-5-'63. Honderd vijf en veer tigs te verjaardag Karl 

Marx. 
4 k. Portret van Marx. 

9-5-'63. Internationaal postkantoor in Moskou. 
6 k. blauw en roodbruin. Wereldbol en gezicht op ge

bouw. 
9-5-*63. Russische overwinningen in de tweede 

wereldoorlog. 
4 k. geel, rood, bruin en zwart. Aanvallende soldaten. 
4 k. blauw, rood, groen en bruin. Groep soldaten in 

sneeuw. 
4 k. blauw, bruin en geel. Arbeider in machinefabriek. 

18-5-'63. Wereldkampioenschap schaken tussen 
Botwinnik en Petrosjan. 
4 k. violet en zwart. Gebouw en schaakstukken. 
6 k. blauw, blauwgroen en roze. Schaakbord, stukken 

en wereldbol. 
16 k. groen, groengeel, geel en zwart. Medaille en 

schaakstukken. 
Alle zegels alleen ongetand. 
22-5-'63. Honderd vijftigste geboortedag Richard 

Wagner. 
4 k. Portret van deze Duitse componist. 

22-5-'63. Wereldkampioenschappen schaken. 
4, 6 en 16 k. Geliike zegels als op 18-5 uitgegeven; nu 
getand. 

29-5-'63. Vijftiende Europese bokskampioenschap
pen in Moskou. 
4 k. blauw, bruin en geel. Boksers in actie. 
6 k. bruin, blauw en groen. Overwinning. 

TSJEGHOSLOWAKIJE 
i3-7-*63. Tentoonstelling in Liberec. 

30 h. zwart en violet. Embleem tentoonstelling. 
29-7-'63. Internationale tentoonstelling in Brno. 

30 h. roodbruin en grijsblauw. Gothisch portaal van 
raadhuis in Brno en embleem tentoonstelling. 

60 h. blauw en roze. Gothische toren van raadhuis ea 
embleem. 

29-7-'63; Toeristen-serie. 
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30 h. donkerbruin en blauwgroen. Grot in Moravische 
Karstgebergte. 

80 h. donkergroen en roze. Rotsformatie ia Karstge
bergte . 

30 h. grijsblauwenlichtgroen. Rivier met rotsenen vis. 
60 h. donkergroen en geel. Waterval in berg. 

Dertigste congres staalwerkers in Praag. 
60 h. zwart en blauw. Hoogoven met twee arbeiders. 

i5-8-'63. Tweede farmacologisch congres in Praag. 
I,— k. zwart en rood. Witte muis. 

15 -8- '63. Antihonger-actie. 
1,60 k. donkerbruin en zwart. Witte hand geeft land-

bouwtractor over aan zwarte hand. 

TURKIJE 
i-8-'63. Honderd jaar Rode Kruis. 

50 plus 10 k. Wereldbol en rood kruis, rode halve 
maan en rode leeuw; embleem eeuw
feest . 

60 plus 10 k. Dezelfde symbolen als drie bloemen 
aan een stengel. 

100 plus 10 k. Dezelfde symbolen op vlaggen boven 
lauwertak. 

ZWEDEN 
i6-9-'63. Driehonderd jaar nationale gezondheids

raad. 
25 ö bruin, 35 o blauw en 2,— kr. rood. Portret G. F . 
du Rietz {1607-1682) eerste president van de raad. 

.MEDICINALSTYRELSEN 
1663-1963 /^'"^'' 
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16-9-'63. Europa-zegel. 
50 r. blauw, oker en grijs. Gemeenschappelijk motief. 

i6-9-'63. Nationale tentoonstelling in Lausanne 
(van 30-4 tot 25-io-'64}. 
ïo r. groen en olijfgroen, 20 r. rood en bruin. Embleem 

van de tentoonstelling. 
50 r. blauw, grijs en rood. Hemellichamen symboliseren 

blik naar buiten. 
75 r. violet, grijs en rood. Hemellichaam met embleem 

symboliseert blik naar binnen. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
I -5 - '63 • Antimalaria-zegels. 
Bestaande serie zegels werd opnieuw uitgegeven met 

toeslag van 15 ps. op elke zegel. 

'63. 
ALGERIJE 

Tweede congres Unie van Arabische dok
doktoren uit Arabisch 

2-7 
toren. 
25 c. Miniatuur met twee 

manuscript van 1229. 

ANGOLA 
ï7-7-'63. Vijftien jaar sprïnkhanenbestrijding. 

2,50 e. Sprinkhanen zittend en vliegend. 
Eind juli '63. Serie wapens van steden en dorpen. 

0,05 e. Wapen van S. Paulo da Assuncao de Luanda. 
0,10 e. Wapen van Massangano. 
0,30 e. Wapen van Muxima. 
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I .50 
2 , — 
2.50 
3,— 
3,50 
5,— 
7,50 

10,— 
12.50 
15,— 
17.5o 
20,— 
22,50 
30 ,— 

e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 
e. Wapen 

van Carmona. 
van Salazar. 
van Malange. 
van Henrique de Carvalho. 
van Mocamedes. 
van Novo Redondo. 
van San Salvador do Conep. 
van Cidade de Luso. 
van San Filipe de Benguela. 
van Lob ito. 
van Gabela. 
van Sa da Bandeira. 
van Silva Porto. 
van Nova Lisboa. 
van Cab Inda. 
van Serpa Pinto. 

ARGENTINIË 
248'63. Honderd vijf tig jaar slag bij San Lorenzo. 

4,— p. Scène uit deze slag. 

AUSTRALIË 
288'63. Export industrie. 

5 d. Schip, wereldbol en vliegtuig. 

BOEROENDI 
i"7"'63. Eerste verjaardag onafhankelijkheid. 

4, 8, 10 en 20 fr. Zegels gelijk aan onafhankelijkheids
zegels met gewijzigde kleuren en opdruk: ,,Premier 
Anniversaire*'. 

BRAZILIË 
i36'63. Tweede eeuwfeest geboorte José Bonifacio 

de Andrada & Silva. 
8,00 er. Portret van de grondlegger van de Braziliaanse 

onafhankelijkheid. 

■wwwwnwpw 

1963 
KOÊ ■ONIFAOO OE 
ANDRADA E JILVA 

8,00 
Corrciofi do Brasil 

186 '63. Antihongeractie. 
10,00 er. Gedeelte wereldbol en drie korenaren. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
i38'63. Nationaal leger. 

20 f. Soldaten en vlag. 

CHILI 
i76'63. Honderd vijftig jaar onafhankelijkheid. 

1,— e. Portret van 0'Higgins. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
i57'63. Vervolg serie vlinders. 

8 f. Lemproptera meges ZinkenSom. 
8 f. Papilio hoppo Mats. 
8 f. Loxura atymnus Stoll. 
8 f. Teinopalpus aureus Meli. 
8 f. Chrysozephyrusmushaellus Mats. 

10 f. Ixias pyrene 1. 
10 f. Graph iura eurypyliis L. 
10 f. Dodona adonira Hew. 
10 f. Lifaythea geoffroy hainana Lee. 
10 f. Capila translucida L«ech. 

58'63. Panda beer. 
8, 8 en 10 f. verschillende houdingen van deze beer, 
Ailuropoda melanoleucus David geheten. 

CHINA (NATIONALISTISCH.) 
148'63. Serie luchtpostzegels. 

2,50 $. Lijnvliegtuig bovtn hangbrug bij Pitan. 
6,— $. Straalvliegtuig b<ivon monument m Kïai. 

10,00 $. Straalvliegtuig boven Sinchii. 
ig'63. Honderd jaar Kffde Kruis. 

0,80 $. Rode Kruiszuster en rood kruis. 
10,— ?. Wereldbol en rood kruis. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
3i7*63. Gemeentehuis van Brazzaville. 

100 f. Gemeentehuis en portret van president Voulou. 
98 '63. Bloenienzegel. 

100 f. luchtpost. Costus specldbilis K. Schum. 

CONGO (LEOPOL0VILLE) 
3i8'63. Tweede serie beschermde vogels. 

10 c. Pelecanus. 
20 c. Guttera edouardi Schoutedeni. 
30 c. Anastomus lamelligerus. 
40 c. Sphenorhynchus abdimi. 

5,— f. Pteronetta Hartlaubi. 
6,— f, Sagittarius serpentarius. 

20,— f. Ephippiorhynchus senegalensis. 

COSTA RICA 
Eeuwfeest AngloCostaricaanse bank. 

10. Afbeelding gebouw van de bank. 
Eeuwfeest van de postzegel. 

25 c. Eerste postzegel en zeilschip. 
2 C. Tweede postzegel en portret hoofd posterijen een 

eeuw geleden. 
3 C. Derde postzegel en transport poststukken met 

muilezel en paard. 
10 C. Vierde postzegel en transport van poststukken in 

1857. 
Ook blokje met afbeeldingen van de eerste zegels en 

waarde van 5 C, 

CHRISTMAS EILAND 
2 c. Kaart van het eiland. 
4 o. Voorjaarsadonis. 
5 c. Rover crab. 
6 c. Gezicht op het eiland. 
8 c. Goederentrein met fosfaat. 

10 c. Kraan en vrachtauto met fosfaat. 

12 c. Strand met palmbomen en boot. 
20 c. Vrachtboot bij aanlegsteiger. 
50 c. Fregatvogel in vlucht. 
$ I,—. Inlandse vogel met lange staart. 

CUBA 
29 6 '63. Zestig jaar antropologisch museum in 

Montane. 
2 c. Gesneden afgodsbeeld. 
3 c. Oude houten stoel. 
9 c. Gesneden standbeeld. 

DAHOMEY 
277'63. Bijeenkomst staatshoofden van U.A.M. 

250 f. luchtpost. Paleis van de Union Africaine et 
Malgache (Madagascar). 

i8'63. Derde verjaardag onafhankelijkheid. 
25 f. Paleis van de president in Cotonou. 

DOEBAI 
Augustus '63. Honderd jaar Rode Kruis. 

1 np. Zeilschepen niet rode halve maan en embleem 
eeuwfeest. 

2 np. Noodhospitaal; gewonde wordt door Arabieren 
binnen gedragen. 

{ m CKOSS CENHNAIT 
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3 np. Kamelen bep.tkt met Rode Krui^^^zending. 
4 np. Vlinder met nxle halve maan. 

EGYPTE 
237'63. Elfde verjaardag van de revolutie: Ara

bische socialistische unie. 
10 rn. Houweel met sleutel en aren boven opengeslagen 

boek. 

Ook blokje 50 m., ongetand; tandwiel, symbolen van 
industrie en landbouw en toorts. 

18'63. Tweede internationale televisiefestival in 
Alexandrië. 
10 m. Televisiegebouw Cairo en scherm met wereldbol. 

ECUADOR 
2i6*63. Honderd jaar Rode Kruis, 

a,— s. Opdruk op Rode Kruiszegel uit 1959. 
17'63 Broederschap der presidenten. 

10, 20, 60, 70 c , 2 en 4 s. Portret president Ecuador en 
vlaggen van Ecuador, Verenigde Staten en Panama. 

47'63. Honderdvijftigste geboortedag van doctor 
Marian Cueva. 
2,— s. Portret. 

97'63. Vijfentwintig jaar sociale verzekering. 
10 c. Arm met schild en familie. 
10,— s. luchtpost. Standbeeld voor verzekering. 

257'63. Vliegveld Simon Bolivar in Guayaquil. 
60, 70 c en 5 s. Gebouwen op het vliegveld. 

287*63. Zevende Panamerikaanse congres voor 
K indergeneeskunde. 
1,30 en 5,— s. Verpleegster met kind. 

ETHIOPIË 
237'63. Serie hulp aan invaliden. 

10 plus 2 c , 15 plus 3 c , 50 plus 5 c. en 60 plus 5 c. 
Kreupele jongen met stokken en portret Keizer Haile 
Selassie. 

FILIPPIJNEN 
198'63. Antituberculosezegels. 

6 plus 5, 10 plus 5 en 50 plus 5 s. Kaart van de Filip
pijnen en antit.b.c. embleem. 

i9'63. Honderd jaar Rode Kruis. 
5, 6 en 20 s. Embleem van het eeuwfeest. 

FRANSE GEMEENSCHAP 
89'63. Gemeenschappelijke uitgave landen Afri

kaanse Unie van Post en Telecommunicatie; zegel met 
brieven, zendmasten, vliegtuig en kaart Afrika. 
Centraalafrikaanse republiek 85 f. 
Congo; 85 f. 
Ivoorkust: 85 f. 
Dahomey: 25 f. 
Gabon: 85 f. 
K'aïïieroen: 85 f. 
Opper Volta: 85 f. 
Madagascar: 85 f. 
Mauretanië: 85 f. 
Niger: 85 f. 
Senegal: 85 f. 
Tsaad: 85 f. 
Roeanda: 14 f. 

GROENLAND 
179'63. Aanvullende waarden nieuwe gebruiks

serie. 
I kr. bruin, 2 kr. rood, 5 kr. blauw en 10 kr. groenzwart. 
Rechtopstaande poolbeer. 

GUINEA 
257'63. Honderd jaar Rode Kruis. 

5, 10, 15 en 25 f. Wereldbol met ruimtevaartuig en 
tekst met rood kruis. 

Ook blokje, ongetand met zegel van 100 f. luchtpost, 
gelijke afbeelding. 

INDONESIË 
296'63. Nationale ramp 1963. 

4 plus 2 r. rood en 6 plus 3 r. blauw. Vuurspuwende 
vulkaan en aanhangende tekst. 

IRIAN BARAT 
Er is ook een portserie verschenen. Nadere bijzonder

heden ontbreken nog. De koers van de Irian Barat 
Rupiah is vastgesteld op Indonesische Rupiah 87,—■. 
(Opgave J. A. Uijlen, Eindhoven). 

57'63. Nationale Bankdag. 
1,75 en 6 r. Beeld van godin van voorspoed Dameswara. 
4 en 12 r. Gebouw Indonesische bank in Djakarta. 

ISRAËL 
Tachtig jaar Joodse land bouwnederzettingen in Israël. 

0,37 I£. Schoffel reinigt distelveld. 
Nieuwjaar 5724. (Illustraties bij teksten uit het boek 

Jona.) 
0,08 IC t,en de zon stak op het hoofd van Jona" . 
0.30 I£. ,,en er ontstond een zware storm op de zee". 
0,55 !$■ ,,en Jona was in het ingewand van de vis" . 

361 



IVOORKUST 
l4g'63. Serie toerisme en jacht, wilde dieren. 

10 f. Alcelaphus major. 
20 f. Phacochoerus aethiopicus. 

" DL_COTE I) IVOIRË 
51&R.VE .öfjëBÏ 

UJUECOTE U'IVOIEE 

COUÄUS f>OLYKOMOS 

45 f. Lycaon pictus. 
50 f. colobus polykomos. 

Ook blokje met deze vier zegels verenigd. 

JAPAN 
106*63. Vogelzegel. 

10 y. Garrulus lidthi. 
157'63 Opening autoweg NagoyaKobe. 

10 y. Wegkruising van deze weg bij Ritto. 
18'63. Bijeenkomst padvmdsters van landen rond 

Grote (Stille) Oceaan. 
10 y. Padvindster en vlag padvmdsters. 

KAMEROEN 
io8'63. Stichtmg van centrum voor schoolboeken

produktie. 
20, 25 en 100 f. Embleem UNESCO.en tekst. 

KOREA (NOORD) 
i54'63 Nationale muziek en dansfeest. 

20 y. en 20 y. Dansende vrouwen in nationale kleder
dracht . 

i56*63. Gelukkige jeugd van Korea. 
2 j . Kinderen doen chemische proeven; in hoek 

microscoop. 
5 j . Kinderen in hard loop wedstrijd en voetbal. 

10 j . Meisje met vlindernet en vogelhokje. 
10 j . Jongen dirigeert koor en harp. 

i56'63. Auto „Victory April 15'*. 
4 j . Soort jeep. 

MADAGASCAR 
i28'63. Serie vogels. 
1 f. Alectroenas madagascariensis. 
2 f. Coua carulea. 
3 f. Foudia madagascariensis. 
6 f. Ispidina madagascariensis. 

40 f. luchtpost. Euryceros prevostii. 
100 f. luchtpost. Atelomis pittoides. 
200 f. Lophotibis cristata (luchtpost). 

29'63. Honderd jaar Rode Kruis. 
30 f. Landkaart en embleem eeuwfeest. 

MALI 
io8'63. Week van de jeugd. 

5 en 10 f. Erepodium voor winnaars 800 meter hardlopen. 
20 f. Acrobatische dans. 
85 f. Voetballers. 

MAROKKO 
Afbeeldingen van de in het augustusnummer gemelde 

zegels: 
0,20 d. Vier kolommen van de grote tempel van Aboe 

Simbel. 
0,30 d. Godin IsisOuadjet uit tempel Kalabsha. 
0,50 d. Tempel van Philae. 

MAURETANIË 
67'63. Nieuwe serie gebruikszegels, wilde dieren. 

0,50 f. Gestreepte hyena. 
1,00 f. Gevlekte hyena. 
1,50 f. Jachtluipaard. 
2,00 f. Baviaanapen. 
5,00 f. Dromedaris met jong. 

10,00 i. Groep bongo's. 
20,00 f. Aardvarken. 
25,00 f. Groep Patasapen. 
30,00 f. Stekelvarken. 

lUMAlBirA\lF 

50,00 f. Gazelle. 
60,00 f. Kameleon op tak. 

7g '63. Portzegels; driehoekig formaat, telkens 
twee gelijke waarden samengedrukt. 
Yz f. Kraanvogel. 
Yi f. Adelaar. 
I f. Roze pelikaan. 
1 f. Zomertaling. 
2 f. Wielewaal. 
2 f. Souimanga van Falkenstein. 
5 f. Watersnip. 
5 f. Eend. 

10 f. Parelhoen. 
10 f. Zwarte ooievaar. 
15 f. Reiger. 
15 f. Witte ooievaar. 
20 f. Paradijsvogel. 
20 f. Rode patrijs. 
25 f. Strandloper. 
25 f. Trapgans. 

MEXICO 
136 '63. Antihongerserie. 

40 c. V.N.embleem en drie korenaren. 
i37'63. Vierhonderd jaar stad Durango. 

20 c. Wapen en berglandschap, 
i37'63. Eeuwfeest geboorte dr. Belisario Domini

fuez. 
20 c. Portret van deze held van de revolutie. 

NEPAL 
II6'63. Vierenveertigste verjaardag Koning 

Mahendra. 
5, 10 en 15 p. Portret van de koning in uniform. 

NICARAGUA 
3i7'63. Oecumenisch congres. 

20 c. afbeelding niet ontvangen. 
317'63. Antihongeractie. 

10 en 25 c. Geen afbeeldingen. 
28'63. Federatie Centraalamerikaanse filatelisten

verenigingen. 
I,— C. Geen afbeelding. 

68'63. Tweede Vaticaanse concilie. 
0,20 c. luchtpost. Afbeelding niet ontvangen. 

68'63. Antihongeractie. 
0,10 en 0,25 c. luchtpost. Geen afbeelding. 

NIEUW CALEDONIË 
298'63. Spelen in het gebied van de zuidelijke 

Stille Oceaan. 
I f. Estafette lopen. 
7 f. Tennisspeler. 

NOLVFILE m m \ ï S DFPfhOANCtS N(H\Ht[ (AirPONIM IHPfmNCtS 

10 f. Twee voetballers. 
27 i Speerwerper. 

NIEUWZEELAND 
78  '63. Gezondheidszegels. 

zYz plus I d. en 3 plus i d. Portretten van prins Andrew 
van GrootBrittannie. 

Oktober '63. Kerstzegel. 
2Y2 d. Schilderij ,,De Heilige Familie" door Titiaan. 

NIGER 
38'63. Serie traditionele kunst. 
5 f. Inlander bewerkt hout. 

10 f. Dierenhuiden worden gelooid. 
25 f. Goudsmid aan het werk. 

30 f. Inlandse vrouwen vlechten. 
85 f. Vormen van schalen. 

100 f. luchtpost. Bouw van een boot. 

NIGERIË 
i8'63. Elfde wereldjamboree. 

3 d. Griekse en Nigeriaanse padvinders begroeten 
elkaar. 

I sh. Padvinders dansen rond het kampvuur. 
Deze zegels op geperforeerd blokje. 
i9'63. Honderd jaar Rode Kruis. 

3 d., 6 d en I sh. Activiteiten Nigeriaans Rode Kruis. 
Ook zal een van de zegels vief maal op een blokje 

komen, dat geperforeerd zal worden uitgegeven. 

NORFOLK EILAND 
i57'63. Nieuwe gebruikszegel. 

I sh. 3 d . Droomvis (kyphosidae). 

PANAMA (KANAALZONE) 
i78'63. Tweede verjaardag Alliantie voor Voor

uitgang. 
15 c. luchtpost. Embleem van de Alliantie (met de 

Verenigde Staten). 

PAPOEA EN NIEUWGUINEA 
148'63. Spelen in het gebied van de zuidelijke 

Stille Oceaan. 
5 d. en I sh. Hardloper en eiland met palmboom. 

37'63. Nieuwe gebruikszegel. 
£ I . . . Portret koningin Elizabeth. 

PARAGUAY 
31 5  '63. Antihongerzegels. 

10, 25, 50, 75 c , gewone post; 18,15, 36 en 50 g. lucht
post. 

Verder alles getand en ongetand en blokken getand 
en ongetand. 

PERU 
September '63. Alliantie voor de Vooruitgang. 

40 c , 1,30 en 3,— s. Embleem van de Alliantie (met 
de Verenigde Staten). 

POLYNESIË 
298'63. Spelen in het gebied van de zuidelijke 

Stille Oceaan. 
20 f. Twee voetballers. 
50 f. Speerwerper. 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 
58*63. Eeuwfeest geboorte Albert Calmette. 

30 f. Portret van deze geleerde en zeilboten. 
58'63. Tweede eeuwfeest gouvemeursschap van 

Dangeac. 
200 f. luchtpost. Baai met nederzetting en zeilschepen. 

SHARIAH 
io7'63. Eerste definitieve gebruikszegels: i , 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 75 np. en i,— r. 
gewone post. 
I» 2» 3. 4. 5. en 10 r. luchtpost. Afbeeldingen niet 
ontvangen. 

88'63. Antimalariazegels. 
X, 2, 3, 4 en 90 np. Portret staatshoofd, muskiet en pijl 
met W.H.O.embleem. 

Ook blokje met waarde 100 np. 
258'63. Honderd jaar Rode Kruis. 

I , 2, 3, 4, 5 en 85 np. Blokje met waarde 100 np. (reen 
afbeelding. 

SINGAPORE 
88'63. Cultureel festival van ZuidoostAzië. 

5 c. Maleis danspaar met trompetten. 

SYRIË 
206'63. Aanvulling klederdrachtenserie. 

40 p . Vrouw in nationaal kostuum van Marje Sulyan. 
45 p . Idem van Qualamoum. 
55 p . Idem van Jabal Al Arab. 

THAILAND 
48'63. Tachtig jaar departement Posterijen en 

Telegrafie. 
0,50 en 3 b. Oude en nieuwe gebouwen van dit departe
ment. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
16 II  '63. Kerstzegel. 

5 c. blauw, groen en rood. Verlichteen versierde kerst
boom met als achtergrond het Witte Huis (oplage 
twee miljard). 

VIETNAM (NOORD) 
2i5'63. Russisch ruimtevaartuig naar Mars. 

6 en 12 xu. Ruimtevaartuig op afstand van hemel
lichaam. 

Z2 en 20 xu. Ruimtevaartuig dicht bij hemellichaam. 
37*63 Eerste gedeelte serie visvangst. 

12 xu. Uitzetten van zoetwatervis. 
12 xu. Vissersvaartuig en zeevissen. 

207'63. Dag van Vietnam. 
12 xu. Ontmoeting van Noord en Zuidvietnamese 

communisten. 

VIETNAM (ZUID) 
77'63. Gemeenschappelijke verdediging van het 

vaderland. 
0,30, 0,50, 3,00 en 8,00 d. Hand met zwaard en toren 
met muiu:. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadministra
ties de heren M. van Everdingen in Abadan, K. Filet 
in Sao Paulo en T. Wiegman in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en Aziatische 
landen —■ die de actualiteit van deze rubriek kunnen 
vergroten, houden wij ons van harte aanbevolen. 
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NAJAARSVERGADERING RAAD VAN BEHEER 
De najaarsvergadering van de Raad van Beheer van 

het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zal dit 
jaar gehouden virorden op zaterdag 9 november, des na
middags te 14.00 uur in Hotel „Noord-Brabant" te 
Utrecht. 

Besturen van verenigingen - niet - eigenaressen 

kunnen zich met in deze vergadering ter tafel te bren
gen punten wenden tot hun door de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen aangewezen vertegen
woordigers in de Raad van Beheer, de heren: 

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

NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Curasao 1964 
Op 5 augustus 1963 kregen wij bericht van de secretares

se van het comité Curagao 64, dat de internationale post
zegeltentoonstelling in januari niet kan doorgaan. Van 
het begin af aan heeft het comité geworsteld met het pro
bleem van het gebouw waarin deze tentoonstelling kon 
worden ondergebracht. Vier of vijf gebouwen kwamen in 
aanmerking. Het comité heeft zich bijzonder veel moeite 
getroost om met degenen, die over deze gebouwen beschik
ten te onderhandelen. Het ene gebouw na het andere viel 
echter af. Op 15 juli deelde de minister-president mede, 
dat het gebouw „Fort Amsterdam" niet beschikbaar kon 
worden gesteld. Dit was de laatste mogelijkheid en door dit 
besluit was de Curasao 64 van de baan. Een grote teleur
stelling is dit voor de organisatoren, die enorm veel werk 
hebben verzet met grote ijver en met grote deskundigheid. 

Wij hopen en verwachten dat afstel geen uitstel zal be
tekenen en dat al de opgedane ervaring op het gebied van 
het organiseren van een internationale tentoonstelling, toch 
nog eens van nut zal blijken te zijn. 

Wij hebben tegenover het organisatiecomité onze grote 
waardering voor al het verzette werk uitgesproken. 

Nederlandse Bond, 
E. J. de Veer, eei^te secretaris. 

Aanvraag ruiladressen 
Bij het Bondsbestuur zijn aanvragen uit Mexico en 

Frankrijk binnengekomen. Een van de aanvragers uit Mexi
co zou gaarne in contact treden met een lid van een Neder
landse Rotaryclub. Belangstellenden kunnen zich, onder bij
sluiting van retourporto en met vermelding van de vereni
ging waarvan zij lid zijn wenden tot de Bondssecretaris, ir. 
E. J. de Veer, Stooplaan 42 te Dordrecht. 

Enige garantie over de bonafiditeit van de adressen kan 
niet worden gegeven. Correspondentie over deze ruiladres
sen kan niet worden gevoerd. Het is zinloos adressen te 
vragen in landen, die niet genoemd zijn. Alle aanvragen 
worden bekend gemaakt. Eerste secretaris. 

Emissie 1869 

Medewerking gevraagd 

Voor de bewerking der emissie 1869, de assepoester onzer 
negentiende-eeuwers, waarvan ook vrijwel geen grotere 
veldelen bekend zijn, wordt aller medewerking gevraagd 
om de oplossing te kunnen vinden voor enkele vraagpunten. 

Ook mededeling uit eigen initiatief worden ten zeerste 
op prijs gesteld of zelfs vragen waarmee u zelf zit. 

Zoals bekend zijn plaatfouten een welkom hulpmiddel om 
inzicht te verkrijgen in de opbouw van de drukplaten. Be

kend is, dat van de waarden 1, IV2 en 2 cent elk twee pla
ten van 150 zegelbeelden hebben bestaan uit de eerste pe
riode 1868/1869. 

In 1870 zijn voor de waarden Vs en 2V8 cent elk twintig 
platen van 25 zegelbeelden aangemaakt. 

Ten slotte hebben in ieder geval voor de waarden V2, 1 en 
2 cent platen van 50 bestaan. De platen van 25 respectieve
lijk 50 zijn gebruikt voor de oplagen in vellen van 200 zegels. 

De grote vraag is nu wat er met de 1̂ /2 cent gebeurd is. 
Er waren oorspronkelijk twee platen van 150 en in 1875 
worden vijf platen van 50 alsmede een defecte, die toen ver
nietigd is, vermeld. 

Zijn beide oorspronkelijk platen in drieën gedeeld? 
Dit zou alleen zijn te bewijzen met plaatfouten, die zo

wel voorkomen op zegels geperforeerd L 14 kleine gaten 
als K 13% grote gaten. 

Daarom drukken wij hierbij af, het weinige wat hierover 
in de Leiddraad is vermeld (afbeelding). 

Plaatfout hij de V/2 eenf van (/» emissie 
7809/7877 (Wapenfjes): rechter kanflijn 
op eenderde van de hoogfe beschadigd. 

Het melden van plaatfouten heeft echter alleen zin sa
men met vermelding van perforatie, papiersoort en zo 
mogelijk datum van de afstempeling. 

Ook opgave van andere nog niet vermelde fouten kan ons 
helpen! 

Vroegste data 

Bovendien worden gaarne tegemoet gezien meldingen van 
oudere data van de verschillende perforaties en papier
soorten, speciaal van de IV2, 2 en 2V2 cent. 

De reeds bekende vindt u hieronder in de overzichtstaat. 

Vi et. b ru in 
1 et. zwar t 
1 et. g roen 
1V( et. rose 
2 ct. geel 
2'/i et . violet 

Dik p a p i e r 

Kle ine g a t e n 
L14 

1872/'73*) 
1.1.69 
5.8.69 
5.6.69 
2.5.69 
1876*) 

Kle ine 
g a t e n 
K13'/< 

— 
12.8.69 

3.71 
12.10.70 

~ 

D u n 

Kle ine 
g a t e n 
K13'/4 

1.1.71 
— 

26.9.70 
7 

6.6.72 
11.70 

pap ie r 

Kle ine 
g a t e n 
K13'/« 

18.6.75 
— 

28.4.75 
24.11.761 

9.75 
2.10.75 

*) Beide op DUN papier zie hiernaast. 
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De zeldzame perforaties L 14 kleine gaten op dun papier 
van de V2 cent, bekend uit de jaren 1872/1873 en van de 2V2 
cent uit 1876 kunnen in geen geval gehele oplagen betref
fen. Hiervan gaarne opgave van ALLE ZEGELS, zo mo
gelijk met datum en plaats van gebruik. 

Misschien valt er nog iets op te maken uit de spreiding 
naar plaats en tijd. 

Opgaven worden gaarne tegemoet gezien, doch voorals
nog NIETS ongevraagd ter inzage te zenden! 
Zaandam, postbus 27. J. Dekker. 

Secretaris B.D.C. 
Bondsbibliotheek 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 
Telefoon: (08300) 25906 

Gevestigd in het gebouw van de Gelderse Bibliotheek 
Mariënburgstraat 12, Arnhem. 

Geopend: 10 00—12 30 uur en 13 30—17 30 uur (maandag
morgen gesloten). Schriftelijke aanvragen voor te leen ont
vangen werken aan bovenstaand adres. 

De catalogus van de Bondsbibliotheek is te verkrijgen 
door overmaking van ƒ 1,25 op postrekening 902131 ten na
me van de Gelderse Bibliotheek te Arnhem. Voor geregel
de gebruikers van de bibliotheek is het zeer gewenst een 
catalogus te bezitten. 

Bondsuitgaven 
De volgende bondsuitgaven worden franco toegezonden na 

overmaking van het verschuldigde bedrag op postrekening 
853466 ten name van: Beheerder Bibliotheek Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen te Arnhem. 
Van Tongeren, Handleiding voor het herkennen van 
vervalsingen, losbladig in bandje ƒ 3,65 
Idem, alleen de inhoud / 1,75 
Costerus, Klapper op de Nederlandse tijdschriften 
(tot 1945) ƒ 0,50 
Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) ƒ 0,80 
Reus, Eénkleurige portzegels van Nederland ƒ 0,35 

per tien ƒ 2,50 
Beknopt Handboek deel I, „Koningin hangend haar" ƒ 1,50 

per tien ƒ 12,50 
per vijftig ƒ 50,— 

Bondstandingsmeter ..« per stuk ƒ 0,15 
per vijftig ƒ 6,— 

per honderd ƒ 10,— 
per tweehonderdvijftig ƒ 20,— 

Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie 1958 ƒ 1,50 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
Voor 1963 zijn de volgende data vastgesteld 

waarop de kopij voor het Verenig ingsnieuws 
in het bezit dient te zijn van de administrateur 
wil opname in het eerstvolgende nummer ver
zekerd zijn. 

oktober — 19 september 
november — 34 oktober 
december — ai november. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS Secr D Huitmg, Arn
hemseweg 249, Apeldoorn Tel (06760) i 53 26 Leden
administratie J G Th Wmd, Celebesstraat 33, 
Vlaardingen Tel {01898) 34 26 

A dreswtjztgtng Secretariaat 
Afd CURACAO Mevr P W M Brok Lagmg Tobias 
Margrietlaan 20, Willemstad, Curasao, Ned Antillen 

De afdelingen Curagao en Suriname verzoeken drin
gend bij correspondentie over ruiladressen en indere 
informaties Intern antwoordcoupon bij te sluii daar 
anders behandeling achterwege bhjft 

Afgevoerd wegens wanbetaling 1212 H C Blokzijl, 
Voorschoten, 1730 B Cornelissen, Zutphen, 2539 N L 
Faber, Roden, 2156 H J Hartog, Arnhem, 1966 J J 
Knijn, Amsterdam, 1372 J J Koch, Oud Heusden, 
2385 J V Leeuwen, Naarden, 808 Mevr Nossent, 
Wamsveld, 1182 A Rietdijk, Zutphen, 729 G K 
Veeze, Lochem, 1908 J Weijers, Breezand, 2290 G A 
Wieffaring, Apeldoorn 
2 . 

POSTZEGELVERENIGING , ,BREDA" Secr se 
Mevr A Cramerus van den Wildenberg, Wethouder 
Romboutsstraat 62, Breda 

Ledenvergadering maandag 23 september a s 20 
uur, in de Graanbeurs 

Jeugdbtjeenkomst zondag 6 oktober a s te 10,30 
uur in de Graanbeurs 

Kandidaat-leden Joh C van den Broek, Tuinstraat 
I I , Eindhoven, Mevr J A Goedhart v d Poel, Slot-
laan 34, Oosterhout, G H Hagen, Daminaanstraat 14, 
Mej Clas A M van Tilburg, Baronielaan 76, beiden 
Breda 

Overleden 277 T L Henkes, Breda, 166 H Vriens, 
Berchem,46J van As, Rotterdam 

Geroyeerd 318 V J C v Bergen, 90 A J H Broe 
d e r s . i o o j J J Hi l t en ,535 j D de Jong, 669 W C 
Korving, 296 G H J Lammers, 340 J J J Mäanders, 
86W M M Neijts,26oJ C Stakenburg, allen Breda, 
190 L J M Dekkers, Etten, 616 C v Petten, Amster
dam, 483 A J C C Welling, Tilburg, 156 C Zoete-
man, Rotterdam 
3-

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS , ,HOLLANDI A ' ' Secr A D Aeijelts, 
Polakkerweg 82, HoUandsche Rading Tel (02957)489 

Ledenvergadering vrijdag 27 september a.s. te 20.15 

uur m Hotel ,,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Am
sterdam C De veiling wordt gehouden van 19 30-20 15 
uur 

Kandidaat ltd 103 H Volders, Ho'rtensiastraat 11, 
Antwerpen, België 
4 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENI
GING Secr H G van de Westenngh, Tolsteegsingel 
i7bis, Utrecht i 

Ledenvergadering dinsdag 24 september a s 8 uur 
n m in TIVOLI jaarverslag secretaris, jaarverslag 
Bibliothecaris, Uitreiking Wisselbeker, Bestuursver 
kiezing Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Ir D 
Albers en J P Lamie Tegenkandidaten voor aanvang 
der vergadering te stellen 

Landenwedstrijd Zuid-West Afrika 
NieM'we leden Mej J J M van Roosmalen, Tol 

steegplantsoen 12, Utrecht (E), H Schreutelkamp, 
Herenweg lAbis, Utrecht (E), H van Veluw, Frans 
Halslaan 6-1, Veenendaal (E) 

Bedankt J N. Bezemer, Culemborg, J A P van 
Arkel, Utrecht, R B Hermans, Utrecht, A v d 
Hoek, de Bilt, Dr R J Siemelink, Utrecht, P Smits, 
Beesd,C.J G van Veen, Culemborg, J M vanZoelen, 
Utrecht 
5 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Secr C Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage, 
Ledenadministratie G M van Ast, Prins Maurits 
laan 156, Den Haag 

Vergadering donderdag 26 september a s m ,,DILI
GENTIA", Lange Voorhout 5, 's Gravenhage 
6 

INTERNATIONALE VERENIGING ,,PHILATE
LIC A *' Secr D O K irchner, R ie tzangerlaan 5, 
's-Gravenhage, tel 39 38 38, Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hederaan, Valkenboskade 86, 
*s Gravenhage, tel 39 08 57 

Onbekend adres Zt 1608 J J Faber, Den Dolder, 
ld 5500 H van der Honing, Leeuwarden 

Overleden Ze 1639 Mevr J Capelle, Zwolle, Gv 78 
C A Lens, Den Haag, ld 1146 H Buddeke, Enschede, 
Gv 2373 M G E K Fabian, Wassenaar; Gv 3894 
Toh C Khjn, Rijswijk 

Bedanken Vn 3051 P Oudenaarde, Vlissingen, Kw 
4711 W L Schaap, Katwijk, Gv JL 200 A Touber, 
Voorburg 

Afvoeren Ln JL 69 W Nagtegaal, Leiden 
Schorsing intrekken St JL 245 A van Neerbos, 

Soest 
Royement intrekken Hm 1654 A J Loerakker (oud 

4453), Haarlem, Hm 5664 J Brasser (oud 3942), 
Haarlem 

Kandidaat leden Cd s(>5'i Mej A M N M de 
Vlieger, IJzendijke (post Waterlandkerkje), Em 4521 
L Kenter, Emmen, En 1338 Mevr A M Geusebroek 
Verstraate ,Medeniblik, hn JL 35 J Vriend (14 5 '46), 
Andijk O , Gv 56')7 N A den Boer, Den Haag 9, 
Gv 5618 C de Brume, Den Haag 7, Gv JL 97 W S 
Rauws {28-9 '47), Den Haag 9, Gv 5650 C Th A M 
van Schie, Den Haag 2, Gv 5652 Mevr G Westerhof 
Heemskerk, Den Haag 8, ld 5651 J H de Kruyff, 
Leerdam, Kw GM 42 G T de Haas (23 11 '49), 
Katwijk, Kw 56^5 K V d Horn, Valkenburg (Z H ), 
Kw 5656 D Remerij, Katwijk, Ln GM 39 J L van 

Zeist (30-6-'50), Leiden; Le 5660 F J C van der 
Veek, Lisse, Ob 5658 A H Groeneveld, Oud Beyer
land, Ob JL 171 J J Morelis (io-9-'48), Hemenoord; 
Ob 5659 J A K Verhagen, Mijnsheerenland, Vo 
2855 Th A Dinnissen, Vliegbasis Volkel, Vo 3074 
Th A Thus, Venlo, Vn GM 41 A P Provoost 
(69 '50), Vlissingen, Ze JL 127 R M J Schuttelaar, 
Zwolle, Ze JL 161 J N Sluiter (8-5-'52), Hattum, 
Ab 5662 H Paize, Alblasserdam, Ab 5663 W Verhaar, 
Alblasserdam, Am 40 R Jansen, Amsterdam Z ; 
Am 629 Ir P F Jooren, Amsterdam, Am 5668 A. J . 
van den Linden, Amsterdam W 2, Am 188 H. C. 
Nieuwenhuis, Amsterdam, Am 5669 M Nijhuis, Am
sterdam, Gv 5665 G Kerkhof, Den Haag 14, Gv. 5666 
J P de Looff (per i i-'63). Voorburg, Gv 5667 A. de 
Wit, Den Haag 4, Hk 3051 W Hoogendam, Harder
wijk, Hk 4711 C ten Pierick, Harderwijk, ld 1639 
D H Nieboer, Enschede, Mt 5671 W P J van Neer, 
Eijsden (Lb ), St 5670 W Gerritsen, Soest; Wt 5661 
W J H Nouwen, Weert 

Nieuwe leden Alle kandidaat leden, vermeld in het 
vorige Maandblad WELKOM ' • • 

Verandering van Afdeling ld 3338 H de Vries, 
Noetseler Bergweg 27, Nijverdal, nu Afd NIJVERDAL 
Vn 3538 N C Smit, Boul Bankert 18 Vlissingen, nu 
Afd ROTTERDAM Ze 1252 A Seiles, Sportlaan 33, 
Emmeloord nu Afd NOORDOOSTPOLDER; Wt 
4980 G A Geerts, v d Scheerstraat 31, Assen, nu 
INDIVIDUEEL 

Intrekken (Dubbele boeking) Ze GM 38 R M J 
Schuttelaar, Zwolle (zie JL 127) 

Rectificatie Ni 4665 ƒ H J Jansen, Veldsweg 21, 
Nijverdal (voorletters toevoegen), NI 5643 P L. 
Willemse, Voordamweg 4, Hellendoorn lidmaatschap 
gaat in i- i- '6^ 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENI
GING Secr G C Tops, Si^dhoudersweg 89B, Rotter
dam 4, tel (oio) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 30 september a s , 20 uur, 
Zalencentrum, Delftsestraat 33, Rotterdam Gewone 
agenda Bezichtiging van veilmgkavels zaterdag 28 
september a s 15 16 uur, in clublokaal Noordsingel loi 
12 okt a s Ruilbeurs EUROPOORT met kleine expo 
sitie valse en vervalste postzegels Blauwe zaal. 
Meent 110, van 9 i8 uur 

Overige tergadertngen m 1963 maandagen 28/10, 25/11, 
23/12, alle in het Zalencentrum 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15,00 tot i7i30 uur, 
bovenzaal ,,De Zon", Noordsingel 101, Rotterdam-
Noord, donderdag 19,30 tot 22,30 uur ,,De Gunst" 
Bnelselaan 192, Rotterdam Zuid 

Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel-
bladen aan de directeur, C H W Heusdens, Postbus 
619, Rotterdam Betalingen uitsluitend op giro 655177 
t/n Rotterdamscbe Philatelisten Vereenigmg, afd 
Veilmg, Postbus 6 IQ , Rotterdam 

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de administrateur 
J Jaarsveld, Plassingel 10, Rotterdam-8, Betalingen 
van boekjes en aankopen uitsluitend op giro 403895 
t n V Administrateur Afd Rondzendmgen v d Rot
terdamscbe Philatelisten-Vereeniging, Rotterdam-8 

Aankoop correspondentie aan de heer J Bos, Van 
der Horststraat 11, Rotterdam-4 Betalingen uitsluitend 
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op giro 57491 s t n V Rotterd Philatelisten-Vereen ig ing 
Afd Aankoop, Rotterdam 4 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15 30 16 30 uur, clublokaal Noordsingel loi 

Rondzendtng poststukken Belangstellenden voor 
inzenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot 
de directeur, Ir A v d Heyden, Voorschoterlaan 137, 
Rotterdam 16 

Weer opgevoerd 365 J Koudijzer, West Varkenoordse 
weg 231C, Rotterdam 25 

Overleden 3 H F Kohier, Rotterdam i , 1349 Ds 
B C Visser, Oegstgeest, 1778 S Bartelmg, Rotterdam 
2 

opgezegd 734 E M Ghira da Silva Restolho, Rotter 
dam 21, 1099 A J de Heus, Rotterdam 21, 1239 G J 
M de Groen, Hoogvliet, 1592 G Prins, Rotterdam 8 

Geschorst (wegens wanbetaling contributie) 43 Th 
van der Noort, Hoogvliet, 164 J Bakker, Rotterdam 
26, 201 J J L Schilthuizen, Rotterdam 12, 400 J 
Bos, Rotterdam 16, 493 H F Sterk, Rotterdam 13, 
501 J H Verhage, Rotterdam 25, 519 H Eland, 
Rotterdam 20, 583 J v d Hof, Hellevoetsluis, 623 
G Stuit, Rotterdam 8, 629 H Wolters, Uchelen, 736 
L van Hengel, Haarlem, 796 L A Valkenburg, 
Rotterdam 7, 897 P Dillema, Rotterdam 21, 941 A 
A M van Lierop, Vlaardingen, 1043 G Roos, Rotter
dam 13, 1124 M Qualm, Rotterdam 20, 1220 R B 
Koutstaal, Rotterdam 16, 1263 J Kapsenberg, Rot 
terdam 16, 1267 C J M van der Spek, Rotterdam 6, 
1294 C H van Wijnen, Rotterdam 12, 1332 P J 
Maagdenburg, Rotterdam 4, 1469 J van Dijk, Rotter 
dam 13, 1492 A C van der Kolk, Rotterdam i , 1530 
P van Walsum, Rotterdam 7, 1572 W H Burg, 
Rotterdam 11, 1680 W van der Vis, Rotterdam 16, 
z801 Me] L C May, Rotterdam 7, 1809 J J Weeber, 
Rotterdam 3, 1834 W ScHbuten, Capelle a/d IJssel 

Geschorst (wegens vertrek zonder achterlating nader 
adres) 670 J C van der Wiel, Rotterdam 25, 1634 
M Melo Freitas, Rotterdam 3, 1711 A Minke, Rotter 
dam I , 1773 M J K Dijkstra Jr , Rotterdam 12, 
1802 J H Mersmans, Rotterdam 13 
9 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING , DE PHILA
TELIST*' Secr P W Wap, Haarlemmermeerstraat 
87 I, Amsterdam W , tel 12 51 03 

Het nieuwe seizoen beginnen wij met een LEDEN 
vergadering op dinsdag i oktober terwijl de RUIL 
avond wordt gehouden op dinsdag 15 oktober 1963 
De bijeenkomsten zijn als naar gewoonte in café rest 
,,De Kroon", Rembrandtsplein 17 Aanvang 20 00 
uur, zaal open om half acht 
zo 

POSTZEGELVERENIGING S P A AMSTERDAM 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam O 

Bijeenkomsten 25 september, 9 en 23 oktober a s , 
sociëteitsavond 
13 

VERENIGING , ,ROBAVER'' Afd Filatelie 
Secr penn J P de Best, Hoogeweg 69 III , Amster 
dam O (Watergraafsmeer), Tel 5 96 40 

Vaste datum der bijeenkomsten iedere 15e van de 
maand, tenzij deze op zaterdag of zondag valt, dan op 
de eerst daaropvolgende werkdag 

Nieuw hd J D Sepers, Woestdumstraat 129 I, 
Amsterdam-W 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER
ZEKERINGSBANK, Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer Slo termeer laan 167 II , Amsterdam W 2 

Nieuwe leden A H G van Angelbeek, Joh Huizm 
galaan 318 I, Amsterdam 18, Mevr W v d Kwast, 
Hoofdweg 115 I.Amsterdam W 2 Mevr E A Lamers 
Egidiusstraat 85 III, Amsterdam W 2 
15 

PHILATELISTISCHE VERENIGING N D S M 
Amsterdam Secr J A Hegeraad, Leenhof straat 25, 
Amsterdam 16 

In het augustusnummer stond abusievelijk het adres 
van de vorige secretaris gemeld Gelieve nota te nemen 
van het huidige adres boven gemeld 
16 

GELDERSE FILATELISTENVERENIGING ,,DE 
GLOBE" Secr J W Vonk, Mesdagïaan 36, Arnhem, 
tel (08300) 2 65 I I , ledenadministratie J G Ouwen 
broek, Brantsenstraat 24, Arnhem, tel (08300) 5 04 77 

Bijeenkomsten van de afdelingen (tenzij anders ver 
meld aanvang 20 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 14 oktober in R K Jeugd 
huis. Brinklaan 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 2 oktober in het Volksuniver 
siteitsgebouw. Rijnstraat 42, Arnhem 

Afd Barneveld en O woensdag 9 oktober ten huize 
van de heer G Schueler, Amersfoortsestraat 16, Bame 
veld 

Afd Doetmchem en O donderdag 3 oktober in zaal 
Meinicke Veemarkt Doetmchem 

Afd Ede Wageningen woensdag 2 oktober in ver 
enigingsgebouw Ons Huis, Hamjesweg, Wageningen 
(lezing met dia's) 

Afd Eist maandag 14 oktober in Café Restaurant 
T> Vereniging Dorpsstraat 23, Eist 

Afd Epe en O zaterdag 12 oktober in Café Steen, 
Hoofdstraat 108 Epe (aanvang 14,30 uur) 

Afd Lobith donderdag 10 oktober in Café Trefpunt, 
Lobith 

Afd Nijmegen vrijdag 4 oktober in Hotel De Roemer, 
Hertogstraat i , Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O maandag 14 oktober m Hotel 
Concordia, Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Rheden de Steeg maandag 14 oktober in de 

kantine van de Motorenfabriek Thomassen N V , 
Pinkelseweg 5, de Steeg (aanvang 19 45 uur) 

Afd Velp convocatie aan de leden volgt nog 
Afd Winterswijk en O maandag 7 oktober in Hotel 

De Klomp, Winterswijk 
Afd Wijchen ipiaandag 21 oktober m het K A J -

gebouw, Meidoornstraat 18 Wijchen 
Afd Zevenaar dinsdag 8 oktober in Hotel Benen, 

Babberichseweg i , Zevenaar 
Afd Zutphen maandag 7 oktober in het C J M V 

gebouw, Paardewal, Zutphen 
Nieuwe leden 
Afd Doetmchem en O 1715 J H Helmink, Molen 

straat 21, Dinxperlo, 292 H C Weitje, Hamburger 
straat 24 I I , Doetmchem, 1921 P de Vries, Lijsterbes 
laan 103, Doetmchem 

Afd Ede Wageningen 177S L A de Bruyn, Pape 
koplaan 19, Ede, 1879 J E Wilson, E Heimanslaan 
59, Wageningen 

Afd Nijmegen 1081 J A Cras, Seipgensstraat 43, 
Geleen, 1082 B J M Wolters, Cypresstraat 152, Nij
megen, 1901 F F O Waldrich, de Wetstraat 35, 
Nijmegen, 1902 W J Olink, Avondroodvhnderstraat 
4, Nijmegen 

Afd Rheden de Steeg 1827, J A de Smeth, Stations
weg 4, de Steeg 

Afd Zutphen 1865 J D M van Benten, Weg naar 
Laren 104, Zutphen 

Najaarsvergadering De najaarsvergadering zal op 9 
november m Café Restaurant Riebe National, Nieuwe
plein 48, Arnhem worden gehouden (aanvang 15 uur) 
De agenda zal in het volgende Mededelingenblad worden 
gepubliceerd 

19 
POSTZEGELVERENIGING ,,ONDERLING CON 

TACT" Secr G Bot, Bosstraat 10 A, Bergen op 
Zoom 

Nieuw lid 208 Mej L du Floo, Snelliusstraat i , 
Bergen op Zoom 

Bedankt 187 Mej T de Dooy 
20 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB Beverwijk 
Secr J W Schachtschabel, Stratingplantsoen 46 zw, 
Velsen N Post Beverwijk 

De eerstvolgende ruilavonden zijn vastgesteld op 
maandagavond 16 en 30 september a s in het Witte 
Kruisgebouw aan de Baanstraat te Beverwijk, aanvang 
7 30 uur n m 
21 
POSTZEGELVERENIGING BRUNSSUM HOENS 
BROEK" Secr P v d Scheer, Hommerterweg 33, 
Amstenrade (Lb ) 

Nieuwe leden C de Jong, Beukstraat 15, Heerlen, 
post Hoensbroek, J J H de WIJS, Engerstraat 47, 
Treebeek 
22 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER 
EENIGING , DE VERZAMELAAR", Bussum Secr 
H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden tel i 68 70 

Vergadering iedere 2e maandag van de maand m 
Café Rest ,,De Harmonie", Brinklaan 112, Bussum 
Aanvang 8 uur 

Ruilbeurs iedere zatermiddag m Café Rest ,,De 
Harmonie", Brinklaan 112, Bussum, van 2 5 uur, voor 
alle Gooise filatelisten 
23 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS , ,DELFT" Secr Ir G F L Leistra, v 
Almondestraat 174, Delft 

Nieuwe leden 118 J Oosterveld, Oostblok 56, Delft, 
132 L J G van der Arend, Wiekstraat 40 Den Haag 
25 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DORDRECHT" Secr A de Wit, Willemstraat 50, 
Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil en Koop
avond iedere 2e woensdag van de maand m het C J 
M V gebouw, Burg de Raadtsingel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en plaats van ig 20 uur 
27 

PHILATELISTENCLUB ,,EINDHOVEN" Secr 
J J H A Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Eind 
hoven Tel i 06 15 

Vergadering elke eerste woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENIGING Secr 
F C Kuijken Lupmelaan 7 Son (N Br ) 

Vergadering iedere eerste maandag van de maand 
in de zaal T van het Philips Ontspanningsgebouw te 
Eindhoven Aanvang 8 uur n m 
29 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN VEREENI 
GING Secr penn W E J Aeijelts Averink, Min 
Treubstraat 18, Enschede 

Nieuue leden E Wagelaar Schietbaanweg 10, 
H Gerritsen Joh Wijnoltstraat 146, H Weggen, 
Emmastraat 213 allen Enschede 

Bedankt H Hoogakker, Enschede, W Witting, 
Glanerbrug 
30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE P H I L \ T E t I S T " , Geleen Secr J Kentgens, 
Bollenstr 7, Geleen 

Afd Oeleen Vergadering Eerstvolgende vergadering 
weer m t Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen Agenda 
en vergaderdatum worden per convocatie bekend ge 
maakt 

Afd Kerkrade Vergadering op de 3e zaterdag van 
de maand m het Patronaatsgebouw, Bleijerheid 

Nieuwe leden G Stoffers, Kerkstraat 28, Bocholtz 
(Lb ), J H de Brouwer, Broekhem 54, Valkenburg-
Houthem, H L Meessen, Hyacinthstraat 10, Kerk 
rade West 

Afgevoerd M H Schepers, Kerkrade 
Afd Sittard Vergadering in , .Schtad Zitterd*'. 

Wordt per convocatie bekend gemaakt 
Nieuw hd J M Konings, Walrarastraat 88, Sittard 

(per I 6 '63) 
Afgevoerd J H J Seelen, Sittard 
Afd Vaals Vergadering wordt met agenda per con

vocatie bekend gemaakt 
Nieuw hd H Schoonbrood, Kolmondstriat 2, Vaals 
Afd I T E P Waubach Vergadering wordt per 

convocatie bekend gemaakt 
32 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,GOUDA" Secr J Leeflang, Louise de 
Colignystraat 76, Gouda 

Vergadering 4e maandag van de maand m Café Rest 
,,De Kroon", Kleiweg 79» Gouda 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING ,,GRONINGEN" 
Secr J M Offringa, de Savornin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Nieuwe leden de kandidaat leden gemeld in het 
augustusnummer van het Maandblad 

Kandidaat hd 82 P van der Veen, Soendastraat 89, 
Groningen 

Vergaderingen Te beginnen met de septemberver-
gadermg zullen deze voortaan niet meer plaatsvinden 
op de 3e maar op de 4e maandag van de maand Eerst
volgende vergadering dus op maandag 23 september a s 
in Rest het Boschhuis, Hereweg te Groningen, aanvang 
8 uur n m 
36 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER
EENIGING , ,0P HOOP VAN ZEGELS" te Haarlem 
Secr M W V d Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede 

Kandidaat hd 558 J H v Drongelen, Mr J 
Gemtszlaan 9 H, Haarlem 

Overleden 129 Ph Deijs Haarlem 
Vergadering Alg vergadering op 26 sept a s en 

ruilavond op 15 okt a s m de bekende aula, poort 
Raaks, Haarlem 

Mededeling Op vertoon van hun bewijs van lidmaat
schap kunnen onze leden het Postmuseum, Zeestraat 82, 
Den Haag, bezoeken tegen de gereduceerde entreeprijs 
van / 0,10 
40 

's HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr J Th H M 
Schneider, Taaistraat 63 Vught 

Ledenvergadering woensdag 18 september a s te 20 
uur in Hotel ,,Central", Markt Den Bosch 

Nieuwe leden zie kandidaat leden in het julinummer 
Kandidaat leden A W Rijken, Dommelstraat 36, 

F A M Geldrop, Rodenbachstraat 40, beiden te 
's Hertogenbosch 

Bedankt H v Dongen, Gemert 
41 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS , HILVERSUM & OMSTREKEN" Secr 
A W Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 
Postgiro t n V de Ver 360655 

Vergadering iedere 3e donderdag van de maand, ruil
beurs elke zaterdagmiddag van i 30 4 30 uur, alle in 
de Openbare Leeszaal te Hilversum, s Gravenlandse 
weg 
42 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr G M Minnema, Boerhaave-
laan 41, Leiden 

Vergadering woensdag 25 september 1963 te 8 uur 
n m precies in de bovenzaal van Café Rest , Zomer-
zorg". Stationsweg 35 (zijingang) te Leiden 

LET OP ' De vergaderingen worden vanaf heden weer 
gehouden in de bovenzaal van Café Rest Zomerzorg 

Agenda als gewoon met e t lezing van het N F C 
verder verloting en veiling 

Jeugdafd elke 2de donderdag van de maand in Huize 
,,Over t Hoff ' Gerecht 10 te Leiden 

De volgende data zijn vastgesteld voor de volgende 
vergaderingen noteert u die vast even 23 okt , 27 nov , 
18 dec allen op woensdag in Café Rest ,,Zomerzorg'', 
e t wijzigingen voorbehouden 
43 

PHILATELISTEN VERENIGING ZUID LIM 
BURG" Secr W G J Hack, Wolfstraat 10. Maas 
tricht 

Bijeenkomsten iedere ie en 3e maandag van de maand 
in Rest , ,Inde Gouwe Poort ' , Vrijthof 50, Maastricht 
Aanvang 20 uur 
44 

POSTZEGELCLUB GROOT VELDHOVEN * * 
Secr G J Ruts Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Bijeenkomsten iedere 2e maandag van de maand 
ruilavond en veiling waarvan convocatie wordt toe 
gestuurd 

Bedankt C v Zandvliet, Meerveldhoven 
46 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGSVERENIGING 
, S H E L L ' Afd Filatelie Secr A Keemmk, 
Sweelinckstraat 209 B Vlaardingen, Tel 01898 9228 

Nieuue leden 25 J Joosse, Rozenlaan 23A, Spijke-
nisse, 39 C S Paardekooper, Sikkelstraat 43 d, 28 
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G W J Oeseburg, Heidestraat 2C, beiden te Rotter
dam 

Bedankt 25 W Fopma, Hoogvliet 39 J J Povinelli, 
Vlaardingen 
47 

POSTZEGELVERENIGING ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems Hobbemastraat 4 Roosendaal, 

Vergadering iedere 3e woensdag van de maand in 
Hotel Lockefeer aanvang 20 uur 

Op 30 juli ] 1 overleed ons lid 
A SIKKEMA 

Hl] was een der oudste leden en medeoprichter 
van onze vereniging Jarenlang had hij zitting 
in het bestuur Tijdens zijn leven gunde hij zich 
geen rust Moge hij daarom nu genieten van 
een welverdiende eeuwige rust 

Afgeschreven W G la Faille, A Sikkema, beiden te 
Roosendaal 
48. 

PHILATELISTENCLUB ,,ROTTERDAM" Secr 
M J Feenstra, Dorpsstiaat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand m het 
Beursgebouw, ingang Meent i i o , Rotterdam 
49 

POSTZEGELVERENIGING .SANTPOORT" 
Secr P Vons, Brederoodseweg 100 Santpoort Z 

Bijeenkomsten deze worden wederom gehouden op 
de ie en 3e donderdag van de maand in de vergaderzaal 
van ,,Huize Spaarnberg", Wustelaan 79, Santpoort Z 
Aanvang 20 um
so 
' PERSONEELSVERENIGING WILTON FIJEN 
OORD Afd Filatelie Secr A v d Bosch Noord 
vestsmgel 59, Schiedam Tel 01060485 

Nieuwe leden L v d Winkel, v Heuven Goedhart 
straat 69, Schiedam, R Driessen, Waalstraat 17, 
Vlaardingen 

52 
\ERl - \ I01NG \ A V POSTZEGrL\FR/ \ME-

LA\RS Til BURG Setr W v m Frve Insulinde-
plein «i lilburg 

Vergadering iedere it woensdag \iin de maand in de 
grote bovenzaal van Huize Remmers, Heuvel 28, Til 
burg 
54 

POSTZECiFICLlB WASSENAAR ' Secr W 
van der Worp Starrenburgl 1 m 70 W issenaar 

Vergadering iedere 2c doudt-rd ij, \Hn de tnaind m 
café rest De De\l , hoek Kerkd un en Kijkst raat weg 
55 

POSTZEGFLVFREMOING IĴ Ï̂ ^ ïl>EN & OM 
STREKEN Secr J Orocn, Velserdumweg 8, IJinm 
den 

De ruilavonden vuor de maanden september en okto
ber zijn vastgebteld op de \rijdagen 20 september en 
4 en 18 oktober a s 

Bedankt 75 M Gosschalk Bergum {Frl ) 
56 

NEDT- RLANDSE VERENIGING VAN POST-
STl KICEN EN POSTSTEMPELV KRZAMELAARS 
Secr E J P Mulders Plantage Parklaan 11 I, 
Amsterdam C Ledenadministratie t A de Klerck, 
Lekstraat 68 Amsterdam Z 2 

Vergadering zondag 22 september a s m Café Rest 
, Vredenburg te Utrecht Aanvang 10 v m 
64 

POSTZEGEI VERENIGING , DRACHTEN ' 
Secr A Otter Hand werkerszij de 127, Drachten 

Kandidaat leden Joh Petrusma, Noorderdwarsvaart 
122, Drachten, J Rudolphy, Hoofdstraat 64, Gorredijk 
66 

UMLEVER SPORTVERENIGING, Afd Post 
zegel verenig mg Secr O v d Geijn, Kamiïlestraat 3, 
Rotterdam 12 

Nieuwe leden D Joosse, Curagaolaan 176, J van 
Iwaarden, Einthovenstraat 46, beiden te Vlaardingen, 

J Keijzer, Deensestraat 85 B Rotterdam-7, A. B 
Ottow Breitnerstraat 30 B Rotterdam 2, Ch E 
Bloinmestem, Mecklenburglaan 39, Rotterdam 16 
69 

FILATEI ISIEN\ ERENIGING , VEENDAM & 
OMSTREKEN" beer Ir J D Neuteboom, E E 
Stolperlaan 24 Veendam 

Bijeenkomsten de eerstvolgende bijeenkomsten wor
den gehouden op woensdag 23 oktober en woensdag 27 
november a s m ,,Veenlust" Aanvang 20 uur 
70 

DE POSTZEGEL Filatelistenvereniging voor 
personeel der Rotterdamsche Droogdok en Scheeps
bouw Mij ,,Nieuwe Waterweg" Secr W P H Zom, 
Schipperstraat 60, Rotterdam 16 

Bedankt J A Ban< ,̂ Rotterdam-22 
72 

PERSONEELSVERENIGING ,,VREDESTEIN", 
Afd Filatelie Secr C N van der Zalm, Tromp 
straat 10, Loosduinen 

Bijeenkomsten i7 sept a s vergadering, 24 sept 
a s ruilavond, 8 oktober a s vergadering 22 oktober 
a s ruilavond, alle in kantoorkantine Haagweg 128, 
Loosduinen 

Nieuw hd J W de Zwaan, Aamout Drostlaan 47, 
Den Haag 
79 

POSTZEGELCLUB ..APPINGEDAM" Secr A 
Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam 

Vergadering tevens ruilavond iedere eerste vrijdag 
van de maand m Hotel Robertus", aanvang I9f30 
uur (Vergadering volgens convocatie), 

Nieuw lid M Elema, Hoogwatum A 22, Bierum 
Bedankt H R Engelsman Appingedam 

78 
PERSONEELSVERENIGING ,,ENERGIA" Afd 

FILATELIE Wnd secr W Hoffman, Rijnstraat 49 II 
Amsterdam Z 

Nieuw lid P J van Houten, Lmnaeusparkweg 25 III 
Amsterdam O 

I N T E R P H I L A 1964 
Het grootste F ILATELISTISCHE ADRESBOEK ter wereld, verschunc ca 
oktober 1963 (6e laargang, meer dan 300 blz) 
Duizenden verzamelaarsaankondigingen m speciale rubrieken, handelaren, ti}dschrif-
ten, literatuur, verzenddiensten, verenigmgen, keurdiensten, enz 
Reserveer tijdig uw exemplaar Prijs f7 ,20 franco Alleenvertegenwoordiging voor 
Nederland P. C, van Andel, Postbus 54, Katwijk aan Zee Postgtro 51 69 28 

Onze 21ste veiling vindt plaats op 

23 en 24 oktober a.s. 
Een bijzonder grote keuze uit ^ 2500 kavels van 
klassiek materiaal tot modern, maakt deze veiling 
aantrekkelijk voor iedere filatelist. 

Aanwezig zijn o a klassiek Frankrijk, Italië, Oosten
rijk, Duitsland en Oudduitse Staten. 

Zeer zeldzame brieven met zegels der eerste emis
sies uit de Burrus-collectie met paren, strips en 
blokken 

De Heilige-Landafdeling bevat alle soorten Levant-
voorlopers met zeldzame stempels, Palestina, Inte
rimperiode en Israel van klassiek tot modern, etc 

Onze prachtig geïllustreerde catalogus wordt u op 
aanvraag kosteloos en op verzoek per luchtpost 
toegezonden 

STAMPS AUCTION 
..PHILATELIA" Ltd. 

Trumpeldorstreet 20 a - Telefoon 5 80 86 - TEL AVIV • ISRAËL 

AANBIEDING NIEUW-GUINEA 

No 
25/29 pfris 
30/37 „ 
38/itO „ 
«V-W „ 
45/48 „ 
49/52 „ 
53 
54/56 „ 
57/60 „ 

Bestellingen boven ƒ 15 

Postzegelhandel 

0,70 
7,— 
2,50 
4,65 
3,25 
3,40 
2,20 
0,60 
2,85 

,— portovnj. 

Öl/62 pfris. 
63/66 „ 
67/68 „ 
69/72 „ 
73/74 „ 
75 
76/77 „ 
Kreeften p.fns 
Port p.fns 

1,80 
3.— 
1,35 
2,10 
1,— 
1,— 
1.25 
1,65 
3,50 

MARIAN DAUB 
Winkel-Jan 
Amsterdam-

van Galenstraat 165-h$, 
W., tel. 88683, postgiro 687471 

VERKOOP POSTZEGELS 
De Inspekteur der domeinen te 's-Gravenhage, van Speykstraat 17 
(tel. 070-323438), zal op WOENSDAG 16 OKTOBER 1963, des v.m. 
10 uur, in het openbaar bij inschrijving, in 173 kavels verkopen: 

EEN GROTE PARTIJ GEBRUIKTE BINNEN- en 
BUITENLANDSE POSTZEGELS alsmede 
een partij gebruikte STRAFPORTZEGELS 

BEZICHTIGING- uitsluitend donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 
1963 in de kantine van de werkplaatsen van de Nederlandse Ver
eniging Sociale Zorg voor Mindervaliden te 's-Gravenhage, Zuster
straat 168 

Kavellijst en voorv/aarden GRATIS verkrijgbaar bij voornoemde 
Inspekteur en tijdens de kijkdagen bij voornoemde Nederlandse 
Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden 

file:///ERl-/I01NG
file:///rijdagen


B E G I N SEPTEMBER 1963 V E R S C H I J N T 

DE YVERT & TELLIER 
CATALOGUS 1964 
De vraagbaak voor de filatelistische wereld 

Band I Frankrijk en de Franse Unie 474 bladz. f 4.15 
Band II Europa (zonder Frankrijk) 704 bladz. f 16.10 
Band III Overzee 1024 bladz. f20.75 

Prijs complete catalogus in 3 delen 
plus por to 

f 4 1 . — 

D E Z E C A T A L O G U S S E N Z I J N BIJ A L L E P O S T Z E G E L H A N 
D E L A R E N VERKRIJGBAAR. 
DE MEESTE H A N D E L A R E N Z U L L E N U V O O R U W O U D E 
C A T . 1963 BIJ A A N K O O P V A N E E N C A T . 1964 E E N I N T E 
R E S S A N T E PRIJS A A N B I E D E N . 

Catalogue YVERT & TELLIER 

POSTZECELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C — BUSSUM 
TELEFOON 16288, GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te koop gevraagd. 

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. 
O.G. — Duitsland enz. - Scandinavië — 
Eng. kol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 

Te koop gevraagd verzamelingen, partijen en massawaar. 
Bij aanbieding massawaar gaarne opgave van soort EN 
hoeveelheid. 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Tel. 31082 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier. Ieder kwantum, snelle afwikkeling Uitgezochte kilo-
waar van Nederland te koop gevraagd a ƒ3,— per kg. 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

INKOOP BUNDELS 
WOLF BETAALT HOGERE P R I J Z E N ! ! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis inkooplijst 

J. A . M. Wolf - Anemoonstr. 1 - Amsterdam ( N ) 

NEDERLAND en OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
I N D O N E S I Ë 

Nieuwtjes van WEST-EUROPA 
levert billijk 

K. KEIZER - TILBURG 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Telefoon (04250) 2 31 02 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistische tijdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagina's — fotopagina's op 
kunstdrukpapier — abonnementsprijs f 8,80 per half Jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer Abonnementen kunnen steeds per 1e v. d mnd. Ingaan. 
Woordadvertenties opschriftwoocden 45 cent; tekstwoorden. 18 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. V. Andel - Postbus 54 - Katwijk a/Zee - Giro 516928 - Tel. (01718) 4068 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghsfraat 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek u gaarne thuis. 



247e Postzegelveiling 
J. K. RIETDIJK av. - DEN HAAG 

l e n 2 
oktober 
1963 
te 
Den Haag 
in 
Grand-
Hotel 
..Central" 

Kijkdagen 
ten 
kantore 
van 24 
september 
a£ 

Veiling
catalogus 
gratis 
op 
aanvraag 

Europa 

engros 
Nederland 

en O.R. 

Verzamelingen 

Proeven 
Nederland 

en O.R. 

887 Kavels 
Nederland 

en O.R. 
waarbij 

vele 
rariteiten 

o.a. 
Nederland 

9 cent 
zonder 

waarde-
inschrif t ! 

enz. enz. 

Vraagt 
onze 

gunstige 
veiling

condities 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
TELEFOON 070-11.70.20 LANGE POTEN 15A 



EERSTEDAGENVELOPPEN NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 

Indien niet anders vermeld staat 
Nederland 
(met off F D Covers) 
1907 de Ruiiter aan-

zichtkaart 200,— 
1927 Rode Kruis gew 

brief spec st 29,50 
1928 Olympiade spec 

st geen FD op 2 
gewone brieven 

45,— 
idem gev^ brief 
geen spec , geen 
FD «2,50 
idem Esperanto-
vel spec st geen 
FD 45,— 

1936 Universiteit gew 
brief, spec st geen 
FD 22 50 

1937 Jamboree gew 
brief spec stem
pel geen FD 15,— 

1937 Zomer 250,— 
1938 Reg Jubileum 

afst Breda gew 
br 35,— 

1938 Kind op briefvoor-
zi|de FD afst 65,— 

1939 Wilhbrord op 
briefvoorz jde 
FD afst 65,— 

1941 Kind gew br 
n Finland 65,— 

1943 Eur P T T Ver 
gew br 100,— 

1943 Dag Postzegel 
gew br spec st 

17,50 
1 9 a Winterhulp 

gew br 55,— 
1946 Nat Hulpzegels 

gew br 37,50 
1946 Prinsessen gew 

br 27,50 
1946 Kind gew br 17,50 
1947 Kind gew br 32,50 
1947 Zomer 50,— 
1948 Zomer 22,50 
1948 Inhuldiging Kon 

Juliana 3,50 
1948 Kind 10,— 
1949 Zomer 10.— 
1949 Rode Kruis 10,— 
1949 U P U 3,50 
1949 Kind 9,50 

1949 idem gew br 7,50 

Officiële F D Covers met 
off stempels 
1950 Zomer 95 — 
1950 Kerken 55,— 

Universiteit 27,50 
Kind 25,— 

1951 Zomer 27,50 
ld Phihpskrt 20,— 
Kind 25,— 

1952 V Riebeeck 10,— 
ld Culemborg 17,50 
ld Tropencover 

75,— 
Mijnwerker 10,— 
Zomer 12,50 
100 1 Postzegels 4,— 
Itep 9,50 
100) Postzegels 
met Itep afst 3,75 

1953 Watersnood 1,25 
Zomer 12 50 
Rode Kruis 4,25 
Kind 6,50 

1954 Zomer 6,50 
Bonifatius 3,75 
Luchtvaartfonds 2,75 
Kind 4,75 
Statuut 1,75 

1955 Zomer 3,50 
Bevnidmg 1,75 
Kankerbestr 3,25 
Kind 3,50 

1956 Rembrandt 
(Zomer) 5,50 
Olympiade 2,90 
Europa 10,— 
Kind 2,75 

1957 Zomer 3,— 
de Ruijter 1,25 
ld afst Vlissingen1,25 
Rode Kruis 2,35 
Europa 2,75 
Kind 2,50 

1958 Zomer 3,— 
Europa 0,70 
Kind 2,— 

1959 N A V O 1,25 
Zomer 3,50 
Europa 1,25 
K L M 0,70 
Kind 1,65 

1960 Vluchtelingen 1,35 

Leveringsvoorwaarden Zendingen onder f 25,— worden \ 
betaling Gezien diverse brieven slechts 1 X voorradig zijn, { 

, zijn de enveloppen gedlustreerd. 
Zomer 2,25 
Volksgez heid 0,75 
Europa 1 50 
Kind 1,95 

1961 Zomer 2,— 
Europa 1 , — 
Kind 1,75 

1962 Zilver Huwel i | k1 ,— 
Autom Telef 1,25 
Lichtg zegels 1,50 
6 et polder 0,75 
Europa 1 , — 
Kind 1,35 

1963 4 et Koeltorens 0,60 
Anti Honger 1 , — 
ld afst Wereld-
camp 2,50 
24 et Kon 
Juhana 0,90 
Zomer 1,35 
10 et Deltawerk 0,60 
Post Overleg 0,85 
Rode Kruis 1,35 

Neder l . Nieuw-Guinea 
1958 Rode Kruis 3,50 
1959 Sterrengebergte 2,25 

Sociale Zorg 4,— 
1960 40ctKon Juliana7.50 

Vluchtelingen 3,— 
Soe Zorg 3,50 

1961 Nw Gumearaad 1,50 
Soe Zorg 2,75 

1962 Veilig Verkeer 1,25 
Zilver Huwelijk 1,10 
Pago Pago Conf 1,50 
Kreeften 3,— 

Neder l . Indie 
1938 K N I L op gew 

brief 75,— 
1939 Soe Bureau 20,— 
1941 Spitfirefonds 5 

en 10 et op gew 
brief 15,— 

1948 Regenngsjub 1,75 

Rep. Indonesië 
1949 U P U op gew 

brief 2,50 
1951 6 1 U N O 8,50 
1954 Kind 3,— 
1955 Afr Az Conf 3,75 

ld souv kaart 3,75 
Jamboree 3,75 

erhoogd met 50 et kosten (aa 
elieve men voldoende reserve-

10 j Onafh 1 , — 
10 j Ind Post 3 — 
Verkiezingen 3,— 
Dodenherd 4,50 

1 956 Blindenhulp 3,— 
Afr Az Stud 3,— 
Dieren 5 w 3,— 
Rode Kruis 3,— 
200 j Djokja 3 — 
Invalidenhulp 3,25 

1957 lOOj Telegrafie 3,25 
Coöperatie 5,— 

1958 Burgerlucht
vaart 3,— 
Wezenhulp 3.— 
Thomas Cup 2,— 
Geofysisch Jaar 2,— 
Java Tour 2,— 
Mensenrechten 1,75 

1959 Dierenbescher
ming 2 — 
Jamboree 3,— 
Wet 1945 2,— 
Colombo 
Conferentie 1,50 

1960 Jeugdsport 
Conferentie 1,50 
Vluchtelingen 2,— 
Inheemse 
Produkten (2) 3,75 
Malaria
bestrijding 2,50 
3de Sociale Dag 2 — 

1961 Badminton 2,— 
16e Onafhank 2,— 
Volkstelling 1,75 

Latere uitgiften met voor
radig' 
Curasao 
(op gew brieven) 
1943 Eilanden 7 50 

Kon Familie 8,50 
1947 N I W I N 2,25 
1948 Reg Jubil 8,50 
Ned Antillen 
(g b = gewone brief) 
1949 de Cjeda 6,75 

ld g b 6,— 
U P U 8,— 

1952 Zeeman 27,50 
1953 Watersnood 3,75 

Beekbergen 2.75 
1954 Aruba Toerist 4,50 

Statuut 3,— 

1955 Bloemen g b 25,— 
Kon Bezoek 6,75 
Car Commissie 
g b 3,75 
ld geill br 4,— 

1956 Car Commissie 2,50 
1957 Baden Powell 2,75 

Gezondheids
zorg 2,50 
Eilanden 5,50 
Voetbal
kampioen 7,— 
Hotel Curasao 1,75 

1958 Kind (Vogels) 5,— 
Rode Kruis 5,— 

1959 Hotel Aruba 1,25 
Monumenten 6,— 
Waterdistillatie 1,25 
5 j Statuut 
(Vlag) 2,35 
Snipvlucht 
K L M 3,75 

1960 Mgr Niewmdt 2,75 
Dag v d Arbeid 1 , — 
Kanker (vissen) 4,— 

1961 Kind 3,25 
Fort St 
Eustatius 1,50 

1962 Zilver Huwelijk 1,40 
Cultuurzegels 2,25 
ld Blok 3,75 
Schaaktoernooi 3,— 

1963 Car Congres 
Volksgez 1,40 
Afschaff 
Slavernij 1,25 

Luchtpost 
1943 Krijgsgevangen 

g b 50,— 
1944 Rode Kruis g b 25,— 

Suriname 
1938 Emancipatie 25,— 
1940 Volkstypen 30,— 
1 941 Spitfirefonds 

g b 27,50 
1942 Rode Kruis cpl 

m lp 60,— 
1943 Kon Familie 

g b 1150 
1948 Regjub g b 8,50 
1949 U P U 15,— 
1950 Kankerbestrij

ding 32,50 

» i p . 

A M 
^ ^ 

TtiBT 

1953 Stormramp 12,50 
Stadion 35,— 
Inh Voorstel
lingen 1 5,— 

1954 idem II 25,— 
1955 idem blok 32,50 
1954 Kind Qeugd-

werk) 20,— 
Statuut 3,25 

1955 Carr Tourist 
Ass 12,50 
10 J Bevrijding 16,50 
Jaarbeurs 7,50 
Kon Bezoek g b 

3 , — 
1956 10 j Carr 

Commissie 4,50 
1959 Statuut 2,50 
1960 Inh Volkskunst 4,50 

Vliegveld 
Zanderij 7,50 
Vluchtelingen 2,50 
Statuut (Wapen 
en Vlag) 1,95 
Olympiade 7,50 

1961 Gebouwen 
(2 cov) 7,50 
Jamborette 4,50 

1962 Hammarskjold 1,50 
Zilver Huwelijk 1,25 
Rode Kruis 5,— 
Anti Malaria 1,25 
Toenstenhotels 1,10 
Diakonessen 1,10 
Dierenbe
scherming 1,75 

1963 Afsch Slavernij 1,25 

Luchtpost 
1946 Rode Kruis 8,50 
1954 Lindbergh-

vlueht 6,75 
1961 Ruimtevaart 10,— 

ngetekend) Aan ons onbekende personen levering uitsl onder rembours of bij vooruit-
:overs op te geven om teleurstellingen te voorkomen Geen zichtzendingen 

WIJ KOPEN REGELMATIG BETERE SOORTEN EERSTEDAGENVELOPPEN VAN NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN IN PRIMA KWALITEIT' 
ZIE OOK ONZE ADVERTENTIES ELDERS IN DIT BLAD 

PostzegeJhandel Hartog Okker 
Bankiers Coöp Raiffeisenbank „Sloten-Badhoevedorp" 

Frobelstraat 5 Mie etage, Amsterdam-West-3, Tuinstad Osdorp Bereikbaar met lijn 17 (vanaf Centraal Station) of met bus 
19 of 23 (halte Osdorpplein) Postgiro 193156, telefoon 190023 

Bijkantoor Tussenmeer 339, Amsterdam-West 3-

gpAJIC Onze nieuv/ste prijslijst van ISRAËL, waarin thans ook 
alle FDC's opgenomen zijn. zenden wij u op aanvraag 
omgaand toe. 
Overtuigt u op deze wijze van onze zeer lage prijzen. 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N Z Voorburgwal 318 - AMSTERDAM-C - Tel (020) 23 28 69 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E V E L U W E " 
J. V. d. Berge Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Tel. 20919 
Zicht- • Scandinavië gebruikt en ongebr, 
zendingen • Italië. Duitsland -|- gebieden. België. 
van • Zwitserland, Frankrijk, Eng Kol., U S A , 

9 Canada, Oostenrijk, Nederland -f- Overzee. 
9 Gaarne opgave van referenties 

AANBIEDING C/.S.A. gebruikt 
No. 28 f 24.— No. 90 f30.— No 163 f22,-
No. 30 
No. 35 
No. 43 
No. 46 
No. 79 
No. 80 

,. 9.— 
,. 25.— 
.. 18.— 
,. 18.— 
.. 10.— 
,. 30.— 

No. 91 
No. 132 
No. 133 
No. 134 
No. 161 
No. 162 

.. 45.— 

., 7.50 
,. 17.50 
., 8,— 
., 24.— 
.. 10.— 

No 166 
No 169H 
No. 255 
Lp 1 
Lp 2 

. 15.— 

. 32,50 
,18.— 
,15.— 
. 2 4 . -

J. J. te Riet 
Tel. (06700) 16561 

Verzorging van mancolijsten 

DE DEVENTER POSTZEGELHANDEL 

Nieuwstraat 21 
G I R O 1004327 

Deventer 

w i l Z O E K E N TE K O O P V E R Z A M E L I N G E N , BETERE ZEGELS E N 
SERIES V A N WEST-EUROPESE L A N D E N T E G E N C O N T A N T E BE

T A L I N G E N . Wi l 
Nederland 
10 gid no 80 ongebr 
idem gebr 
10 gld Jub 1913 ongebr 
idem gebr 
2% en 5 gld Jub 1923 ongebr 
idem gebr 
Brandkastserie ongebr 
7/4 cent driegaats roltanding 
ongebr 
Telegraafzegels 75% van de 
eataloguswaarde 
Ned -Indie 
5 gld no 287 ongebr 
Suriname 
No 62 ongebr 
idem gebr 
No 64 ongebr 
idem gebr 

BETALEN U BIJVOORBEELD 

200,— 
130,— 
200,— 
120.— 

85,— 
70,— 

100,— 

450,— 

140,— 

3 0 , -
35,— 
45,— 
47,— 

No 104-110 ongebr Jub 
serie vliegpost D O X or 
No 18 ongebr 
Nieuw-Guinea 
No 1-21 serie ongebr 
Duitsland 
Polar Fahrt ongebr 
Nothilfe Blok ongebr 
Luxemburg 
Intellectuelenserie ongebr 
Oostenrijk 
Rotarie serie ongebr 
FIS 1 ongebr 
WIPA met Faser ongebr 
WIPABLOK ongebr 
Liechtenstein 
VADUZBLOK ongebr 
Oostenrijk 
Dollfuss ongebr 

1923 
gebr 

POSTZEGELHANDEL tAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Telefoon 230998 

100,— 
165,— 
300,— 

35,— 

240,— 
180,— 

200,— 

90,— 
125,— 
90,— 

800,— 

800,— 

400,— 



S C H A U B E K N I E U W S 

De supplementen 1 9 6 4 zijn in de 

tweede helft van september verkrijgbaar! 

Vergeet u met ze t i jd ig bij uw leverancier te bestellen. 

POSTBUS 45  'sGRAVENHAGE  KANTOOR EN MAGAZIJN : PRINSESTRAAT 5860 (hoek juffrouw Idastraat)  TEL. (070) 110319 

SCANDINAVIË 
Finland 
47 
48 
166 geb. 
I p l 
zeppelinkaart 
lp 1 geb. 
Alle Rode Kruis 
met T.B.C, corr 
pleet geb. 

Zweden 
23546 geb. 
223 
3a46a „ 
39903 „ 
lp 7a 

75 — 
65 — 
12,— 
62,50 
80,— 
62,50 


80,— 

8,50 
8.— 
4,50 
7,— 
3,25 

Denemarken 
62 
63 
64 
85 
86 
9504 

IJsland 
13944 
18285 
18688 
188ad 
27071 

geb. 

geb. 

Republiek uitga 
ven cpl. geb. 

3,50 
3 — 
4.— 

11,— 
11,— 
17,50 

6,— 
17,50 
2,75 

55.— 
10,— 

95,— 

Groenland 
19 geb. 
1018 geb. 
18ac 
1927 geb. 

Noorwegen 
154 geb. 
16467 „ 
19902 „ 
212 
33739 „ 
D 921 „ 
4151 

6,25 
30,— 
12,50 
8,50 

1,25 
7,50 
2,50 

15,— 
4.— 
4,50 
i , 

Zegels aangeboden postfris tenzij vermeld geb. 

Dit is slechts een kleine greep uit onze uitgebreide voorraad der 
Scandinavische landen. Stuur mancolijst voor andere gewenste no. 
gebruikt  ongebruikt. 

Postzegelhandel H E N R I K U I P E R S 

P.O.B. 7, CLARKSON ONT. CANADA 

Lid van vele handelaarsbonden, o a Verbond van postzegelhandelaren Nederland 

O P R U I M I N G ! 
Van een honderdtal halfvolle boekjes met zegels van de gehele 
wereld, meestal geprijsd volgens oudere catalogi, maken wij 
zichtzendingen. 
BIJ uitname boven f 25,— 20% korting! 
POSTZEGELHANDEL G. BROERS te BUDEL 

Verzendadres Bieslandsekade 144  Delft 

1 ♦ = ongestempeld. N 
1 Rep. Dominica 

300/02 37.50 
Blokken (Sport) 
3/4* Get. + onget. 72,50 
5/6* Get + onget. 120,— 

1 7* Get. + onget. 70,— 
9/10* Get. + onget. 47,50 

o's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend 1 
Ierland 
52/54* 26,50 
Griekenland 
375/92* 32,50 
685/691 * 6,75 
693/99* 6.— 
756/62* 8.75 

Te koop gevraagd 1 
Verzamelingen gebruikt 1 
en ongebruikt | 
Ned. & O.G. 
Vaticaan 1 
SanMarino 1 
Liechtenstein 1 

Postzegelhandel „J. C. R E N Z E N " 
1 Bergselaan 225b  Rotterdam  Tel. 4 88 86  Giro 481779 

De nieuwe 

Michel Europa 

Catalogus 1964 
(dit jaar voor het eerst 
zonder het Duitsland

gedeelte) 
IS BEGIN SEPTEMBER. 
y/ERSCHENEN. 

Prijs f 20,50 
(plus porto) 

U gelieve deze 

Michel Europa Catalogus 1964 
bij uw handelaar 
te bestellen. 

Uw 
mancolijst 
naar: POSTZEGELHANDEL 

PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem* 

BENCO ISRAELCATALOGUS 1964 
Uitgebreid, bi jgewerkt , verbeterd . F l . 2,58 franco 

„The Holy Land Philatelie" J. P. ROS 
Rijnstra« 7, AMSTERDAMZ.  Postrekening 489485  Gem. Giro R 4422 



Postzegelveiling R. Postema 
SINGEL 276* 
AMSTERDAM 
TEL. 24 97 49 

In het seizoen september 1962 - juni 1963 werd op onze veilingen 

voor één miljoen gulden verkocht! 

WIJ BEGINNEN HET NIEUWE SEIZOEN MET ONZE 
179e VEILING. WELKE VAN 18 t/m 21 SEPTEMBER 
GEHOUDEN WORDT 

Deze verkoping is wederom zeer interessant en bevat o.a. een zeer 

uitgebreide afdeling Nederland en Overz. Rijksdelen, waarbij circa 

500 kavels eerste emissie en vele betere zegels en series. 

Tevens een zeer groot aantal kavels modern postfris materiaal van de 

gehele wereld. Van het klassieke materiaal noemen wij o.a. een vel-

deel van 24 exemplaren Hannover 10 gros. No. 21 postfris. Als ge

woonlijk kunnen wij ook nog een mooie afdeling collecties, restanten 

enz. vermelden. 

Catalogus is gratis op aanvraag verkrijgbaar. 

I Voor de 180e veiling, welke in oktober plaatsvindt, 

kan nog tot 24 september ingezonden worden. 



Opening 
P O S T Z E G E L H A N D E L P. A. W E E R S 

Gravenstraat 26 - Amsterdam - Telefoon 23 64 72 

21 september a.s. om 10 uur v.m. 
G R O T E V O O R R A A D 1e klas zegels Nederland en Overzeese Rijksdelen, w.o. 
unieke stock eerstedagenveloppen. Veel postfris materiaal op gebied van sport, flora en 
fauna. Alleen 1e kwaliteit zegels. Grote voorraad albums, insteekboeken en catalogi. 

IEDER IS V A N H A R T E W E L K O M 

Wegens overname grotere zaak elders, te koop: 

goed renderende 
postzegelzaak 

Enige in grote stad in Noord-Brabant. 
Prijs winkel-woonhuis incl. goodwill: ƒ 65.000,—. 

Overname voorraad niet verplicht. 

Inlichtingen: Mak. Smulders 

Oranje Nassaulaan 23 - 's-Hertogenbosch - Tel. (04100) 3 29 53 

YVERT 1964 Frankrijk f 4,15 
Europa f 16,10 
Overzee f 20.75 

3 delen compleet f 41,— 
Uw oude catalogus, mits in redelijke staat, neem ik voor goede prijs 
in betaling. 

Postzegelhandel G. v. d. Egnde 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Tel. 31082 - Giro 498361 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen \ 
Partijen \ Postzegels 
betere losse ) 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK _ " , A . A r-

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
U GAARNE BEZOEKEN Telefoon 243940 — Giro 425549 

Uitgebreide en voordellse aanbieding Nieuw-Guinaa met opdruk Untaa. 
Bij aankoop boven 10 gulden 1 0 % korting. 
Ie uitgaaf postfris. 
Serie 1, 5, 10. 17, 25, 30 en 40 et f 3,50 
Idem met 1 gulden, 8 stuks 6,50 
Idem met 5 gulden, 9 stuks 15,— 
De complete serie I e uitgaaf met de 2 et en de2g(d.11 st 24,— 
De geheel complete serie van 19 stuks met de 8 aanvullingswaarden . . . 40,— 
7 St. nagekomen waarden van de Ie uitgaaf, met de 80 ec van de 2e uitgaaf 
dus 8 stuks 10,— 
De complete serie van de Ie uitgaaf gestempeld, 19 stuks 47,50 
De complete serie van de 2e uitgaaf, 19 stuks postfris 25,— 

Losse waarden van de Ie uitgaaf postfris verkrijgbaar. 
1 et 2 et 5 et 10 et 17 et 25 et 30 et 40 ce 

Prijs f 0,25 f 4.— f 0,20 f 0,30 f 1 . — f 0,75 f 0,90 f 1,20 
1 gulden 2 gulden 5 gulden 

Prijs f 3 , — f6 ,50 f9 ,50 
Van de I e uitgaaf zijn slechts 28740 complete series verschenen. 
Untea-opdrukken met vlek aan linkerpoot van A : 
1 et, 5 et, 7 et, 10 et, 12 et, 17 et, 30 et, 40 et, 45 et, 85 et. 1 gid, 2 en 5 gid, 
13 stuks 175,— 

Losse exemplaren: 
1 et 5 et 10 et 45 et 85 et 1 gid 2 gid 5 gid 

Prijs f 7,50 f 5,— f 5,— f 15.— f 20,— ƒ 15,— f 20,— f 17.50 

A zonder horizontale balk omgekeerde V 
1 et 5 et 17 et 40 et 1 gid 

Prijs f 7.50 f 5,— f 8,— f 8,— f 10,— 

Gebroken linkerpoot A 
40 et 45 et 55 et 65 et 

Prijs f 6,— f 10,— f 10.— f 10,— 

Verschoven opdruk A staat met rechterpoot op de tanding 30 et 2.— 
2 gid idem 10,— 
2 gid staat alleen met linkerpoot op de tanding 15.— 
2 gulden zeer sterk verschoven opdruk, links Untea zonder U rechts op de 
tanding alleen de U 55,— 
2 et idem 50,— 
1 gid idem 45,— 
2 gid achter en voorzijde bedrukt 25,— 

Kopstaande opdrukken 
15 et N 190,— 
20 Cl 190,— 
20 et gest 190,— 
80 et kopstaand verschoven 275,— 
2 gulden kopstaand en sterk verschoven, 4 letters links en 2 letters reehes 275,— 

Kleine opdruk serie van 8 st. 1. 5, 7, 10, 12. 15, 17 en 20 et 145,— 
10 et met grote opdruk 40,— 
10 et mee grote opdruk, kopstaand grote rariteit 400.— 
10 ce met grote opdruk, foutdruk, Untea zonder N 250,— 

Van deze 2 laacste foutdrukken bestaan maar enkele exemplaren. Kunnen tezamen-
hangend geleverd worden, b.v. In paar of in blok van 4. Slechts één ex. van elk voorradig 

Alle aankopen boven 10 gid met'10% korting. 
Nog lopende bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 

HENDRIK VAN DER LOOS 
Postzegelhandel, Philatelistisch Bureau, Juliana van Stolberglaan 192. Telefoon (070) 
65 01 90, Den Haag, Giro 24392, Bank R. Mees & Zoonen, Ned. Handel Maatschappij, 
Herengracht Den Haag. 
Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak, te bereiken van Holl. Spoor lijn 17, 
van Staatsspoor lijn 6 en 17, halte Jul. van Stolberglaan en Laan van Nieuw Ooost Indië. 



H O L L A N D 
ALBUM 

f 1 0 -
165 bladen - Gewicht bijna 2 kilo 

Nederland - Overzeese Rijksdelen - Indonesië 

Het mooiste en goedkoopste album ter wereld 

Supplement verschijnt 

ieder jaar op 15 januari 

INDIEN NIET VOORRADIG : UITG. IMPORTA - POSTBUS 150 - DEN HAAG 

i^"^ WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij In het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als Incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• V O O R O N Z E KLEINHANDEL wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwlieuhge aandacht zal hebben. 

VRI] OP AANVRMG. Onze nieuwe inlioop-prijslijst. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verlamp aan Amerika's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres: Harrisco Boston. 

ï5= 

TOPPRIJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootformaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier è ƒ 15,— per kilo. 
Vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na ont
vangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

„ G L O B U S " Duitsland — Net to — Catalogus 19«4 f 2,25 
tevens: Oostenrijk f 1,50, Zwitserland f 1,75, Scandinavië f 2,50, Europa/Volken-
bond/Uno f 1 , — , Frankrijk f3 ,25. 

Verkrijgbaar bij U w handelaar of toezending uitsluitend na storting plus 20 et 
port op postgiro 512461 t.n.v. 

Postzegelgroothandel W. F. H E I M A N N 
Parnassusweg 24 huis — AMSTERDAM-ZUID-2 — Tel. 792640 

Z ICHTZENDINGEN 
Nederland en O.G. - Europazegels 

liggen met prachtig materiaal, gebruikt en ongebruikt 
(de laatste zonder plakker I) voor u gereed. 

Elk zegel apart geprijsd. 

Gaarne bericht beginnend of gevorderd verzamelaar. 

Vraagt deze mooie boekjes, met opgave van referenties, aan bij 

H. F I G G E Jr. - E I N D H O V E N 
KLEINE BERG 34B - TELEFOON 22120 



Uit de wereldberoemde Burrus-verzameUng: 
Duitsland nr. 1, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 50.000,— DM 

Duitsland nr. 12, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 6.500,— DM 

Duitsland nr. 13, In postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 8.000,— DM 

Duitsland nr. 15, In postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 3.500,— DM 

Duitsland nr. 17, In postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 3.500,— DM 

Duitsland nr. 18, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 3.500,— DM 

Duitsland nr. 20, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs .' 2.800,— DM 

Duitsland nr. 22, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 3.300,— DM 

Duitsland nr. 27, In postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 33.000,— DM 

Duitsland nr. 28, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 4.800,— DM 

Duitsland nr. 29, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 3.750,— DM 

Duitsland nr. 30, in postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 9.000,— DM 

Duitsland nr. 66, In postfrisse, originele vellen, geschatte prijs 6.000,— DM 

Duitsland nr. 66, gestempelde, originele vellen, geschatte prijs 5.000,— DM 

Duitsland nr. 67, Vineta, postfris paar, geschatte prijs 10.000,— DM 

enz., enz., enz. 

Zulke en 6000 andere interessante aanbiedingen in de prijsklasse van 50,— DM tot 50.000,— DM vindt u 
in de 67ste EBEL-veilingscatalogus welke juist verschenen is. 
Op deze grote veiling, welke van 23 tot 27 september wordt gehouden in Frankfurt/M., worden rariteiten 
en verzamelingen ter waarde van 

1|5 miljoen DM. netto 
geveild. Duizenden filatelisten uit de gehele wereld kopen sinds vele jaren persoonlijk of schriftelijk op 
onze veilingen. Het loont zeker de moeite onze catalogus op te vragen en te bestuderen. Serieuze gega
digden kunnen de 67ste EBEL-veilingscatalogus (200 pagina's tekst en 80 pagina's fotomateriaal, waarvan 
.8 pagina's in kleuren) gratis aanvragen bij: 

Arnold E bel, FrankfurtlM., 
Zeil 111, telefoon (0611) 2 47 46 



NEDERLAND 
Nederland 
ongebr. zonder plakker 
61 0,40 
82/83 3,50 
105 «0,— 
110 0,50 
112 0,65 
113 0.65 
115 0,20 
116 1,25 
118 1,50 
440 4 4n 
120 
256 
428/42 

ontebr. m , pi. 
711 
18C 
36a 
36c 
37 
38 
39 
40 
41a 
49 
67 
67B 
69A 
70A 
73 
76A 
77C 
78 
90/100 
97 
103 
121/31 
132/33 
133 
133A 
134/35 
136/38 
229/31 
240/43 
350/55 
luchtpost 12/13 
brandkast 1/7 

1.25 
3,75 
2,25 

45,— 
135,— 

2 0 . 
10.— 

5.— 
6.— 

1 0 , 
11,50 
45,— 
35,— 

5.— 
7,— 
5,— 
5,— 

10,— 
8,50 

17,50 
27,50 

125,— 
5,— 
7,50 

145,— 
23,50 
22,50 
32,50 
1 1 . — 
47.50 
7,50 
9,50 
3 , 

135,— 
160,— 

gebruikt 
la 
I f 
I f paar 
1h 
1i paar 
1i 
l m 
l m paar 
2a 
2d 
2f 
2h 
2i 
2k 
3 

Diverse andere 
voorradig; ook 
4 
5 
6 
12 
13 
13 paar 
14 
14 paar 
16 
16 paar 
17 
17 paar 
29 
36 
43 
45 
46 
47 
48 min. dun 
49 
50 precancel 
61b 
66 
80 
82/83 
84/86 
87/89 
90/101 
102/03 
121/31 

22,50 
15,— 
85,— 
17,50 

125,— 
15,— 
15,— 
35,— 
20,— 
16,50 
15,— 
17,50 
27,50 
15,— 
5 0 , 

platen 
paren 

4,50 
3.75 

32,50 
50.— 
0.65 
2.— 

17,50 
40,— 
20,— 
45,— 

5,— 
12,50 
45,— 

1.50 
5.— 

45.— 
2.50 

10,— 
50,— 
20,— 

1 , — 
19.50 

1.75 
170,— 

2,75 
4,50 
1.65 

275,— 
1.65 

95,— 

121 1 
130 zw. gest. 
131 
132/33 
134/35 
166/68 
199/202 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 

.265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
porten 
43f op briefst. 
44/60 

Rep. Indonesië 
(postfris z. pi.) 
Nrs. Zonnebloem 
1/8 
1/11 

37,50 
30,— 
45,— 

4,25 
10,— 

2 , 
3,75 
6 , 
2.25 

20.— 
1,85 
2,85 
4,95 
3,75 
1.10 

1 1 . — 
6,25 

15,50 
7,25 
2.— 
8 , 
5,50 
1,50 
1,75 
0,45 
7.— 
3.75 
1.25 
2,65 
2,85 
1,75 
1,75 
0,50 
2 . 
1.50 
1,75 

1,35 
0,60 
5,— 

110,— 
3,25 

cat. 
1,50 

35,— 

12 
13/14 
15/23 
24/38 
39 
40 
41/63 
67/71 
81/95 
96/100 
101/06 
107/16 
112/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
146/49 
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 
286/88 
289 
290/99 
Blok 1/4 
300/02 

0,50 
0,75 
1,25 

27.50 
0.15 ■ 
0,85 

115,— 
0,75 
8,50 
0.40 

12.50 
4.— 
0.50 
0,15 
1.75 
5.50 
0.60 
2.25 
0,60 
4 , 
4,— 
1 , — 
3.75 
0.90 
0,60 
4,— 
0,60 
3,25 
1,65 
2 . 
0.70 
0.60 
0.30 
1,25 
0,35 

0,45 
0.50 
0.30 
0.30 
0,40 
0,40 
0,55 
0,50 
0,55 
0,20 
0,10 
0,90 
2.— 
0.30 

303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 1 
344/63/ 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
Vissen 4 w. 
Overd racht Irian 3 w 

0,30 
1.15 
0,15 
0,80 
0,40 
0,35 
2.— 
0,40 
0,40 
0,30 
0,90 
0,30 
0,30 
0,25 
0,25 
0,20 

. 0.20 
A. A. lourn.Conf. 4 w. 0.20 
Rode Kruis 4 w. 
Hulp Bah 2 w. 
Bankdag 4 w. 

porten 
1/3 
14/20 
21/26 

RiauArchipel 
ongebr. m. pi. 
1/22 cpl. 

0,20 
0,25 
0,40 

1 , — 
0.50 
0,65 

15.— 
1.2.4.5.7/10,12/22 57.50 
23/25 pfr. z. pi. 
26/32 pfr. z. pi. 

55.— 
6,— 

Indonesia Zonnebloem 
Cat. 1964 
portvri j 
idem Album Zonne

1.75 

bloem 5. h 80 cent port 
Yvert1964cpl .41,— 
vr i | 
Michel Duitsl. 1964 
portvri j 

port

5.15 

Michel Europa (zonder 
Duitsland) 1964 
portvri j 
Nederland & O.G. 
3, 1 36 et port 

20.50 

1964 

Wij hebben ten gerieve van onze klanten thans ook een mancodienst voor Nederland en Overzeese Rijksdelen, speciaal voor 
de betere nummers. Aan verzoeken om oudere soorten vóór 1940 postfris zonder plakkers kunnen wij echter niet voldoenl 
Ten behoeve van onze mancodienst kopen wij regelmatig betere stukken tegen redelijke prijzen mits prima kwaliteit. 

Leveringsvoorwaarden: Zendingen onder 25 gulden worden verhoogd met 50 et. l<osten. Levering aan ons onbekende adressen uitsluitend 
tegen vooruitbetaling of onder rembours. Alle zendingen worden aangetekend verzonden. Geen zichtzendingen! 

Ons kantoor is geopend van 10 uur v.m. — 5 uur n.m. (maandag van 2 uur n.m. — 5 uur n.m., woensdag gesloten),'s avonds 
uitsluitend na telefonische afspraak. 

P O S T Z E G E L H A N D E L HARTOG O K K E R 
Fröbelstraat 5III etage, AmsterdamWest3 (bereikbaar met tram 17, bus 19 of 23 halte Osdorpplein). Tel. (020) 190023. 
Postgiro 193156. 
Bankiers: Coöp. Ralffeisenbank „SlotenBadhoevedorp" bijkantoor: Tussenmeer 339, A'damW3. 

ZIE OOK ONZE ADVERTENTIES ELDERS IN DIT BLAD! 

1 SPEC. A A N B . ZÉÉR G O E D E KWAL. K L M  V L U C H T E N (vele p o t l . 1 
afz. adres) 
Budapest 
Sofia 
Belgrado 
Blak Pool 
Tokio Pool 
Moskou 
Houston 
Saigon 
Sg.retour 

1,25 
1.25 
1,25 
1.25 
1,90 
1.25 
1,95 
0,95 
3,50 

Tunis 
Tripoli 
Mystery 
Jeddah 
Amman 
Lond. Herd. 
DCS N.Y. 
Accra 
Lagos 

0,70 
0,70 
1,75 
0,95 
0,95 
0,85 
2,25 
0,95 
0.95 

■ T . HARTEVELD'S FDC SERVICE 
■ Tel. 18.42.00, giro 50.74.07. 

DCBTokio
A'dam 3,— 
LuposU 
Wenen 2,25 
DC8 Cur.
A'dam 3.— 
DCSBiak 1.20 
DC8 Tokio 0,90 
DCSJoh.burg 

•62 1.25 
L. Palmas 0.95 
Conakry 0,95 
Casablanca 0,95 
Monrovia 0,95 
Alle mooie 
f ranker ing 
Por to e x t r a 
s.v.p. 

■ Kerstroosstraat 9C  Rotterdam12. 1 

1 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Veiling op zaterdag 21 sept. a.s. in gebouw 
Bezichtiging van 10 tot 1 uur. daarna veiling. 

„Patrimonium" te Dordrecht. 

Inzendingen voor de veiling van 2 nov. a.s. gaarne to t 
15 okt. a.s. aan Dordtse Postzegelveiling, Schiestraat 36, 
Dordrecht. Telefoon (01850) 207 33. 

Alvorens uw series en engrosmateriaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod eens; 
in de meeste gevallen kan ik zeer hoge prijzen betalen. 

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek ik nog steeds; gelieve een 
lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn bieding 
volgt. Geen inkooplijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling; voor grote objecten 
kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat i, AmsterdamZ., tel. 71 3i 89, postbus 7055. 



NEDERLAND 
unieke aanbieding 

B L O K K E N V A N V I E R ZEGELS 

Nr. 
20 pfr. min. pi. restje 
25 pfr. min. pi. restje (roestvl.) 
27 gebr. pr. ex. 
28 pfr. pi. restje 
29 gebr. pr. ex. (min. anilinevlekje) 
30B 1 Type 1 pfr. z. pi. superbe! 
30C II Type II pfr. I e pi. (gomvouwtje) 
31C pfr. 2. pi. superbe! 
32F pfr. z. pi. (min. roestvlekje) 
30b pfr. 1e pi. 
31a pfr. 1e pi. 
31a pfr. z. pi. v^aarbij 31 a f. 
33b pfr. z. pi. superbe 
34a pfr. I e pi. superbe 
35a pfr. I e pi. superbe 
35c pfr. m. pi. roestvl. 
36 pfr. z. pi. superbe 
37c pfr. I e pi. superbe 
38a pfr. m. pi. gomvouwen 
38c pfr. I e pi. roestvlekje 
39a pfr. m. pi. roestvlekje 
«Oc pfr. z. pi. hoekvelrandst. contr. PZ in 

kastje 
41 pfr. m. pi. KI. gebreken 
42a pfr. m. pi. roestvlekje 
56 pfr. Ie pi. 
57 pfr. zonder pi. 

50,— 
75,— 
20,— 

475,— 
200,— 

27,50 
27,50 
20,— 
60,— 

7,50 
6,— 

17,50 
20,— 
22,50 
62,50 
6,50 

65,— 
145,— 

75.— 
125.— 
200,— 

165,— 
40.— 

150,— 
20.— 

5,50 

58 
59 
60 
61 
61a 
64 
66 
67 
69 
70 
76 
77 

pfr. zonder pi. 
pfr. zonder pi . 
pfr. zonder pi. 
pfr. zonder pi. 
pfr. zonder pi. hoekvelrand 
pfr. 1e pi. velrand 
pfr. I e pi. 
pfr. zonder pi. 
pfr. zonder pi. 
pfr. zonder pi. 
pfr. zonder pi. 
pfr. zonder pi, hoekvelrand 

4,50 
5,— 

11.50 
2.— 

1 0 , 
8 0 , 
7 0 . 
37,50 
3 0 , 
3 0 . 
4 5 . 

135,— 

78 

79 

80 

pfr. zonder plakker met velrand 
minim, gomvouwtjes ZELDZAAM 165,— 1 
pfr. zonder plakker met velrand 1 
Zeer Zeldzaam! 550,— 
postfris zonder plakker met hoek

velranden UITERMATE ZELDZAAM 
1.750,— 

82/83 pfr. zonder pi. 
102/03 pfr. zonder pi. 
103 pfr. Ie pi. 
108 pfr. Ie pi. waarbij 1x 108a 
109 pfr. Ie pi. 
114/20 pfr. Ie pi. 

12,50 
7 5 , 
32,50 
12,50 
4 0 , 
27,50 

Port 20 pfr. zonder pi. 50,— 
Port 27 T. 11 hoekvelrandst. pfr. z. pi. 

waarbij 1 x 27 f c 95,— 
Port 28 T. Ill pfr. z. pi. min. roestvl. 175,— 

Dienst 20/24 postfris zonder plakker 1.500,

Wij maken u er op attent dat alle bovenvermelde stukken slechts 
één keer voorradig zijn. 

Leveringsvoorwaarden: Aan ons persoonlijk onbekende adressen uit

sluitend levering onder rembours. Zichtzendingen zijn voor deze stukken 
niet mogelijk. 

Ons kantoor is geopend van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m. en 's avonds na telefonische afspraak. (Maandags van 2 uur n.m. 
tot 5 uur n.m. Woensdags gesloten). 

ZIE O O K O N Z E ANDERE ADVERTENTIES I N DIT BLAD! 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Fröbelstraat 5111 etage, AmsterdamWest3, Tuinstad Osdorp (bereikbaar met tram 17 of bus 19 of 23) (halte Osdorp
plein). 
Bankiers: Coöp. Raiffelsenbank „SlotenBadhoevedorp". Bijkantoor: Tussenmeer 339, AmsterdamWe$t3. 

H.H. WEDERVERKOPERS!! 
Vraagt nu geheel vrijblijvend een zichtzending met: 
per 5, 10 Complete en korte motiefseries, o.a. dieren, sport, 
en 100 bloemen en ruimtevaart. 

Diverse samenstellingen. 
Indonesië, enz. 
Steeds het nieuwste voorradig. 

POSTZEGELHANDEL J . A . P. I J L A N D 
SOETENDAAL 202  AMSTERDAMZ.  (BUITENVELDERT) 

Telefoon 42 05 62  Postgiro 20 00 46 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N : 
1 Curasao 

No. 
11 de 1 ' / . «ld. Kon. onjebr. 65,— 
12 de2</, gid. Kon.oniebr. 17,50 
22 de 25 cent K.H.H, oniebr. 30,— 
28 de1,50opdr. 2'/, gld.ongebr. 11 ,— 

1 2934 serie ongebr. 20,— 
3541 serie ongebr. 53,75 
42 de 1 / , gid. ongebr. 25,— 
43 de 2</, gId. ongebr. 28,— 

1 74b teiamenhangend ongebr. 17,50 
1 75/81 Jub. serie ongebr. 130,— 

8999 serie ong. 28,— 
104120 serie Herd. cpl. ongebr. 125,— 

126.137 serie ongebr. cpl. 
179181 2'/„ 5 en 10 gld.ongebr 
231233 2'/„ 5 en 10 gId. ongebr 
239243 Zeemanserie ongebr. 
248252 bloemenserie ongebr. 
Vliegpost 13 ongebr. 
Vliegpost 416 ongebr. 
Vliegpost 1825 ongebr. 
Vliegpost 2640 serie ongebr. 
Vliegpost 4144 serie ongebr. 
Vliegpost 4552 serie ongebr. 
Vliegpost 5358 serie ongebr. 
Vliegpost 8386 ongebr. 
Port 3443 ongebr. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Ainsterdam 

22,— 
180,— 

90,— 
18,50 
16,50 
75,— 
17,— 

1 6 0 , 
72.50 
37,50 
2 2 , 
24.50 

420,— 
97,50 

 Giro 312696 ■ Telefoon 230998 1 
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Deze veiling zal voor alle handelaren bijzonder interessant zijn. 

Verzamelaars zullen manco's kunnen kopen, waar zij al jaren naar zochten. 

De rijkgeïllustreerde catalogus is in bewerking en wordt t.z.t. na ontvangst van 

f2,50 op onze giro 17369 toegezonden. 

Voor veiling 401, waarvoor wij een mooie collectie Nederland en O.R. en Europa 

ontvingen, kan nog materiaal ingeleverd worden tot 1 oktober. 

Van Dieten Postzegelveilingen 
ANNA PAULOWNASTRAAT 58  DEN HAAG  TELEFOON (070) 32 59 32 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

VIERHONDERDSTE 
VAN DIETEN VEILING 

o 
van 21 tot 25 oktober 1963 è 

o 
I 

De grootste veiling ooit in Nederland gehouden. Q 
o 
o 

Rariteiten en gros! Fantastische collecties! 
Klassiek, modern en thematisch 

NEDERLAND en O.R. met vele rariteiten, zeldzame foutdrukken en 

UNTEAgespecialiseerd. 

ENGELSE KOLONIEN zeer belangrijk, met vele hoge waarden. 

LUCHTPOST grote collectie postfris, alsmede luchtpoststukken w.o. Zepp. 

EUROPESE LANDEN zéér uitgebreid w.o. Duitse e.a. bezettingen 19401945, 

veel TTALIE en gebieden, Vaticaan meervoudig compleet, Finland, Griekenland 

en Liechtenstein gespecialiseerd, alsmede tentoonstellingscollectie Tsjechoslowakije 

van wijlen de heer B. Posthuma (Amsterdam). 

Voorts Turkse Bureaux in de Levant (w.o. Israëlvoorlopers), belangrijk U.S.A., 
o 

enz. enz. enz. o 

o 
o 
t 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
■ 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
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o 
o 
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Verzamelt u ook BELGIË of FRANKRIJK ? 

Vraagt dan eens onze zichtzendingen aan! 

Vier grote voordelen: 

* G e e n koopverpl icht ing! 

* U kunt de boekjes een volle w e e k 
doork i j ken ! 

* Lage pr i j zen! 

* Duidel i jke omschrijving van de kwaliteit, 
ook bij de goedkope zegels! 

Zojuist kochten wij een prachtige partij Frankrijk 1937 t/m 1939, 
in luxekwaliteit zonder plakker. 

Ook deze zegels zijn zonder plakker opgenomen in onze zicht
zendingen. 

Even 'n briefkaart (s.v.p. gaarne met opgave van referenties) en 
wellicht voegt u zich ook bij diegenen, die regelmatig zicht
zendingen bij ons aanvragen. 

Postzegelhandel G. Broers te Budel 
Verzendadres: Blesiandsekade 144 - Delft. 

Rondzendingen van N.O.G. 50/70%, grote 
voorraad Duitsl. en Geb. 20/35% Mich., 
Engelse kol. laag uitgeprijsd 10/30% v/d 
Yvert, Frankrijk 30/50%, Europa, Nato, 
enz.30/45%alleenpostfr.,Z.-Amerlka25%, 
Zwitserland 40 tot 55% v/d Yvert; 
boekjes div. gehele wereld waaronder 
goede zegels, minimumuitname f 10,—. 
Geen manco's. 
Uw brief kaartje met referenties naar: 

G. L van TOOR 
OUDE RIIKSSTRAATWEG U, LOENERSLOOT 

A A N G E B O D E N : 

Europa F.D. Covers. 

Luxemburg 1956 f 110,—; België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Saarland 1957 f 75,—; Liechtenstein 
1960 f 26,—; Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, Enge
land, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Liechtenstein, Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, 
Zweden, Zwitserland, IJsland 1960 f 65,—; Turkije 1961 f 14,50; 
15 landen compleet 1961 ƒ 27,50; 15 landen compleet 1962 
f 24,50. Vele Europa-series ongebruikt voorradig. 

RITA V A N MAANEN 
ROKIN 10 - AMSTERDAM - TELEF. (020) 23 33 31 
(b.g.g. 15 19 27) - GJRO 60 94 37. 

Opbrengstprijzen van de postzegelveilingen /xoeiT 
hebben wij tot dusver niet gepubliceerd lJoeJc9iaa 

Wel horen wij van inzenders dat zij hun verwondering en dankbaarheid uitspreken over 
de enorme opbrengsten van zegels, die zij als zodanig niet in hun collecties hebben 
herkend. Hierbij enkele voorbeelden uit onze laatste veiling: 

Kavel N r . 16 Baden 6 k r . geel , hoekrandex. , Y v e r t f r . 13,50 opbrengst f 100,— 

Kavel N r . 17 Baden 3 k r . g roen , p laat fout , Y v e r t f r . 6,00 opbrengst f 38 ,— 

Kavel N r . 536 N e d e r l a n d 1872 5c. m e t belg. 
ru ra l s tempe l , spec. cat . f 0,06 opbrengst f 210,— 

Verrassingen voor de verkopers om van te watertanden ! 

Dit komt volgens insiders door: „de best omschreven veilingcatalogus van Nederland". 

Voor kopers bieden wij waarborg van echtheid van zegels en stempels bij ons gekocht. 

Wij verkochten geen valse ..Voorfilatelistische stempels", u hebt het in de dagbladpers 
kunnen lezen. 

Inzendingen voor onze a.s. veiling zien w/j gaarne tegen\oet. 

Ixoelf 
Xjoekem o Postbus 45, 's-GRAVENHAGE - Kantoor: Prinsestraat 58-60 (hoek Juffrouw Idastr.) -Tel. (070) 110319 



AANBIEDING 

Albanië 
1914 31/3i°seriecpl.opbriefstuk|es 2S,— 
1920 102* 25 q. blauw 100,— 
1937 257/70* serie compleet 18,50 
1945 319/25* serre compleet 9,75 
1946 387/94* serie compleet 12,50 
1949 404/11 • Hodza serie compleet 13,50 
1950 421/23* U.P.U. 6,50 
1953 454/61* serie compleet 9,75 

Andorra (Spaans) 
1928 14* 20 cent 9,75 

Andorra (Frans) 
1931 1/23* serie compleet 195,— 
1932 24/45* zonder 30A serie cpl. 75,— 
1931 9/15*Portorecouvrementcpl. 60,— 

Aunus (Finland) 
3 3/8* De 6 hoge waarden 450,— 

België 
1849 1° 10 et. bruin luxekwal. 40,— 
1849 5° 40 et. karmi/n luxekwal. 110,— 
1858 12° 40 et. rouge luxekwal. 55,— 
1866 24° 2 et. blauw 30,— 
1869 35a° 50 et. grijs 40,— 
1914 126/28° Rode Kruis 14,50 
1915 147° 5 Franken 42,50 
1915 149° 10 Francs 6,— 
1919 165/78* Helm serie compleet 275,— 
1925 221/33* 75 laar postz. cpl. 37,50 
1928 255/66* 1e Orval cpl. 35,— 
1929 293/98* T B.C. compleet 16,50 
1930 301* of° 4 + 6 fr. groen 22,50 
1930 308/14* TB.C. compleet 18,50 
1931 325* Oorlogsinvaliden 24,— 
1931 326/32* T.B C. compleet 27,50 
1932 342/50° Kardinaal Mercier cpl. 325,— 
1932 356/62* T.B.C, serie compleet 37,50 
1933 377/83° T B.C. serie compleet 85,— 
1933 377/83* T B C . serie compleet 90,— 
1935 410* De Tassis 30,— 
1939 504/11* Rubens Museum 30,— 
1952 880/91 U.P.U. serie compleet 70,— 
1930 1/5* L.P. serie compleet 27,50 
1946 8/11* L.P. serie compleet 20,— 
1951 26/27* L.P. Triptiek 22,50 
1889 Telegraaf 10* 25 fr. 85,— 
1938 205/9* Cohs postauxcpl. 12,50 
1945 264/87* 20,— 
Reclameaan hangsels 
1936 volg. Michel catalogus W1/195* 275,— 

Belgisch Kongo 
1921 93d* 5 fr. m. overdr. Congo 

Beige 1921 met keur Diena 130,— 

Denemarken 
1913 84° 5 Kr Kopenhagen 13,50 
1915 85° 80op12Öre 12,— 
19)5 85* 80 op 12 Öre 12,— 
1921 148* 2 Kr. Kon. Christ. X 22,50 
1921 149*10 kr. idem 90,— 

Bulgarije 
1931 224/30* Balkanspelen serie cpl. 95,— 
luchtpost 
1927 1/4* serie compleet 15,— 
1927 3/4* versisselde kleuren 15,— 
1931 4/11* serie compleet 12,— 
1940 19/30* serie compleet 22,50 

Engeland 
840 1° 1 p. zwart prachtstuk 30,— 

1855 16° 4 p. rose 25,— 
1884 90° £ 1 bruinlila 300,— 
887 105° £ 1 groen 70,— 
902 121° £ 1 groen 60,— 

1912 156° £ 1 groen 130,— 
1929 183* £ 1 zwart 115,— 
1948 245° £ 1 brumlila 1 1 , — 

Finland 
1889 35° 10 Mark 15,— 
1930 L.P. 1 * Zeppelin 65,— 

Frankrijk 
1849 3° 20 et. breedrandig pracht ex. 10,— 
1849 4b° 25 et. pracht ex. 2 5 , -
1849 6b° 1 fr. karmijn met 3 pracht 

randen links boven kort doch 
vrijstaand 125,— 

1853 11° 1 et. Napoleon 15,— 
1853 11a° 1 et. Napoleon 35,— 
1870 40° 2 et geelbruin 60,— 
1870 40a 2 et pracht ex. 125,— 
1870 42b° 5 et luxekwaliteit 145,— 
1870 47° 30 et luxekwaliteit 70,— 
1922 162/69* Orphelins 45,— 
1926 229/32* Orphelins 37,50 
1928 252b* Caisse d'A. 37,50 
1930 256* Caisse d'A. 27,50 
1930 266/68* idem 27,50 
1934 296/97* J. Cartier 45,— 
1935 300* Normandie 18,50 
1935 301* 2 fr. groen 17,50 
1935 302* 3 50 fr bruin 17,50 
1935 303* 75 et groen 8,— 
1935 307/8* compleet 27,50 
1937 354/55* Samothrace 47,50 
1938 398* C. Adler 20,— 
1938 398a* C Adler 22,50 
1927 L.P. 1/2* Salon Int. de l'A. 90,— 
1936 L P. 14* 50 fr groen 240,— 
1881 porto 22° 1 fr. zwart 47,50 

Griekenland 
194* 25 dr. 24,50 
237* 10 dr. 13,50 
259/70* serie compleet 37,50 
310* 5 dr op 5 dr. 35,— 
334* 2 dr. op 2 dr. 14,50 

1933 L P 5/7* Zeppelin serie cpl. 27,50 
1933 L P. 8/14* serie compleet 22,50 

Ingermanland 
1/7* serie compleet 150,— 

Kareli« 
1/15* serie compleet 60,— 

Letland 
1921 70/74° serie compleet 37,50 
1941 256/68* 25,— 
luchtpost 
1921 1/2* ongetand serie cpl. 20,— 
1932 16/20* 32,50 
1933 21/24* 27,50 

Lithauen 
1920 56/66* serie compleet 27,50 
1921 85/99* serie compleet 12,50 
1922 122a* kopstaand middenstuk 35,— 
1922 127a* met foute kleur 18,50 
1922 144*, 146* en 148* 110,— 
1923 188/200* serie compleet 25,— 
luchtpost 
1921 1/7* serie compleet 6,50 
1921 8/14* serie compleet 10,— 

Levant (Duits bur.) 
1900 22° 25 piaster op 5 M. 90,— 

Luxemburg 
1880 43° 1 2 ' / et rose 37,50 
1882 58* 5 fr. geelbruin 22,50 
1882 58° 5 fr geelbruin 25,— 
1891 68* 5 fr bruinlila 15,— 
1935 259/73* Intellectuelen serie cpl. 275.— 

1952 L.P. 16/20* 100 jaar postz. 35,— 
dienst 
1915 114/28* serie compleet 9,75 
1922 129/43* serie compleet 24,50 

Oostenrijk 
1931 398 A/F* Rotary serie cpl. 160,— 
1931 398 A/F° idem op brief (door 1 

zegel loopt vouw) 120,— 
1931 399/408* serie compleet 65.— 
1931 399/408° serie cpl. op brief 75,— 

Polen 
1919 111/35* serie compleet 45,— 

Portugal 
1894 96/108° H. de Zeevaarder cpl. 62,50 

Roemenië 
1906 192/202° Tentoonstelling cpl. 18,50 
1858 6 A* 40 p blauwgroen 65,— 

Rusland 
1925 337* Lenin 10 r. tand. 10>^ 30,— 
1925 337b° Lenin 10 r. tand. 1 2 / , 27,50 
1933 504/8° Hedenking cpl. 17,50 
1934 530/35° Lenin serie cpl. 20,— 
1935 536/40° serie compleet 25,— 
1935 551/54° Metro serie cpl. 20,— 
1943 901/4* Miht. orden 22,50 
Levant 
1876 18° 8 op 10 k. 25,— 
1919 50/53* serie compleet 30,— 
1919 54/70* serie compleet (no. 63 

heeft roestpuntje) 200,— 
1919 113*1 g op 1 kr blauw 27,50 

Schleswig Holstein (Deense bez.) 
1920 39/52* serie compleet 35,— 

Servië 
1911 93-104* serie compleet 47,50 
1911 126/32* serie compleet 15,— 
1911 128a en 3 X 130 in één blok 90,— 
krantenzegels 
1911 1/11° serie compleet 20,— 
1911 1a° waarde kopstaand 37,50 
1911 1a° en 1° in paar 42,50 
Oostenrijkse bezetting 
1916 1/21* serie t /m 10 Kr cpl 30,— 
1916 22/42* idem 160,— 

Si lezië(H.S) 
1921 48/58* serie compleet 22,50 

Silezië(S.O.) 
1920 27A* en 28A* 190,— 
1920 1/11° porto serie cpl. 15,— 

Spanje 
1862 56* 19 Quartos luxerandstuk 65,— 

Thracië (Griekse bezet.) 
1920 57/62* serie compl. inel. A nr.s 

Tsjechoslowakije 
1919 43/61* serie compl. 
1919 57a* 1 Kr. 
1919 60a* 4 Kr. 
1919 62/63* 1 'X op 2 Kr en 2>^ op 

3 Kr. 
1919 66/70* 2 fi-60 f l . 
1919 75/79* en 81/93* 
1919 99* 50 f i . 
1919 100* 10 fi. 
1919 108* 2 heller 
1919 115/18* 4 t/m 25 h. 
1919 121/22* porto 
1919 123/29* en 131/33* 

45,-

250,— 
47,50 
35,— 

245,— 
70,— 

175,— 
20,— 
10,— 
18,50 
75,— 
95,— 

260,— 

27,50 

75,— 
115.— 
13,50 

245,— 
9.75 

1919 134/7* compleet 175,— 
1919 143/51* porto-overdrukken 165.— 
1919 155/81* serie compleet 75,— 
Legioen in Siberië 
1919 4* en 5* 16,50 
1920 6/14* serie compleet 310,— 

Turkije 
1914 200/6* serie compleet 37,50 
1919 582/94* serie compleet 125,— 
1924 687/91* serie compleet 47.50 
1930 772/93* Sivas overdrukken 90,— 

Joegoslavië 
1919 87/104 De 5 hoge waarden 

ongebruikt, rest gebruikt 

Zweden 
1917 76/86* Landstorm compl. 
1917 87/96* Landstorm 
1919 112/21* serie compleet 
1924 163A/177* U.P.U. serie cpl, 
1920 L P. 1/3° serie compl. 

Azoren (Port) 
1910 109/22* serie cpl. 29,50 
Brazilien 
1870 Telegraaf No l a (één van de 

oudste telegraafzegels op 
karton papier) 170,— 

China (Amerikaans Bur ) 
1919 1/16* serie compleet 245,— 

Kionga 
1916 1/4* overdrukken 20,— 

Lorenzo Marq. (Port.) 
1918 160/71* Rode Kruis serie cpl. 24,— 

Marokko (Eng. IV alle bur.) 
1907 1/7* serie compleet 24,50 

Mexico 
1914 232/42* serie compleet 47.50 
1915 318/28* serie compleet 72.50 

Mozambique Cle 
1917 107/13* Rode Kruis serie cpl. 105.— 

Nyassa (Port) 
1898 1/13* serie compleet 27.50 
1901 27/39° serie compleet 6,50 

Philippijnen (Amerika) 
1904 202* 2 dollar 185.— 
1906 225* 10 pesos 87.50 

Siam 
1920 165/71* Padvinder serie cpl. 160,— 

Spaanse Antillen 
1870 37° 40 e rose 32.50 

ENGELSE K O L O N I Ë N 
Aden 
1951 36/46* serie opdrukken 34.50 
Suit. Seiyun 

1/11* serie compleet 1942 15.— 
Suit. Shihr 
1942 1/11* serie compleet 15,— 

Ascension 
1938 38/50* tand. 1 3 / serie cpl. 45,— 

Bahamas 
1906 38* 6 p lichtbruin 10.— 

Iet seizoen begint weer met het verschijnen 
nede van dienst zijn? Hier volgt een opsommi! 
'vert deel I. Frankrijk 4,15 

II. Europa 16,10 
III. Overzee 20,75 
samen f 4 1 , — 

llehel Duitsland en geb. 5,15 
Europa zonder Duitsl. 20,50 

lederland en O.G. 1964 groot 3,— 
1963 klem 1,50 

idonesie - Zonnebloem 1,75 
llobus Duitsland 2,25 

Oostenrijk en Bosnië 1,50 
Zwitserland, Liechtenstein 1,75 

van de nieuwe catalogussen. Mogen wi j u daar" 
ng van de meest bekende. 

Scandinavië 2,50 
Ver. Naties 1 . — 
Frankrijk en Monaco 3,25 
Sport in Europa 2,50 

Duitsland Netto Catalogus 2,— 
Spanje - Galvez 9,— 
Portugal - S. Ferreira 5,— 
Japanese Postage stamps - Yamamoto 13,50 
Zumstein Europa 21,50 

,, Zwitserl./Liechtenst. 1 , — 
„ .. „ spec. 1 1 . — 

Gibbons I Brit. Commonw. 13,50 
II 1963 Europa en kol. 21,50 

Gibbons III Overzee 1964 
Benco Israël 

ZWEDEN 

21,50 
2,50 

Borek eat. 1964. Hiervan zijn vrijwel alle 
Europese landen verkrijgbaar. 

Van dit land bestaan meer tandingvariaties en combinaties dan Yvert, Michel enz. vermelden. 
BIJ voldoende belangstelling van de zijde van verzamelaars zullen we gaarne een studiekring 
Zweden vormen: de aangeslotenen (gratis) worden met elkaar in verbinding gebracht. Wi j 
zullen u gaarne helpen bij het completeren van uw collecties. 
Bent u geïnteresseerd' Zendt ons dan even uw naam en adres met vermelding „studiekring 
Zweden". U hoort dan nader van ons! 

No. Volgens Yvert 1963. 
Uitsluitend prima kwaliteit. 

Zonder teken is gebruikt. 
* is ongebruikt. 

Of* is gebr. of ongebr. 

„INTERPA NV 
R O T T E R D A M 

Internationale Postzegelhandei „Amsterdam" 

Tel. (010) 11 28 21 - Giro 59 12 72 
Weena (Hilton Hotel] 
Bank: Rotterdamsche Bank N.V. - Coolsingel 
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KLEINE ANNONCES 
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G E V R A A G D 

La tyns A m e r i k a vóór 1910: Wie 
wil partioen doub le t t en a f s t o t e n ' 
Ook p o s t s t u k k e n en fiscaalzegels 
gezocht voor s tud iedoe le inden E 
Loeber , Tesse l schade laan 18, Hi l 
v e r s u m Tel 48651 

ZOEK ZELDZAAMHEDEN EN 
GOEDE COLLECTIES VAN 
B E N E L U X , „ I n t e r p a " N V 
ROTTERDAM 

Te koop gevraagd speciale v luch 
ten , (vl iegbrieven) Zend brief
k a a r t W J Len t ing v d W a t e 
r inge laan 154, Voorburg Tel 725793 

Alle soor ten bunde l s , massa en kg-
goed gevr tegen hoge prijzen A 
V d Heijden Henge lo laan 1196, 
Den Haag Tel 670875 

Te koop g e v r a a g d b r i even , post
s t u k k e n N w -Gu inea U n t e a p e n o -
de W van Aalzum, Ri jkss t raa tweg 
821 H a a r l e m 

Te koop gevraagd Nood por tzegels 
Ned N G (17 s t ) op enve loppe of 
s t r oken Tevens U n t e a Ie en 2e dr 
op enve loppen M Se lderbeek , p / a 
B o e k e n r o d e s t r a a t 3, H a a r l e m 

Gevr West I r i an f d c ser ie l-5-'63, 
f a c G a r u d a op West I r ian , f d c 
U N Force West I r i a n d d 15-2-'63, 
Kroondu i fcove r s F Hugenhol tz , 
pos tbus 11, Ape ldoorn 

Te koop gevr Ned . Ind lë n r 180 
zowel XX als ® Liefst onaf geweek t 
Ook op br ief E lk a a n t a l w e l k o m , 
hoe ger ing ook G a a r n e offer ten 
aan G J S c h e e p m a k e r , Wijngaar
den l aan 52, Voorschoten 

Wilt U uw 
verzameling van 

W E S T - D U I T S L A N D 
BERUJN 

S A A R 

na 1945 
compleet maken' 

Geef mi| dan 
de ontbrekende 
zegels 
in uw verzameling 
op 

Horst Jörn 
H A M B U R G 2 0 

Wrangelstrasse 90 
Giro Den Haag 
28 49 30 

A A N G E B O D E N 

Voor r u i m 25 NF (Yv '62) were ld , 
m a x i m a a l 25 zegels, bij o v e r m a 
k i n g ƒ 4,50 op p o s t r e k e n i n g 1104279 
t n V G de Poor te r , L indenborg , 
B r e d a 

Te koop wegens s ter fgeval Bohe 
m e n en Morav ie 155 ve r sch zeg 
ƒ 3 3 — , Polen, Gouv Gen 113 v z 
ƒ18,50, Memel 15 v z ƒ 3 5 0 , Bos-
n i e -Herzogowina 138 v z ƒ 90,—, 
Joegos l av ië 31 v z ƒ 5 50 F i n l a n d 
283 V z ƒ 80,— , Est land 143 v z 
ƒ97,50, Le t l and 169 v z ƒ100 — 
L i t a u e n 258 v z ƒ 160 — Polen 420 
v z ƒ127,50. Roemenie 751 v z 
ƒ 210,— P A H Mar tens Groes -
w e g 2, S c h m v e l d (L ) Giro 1051802 

Bod gevr . op een vrijwel onbescha
d igde j a a r g a n g van „The S t a m p 
Col lector ' s IVLagazine" 1867 Zeld
z a a m an t iqua r i s ch b o e k w e r k in 'n 
m e t goud gedeco ree rde band en 
goud op snee Zeer i n t e re s san te ge
g e v e n s en afbeeldingen van zegels 
u i t de k lass ieke per iode Tevens 
een P e n n v Black (H-C) op brief, 
ju l i 1840 5 a f s tempel ingen in zwar t 
en rood on t s taan door v e r k e e r d e 
bezorg ing (Cambr idge-Cowbr idge) 
Be ide aanb ied ingen ook afzonder
lijk Rui l ing mogelijk v k lass ieke 
zegels de r US pos tage (ook d iens t -
of per iodica ls -s tamps) V t en 
B r i n k Van Oosten de B r u y n s t r a a t 
147, H a a r l e m 

Dui t s l and ve rzamel ing m 2 Davo-
a l b u m s Veel s p e r w a a r d e n Michel -
w a a r d e r u i m DM 2000,- Tel 02500-
37073 

Ned . A a n t e k e n (R) s t rookjes , 3000 
st ƒ 25,— 1500 st ƒ 10,— , 850 
v e r s c h ƒ 20,—, 500 versch ƒ 9 — 
J Spi jker Ve rd i s t r aa t 133, Le iden 
Gi ro 561404 

Verz Hongar i j e ± FR 700,- ƒ 125,— 
Verz USA ± FR 800 - ƒ 150,— 
Verz Tsjechoslowakt je ± FR 375,-
ƒ «O,— Verz Z en M A m e r i k a ± 
FR 2000,- ƒ 150,— Hongari je en USA 
m l u x e a l b u m G Verri jzer , P i e r -
s o n s t r a a t 10, H e e m s t e d e 

R u s l a n d en geb ieden . Spec iaa l -ver 
z a m e l a a r v e r z o e k t koop of ru i l v a n 
afwi jk ingen en ze ldzaamheden P 
H a r c k s e n , W a r a n d e l a a n 34, Ooster
h o u t (N B ) 

Te k o o p 60 ve r sch . gr . fo rm. Noor
w e g e n N F 10,- voor ƒ 2,15, 110 v e r 
schil ƒ 3,25, 30 ve r sch Z w e d e n 
N F 9,- voor ƒ 1,95, 20 ve r sch gr 
f o r m F i n l a n d N F 12,- voor ƒ 2,65, 
40 v e r s c h N F 15,- voo r ƒ 3,15, 25 
v e r s c h gr fo rm D e n e m a r k e n N F 
8,- voo r ƒ 1,75, 225 versch Scan 
d i n a v i ë r u i m N F 45,- voor ƒ 9,65, 
1 ki lo Ned ƒ 7,— Nog enke l e zak
k e n v a n 5 ki lo P T T t / m ƒ 1,— voor 
ƒ 54,— Alles f ranco Be ta l ing n a 
o n t v a n g s t Z e n d t mancol i js t Ned 
e n O G Pri js volgt vr i jbl i jvend 
W Blom Mr v Cooths t r 30, D r u -
ten , g i ro 978816 

SPECIAAL OPHET GEBIED 
VAN PE RUIMTEVAART 

VOOR POSTZEGELS 

TASMA//STRAAT 13 
DEN H A A G 

Goede en goedkope rondxendingen 
Nederland m Kol. 60-75% N»d. Spac. C a t 
Duitsland an Gab. 2 ( M 0 % MIehal. 
Raat van da warald 3040 cant p. ^/■^•t\ Fra. 

van bUna alk land voor
radig. Pracht kwal l tal t 
rijka varachaldanhald an 
uitgaprUsd voor: 
Van navolgende landen grote zendingen voorradig Ned en 
O O , Engeland en Kol ; Frankrijk en Kol ; Duitsland en Geb ; 
België, Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter Ijzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschourije, Palestina, Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, 
Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, Australië, Noord en Zuld
Amerika Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat 
een prachtige rondzending geen doel meer heeft. De verzending 
kan soms enige tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes 
onderweg zijn 
Minimumafnim« 10,—. Kor t in f bii afntin« bov«n 25,— 5% «n bovan 100,— fO% 
BIJ beste/f i f i f gaarno opgave refer en wefk land gebruikt of ongebruikt gewemt wordt 

T A T B M W T W y W m r FOLKINGESTRAAT ÏS, 

%9MJ mm. U Ë. Mi KdX G R O N I N C E N  TELEFOON »STT 

WEDERVERKOPERS 1 
WIJ hebben een groot assortiment series engros 
o a ruimtevaart, vogels, bloemen enz per 5, 10 en 
100 Vraagt vrijblijvend een zichtzending Tevens 
diverse collecties en partijen te koop 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
KEIZERSGRACHT 762, AMSTERDAMC 
(bi| de Utrechtsestraat)  Postgiro 250035  Tel 6 22 20 

Te k o o p t egen e a b M a l a k k a (st 
Set) $ 25, n r 108, f iscaalCeylon 
n r l l 2sh UNTEA Ie dag, 110'62 
Biak I  11 w a a r d e n , Berl i jn 51, 59 
g e b r Br ieven a a n W F r a n k , Ol
d e g a a r d e 80, R o t t e r d a m Tel 73828 
na 7 u u r 
Vat icaan en F r a n k r i j k t e koop a 
ƒ O 50 pe r goudf r ank A v a n Elk, 
Mar i agaa rd , Beun lngen (Gld ) Tel 
08807-218 
A a n g e b o d e n comple te ser ies v a n 
HongarUe, o m de n r s 1102-1109 
gebr en o n g e b r , 1097-1101 1202-
1209 1321-1324 en 2281p-230, 153-
159 lp , 159a lp 160-16ä lp , 173-180 lp , 
181-188 lp 189 lp e n blok n r 22 Al
les volgens Y v e r t n u m m e r i n g en 
voor zover m e t a n d e r s a angegeven 
postfr is Vele a n d e r e n u m m e r s 
voor rad ig , voor hoogs te b i e d e r H 
Vers t appen , W v H o r n e s t r a a t 19, 
Weer t Tel 04950—3892 
Te koop Nr . 76ia Venezue la . 52 
rondzendboek je s m e t zegels goede 
kwal i t e i t , zeer vee l postfr is , (NF 
10 000,1) A Gans , Ve ldm Mont-
g o m e r y l a a n 641, E indhoven Tel 
65155 
Makas sa r po r t postfr is ƒ 10 00 W 
E u r o p a n i e u w t j e s Vr inl Tar ief 
1 n o m i n a a l 10-15'/i R Rijkschroeff, 
G F l l n c k s t r a a t 3, Geleen Giro 
1030769 
Indones ië altijd h e t voordel igs t bij 
de N P C Zie a d v e r t M a a n d b l a d 
aug j 1 Prijslijst g ra t i s bij J 
Bijlsma, S c h i m m e l p l aan 3, Zu t -
p h e n 
Aanb i ed ing v a n p u n t s t e m p e l s op 
n r s 7, 19, 21, 30 t /m 33 en 34, gave 
zegels A J Kuy l , Weis senbruck-
s t r 15, D e n H a a g 

D I V E R S E N 

Bunde l s , m a s s a w a a r , ki lo 's tegen 
hoge pr i jzen en c o n t a n t geld A v 
d Heijden, Henge lo laan 1196, Den 
H a a g Tel 670875 
Verzame l ing p u n t s t e m p e l s (568 st 
w a a r o n d e r ze ldzame n u m m e r s , kl 
hoevee lhe id oud -Nede r l and , w o 
6 st n r 2 en 7 oude p o s t s t u k k e n 
t egen vas te prijs van ƒ 300,— Al
les in mooi b lanco a l b u m P Mijn-
a r ends , Groen v P r l n s t e r e r l a a n 
69, Den Haag Tel 603779 

Ik ve rzorg u w Ge legenhe ids s t em-
pels . In l R A Schouw, G i b r a l t a r -
s t r a a t 69hs , A m s t e r d a m 

Verzamel t u VN e n / o f V E " J a ' 
Word t d a n lid v a n de gespec v e r 
eniging op dit gebied S e c r e t a r i a a t 
L Molkenboer , B isons t r 20, B r e d a 
Tel 01600—33589 

In t e rna t iona l e Postzegels Rond-
zenidcentrale. In l i ch t ingen A 
Wegman, Eers te Swee l incks t r aa t 
13-11, A m s t e r d a m - C S v p b r ieven 
aan pos tbus 1403 

De rondz d iens t v a n de L V v P V 
v r a a g t goede boekjes , l iefst Ned 
en O G Circ d u u r 1 j a a r Provis ie 
10"/« met een min van 25 et p 
boek je Bij voo rk v e r boek jes ge 
b r Verkr i jgb è 25 et p boekje + 
p o r t en in leveren bij de a d m 
J Spijker , Verd i s t r aa t 133, Le iden 
Giro 610485 

Postz R o n d z e n d v e r k e e r „Wiba' 
heef t nog mooie rondzendboek je s 
, ,Neder land ' V r a a g t z i ch tzendmg 
V Oversch ies t r aa t 10, Waalwi jk 

F in land e n Z w e d e n ä iWt Yvert 
1963 Noorwegen (tot 1930) i d e m 
A J B o e r m a n , Dah l i a s t r aa t 156 
Enschede 

DE BOREK CATALOGUS WERD 
IN NEDERLAND VOOR H E I 
EERST GEÏMPORTEERD JTi 
1948. DOOR DE Fa . RENNIE 
HAAGSMA, HILVERSUM. ZIJ 
MAAKTE DE „ B O R E K " POPU
LAIR. K O O P T OOK D Ê BOREB 
1964 ALDAAR. BESTELKAAR' 
ZENDEN WIJ U GAARNE TOE. 

R U I L E N 

Heb veel m o d e r n F rankr f lk geb: 
Wil ru l len t egen N e d en O G , ooi 
p u n t - en a n d e r e s t empe l s los of o 
brief, scheepsbr ieven , p l a a t n r s 
b u n d of par t i j t jes h e r l n n en toe 
slagzegels, enz en t egen geb i 
Dui ts land, Vat icaan , E g y p t e ei 
Eng kol Geef vanaf 25 versch 
Ned toeslagzegels d u b b e l a a n t a 
ve r sch g ro te F r a n k r i j k C Baeri 
S c h a m m e n k a m p 51, Rot terdam-2i 

Wie rui l t een comple te Y v e r t 196 
t egen 10 x 100 ve r sch i l l ende ge 
b r u i k t e Braz i l i aanse g roo t form 
gelegenheidszegels , w a a r d e mir 
s t ens ƒ 60,— Toezend ing geschiec 
g ra t i s pe r a a n g e t e k e n d e luch tpos 
Yver t k a n als a a n g e t e k e n d d ruk 
w e r k pe r zeepost gezonden w o r d e 
aan K Filet , C P . 7003 Sao Paul( 
Brazi l ië 



EXP01964 
De Zwitserse PTT kondigt de nationale tentoonstelling 
1964 aan met vier speciale zegels. 

Dag van uitgifte 16 september 1963 

Stel U op de hoogte bij Uw handelaar. 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT BERN SCHWEIZ 



NEDERLAND en O.R. 

EUROPA en OVERZEE: 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING N.Y. 
Rokin 58  AmsterdamC.  Telefoon 30261242380 

Eerste zeer importante veiling van dit seizoen 
1619 OKTOBER a.s. 

meer dan 1000 kavels, waaronder talrijke topnummers en series, engros

posten van zeer gezocht materiaal, afkomstig uit diverse nalatenschappen enz., enz. 

eveneens zeer belangrijk en voor de RESTANTENDAG, zaterdag 19 oktober, 
honderden waardevolle en interessante collecties, landenverzamelingen enz., enz. 

EEN VEIL ING V A N MATERIAAL, DAT I N DEZE O M V A N G SLECHTS ZELDEN A A N DE 
MARKT K O M T ! 

De catalogus is in bewerking en wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen toegezonden; voor serieuze ge

gadigden, die nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd en 
op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

H o b b y " H o u s e (voorheen Gravenstr. 26) 
is vanaf 25 aug. verhuisd 

Ons nieuwe adres is 

N.Z. Voorburgwal 322 , Amsterdam, 
tel. 66875 

Wij hopen u binnenkort in onze nieuwe ruime winkel 
(de grootste van Amsterdam) te ontvangen. Onze prijzen 
blijven laag en ons materiaal eersteklas. Ons giro

nummer blijft 106312. 
Hoogachtend 
C. Quiri jns 

Mededeling 
Met ingang van heden verzorg ik zichtzendingen van uitsluitend 

NEDERLAND en O.R. 
IHieraan v/ordt nu alle aandacht besteed en ik hoop 
u met een keur van boekjes te kunnen bedienen. 

U w schrifteli jke aanvraag zie ik gaarne tegemoet, met opgave van 
r e f e r e n t i e s of v e r e n i g i n g s n u m m e r . S.v.p. opgeven be

ginnend of gevorderd. 

Wegens grote drukte geen mancolijsten. 

Soestdijkse Postzegelhandel N. Overduin 
Jan Steenlaan 37  S o e s t d i j k 
Tel. (02955) 48 41  Giro 385725 

A A N B I E D I N G C A T A L O G I 1964 

Speciale catalogus Ned. en O.R. NVPH f 3.
YVERT 1»M  3 delen 
YVERT deel 1 Frankrijk & 
Fr. Unie 
YVERT deel II Europa 
YVERT deel III Overzee 

aanvulling Yvert 
MICHEL Duitsland 
MICHEL Europa, londer D. 
MICHEL Rundschau, 

ZUMSTEIN Europa, de meest 

f « l . 

■■ *.15 
,. 16,10 
„ 20,75 

„ 8,50 
„ 5,15 
,. 20,50 

„ 8,50 

accurate en riikst geïllustreer
de catalogus 
ZUMSTEIN Zwitserland/ 

ZUMSTEIN idem »peciaal 
(15 okt.) 
GIBBONS 1 Br. Gemenebest 
GIBBONS lil Zelfst. Staten 
overzee 
GIBBONS II Europa en kol. '«3 
G I B B O N S SIMPLIFIED 
19«4 
REPUBLIEK INDONESIA 1964 
YVERT 1963 (3 din) 

BOREKCATALOGI 1964: 
Australië/Nw. Zeeland 
België/Luxemburg 
Canada 
Duitsland 
Frankrijk/Monaco 
Griekenland 

Hongarije 
India/Malakka 
Israël 
Italië/Vaticaan/S.Mar. 
Japan 

f 2 , 
„ 2,50 
„ 2 , — 
„ 3,25 
,. 2,75 
„ 2,75 
„ 2,— 
„ 2.75 
„ 1,50 
„1 ,50 
„ 2,75 
,. 2,75 

Ned. en O.G./Ind. 
Nwe Afrikaanse Staten 
Oosten ril k 
Scandinavië 
Spanje/Portugal 
Tsjechoslowakije 
Turkije 
U.S.A./UNO 
Verenigd Europa 
ZuidAfrika 
Zwitseriand/Lieclitenst. 

f 21,50 

„ 1 , — 

„ 1 1 , — 
„ 13,50 

„ 21,50 

.. 16,50 
„ 1.75 
„ 17,50 

f 2,50 
„ 2,50 
„ 2,50 
„ 2,75 
„ 2,75 
„ 2,50 
.. 2,75 
„ 2 , 
.. 1 . — 
„ 1,75 
,. 2,50 

Tenzij anders vermeld verschijnen deze catalogi in september. 
Bestelt u t i jdig, zodat u verzekerd bent van toezending direct bij 
verschijnen. Porto steeds extra. 
Voor een goed uitziende Yver t 1963 wordt f 12,50 terugbetaald. 

HEKKER'S 
POSTZEGELHANDEL 
B L O E M E N D A A L 

Kleverlaan 97  t e l . (02500) 5 61 54  Gi ro SS 38 01 

<OFFSETDRUK BOOMRUYGRQK N VHAARLEM^ 


