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In september verschijnen de 

NIEUWE CATALOGI 1965 
H i e r v a n kunnen w i j u thans aanbieden: 

Yvert deel 1 Frankrijk en koloniën 4 
Yvert deel I I Europa (zonder Frankrijk) 
Yver t deel I I I Overzee 
De drie delen totaal 

(leder deel wordt ook los (eleverd). 

Michel 1 Duitsland en gebieden i 
Michel I I Europa (zonder Duitsland) 
De twee delen totaal 

(leder deel wordt ook los geleverd). 

Nederland en O.R. (uitgave N.V.P.H.) 4 
Verzendkosten 
Totaal 

f 4.15 
f 16.10 
f 20.75 
f « 1 . -

f 5.15 
f21.50 
f 26,65 

f 3,50 
f 0,50 
f « . -

Wilt u onmiddellijk bij uitkomst, zonder extra kosten, in het bezit 
zi|n van een nieuwe catalogus' Stort dan nu het bedrag, van de catalogus 
v/elke u v/enst, op onze girorekening 172807. (Op strookie vermelden: 
,,Catalogus"). Als reclame leveren wij u dit jaar de catalogi 
portovrij . Alléén voor de Nederlandse catalogus zijn wi) helaas ver
plicht u ƒ0,50 portokosten (Filatelistisch) m rekening te brengen, doch 
bestelt u een Yvert of Michel dan betalen wij voor u de verzendkosten! 

L e t o p o n z e a d v e r t e n t i e in h e t s e p t e m b e r 
n u m m e r , d e z e is v o o r u v a n g r o o t b e l a n g 

W. H. DE MUNNIK 
Jac. Vermeystraat 30, Postbus 5036. Scheveningen. Postgiro 172807. 
Bankier: Amsterdamsche Bank N.V.. bijkantoor Scheveningen. Telefoon 
(070) 558638. 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvrije losten f 2 9 5 , - en f 4 8 0 , -

Tevens voorradig: 6 0 z . g . a . n . b r a n d k a s t e n 

en Iduisdeuren Interessante prijzen. 

Vraagt voorraadlijsten 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbecicestraat 15, Barendrecht, telefoon 25 37 

Goede en goedJkope rond zendingen 
Nsd. Spec. C a t 
Duitaland an Geb. 2 0 ^ % Michel. 
Rett van da wereld 3040 cent p. Y * * ' * f"-

van bUna elk land voor
radig. Pracht kwalllall • 
rOka verachaldenhald on 
ullgoprUad voor: 
Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 

Engeland en Kol.-, Frankrijk en Kol.: Duitsland en Geb.; 
België, Luxemburg, Scandinavië, Baitische 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 iridien 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. 
Minlmuniafnama 10,—. Korting bi) afname boven 25,— 5% en boven 100,—10% 
Bjj btsulling gaarne oMove rtftr. en we/k land februikt of ongebruikt gewenst worrft 

TOLHUIZEN F O L K I N C I S T R A A T U . 
G R O N I N G E N • T E L E F O O N MS7T 

BEGIN SEPTEMBER 1964 VERSCHIJNT 

DE YVERT & TELLIER 
CATALOGUS 1965 
De vraagbaak voor de filatelistische wereld 

Band I Frankrijk en de Franse Unie 474 biz. f 4.15 
Band il Europa (zonder Frankrijk) 704 biz. f 16.10 
Band lil Overzee 1024 biz. f20.75 

Prijs complete catalogus in 3 delen 
plus por to 

f41.— 

DEZE CATALOGUSSEN ZIJN BIJ ALLE POSTZEGELHAN
DELAREN VERKRIJGBAAR. 
DE MEESTE HANDELAREN ZULLEN U VOOR UW OUDE 
CAT. 1964 BIJ AANKOOP V A N EEN CAT. 1965 EEN INTE
RESSANTE PRIJS AANBIEDEN. 

CatalogueYVERT & TELLIER 



Aanbieding Indonesië postfris: 
Zonnebloemnummering: 
67/71 2.40 
81/95 8,— 
96/100 0.65 
101/06 15,— 
107/11 8,— 
112/16 0,60 
117 0,25 
119/26 8,75 
127/32 1,— 

133/36 4.— 
137/41 1,— 
142/45 4,— 
150/53 4,80 
154/56 5,75 
157/60 1.— 
161/63 5.75 
164/74 1.25 
179/84 1,— 

189/94 1,— 
195/99 3.60 
201/03 3.— 
204/08 2.— 
209/13 1.20 
214/19 0.80 
223/27 2,— 
231/35 1,20 

Toeristenblokken 4 stuks 3,—. 

Postzegelhandel MARIAN DAUB 
Winkel: Jan van Galenstraat 165 hs, AmsterdamW., Tel. 8 86 83, 
Postgiro 687471. 

Medio september 1964 verschijnt onze uitgebreide 

PRIJSLIJST FRANKRIJK 
welke U gaarne op aanvraag word t toegezonden. 

Tevens verschijnen begin september a.s. de beleende 

YVERT CATALOGI 1965 
Voor de prijzen, zie Yvertadvertentle elders in dit blad. 
Indien U voor 1 september a.s. op een onzer onderstaande 
rekeningen het door U bestelde deel of compleet, over

maakt, verhoogd met slechts 1 gulden portokosten, zullen 
wij onmiddelijk na verschijnen deze catalogi aan (J toesturen. 
Uw betaiingsafschrift is tevens Uw bewijs en onze bevestiging. 
Dus verdere correspondentie is hierover overbodig geworden! 

Wij versturen ieder kwartaal al onze Frankrijk abonnees de 
in dit t i jdvak uitgekomen zegels portovr i j toe. En toch tegen 
een zeer voordelige koers! ABO mogelijk v.a. jul i j . l . Het 
is de moeite waard hierover eens bij ons te informeren. 

P O S T Z E G E L H A N D E L EUROP 
Eerste Jacob van Campenstraat 2, Amsterdam Zuid (Uitsl . 
verzend en corr.adres) 
Postgiro 5 8 7 0 9 1  G e m . Giro Amsterdam 164 
Bank Twentsche Bank Amsterdam Tel. Amsterdam 73 62 23 

Vakantie 15 t / m 31 augustus a.s. Alle post wordt nor

maal ontvangen en m e t spoed per 1 september a.s. 
afgehandeld. 

ISRAEL 
nnHHiiiiii 

*7HïVl 0.35 *7Hlï/l aOa >K1»' 

Op 5 augustus 
versehenen: 

••«••••»*••»«•«•• 

ummmmmMtm 
■inii'MiiMMii ^jiL 

a feestdagenserie, 5725. 

0.08, 2.35 en 0.70 l£ multic. 

Ant iek glaswerk, in Israël 
ontdekt. 

Ontw. Mrs. Cyla Menusi en mrs. 
Chava Oman  Tel Aviv. 

b 6e Wereldcongres van de 
medische Associatie. 

1 £ multicolor, het congres

embleem. 

Ontw. M. en G. Shamir. 

5 tabs aan de onderste r i j . 

Ornamentele eerstedagenveloppen. 

Publikatie 
van de Beneluxagent voor Israël. 

INTERNATIONALE EUROPA FILATELISTENBEURS 
te houden op maandag 14 september in „Frascati" , Nes 5963, Amsterdam.* Geopend van 10 uur v.m. t o t 10 uur n.m. 
Toegang vr i j . Veel handelaren zijn met een stand aanwezig w.o. ook buitenlandse! 

O p deze dag verschijnt de EUROPAserie. Op de beurs is een t i jde l i jk postkantoor gevestigd met een bijzonder 
eerstedagstempel. 

Speciale eerstedagenveloppen zijn op de beurs verkrijgbaar alsmede bij de postzegelhandel. 

Kunt u de beurs niet bezoeken, maakt u dan f 1 , — over op postgiro 174227 t.n.v. het Verbond van Postzegelhande

laren In Nederland, Amsterdam en u ontvangt de speciale enveloppe met de Europaserie en voorzien van het bij

zondere eerstedagstempel. Een klein aantal carnets is beschikbaar met serie en bijzonderstempel ä ƒ1,60. 

Verbond van Postzegelhandelaren in Nederland 
Postbus 296 - Amsterdam - Gi ro 174227 

„Frasca t i " l igt slechts 2 minuten verwi jderd van de D a m ! 

i^r 



fen fantastiscke home run. 

FANTASTISCH 
IS o ok het 

HOLLAND ALBUM 
f 10,-

Geheel compleet t/m 1963 
184 pagina's gewicht ruim 2 kilo 

Nederland - Overzeese Rijksdelen - Indonesië 
Het mooiste en goedkoopste album ter wereld 

Elk jaar verschijnt in januari 
het supplement 

INHOVD 
van dit nummer 

125 jaar Spoorwegen in Nederland 347 
Rampstukken VIII 348 
Binnenlandse posttarieven in tien Westeuropese landen 349 
Bijzondere FDC uit Amerika 349 
Wij ontvingen 349 
125 jaar Spoorwegen I 350 
125 jaar Spoorwegen, 120 jaar Postvervoer per trein, 
109 jaar Posttreinstempels 352 
De herdenkingszegels Spoorwegen in Nederland 354 
Nederlandse Spoorwegzegels I 356 
De Haarlemse Postwaardenproduktie 
in de negentiende eeuw (13) 358 
Inflatie I 360 
Voor uw boekenplank 360 
De bijbel op postzegels I 361 
Tentoonstellingen en ruildagen 363 
Agenda 364 
G. J. Scheepmaker overleden 366 
Nederland 367 
Overzeese rijksdelen 369 
Luchtpost 369 
Stempels 370 
Postwaardestukken 370 
België 371 
Post uit Parijs 372 
Verenigde Naties, Verenigd Europa 373 
Suid-Afrika, Wij lazen voor u 374 
Nieuwtjes van deze maand 375 
Voor uw boekenplank 378 
Nederlandse bond van Filatelisten-verenigingen 379 
Verenigingsnieuws 380 

CATALOGI 1965 
Begin september verschijnen nieuwe oplagen catalogi 1965. Onder
staand geven wij u een beknopte opgave van leverbare catalogi. 
N.V.P.H. Nederland en O.R. Speciaalcatalogus pim 15 sept. f 3,50 
Zonnebloem catalogus Rep. Indonesia reeds verschenen 
eind mei 

Yvert et Tellier, begin september 
Deel I Frankrijk en koloniën 
Deel II Europa, beh. Frankrijk 
Deel III Overzee, beh. Franse koloniën 

f 2 , -

f 4,15 
f 16,10 
f 20,75 

Compleet 3 delen 

Evenals vorig jaar, stellen wij voor, bij aankoop van een nieuwe cata
logus 1965, voor de catal ogus 1964 in 3 delen ƒ 16,— te geven, zodat 
ƒ25,— moet worden bijbetaald. 
Yvert Bulletin mensuel, 11-maandelijkse aanvulling franco f 9,— 

Tegen eind augustus (event, begin september) verschijnen tevens de 
volgende Michel-catalogi. 
Michel Duitsland (Duitsland speciaal is uitverkocht) f 5,15 
Michel Europa (zonder Duitsland) in fraaie sterke linnen band f 21,50 
Zumstein Europa f 22,— 
Zumstein Zwitserland en Liechtenstein f 1 ,— 

Borek, hiervan hebben wij een sortering van 25 landen. 
Vraag onze uitgebreide catalogi-folder aan, waarin o.a. volledige op
gave van de Borek catalogi. 

Leveringscondities: Franco levering in Nederland; betaling binnen 
14 dagen na ontvangst. Wij zouden het zeer op prijs stellen uw be
stelling tijdig te ontvangen. Wij leveren al deze catalogi gegarandeerd 
direct na verschijnen en danken u bij voorbaat voor uw bestelling. 

POSTZEGELHANDEL J. van MASTRIGT 
Zwarte Hondstr. 1 - Blaak - Rotterdam - Tel. 010-143580 - Giro 661478 
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derlandsch 

Philatelie 
aarin opgenomen „De Philatelist" 

RAAD VAN BEHEER 
Seer. Mr. Ant. v. d. Flier 

Tortellaan 69, 's-Gravenhage-7 
Penningmeester: Joh. Spoorenberg 

Hyacintplein 5, Breda - Giro 1101368 

Correspondentie over 
rubrieken naar de 

onderscheidene redacteuren 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 
Telefoon (02500) 8 4 0 1 5 

ADVERTEVITIES : BOOM-RUYGROK N.V. 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem 

Telefoon 17450 (6 lijnen) - Postgiro 37758 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 

Welgelegenlaan 71, Driebergen 
Telefoon (03438) 21 62 

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
loot niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar f 10,-
België B.Fr. 100, -

op giroreliening Brussel 350882 
Afzonderlijke nummers lopende jaar 

en voorgaande jaar f 1 , -
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 
per nummer vóór 1958 ƒ 0,35 

vanaf 1958 ƒ 0,50 alles plus porti 

Ie jaargang - aug. 1964 (776) 

125 jaar Spoorwegen in 
Nederland 

Op 28 juli 1964 te ongeveer 11.30 uur reed de op de 40-cent-jubileumzegel 
afgebeelde trein langs het op de 15 cent afgebeelde sein. Deze trein bracht de 
PTT-directie naar Amersfoort waar in een officiële samenkomst van de di
recties van N.S. en PTT de jubileumzegels officieel werden overhandigd. Pro
fessor Ir. G. H. Bast, directeur-generaal der PTT, bood ze Ir. J. Lohman, 
president-directeur van de N.S. aan met een gelukwens voor de N.S. bij deze 
belangrijke verjaardag. Voor vele jubilea wordt tot PTT het verzoek ge
richt een bijzondere zegel uit te geven. In dit bijzondere geval heeft PTT 
hieraan gaarne gevolg gegeven; de samenwerking tussen PTT en N.S. is zo 
goed dat het haast vreemd aandoet hiervan nog iets te hoeven zeggen, aldus 
professor Bast. 
Ir. Lohman bedankte voor de vriendelijke geste en memoreerde hoe vele raak
vlakken de beide bedrijven hebben. De N.S. penetreren op het terrein van 
de PTT met hun treinbrieven, de PTT op het terrein van de N.S. met hun 
postrijtuigen. In dit verband zij vermeld dat in 1965 en 1966 een twintigtal 
nieuwe motorpostrijtuigen in gebruik zal worden genomen, ter vervanging 
van de omgebouwde personenwagens, de zogenaamde „blokkendozen". Een 
overeenkomst tussen beide bedrijven is ook dat de „nota's" die beide aan het 
publiek aanbieden nogal klein van stuk zijn. Maar het verschil is toch dat ze 
bij de PTT na gebruik nog een zekere „tweedehandswaarde" hebben, wat he
laas van gebruikte treinkaartjes niet gezegd kan worden. Ook betreurde Ir. 
Lohman het wel dat de N.S. nog geen verzamelaars aan de loketten krijgen 
die het speciaal om „ongebruikte" kaartjes te doen was. In dat opzicht wist de 
PTT kennelijk een aantrekkelijker produkt te leveren. Hij toonde zich echter 
een sportief verliezer in dezen door de PTT toe te wensen dat er vele jubileum
zegels verkocht, maar weinig gebruikt zouden worden. 
Ook het Maandblad zal in dit en het volgende nummer aandacht wijden aan 
de vele raakvlakken van PTT en Spoorwegen. De spoorwegzegels, de spoor
wegstempels en de speciale spoorwegjubileumzegels komen alle aan bod. Wij 
hopen dat onze lezers zo ook een beetje in de (spoorweg) jubileumstemming 
komen. FL 
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Rampstukken vm 
door W . Baron Six van Oterleek, Haarlem 

K. 10 februari 1948. Ongeluksvlucht 
van een militaire Dakota in Neder
landsIndië 

Op 10 februari 1948 verongelukte de 
militaire Dakota nr. 947 uit het 20e 
squadron op 24 km noordwestelijk 
van Bandoeng bij Padelarang. 

De negentien inzittenden, onder wie 
de bemanning van vier koppen: eerste 
luitenant vliegerwaarnemer A. v. d. 
Veen, sergeantvlieger H. M. Duffels, 
sergeantmajoor radiotelegrafist P. F. 
Breekveldt en de sergeantmajoormon
teur B. H. Gerdes, allen van de Militaire 
Luchtvaart, alsmede elf soldaten en 
vier burgers, onder wie vier vrouwen, 
kwamen allen om het leven. 

De Dakota, die om 16.00 uur van het 
vliegveld Andir bij Bandoeng was ge
start, was het gewone militaire lijn
toestel van BandoengBataviaBanjoe
masSemarang viceversa. Voor de 
terugreis naar Batavia, stortte het om 
16.25 uur neer en is daarna in brand 
gevlogen. 

De restanten lagen ongeveer 50 m 
van de spoorbaan tussen de halten 
Tjilame en Sasaksaät, nabij de voet 
van de derde grote spoorbrug van Tji
lame af. Slechts de cockpit was ge
deeltelijk uitgebrand. Volgens de baan
wachter woedde er tijdens de ramp 
een onweer. Als oorzaak werd opgege
ven brand in één van de motoren. 
K.1 Door met modder enigszins be
smeurde post zonder verdere aandui
ding van het ongeval. 
K.2 Correspondentie uit Nederland 
kreeg na het ongeval een getypt strook
je: 

r Afkomstig van het te Padelarang 
verongelukte vliegtuig.— 

K.2 

K.3 Zeer zwaar beschadigde en be
smeurde post werd geretourneerd aan 
de afzenders. Dergelijke stukken kregen 
een roze strookje: 

\ 

? 

.J. ■ Ä ^ 
f.,«*ï 

R E T O U R  A F Z E N D E R . 
Het adres is ONLEESBAAR/ 

K.3 

Tevens kregen dergelijke stukken een 
strookje als omschreven onder K.2. 
N.B. De afhandeling werd door het 
Veldpost Kantoor nr. 2 ite Bandoeng 
verzorgd. 

41. 8 maart 1948. Ongeluksvlucht van 
een chartervliegtuig van het Copra
fonds in NederlandsIndië 

Op 8 maart 1948 is een door het 
Coprafonds gecharterd vliegtuig op 
het meer bij Posso (Celebes) veron
gelukt en in 60 m diep water gezonken. 
Het is niet mogelijk gebleken het toe
stel te lichten. 

Hierbij zijn verloren gegaan een hoe
veelheid gewone poststukken en dertig 
aangetekende stukken. Tevens is ver
loren gegaan een bedrag van ƒ 207,14*/2 
aan postwaarden. 

42. 1 mei 1948. Ongeluksvlucht van de 
DC-6, PH-TKW „KONINGIN WILHEL
MINA" 

Tijdens een lesvlucht op Schiphol in 
een zgn. „doorstart" is het toestel op 
drie motoren afgegleden even nadat 
het van de startbaan was opgestegen. 
Hierbij heeft de linkervleugel de grond 
geraakt en is daarbij afgeknapt. Het 
toestel brak in drieën en was dienten
gevolge onherstelbaar vernield. Twee 
van de vier leden der bemanning wer
den licht gewond. Geen post bekend. 

43. 20 olrtober 1948. Ongeluksvluclit van 
de Locklieed-Constellation, PH-Xen-
„NIJMEGEN" 

Kort na middernacht, omstreeks 

12.30 uur, is in Tarbolton bij Prestwick 
(zuidwestkust van Schotland) de KLM-
Constellation „Nijmegen", brandend 

neergestort. Veertig personen kwamen 
hierbij om het leven, onder wie tien 
leden der bemanning: K. D. Parmen-
tier, K. J. O'Brien, H. W. W. Parks, 
H. P. P. Hurts, W. Bleuze, J. Y. Beu
kenkamp, B. Timmer, J. C. Mink, 
H. J. van Overbeek en mejuffrouw 
E. A. M. Fey. 

Op normale tijd vertrok het toeste! 
van Schiphol naar Amerika. Het on
geval heeft zich als volgt toegedragen 
Bij de voorbereidingen tot de landing 
die bij mist moest geschieden, is hei 
toestel met een hoogspanningsleidinj 
in aanraking gekomen. Gezagvoerdei 
Parmentier meldde daarna dat aar 
boord brand was uitgebroken. Vervol
gens is het toestel ongeveer 8 mijl var 
Prestwick neergestort. Het vliegtuij 
cirkelde tweemaal laag over het dori 
Tarbolton voordat het viel. Toen d( 
„Nijmegen" aan de grond was geko
men, schoot zij door een heg, stak eer 
weg over naar een boerderij, ging dooi 
de aan de andere kant van de wej 
staande heg en kwam tot stilstand oj 
het land. Het toestel vernielde de tele
foonlijn, zodat de verbinding van d( 
boerderij met de buitenwereld werd af
gesneden. 

Bij deze vliegramp zijn op 18 okto 
ber 1948 uit Batavia verzonden lucht 
postbrievenmalen voor New York Dis 
trict en New York A.M.F, verloren ge
gaan: een hoeveelheid gewone en vijf 
tien aangetekende zendingen, in totaa 
ruim 4 kg wegende. 

II. 30 olrtober 1948. Beroving van eei 
luchtpostdepêche 

In de nacht van 30 op 31 oktobe 
1948 werd op het vliegveld Kemajora: 
(Batavia) één in een vliegtuig va: 
de K.L.M.I.B. (KLM Insulair Bedrijl 
achtergebleven zak van de luchtpost 
depêche Amboina-Batavia C. nr. 11 
beroofd. Vermist .werden tien aangete 
kende zendingen,* een luchtpostpakke 
een aantal expressebrieven, postwis 
sels en enige dienstbrieven. Het po 
litie-onderzoek leverde geen resultaa 
op. 

L. 23 juni 1949. Ongeluksvlucht van d 
Lockheed-Conjstellation PH-TER, 
„ROERMOND" 

Om 10.25 uur, 20 minuten vóórd; 
de ramp zich voltrok had de gezai 
voerder, J. C. Plesman, de positie va 
het toestel nog aan het luchtvaartsta 
tion te Rome meegedeeld. Alles w£ 
volkomen in orde. Het vliegtuig b« 
vond zich op zijn gewone route. H« 
was de 57e reis Djakarta-Amsterdai 
via Mauritius. Tot Caïro was all« 
normaal verlopen. Het toeatel b« 
vond zich toen op 5000 m hoogte i 
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goed weer en was ongeveer een half uur 
vliegen van de plaats van de ramp. 
Omstreeks 10.45 uur bevond het toe
stel zich ter hoogte van Bari (Zuid-
Italië). Plotseling scheen het in moei
lijkheden te verkeren. De machine 
gleed af en het roer knapte; blauwe 
vlammen sloegen naar alle kanten 
naar buiten. De reusachtige machine 
sloeg in de lucht tweemaal over de kop 
en stortte toen van een hoogte van on
geveer 500 meter in zee op ongeveer 
IV2 km van de kust. Het toestel ver
dween in een geweldige fontein van 
water en zonk onmiddellijk op onge
veer 2 km van de vuurtoren Cataldo, 
noord-noordoostelijk van Bari. Bij de 
ramp verloren 33 personen het leven, 
onder wie de bemanning, die in Cairo 
aan boord kwam; J. C. Plesman, J. Tuyt, 
J. van Kuyk, A. G. Modard, L. Post, 
J. M. W. Hout, D. M. Grandia, J. A. 
V. d. Meer, P. J. Overbeek, mej. C. A. 
Timmermans en J. H. Ross. 

De vermoedelijke oorzaak is het fa
len van de automatische piloot. 

Deze verongelukte extra KLM-Con-
stellation van de dienst Djakarta-Am
sterdam, had geen Indonesische post 
aan boord. 

L.l. Enige tijd later werd uit de wrak
stukken post voor Nederland geborgen. 
Dit bleek alléén de post te zijn door 
passagiers op weg naar Indonesië in 
één der K.\.M-vliegtuigen geschreven 
en afgegeven te Mauritius. 

k t t \ ! \ k i !| k f 

lt*4*r«totMi 

Deze post werd met een begeleidend 
chrijven, als stencil, van het Alge-

Secretariaat van de KLM aan de 
uitgereikt. 

(wordt vervolgd). 

COPYRIGHT FOR ALL COUNTRIES 
INCLUDING THE U.S.A. 

W. BARON SIX VAN OTERLEEK 
HAARLEM - NEDERLAND 

Binnenlandse posttarieven in tien 
Westeuropese landen 

NEDER-
I AKin Balgl4 Oancm. Frankr. Engald. Ital l i Noorw. WOultsl.ZwadonZwftscrl 
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Bijzondere FDC uit Amerika 
De Universal Ship Cancellation Society heeft een bijzondere 

eerstedagenvelop uitgegeven voor de president Kennedy-
frankeerzegel. Naast deze zegel is een vignet aangebracht 
met het beeld van de president en de PT-109, de patrouille
boot waarover de vermoorde president het bevel voerde 
tijdens de tweede wereldoorlog. 

De enveloppen kunnen besteld worden bij Howard C. 
Koeppen, 414 Church Street te Clinton, Wisconsin, U.S.A. 
voor 15 Amerikaanse dollarcent of twee internationale ant
woordcoupons; de envelop wordt dan franco per zeepost toe
gezonden. 

Wij zijn de heer W. R. Skelley te Norfolk, Virginia, zeer 
dankbaar voor dit bericht. 

Wij ontvingen 
B.K.B. DEUTSCHLAND KATALOG 1965, 

128 bladzyden, 1800 afbeeldingen, prqs DM 2.—. 
B.K.B. SCHWEIZ LIECHTENSTEIN KATALOG 1965, 

48 bladzqden, prüs DM 1,—. 
B.K.B. VATIKAN KATALOG 1965, 

24 bladzqden, prqs DM 1,—. 
Uitgave: PHILA-Verlag Willi Dohr, 8201 Schlosberg bei 
Rosenheim. 

Drie catalogussen in klein langwerpig zakformaat (200 x 
105 mm) die meer bieden dan prijs en titel doen vermoeden. 
In Duitsland staan ook de „officiële" Europa-uitgiften en het 
Vaticaan omvat ook de Kerkelijke Staat. 

PHILATELY 
Uitgave: Herbert Rosen Productions Inc. 17 East 41th Street, 
New York City, USA. Abonnementsprys: $ 6,— per jaar. 

Een nieuw maandblad in de Engelse taal dat het midden 
wil houden tussen een vak- en een nieuwstijdschrift met 
„achtergrond"-artikelen die door deskundigen worden ge
schreven. In het eerste nummer staat een bijdrage van een 
onbekende auteur over de 150-jariige Nederlandse onaf
hankelijkheid. 
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125 jaar Spoorwegen 

Het jubileum van de Spoorwegen in Nederland — rdet van de 
„Nederlandse Spoorwegen" want die bestaan nog maar goed 26 jaar 
— is een goede aanleiding om naast de beide op 28 juli verschenen 
jubileumzegels ook eens enkele voor andere Spoorwegjubüea uitgegeven 
speciale zegels met bijbehorende stempels en eventuele „eerstedag
brieven" onder de loep te nemen. Waarbij wij ons maar tot Europa 
willen beperken en uitdrukkelijk vaststellen dat het verhaal rdet de 
bedoeling heeft compleet te zijn. Het is meer om een idee te geven wat 
er op dit terrein zo d mogelijk is. 

^%A/1H^ 

Voor wij aan de zegels beginnen 
willen wij toch echter nog even de 
historische vraag trachten te beant
woorden, waarom de spoorwegen zo'n 
enorme invloed hebben gehad op het 
gehele economische en sociale leven van 
de laatste anderhalve eeuw. Hier heb
ben twee factoren een rol gespeeld. Ten 
eerste blijkt dat bij voortbeweging langs 
rails — in het bijzonder langs ijzeren 
rails — de wrijvingsweerstand veel ge
ringer is dan bij voortbeweging over de 
weg — zeker over de weg zoals deze er 
in het begin van de vorige eeuw uitzag. 
En anderzijds dat de ontwikkeling van 
de stoom als energiebron daarvóór on
gekende mogelijkheden opende. 
De voortbeweging langs rails was na
melijk al zeer lang bekend vóór we tot 
de beginvorm van de huidige spoorwe
gen kwamen. Reeds bij de Grieken en 
Romeinen schijnt men dit principe ge
kend te hebben. Bij de opgravingen in 
Pompeji heeft men b.v. duidelijke uit
gehakte groeven in de rotsbodem ge
vonden die gediend moeten hebben om 
wagentjes door te laten lopen. Ook in 
oude kolenmijnen pasite men dit prin
cipe reeds eeuwen toe. In het in 1556 
verschenen boek van Georgius Agricola 
(George de Boer zouden we hem tegen
woordig noemen) „Bermannus sive de 
Re Metallica", dat zeer lang het hand
boek bij uitstek van de mijnbouwkunde 
zou blijven, worden de langs houten 
rails lopende mijnkarretjes uitvoerig 
beschreven. Ongeveer 1690 schijnt een 
mijn in Shropshire in Engeland al 600 
dergelijke wagentjes in gebruik gehad 
te hebben. Het spreekt vanzelf dat men 
ook het vervoer buiten de mijn op den 
duur langs rails liet lopen. In 1731 liet 
een zekere Ralph Allen een dergelijke 
spoorlijn — want dat was het in feite 
al — aanleggen tussen zijn steengroeve 
en de rivier de Avon in de omgeving 
van het Engelse Bath. De rails waren 
toen nog van hout. In 1788 schijnt Wil
liam Jessop in Engeland reeds de eerste 
geheel metalen rails vervaardigd te heb
ben. 

De andere factor was de mechanische 
trekkracht. Een zeer oud probleem 
waarover reeds Leonardo da Vinci zijn 
gedachten liet gaan. Pas de uitvinding 
van de stoommachine leidde hier tot 
de oplossing. De eerste „stoomwagens" 
liepen nog niet op rails. In 1769 ont
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wierp de Franse artillerieofficier 
Cugnot een stoomwagen als „trekker" 
voor de artillerie, die nog steeds in Pa
rijs in het Musée des Arts et Métiers te 
zien is. De bestuurbaarheid liet echter te 
wensen over. Ongeveer 1800 ontwierp 
Richard Trevithick een „stoomwagen" 
die 10 personen vervoeren kon, doch die 
op de slechte wegen van die tijd te 
gronde ging. Maar Trevithick gaf het 
niet op en bouwde een nieuwe, die op 
rails kon rijden. Op 21 februari 1804 
reed hij proef van de ijzergieterij Pen 
y Darren naar Abercynon. De machine 
bleek echter te zwaar voor de lichte 
rails, die regelmatig braken. Hij eindig
de dan ook zijn bestaan als staande 
stoommachine. Doch de eerste locomo
tief was er en de ontwikkeling ging ver
der. In 1823 zouden er in Engeland reeds 
28 locomotieven in gebruik geweest zijn, 
nog alleen en uitsluitend in particulier 
bezit van verschillende mijnen. Doch 
men begon ook te denken aan de moge
lijkheden voor ander vervoer dan van 

»kolen. In 1820 verscheen in Engeland 
een boek van Thomas Grey „Observa
tions of a General Iron Railway" waarin 
voor het eerst de plannen voor een uit
gebreid spoorwegnet — met London als 
centrum — werden uitgewerkt. 

Inmiddels had in 1823 of 1824 George 
Stephenson met zijn zoon Robert de 
eerste locomotievenfabriek in Newcastle 
geopend, die tot 1959 in bedrijf zou 
blijven. De eerste grote opdracht voor 
dit bedrijf was de aanleg van een spoor
lijn van Stockton naar Darlington, waar
toe het parlement besloten had. Bij de 
eerste rit op 27 september 1825 trok de 
„Locomotion" 34 open kolenwagens 
waarin 600 personen vervoerd werden 
Het grote succes van Stephenson was 
echter de wedstrijd, op 7 oktober 1829 
die beslissen zou wie de locomotiever 
zou leveren voor de volgende en vee 
belangrijker Engelse spoorlijn: Man
chesterLiverpool. Zijn „Rocket" wor 
en hij kreeg de prijs van £ 550 en boven
dien de opdracht tot het leveren van d« 
acht voor deze nieuwe lijn benodigd« 
locomotieven. We zien Stephenson me 
zijn „Rocket" afgebeeld op een zegel var 
Hongarije uit 1948 (afbeelding 1). 

Op het vasteland van Europa volgde 
men wat er in Engeland gebeurde me 
aandacht. De oudste „spoorlijnen" op he 
continent waren waarschijnlijk de lij
nen WenenRaab en Budweis (Bude
jovice)Gemünd die omstreeks 1827 
1828 in het oude OostenrijkHongarije ir 
gebruik genomen werden doch die noj 
met paardentractie werkten. De eerst( 
spoorlijn met stoomtractie is echter ge 
weest de lijn van St. Etienne naar Lyon 
omstreeks 1832, waarop een door Step 
henson geleverde locomotief reed. He 
oudste doelbewust geplande spoorweg 
net in Europa is zonder twijfel het Bel 
gische en niet het Duitse zoals de hee 
J. J. M. Kiggen voor de televisie in „On 
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;r de loep" vertelde op zaterdag 11 
ili 1964. Paragraaf 1 van de Spoorweg
et van 1834 luidde: „Men zal in het 
oninkrijk België een systeem van 

1 

spoorwegverbindingen aanleggen dat van 
het centrum Mechelen uit naar het oos
ten in de richting Pruisische grens over 
Leuven, Luik en Verviers, naar het 
noorden in de richting Antwerpen, 
naar het westen in de richting Ostende 
over Dendermonde, Gent en Brugge en 
naar het zuiden in de richting Brussel 
en Franse grens zal worden doorgetrok
ken". Op 5 mei 1835 reed de eerste trein 
van Brussel naar Mechelen — een lange 
serie postzegels herinnert hier in 1935 
aan. (afbeeldingen 2 en 3) 

Ook in Duitsland ijverde Friedrich 
List voor een algemeen spoorwegnet. 
Maar hij was daarmee nog ite vroeg. Er 
was nog geen Duitsland, doch slechts 
een groot aantal Duitse staten. "We vin
den List afgebeeld op een stempel uit 
zijn geboortestad Reutlingen. De stem
pelvlag is uit 1937, maar deze werd in 
1960 nog (of weer) gebruikt, (afbeelding 
4) 

Toch was de volgende spoorlijn op het 
continent in Beieren, de zogenaamde 
„Ludwigsbahn" van Neurenberg naar 
Fürth. Hiervan werd zowel het 100*) als 
het 125jarig jubileum uitvoerig op post
zegels herdacht, het laatste zowel door 
West als door OostDuitsland (afbeel
dingen 5 en 6). *) Afbeelding 4a. 

Op 7 december 1835 reed de eerste 
trein en op 7 december 1960 de jubi
leumtrein die ook post meenam, (af
beelding 6). 

In 1837 reed in Rusland de eerste 
trein, van St. Petersburg naar Zarskoje 
Selo, de zomerresidentie van de tsaar. 
Dat was dus min of meer een particu
liere onderneming zoals alleen in een 
volkomen absolutistisch rijk mogelijk 
was. 

In hetzelfde faar 1837 zag men ook in 
het oude Oostenrijk de eerste stoomtrein 
rijden — van Wenen naar Baden. De 
eerste locomotief, de „Austria" is af
gebeeld op één van de drie in 1937 bij 
het eeuwfeest uitgegeven herdenkings
zegels, (afbeelding 7). Natuurlijk was er 
ook een speciaal eeuwfeeststempvel (af
beelding 8) 

Het jaar 1838 bracht geen nieuwe lan
den in de rij der „gespoorden", doch in 
1839 waren Italië en Nederland aan de 
beurt. In Italië was de lijn van Napels 
naar Portici de eerste. De locomotief 
staat op de drie in 1938 uitgegeven her
denkingszegels, met daarachter een mo
derne elektrische trein (afbeelding 9). 
Over de eerste Nederlandse lijn van 
Amsterdam naar Haarlem wordt dit 
jaar al zoveel geschreven dat we zullen 
volstaan met de afbeelding van de eer
ste locomotief, „De Arend" op de jubi
leumzegel van 1939. (afbeelding 10) 
De eerste stoomtrein in het tegenwoor
dige Tsjechoslowaklje — om precies te 
zijn in het landsdeel Moravië — liep in 
1841 van Breclav (Duits: Breslau) naar 
Prerov (Duits: Prerau). In het jaar 1941 
heeft men dit eeuwfeest niet herdacht 
— men leefde daar toen als „Protekto
rat" onder Duitse bezetting — doch in 
de spoorwegserie van 1956 heeft men 
wel de oude locomotieven en op de 
„eerstedagbrief" ook deze eerste lijn 
lierdacht. (afbeelding 11) 

In Frankrijk werd pas in 1944 door 
een postzegel herdacht dat in 1843 de 
twee belangrijke verbindingen Parijs
Orléans en Parij sRouaan werden inge

■:,X ^ ^ ^ ^ ^ H f l ^ ^ ^ ^ H | 

wijd. (afbeelding 12). Deze jubileum
zegel is nog steeds geldig en wordt door 
spoorwegverzamelaars gaarne gebruikt 
als frankering bij speciale spoorweg
gebeurtenissen. Voor 1843 waren er 
echter al lang delen van deze verbindin
gen in gebruik. Zo werd het gedeelte 
Parij sSt. Germain van de verbinding 
ParijsRouaan reeds in 1837 ingewijd. 
Dat was een heel feest en één van de 
vele toeschouwers was een jonge Zwit
serse technicus, Nildaus Riggenbach 
(afbeelding 13) die in zijn „Wander
jahre" in Parijs verbleef. Hij werd er 
zo door geboeid dat hij besloot locomo
tieven te gaan bouwen. Het door hem 
uitgevonden systeem van tandradover
brenging bij bergbaantjes is nog steeds 
over de gehele wereld in gebruik. 

De eerste buitenlandse verbinding van 
Frankrijk was de lijn MulhouseSt. 
Louis (bij Basel) die in 1840 tot stand 
kwam. Daarna volgde al spoedig de ver
binding met België, aanvankelijk over 
Amiens  Douai  Valenciennes naar 
Mons in 1842 en enkele jaren later over 
het tegenwoordige traject langs St. 
Quentin. 

Hoewel de lijn naar St. Louis in 1844 
werd doorgetrokken tot Basel be
schouwt men toch in Zwitserland de in 
1847 geopende lijn ZürichBaden als de 
eerste echte Zwitserse spoorlijn. De eer
ste trein op deze lijn werd bestuurd door 
de genoemde Riggenbach, als vertegen
woordiger van de fabriek in Karlsruhe 
waar de locomotief onder zijn leiding 
gebouwd was. Zijn voornemen locomo
tieven te gaan bouwen was verwerke
lijkt! 

Behalve een serie van vier jubileum
zegels (afbeelding 14) werd ook nog een 
serie van tien jubileumbriefkaarten uit
gegeven, met op de adreszij de verschil
lende afbeeldingen betrekking hebbende 
op de samenwerking tussen spoorwegen 
en posterijen, (afbeelding 15) 

Nu even weer naar het oosten. In 
Hongarije werd in 1846 de lijn Pesth
Vacz geopend, waarvan het eeuwfeest 
in 1946 met een serie van vier jubileum
zegels herdacht werd. (afbeelding 16) 
De grote promotor van deze lijn en van 
de verdere spoorwegaanleg in Hongarije 
was graaf Szechenyi. 

In de in 1940 iter herdenking van zijn 
150ste geboortedag uitgegeven serie 
postzegels komt dan ook een afbeelding 
van een trein voor. (afbeelding 17) 
(wordt vervolgd) FL. 
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125 jaar Spoorwegen 

120 jaar Postvervoer per trein 

109 jaar Posttreinstempels 

door A. van der Willigen 

1844-1865. De vroegste ontwikkeling: Poststempels met 
maatschappü namen 

Voor de gezapige tijd rond 1840, toen postwagens en post-
karren, postiljons en vrachtrijders het postvervoer ver
zorgden, was de oprichting van de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij in 1837 en de indienststelling van de 
eerste treinverbinding tussen Amsterdam en Haarlen op 20 
september 1839 waarschijnlijk een even opzienbarend avon
tuur als voor de meeste van onze tijdgenoten de ruimte
vaart nog steeds is. 

Met oud-Hollandse degelijkheid waagde de postadmini-
stratie het dan ook pas 5 jaar later in 1844 om voor het eerst 
ten behoeve van het brievenvervoer van de spoorweg ge
bruik te maken. En in haar jaarverslag over 1879 durfde 
zij pas deze roekeloze daad te openbaren. . . . 

Evenwel ging, gelijktijdig met 'de grote posthervorming, 
op 1 september 1850 een bij circulaire bekendgemaakte re
geling in, welke het brievenvervoer door middel van „ge
sloten pakketten" op de toen bestaande lijnen Amsterdam-
Rotterdam (de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschap
pij) en Amsterdam-Arnhem (de Nederlandsche Rhijnspoor-
wegmaatschappij) omvatte. Bovendien konden op de sta
tions aan de „conducteur der brievenmalen" ook losse, niet-
aangetekende brieven en nieuwspapieren (doch als regel 
geen ander drukwerk) worden meegegeven, hetgeen werd 
aangeduid als „verzending per conducteur". Dit laatste zal 
voornamelijk zijn toegepast door de hulpkanitoren, die aan 
de spoorweg waren gelegen en die voor dit doel van bij
zondere stempels werden voorzien. Als regel mochten alle 

Deel van brief uïf Lisse van 1865 mef naamstempel van bef bulpkantoor, 
FRANCO zonder rand op de zegel en „radstempel" Leiden, alle reeds 
sinds J850 in gebruik. 

kantoor deed niet terzake. Toen dan ook de hulpkanitorei 
langs de spoorweg hun brieven rechtstreeks daarmede 
mochten verzenden, kregen zij in 1850, behalve hun kantoor 
naamstempel een datumstempel met de naam van het post 
kantoor, waaronder zij ressorteerden. Dit laatste echtei 
teneinde verwarring te voorkomen, van een afwijkend mo 
del en wel met een gebroken cirkel, door verzamelaars ooi 
wel „radstempel" genoemd. Voor de afstempeling van d< 
postzegels (in de vijftiger jaren van de vorige eeuw wer< 
gemiddeld slechts 1 op elke 4 brieven door de afzender ge 
frankeerd!) kregen deze hulpkantoren de beschikking ove 
een eenvoudig stempel FRANCO zonder omranding, late 
op sommige kantoren vervangen door eenzelfde stempe 
met omranding. Ook de gebroken cirkelstempels werden ii 
latere jaren ten dele vervangen door halvecirkelstempels 
(Zie de beide afbeeldingen op deze bladzijde.) 

Nadat op 1 mei 1855 de treinverbinding Moerdijk-Antwer 
pen van de N.V. Antwerpen-Rotterdamsche Spoorweg 
maatschappij, gevestigd te Brussel, was gereedgekomei 
(het traject Rotterdam-Moerdijk werd door dezelfd 
maatschappij aanvankelijk per schip onderhouden), kwan 
reeds op 11 mei 1855 een Koninklijk Besluit tot stand, o] 
grond waarvan per 16 juni 1855 een „Expeditiekantoor aa: 
de Moerdijk" werd gevestigd. In ditzelfde besluit wordt mei 
ding gemaakt van (spoor-) „rijtuigen, welke tot vervoerba 
re postkantoren zijn ingerigt". Bij postkantoren behorei 
poststempels en in deze postrij tuigen werd dan ook voo 
het eerst tijdens de rit met eigen poststempels gewerk 
Al spoedig volgde de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaat 
schappij op het traject Amsterdam-Emmerik, waaraan 
februari 1856 de eerste stempels zijn verstrekt, doch o 
de oudste treinverbinding, de Hollandsche Spoorweg (Am 
sterdam-Rotterdam, voltooid in 1847) kwamen merkwaar 
digerwijze pas in juli 1859 voor het eerst poststempels in ge 
bruik. Gedurende de eerste tien jaren schijnt het echter moei 
lijk te zijn geweest om — vooral voor gefrankeerde brieve 
— het beste systeem van stempeling te vinden. Op de beid 
eerstgenoemde lijnen werd, vermoedelijk tot begin 185' 
gewerkt met halvecirkelstempels, waarin de plaatsnaar 
van het station, waar de brief in de trein was gepost; 
gefrankeerde brieven werden de zegels afgestempeld me 

hulpkantoren op de te verzenden brieven slechts hun kan-
toornaamstempel (op de achterzijde) afdrukken en moesten 
zij de verdere afstempeling (ook van de postzegels) over
laten aan de postkantoren, waar men over datumstempels 
beschikte. 

Het verschuldigde porto werd berekend naar de afstand 
tussen de postkantoren van afzending en bestemming (5 
cent tot 30 kilometer, 10 cent van 30-100 kilometer en 15 
cent boven 100 kilometer; per 1 september 1855 verlaagd 
tot 10 cent) en de bijkomende afstand van of naar een hulp-
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Deel van brief uit Rozendaal van 1856 met balvecirkelstempel Rozendaal 
klein FRANCO-stempel, beide gebruikt in de trein Antwerpen-Moerdijk. 
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Prent van hef eerste Delftsche Poort-Sfatlon te Rotterdam, dat van 1847 
tot 1877 bestond. 

een omlijst FRANCO-stempel, waarvan de letters echter 
aanmerkelijk kleiner waren dan in hetzelfde stempeltype, 
dat in 1860-1861 op de gewone postkantoren in gebruik 
kwam. 

Aangezien deze halvecirkelstempels toch blijkbaar ver
warring opleverden met de overeenkomstige postkantoor
stempels (met volledige cirkel) werden aan de Neder-
landsche Rhijnspoorweg in februari lß57 zestien 
verschillende naamstempels In rechthoekige omlijsting 
(haltestempels) gezonden, waarvan de namen correspon
deerden met de stations van de lijn Amsterdam-Zevenaar. 

Deze haltestempels werden in rode inkt afgedrukt op de 
brieven tezamen met een rood dagtekeningstempel N.R. 

I /7 [RÖTTÊFÜ^IJ 

Deel van brief uit Rotterdam van 1865, gestempeld in de trein Rotterdam-
Utrecht met FRANCO, bet baltestempel Rotterdam en het datumsiempel 
NJ?.Spoorweg. 

Spoorweg, terwijl de zegels van het eerdergenoemde 
FRANCO-stempel werden voorzien. Op de Expeditie-
Vloerdijklijn kreeg men deze haltestempels in maart 1857 
ïveneens, doch op gefrankeerde brieven uit 1859 blijkt men 
iet FRANCO-stempel maar te hebben laten vervallen, 
ivant op deze brieven zijn de zegels met het ronde datum-
stempel EXP:MOERDIJK (m zwart) afgestempeld. In de 
;weede helft van 1859 verwisselde men daarna de beide 
itempeltypen: de vier haltestempels werden voor de af
stempeling der zegels gebruikt en het ronde dagtekening-
!tempel werd ernaast op de brief geplaatst. 

Blijkbaar was men er zich toch wel van bewust, dat de 
itempeling van gefrankeerde brieven met drie verschillen-
Ie stempeltypen (FRANCO, een dagtekeningstempel en een 
laltestempel) in een rijdende trein wel wat teveel van het 
;oede was, want in augustus/september 1860 komen op de 
irie spoorlijnen ongeveer gelijktijdig de halfrondfranco-

rieffragment uit I 860 met halfrondfrancostempel Exp: Moerdijk en halte-
tempel Rozendaal. 

stempels met groteske letters in gebruik (welk type reeds 
sinds 1854 aan de postkantoren werd verstrekt). De af
schaffing van dit stempeltype als vernietigingsstempel in 
april 1861 bij de gewone postkantoren werd niet gelijktijdig 
doorgetrokken tot de spoorwegen, want op de Nederland-
sche Rhijnspoorwegmaatschappij verviel het pas in septem
ber 1861, bij de Expeditie Moerdijk in het voorjaar van 1863, 
terwijl het op de Hollandsche Spoorweg nog tot in 1864 in 
gebruik bleef. Daarna verviel men toch weer tot het drie-
stempelsysteem, aangezien men in elk geval vóór de in
voering van het uniforme briefport op 1 januari 1871 de 
aanduiding (met een haltestempel) van het postkantoor 
binnen welks rayon de brief in de trein was gepost, óf van 
een hulpkantoor, niet kon missen met het oog op de bereke
ning van het afstandport. Evenals bij de postkantoren ver
viel ook voor de treinstempels na 1 januari 1870 het gebruik 
van rode stempelinkt geheel; ze werd door zwarte inkt ver
vangen. 

1865-1908. Verdere uitbouw van het spoorwegnet. Stempels 
met trajectnamen 

Nadat in september 1863 de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen was opgericht en haar eerste grote 
lijn Arnhem-Hengelo op 1 november 1865 was voltooid, werd 
op 4 november 1865 een nieuw soort poststempel, het dub-

Dee( van brief vit Borne uil 1868 met lak'ie-treinstempel Arnh.-Oldenz. en 
FRANCO op de zegel. 

bele ringstempel met ,,takje" in gebruik genomen, welk 
type sinds mei 1865 ook reeds op enkele kleinere postkan
toren in gebruik was. Bovendien werd nu niet langer de 
maatschappij naam in de stempels vermeld, maar ging 
men over op het noemen van de trajecten in de stempels 
met als oudste stempel Arnh.(em)-01denz.(aal). Men was 
hierbij evenwel niet consequent, want in februari en sep
tember 1868 werden in dit model nog stempels met Inschrift 
Exp:Moerdijk verstrekt, wellicht omdat men aanvankelijk 
aarzelde om in Nederlandse poststempels de naam van 
een buitenlands eindstation (Antwerpen) op te nemen. 
Dit kwam voor het eerst in juli 1869 voor, toen een stempel 
Amsterd.(am)-Emm.(erik) werd verstrekt. Pas in april 
1870 werd het eerste stempel Moerd:-Antw: verstrekt en na 
de opening van de Moerdijkbrug in 1872 kon deze lijn wor
den doorgetrokken: op 1 januari 1872 van Zwaluwe tot 
Dordrecht, op 1 november 1872 van Dordrecht tot Malie-
gat (= Feyenoord) en pas op 1 mei 1877 van Mallegat tot 
Rotterdam, waarmede de aansluiting op de Hollandsche 
Spoorweg was voltooid. Niettemin werden reeds per 2 
januari 1873 poststempels Rotterd:-Antw: verstrekt. 

Ook in ander opzicht was men niet bijzonder consequent, 
want hoewel in september 1865 in de circulaires voor het 
eerst melding was gemaakt van „spoorwegpostkantoren" 
bij de oprichting van een zodanig kantoor voor de nieuwe 
lijn Arnhem-Oldenzaal, zijn in de stempelboeken der Pos
terijen (waarin alle nieuw-verstrekte stempels behoorden 
te worden afgedrukt) wel afzonderlijke pagina's voor vier 
spoorwegpostkantoren opgenomen, maar evengoed werden 
de stempels van talrijke kleinere trajecten afgedrukt op de 
pagina's van postkantoren, welke aan het begin van het 
betreffende traject lagen. 

Ook wat betreft voorschriften omtrent de stempeling 
en de daarop aansluitende verstrekking der stempels be-

(vervo/g op pagina 355) 

Augustus 1964 353 



De herdenkingszegels Spoorwegen in Nederland 

Cas Oorthuys heeft de ontwikkeling op spoorweggebied wel 
goed aangevoeld, toen hij de twee herdenkingspostzegels voor 
de spoorwegen ontwierp. Deze zegels kondigen in binnenland 
(15 cent) en buitenland (40 cent) aan, dat dit jaar 125 jaar 
spoorwegen in Nederland bestaan. En dat zij rijden, dag en 
nacht, veilig, vlug en voordelig, met de spreekwoordelijke 
regelmaat van de (elektrische) precisie-klok. 

Twee facetten heefit hij gekozen, die aan de bloei van ons 
nationale spoorbedrijf ten grondslag liggen. Facetten van 
modernisering die bij N.S. nimmer stilstaat en die haar een 
unieke plaats heeft bezorgd onder de Europese spoorweg
bedrijven. 

Veiligheid is slechts mogelijk, wanneer de beveiliging meer 
dan voldoende is. 

Snelheid is niet het steeds sneller rijden, maar het zo snel 
mogelijk verbinden van twee plaatsen. Wanneer een (trein 
vlugger optrekt en in kortere tijd tot stilstand kan worden 
gebracht zonder de maximumsnelheid die voor een baanva'k 
is vastgesteld te overschrijden wordt de reisduur bekort. 

De beveiliging 
De zegel van 15 cer^t toont een zogenaamd „dwergsein", dat 

het standaardsein is bij de stationsbeveiliging. Er waren (en 
er zijn nog) seinpalen, seinbruggen, bordespalen, kortom een 
grote hoeveelheid armseinen; hoofdseinen, voorseinen, 
rangeerseinen, te veel om op te noemen. Vrijwel al deze arm-
seinen worden vervangen door de dwergseinen (op de sta-
tionsemplacementen) en daglichtseinen (op de baanvakken). Ze 
tonen in één sein drie kleuren, groen (veilig), geel (volgend 
sein is onveilig, of, wanneer het knippert, langzaam binnen
rijden op bezet spoor) of rood (stoppen voor het sein). De 
dwergseinen staan — zoals gezegd — op de stationsemplace
menten. Ze passen tussen de sporen en zijn laag geplaatst. 
Een machinist ziet ze naast de sporen; wanneer ze op palen 
stonden zou de „meester" ze in de verte kunnen verwarren 
met een sein dat een ander spoor beveiligt. (Afbeelding). 

Het bovenste vensiter van een dwergsein toont altijd rood 
licht, het linkse onderste venster toont groen licht en het 
rechtse venster geel. Het sein kan staan, zoals op de zegel is 
afgebeeld of, wanneer de ruimte te klein is, een kwart slag 
gedraaid (zie de tekening rechts). Ook dan toont het bovenste 
venster rood licht. Het groene licht wijst altijd naar het spoor 
dat beveiligd wordt. 

De snelheid 
Met de indienststelling van het TT (Toekomst-Trein)-mate-

riaal dat op de zegel van 40 cent is afgebeeld, hebben N.S. 
een geheel nieuwe weg ingeslagen. 

Het sinds 1934 in dienst genomen elektrische stroomlijn-
materieel kan tot en met de treinstellen van het plan 1954 

Dwergsein 

l?0öj) GEEL GKOBU 

(de zogenaamde .hondenneuzen') automatisch gekoppeld wor
den. Dit heeft natuurlijk grote voordelen. Ieder treinstel kar 
zonder meer samen met een ander rijden. Maar er zijn ooh 
nadelen. De aanzetversnelling en de remweg worden bepaald 
door wat in 1934 als ultra-modern gold. En de techniek heefi 
vorderingen gemaakt die ook in de treinstellen tot uitinj 
komen. 

Daarom heeft het nieuwe materieel een brede gele band on 
de gehele trein. Deze betekent, dat het slechts met soortge
noten van eenzelfde — of latere — jaargangen gekoppeld kar 
worden. De automatische Scharfenberg-koppeling zit trou
wens hoger dan bij oudere stellen; nu op „TEE"-hoogte. D< 

Blekfrisch vierwagensfel fype TT 

itifii 
II n 3 
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TT-treinstellen trekken sneller op en remmen vlugger af. Er 
zijn talloze nieuwe vindingen toegepast. De deuren gaan pas 
open wanneer de trein stilstaat, de machinist ontgrendelt ze 
en men kan ze van binnen of buiten openen door op een knop 
te drukken. Wanneer de trein vertrekken moet, sluit de con
ducteur alle deuren door een handel over te halen, de ma
chinist krijgt in zijn cabine een gong-signaal en daarna een 
groen licht, dat aangeeft dat alle deuren dicht zijn. Dit is 
voor hem het vertreksignaal. Hij hoeft niet meer naar buiten 
te leunen. 

Ook uiterlijk wijkt het materiaal af van zijn voorgangers. 
Allereerst is de neus anders en ongeveer gelijk aan die van 
de diesel-elektrische treinstellen van het plan U. Het front 
toont de internationaal aangenomen lichten — drie witte 
lichten in driehoeksvorm. De (rode) sluitlichten zijn laag aan
gebracht, naast de onderste koplichten. Er is veel gebruik 
gemaakt van plastic. Er zijn dertig vierwagen-treinstellen en 
daarna dertig tweewagenstellen besteld. De eerste zijn met 
ingang van de zomerdiens/tregeling in dienst gesteld op het 
traject Amsterdam-Den Helder. 

H. 

Cabine e/e(cfrisc/i vierwagenstel iype TT 

FEITEN EN CIJFERS 
Vierwagenstellen Plan TT (materieel 1964) 
Nummering 
Samenstelling 
Plaatsruimte 

Zitplaatsen Ie klas 
Zitplaatsen 2e klas 
Staanplaatsen Ie klas 
Staanplaatsen 2e klas 
Zitplaatsen restauratie 

Aanzetversnelling 
Continuvermogen 
Aantal tractiemotoren 
Aantal motordraaistellen 
Aantal loopdraaistellen 
Radstand draaistellen 
Afstand draaikommen 
Wieldiameter (nieuw) 
Lengte (over stootvlakken 

van de koppelingen) 
Gewicht 
Fabrikage 

Mechanisch gedeelte 
Elektrisch gedeelte 

Gegevens verstrekt door de 

NS ELD4 502-531 
Bkl - BD - AB - Bk2 
42 

206 
20 

120 
22 

120 km/h binnen 100 sec. 
1400 kW biJ 1500 V (± 1900 pk) 
8 
4 (middenrijtuigen) 
4 (koprijtuigen) 
2,75 meter 

18,35 meter 
950 mm 
101,24 meter 
166 ton 
N.V. Werkspoor, 

hoofdaannemer. 
Smit Slikkerveer, 

hoofdaannemer. 
Nederlandse Spoorwegen. 

Vervolg 125 jaar Spoorwegen, 120 jaar Postvervoer per trein en 109 jaar Posttreinstempels (van bladzijde 353) 

Frodactes: Looi- Smelt- «s aiaiBsrartsea, zuKDiesae, . 

.^ 
" ^ ' - l i t . . , 

^Ul 

)ee/ van br ief uit Rofferdam uit 7869 met puntstempel 138 op de zegel, 
akie-lreinslempel £xp: Moerdi/lc en haltestempel ROTTERDAM (BRIEVEN. 
iUS). 

itond weinig uniformiteit of regelmaat. In samenhang met 
ie verstrekking der puntstempels op de gewone postkanto
en per 1 april 1869, werden ook vier nummers bestemd 
70or gebruik in de treinen en toegezonden aan de spoor-
vegpostkantoren voor de voornaamste trajecten: 

Dee/ van een hriet uit Amsterdam uit 1879 met haltestempel Amsterdam op de 
zegel (in plaats van het puntstempel 136) en Idein rondstempel Amsterd:-
Emm: 

Punt- Spoorweg- Traject 
tempel postkantoor 

Eerste 
verstrekkings

datum 
136 Nr. 1 Amsterdam-Emmerik 24.3.1869 
137 Nr. 4 Amhem-OldenzaaP) 24.3.1869 
138 Nr. 2 Expeditie Moerdijk 24.3.1869 

(later Rotterdam-Antwerpen) 
141 Nr. 3 Utrecht-Zwolle 24.2.1872 

Op vele andere lijnen bleven echter de oude FRANCO-
tempels (met omlijsting) in gebruik en werden zelfs nog 
ieuwe exemplaren in dit type verstrekt, laatstelijk nog in 
879, tezamen met een stempel Breda-Rozend: Deze 
'RANCO-stempels worden dan ook nog tot in de tachtiger 
aren op een aantal trajecten gebruikt, maar op andere lij-
en werden noch puntstempels noch FRANCO-stempels ge

bruikt. Ook in die gevallen gold blijkbaar het bezwaar, dat 
men elke brief in de itrein met drie stempels moest voor
zien. In de praktijk blijkt men als regel met een of hoog
stens twee stempels te hebben gewerkt: het ronde traject-
stempel kwam veelal op de zegels voor en het haltestem
pel ernaast, hoewel deze combinatie ook omgekeerd voor
komt. Afstempeling van de zegels met uitsluitend het ronde 
trajectstempel komt ook veel voor, omdat verscheidene 
hulpkantoren hun enige stempel, een eenregelig kantoor
stempel, op de brief afdrukten en men dan het gebruik van 
een afzonderlijk haltestempel overbodig achtte en achter
wege liet. 

(wordt vervolgd). 

1) Dit traject werd in het stempelboek vermeld als Arnhem-Bent-
heim. 
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Nederlandse Spoorwegzegels 

Van 1 januari 1914 af tot het begin van de spoorwegsta
king in september 1944, dus ruim dertig jaren lang, hebben 
eerst de Nederlandsche Staatsspoorwegen, daarna ook de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, en — na de 
samenvoeging van deze beide maatschappijen — de Neder
landsche Spoorwegen gebruik gemaakt van zegels voqr de 
verantwoording van de vracht van pakketten, voor zover 
deze vracht niet meer bedroeg dan ƒ 6,—. 

Staatsspoorwegen H.IJ.S^M, 

Deze zegels, in waarden van vijf cent tot en met drie gul
den, door de maatschappijen zelf „verantwoordingszegels" 
genoemd, maar hier verder te noemen „spoorwegzegels", 
werden „ambtshalve", dus niet door het publiek zelf, ge
plakt op de bij de pakketten behorende vrachtbrieven. Zij 
waren in gebruik bij de bagagebureaus van de spoorweg
stations en bij de „factorijen" van de spoorwegmaatschap
pijen, dat wil zeggen bij Van Gend & Loos. 

Het is eigenlijk heel merkwaardig, dat de Nederlandse 
spoorwegzegels, die zo nauw aan postzegels verwant zijn, 
niet veel meer worden verzameld dan thans het geval is. 
In Zwitserland, waar spoorwegzegels in gebruik zijn ge
weest die in velerlei opzicht met de Nederlandse kunnen 
worden vergeleken, verzamelt men die zegels wèl; de be
kende Speciaalcatalogus van Zumstein catalogiseert en 
prijst 88 verschillende nummers. Terecht, want zoals bij 
een postpakket de postzegels dienden en nog dienen voor 
de verantwoording van de vracht, deden de spoorwegzegels 
dit bij de spoorwegpakketten. Verschil is er in dit opzicht, 
dat postzegels voor iedereen te koop zijn en dat de spoor
wegzegels (ook in Zwitserland) hebben gediend in het in
terne verkeer van de spoorwegen. Zo zijn de spoorwegze
gels nimmer voor het publiek verkrijgbaar gesteld. Verzoe
ken van verzamelaars dienaangaande werden steeds afge
wezen en pas na het uitbreken van de spoorwegstaking in 
1944 zijn ongebruikte zegels in particuliere handen geko
men — waarschijnlijk één van de redenen, waarom de ze
gels na het einde van de oorlog in 1945 niet meer in gebruik 
zijn genomen, met uitzondering alleen van een zegel van 
15 cent in geheel nieuwe tekening, uitsluitend bestemd voor 
stationsbrieven, die ook thans nog in gebruik is, en een zegel 
van 50 cent, welke in dit jaar zeer kort in omloop is geweest 
(eveneens voor stationsbrieven); beide zegels zijn afgebeeld 
in het Maandblad van april 1964, bladzijde 166. 

In het Maandblad is over de spoorwegzegels als zodanig 
nooit iets geschreven. Wel zijn zij terloops ter sprake ge
komen bij de behandeling van de zogenaamde „stations
brieven", dat zijn stukken die door heit publiek aan de ba
gagebureaus van de stations worden afgegeven voor ver
voer met de eerstvolgende trein, en die, behalve van ge
wone postzegels, ook voorzien zijn van een spoorwegzegel. 

Het oudste artikel over deze stationsbrieven (ingevoerd 
op 1 april 1924) vindt men in het Maandblad, jaargang 1925, 
bladzijde 107 en nadien is over dit onderwerp nog herhaal-

I 
door mr. G. W. A. de Veer 

Staiionsbrief uit 7925. De spoorwegzege/ is, in rfrijd met de voorschriften, 
aan de voorzijde geplakt. 

delijk geschreven. Daarbij is echter hoofdzakelijk aandacht 
besteed aan de op dergelijke stukken voorkomende af
stempelingen, niet aan de spoorwegzegels zelf, waarvan er 
tot in 1944 niet minder dan twaalf verschillende op stations
brieven kunnen voorkomen; zes verschillende van 5 cent 
en zes verschillende van 10 cent. Hierbij moet worden aan
getekend, dat het gebruik van een zegel van 10 cent voor
schrift was; zegels van 5 cent zijn slechts bij uitzondering 
gebruikt (ook wel onder filatelistische beïnvloeding!). Na 
1944 kan men op stationsbrieven alleen nog de bekende zegel 
van 15 cent aantreffen; gedurende de zeer korte periode 
1 maart-12 april 1964 de zegel van 50 cent (zie boven). 

Alle van 1914 tot 1944 in gebruik genomen spoorwegze
gels hebben dezelfde dagtekening, die van zeer eenvoudige 
aard is. Naast een sierstuk in het midden bevindt zich 
zowel links als rechts een rokende locomotief in vooraanzicht; 
onderaan over de volle breedte van de zegel de naam van 
de maatschappij, als volgt geschreven: NEDERL. STAATS
SPOORWEGEN, HOLL. IJZEREN SPOORW. MIJ en NE
DERLANDSCHE SPOORWEGEN. Wat de kleuren betreft 
hebben de maatschappijen het zich niet moeilijk gemaakt: 
de zegels, gebruikt aan de stations van de Staatsspoorwegen, 
waren geel, die voor de factorijen (Van Gend & Loos) 
rood; de zegels van de H.IJ.S.M. respectievelijk paars en 
groen; ten slotte, de zegels van de Nederlandsche Spoor
wegen, precies zoals bij de Staatsspoorwegen, geel en rood. 
Op alle zegels is de waarde aangebracht in de vorm van 
een zwarte opdruk: grote cijfers, waaronder het woord 
„Cent" of waarnaast de afkorting „GLD" (bij twee van de 
oudste zegels van de Staatsspoorwegen voluit „GULDEN"). 

Staatsspoor I GULDEN Slaatsspoor 7 GtD 

In het algemeen zijn de spoorwegzegels nog vrij gemak
kelijk te vinden. Hoewel de vrachtbrieven die in hander 
van het publiek kwamen vrijwel zonder uitzondering ver
nietigd zijn, hebben veel verzamelaars toch nog de moeit« 
genomen de daarop voorkomende spoorwegzegels te bewa
ren. Men vindt ze in oude verzamelingen, in dozen en kist
jes, en ik heb er in de loop van meer dan twintig jaai 
vele duizenden in handen gehad. Helaas is er één categor« 
van zegels, welke geheel of bijna geheel onvindbaar zijn 
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Dat zijn de zegels van de factorijen (Van Gend & Loos) van 
1914 af tot (ongeveer) 1928, derhalve alle rode zegels van de 
Staatsspoorwegen, alle groene zegels van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Mij. en alle rode zegels van de Neder-
landsche Spoorwegen tot 1928. De oorzaak van deze onvind
baarheid is gelegen in de omstandigheid, dat de vrachtbrie
ven van Van Gend & Loos tot 1928 niet aan de ontvanger 
werden afgegeven, maar door de besteller mee terug ge
nomen om na controle te worden vernietigd. Dit is de reden 
waarom de zojuist genoemde groene en rode zegels zo 
uiterst zeldzaam zijn (sommige, waarvan volstrekt vast
staat dat zij hebben bestaan, zijn nog in het geheel niet te
ruggevonden!), terwijl zij toch in grote oplagen zijn gedrukt. 
Voor de ware verzamelaar mag dit intussen geen onover
komelijk bezwaar zijn; ik vind het zelf een attractie, dat 
niet alles voor het grijpen ligt en dat men soms jaren moet 
zoeken. Dat men nooit behoeft te wanhopen bleek mij vier 
jaar geleden toen ik op een veiling een onooglijk boekje aan
trof (de Inhoud beschreven als „fiscaalzegels"), waarin niet 
minder dan acH't spóbrwegzegels voorkwamen, die ik voor
dien nog nimmer had gezien. Voor enkele guldens kon ik 
dit ka velt je, waarvoor niemand verder enige belangstelling 
had, in de wacht slepen! 

Voor mij persoonlijk gaat er een bijzondere bekoring uit 
van het feit, dat er bij de spoorwegzegels nooit sprake is 
geweest van filatelistische beïnvloeding (enkele „gemaak
te" stationsbrieven daargelaten). Al deze zegels zijn uit
sluitend uitgegeven om te dienen voor verantwoording van 
vracht voor pakketten. Maakwerk bestaat niet; er is geen 
enkele dubieuze zegel of verdachte variëteit. Vervalsingen? 
Niemand die er ooit aan gedacht heeft! Wie zich wil ver
diepen in een verzamelgebied dat nog niet is afgegraasd, 
dat geheel van vreemde smetten vrij is en bovendien grote 
mogelijkheden biedt voor specialisatie (drukken, tandingen, 
nuances, afstempelingen, „plating") kan hier zijn hart op
halen! 

Vóór ik overga tot beschrijving van de afzonderlijke uit
giften, nog een enkele algemene opmerking. Zoals uit de af
beeldingen blijkt, hebben de zegels een langwerpig liggend 
formaat. Een gevolg van dit ongewone formaat is, dat ge
bruikte horizontale paren uiterst zelden voorkomen, terwijl 
verticale paren, althans van bepaalde waarden, algemeen 
zijn. Ik ken slechts één gebruikt blok (merkwaardigerwijze 
van vijf stuks!); gebruikte horizontale stroken zijn onbe
kend. Verticale stroken van drie stuks komen nog wel eens 
voor; de grootste mij bekende eenheid is een verticale 
strook van vijf. Ongebruikte zegels van de oudste uitgaven 
zijn zeldzaam en meestal ook niet meer dan exemplaren 
die bij vergissing niet afgestempeld zijn, dus zonder gom. 
De zegels die in 1944 nog in gebruik waren (daaronder be
vonden zich ook enkele oudere soorten) komen vaker onge-
aruikt voor; soms zelfs nog in hele vellen van 50 stuks. 

Drie verschillende drukkerijen zijn belast geweest met 
iet drukken van de spoorwegzegels en wel achtereenvol
gens: 

van 1913 tot 1923 Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem; 
in 1923 de firma Lindenbaum & Co, te Amsterdam; 
van 1924 tot 1934 wederom Enschedé, en 
van 1934 tot 1944 de Nederlandsche Speciaaldrukkerijen te 
Rotterdam. 

Deze laatste firma drukt ook thans nog de zegels voor de 
stationsbrieven (van 15 cent en de ingetrokken zegel van 
)0 cent). 

In de loop der jaren heb ik de beschikking gekregen over 
Ie gegevens van de firma Enschedé, welke (ik zou haast 
:eggen: hoe kan het anders?) zeer nauwkeurig en volledig 
;ijn. De gegevens van de firma Lindenbaum, welke alleen 
;en gedeelte van het jaar 1923 beslaan, zijn verloren gegaan. 
5e gegevens die ik van de Nederlandse Speciaaldrukkerijen 
leb gekregen zijn weliswaar over de eerste jaren niet ge-
leel volledig, maar van 1937 tot 1944 wel en in ieder geval 
;ijn zij zeer goed bruikbaar. 

Rest mij nog te vertellen, dat alle van 1914 tot 1944 gebruik-
e spoorwegzegels uitgegeven zijn in vellen van 50 stuks, 
ien horizontale rijen van vijf stuks. Het staat vast, dat de 
Jederlandse Speciaaldrukkerijen twee drukplaten van 50 
tuks naast elkaar afdrukten, gescheiden door een tussen-
uimte. Aangenomen kan worden, dat ook Enschedé en 
..indenbaum met meer dan één blok van 50 werkteri. De vel-
sn van 50 stuks hadden vier randen, waarvan alleen de 
lovenste bedrukt was met een totaaltelling van de waarde 
er verticale rijen. Er stond dus bij voorbeeld boven de 
ijf zegels van de bovenste rij van de een-gulden-waarde 

achtereenvolgens: ƒ 10,—, ƒ 20,—, ƒ 30,—, / 40,— en ƒ 50,—. 
Hiermede ben ik aan het eind van mijn inleiding gekomen 

en ga thans over tot het beschrijven van de afzonderlijke 
uitgaven. 

Nederlandsche Staatsspoorwegen 
De firma Enschedé is reeds op 15 mei 1913 begonnen met 
het afleveren van de eerste hoeveelheden zegels (gele voor 
de stations en rode voor Van Gend & Loos) aan de Neder
landsche Staatsspoorwegen. Hoewel ik twee gele zegels van 
20 cent bezit, afgestempeld 23 en 27 juni 1913, ben ik toch 
geneigd aan te nemen, dat de zegels pas op 1 januari 1914 
in gebruik zijn genomen, daar ik vele exemplaren bezit 
welke in die maand zijn afgestempeld (2 januari als eerste 
datum) en geen enkele, liggende tussen juni 1913 en januari 
1914. Ik houd de beide genoemde afstempelingen uit juni 
1913 vooralsnog voor dateringsfouten, maar de mogelijkheid 
bestaat dat ik deze theorie te eniger tijd zal moeten her
zien. 

Op 1 januari 1914 dus werden in gebruik genomen de waar
den 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 cent, enkele maan
den later gevolgd door de ƒ 1,— en ƒ 2,—, het woord GUL
DEN voluit geschreven. In de jaren 1916 tot 1920 ver
schenen nog de volgende aanvullingswaarden: 65 cent 
(1919), IV2 GLD (1916), 2V2 GLD (1918) en 3 GLD (1920). 
Bij deze guldenswaarden is het woord gulden afgekort tot 
GLD, met welke afkorting ook de ƒ 1,— en ƒ 2,— versche
nen, respectievelijk in 1916 en 1919. Al deze zegels zijn ver
schenen zowel in geel als in rood, met uitzondering van de 
65 cent, die alleen in geel is uitgegeven. Hierbij moet ik 
echter de opmerking maken, dat om de hierboven uiteen
gezette reden de rode zegels vrijwel onvindbaar zijn, zodat 
ik daarvan slechts ken de waarden 5, 20, 35 en 45 cent, 
1 GULDEN, 2 GULDEN en 3 GLD. De andere waarden zijn 
echter zonder enige twijfel ook gebruikt en de kans be
staat dat zij nog zullen worden gevonden. 

De vellen (van 50 stuks, zie boven) werden met verschil
lende lijntandingmachines geperforeerd. Gevonden zijn de 
volgende tandingen: 11 x IIV2, 11 x 12, IIV2 x 11, IIV2 x IIV2, 
113^ X 12 en 12 x iV/i- Het zou te ver voeren hier op te geven 
welke tandingen bij de verschillende waarden tot dusver 
gevonden zijn; bovendien zijn de gegevens met betrekking 
tot de rode zegels zeer onvolledig. Niet gevonden is tot he
den tanding 12 x 12, die wel bij de gelijktijdige zegels van 
de H.IJ.S.M. voorkomt. 

Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatscbappq 
Enschedé leverde de eerste zegels voor deze maatschappij 

af op 15 december 1916. Aangenomen mag worden dat ze op 
1 januari 1917 in gebruik kwamen. Mijn oudste afstempe
ling is van 3 januari. Met inbegrip van twee aanvullings
waarden die later verschenen, zijn de volgende waarden in 
paarse kleur uitgegeven: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
65 cent (1919), ƒ1,— f VA, f2—, ƒ 2!^ en ƒ3,— (1920). 
De guldenwaarden komen niet voor met GULDEN voluit, 
uitsluitend met de afkorting GLD. 

In groene kleur (voor Van Gend & Loos) werden dezelfde 
waarden in omloop gebracht als in paars, echter met uit
zondering van de 65 cent en ƒ 3,—. Alle groene zegels zijn 
zeer zeldzaam; de ƒ 2,— en ƒ 2V2 heb ik nooit gezien. 

Lijntanding als bij de zegels van de Staatsspoorwegen, 
met dien verstande, dat ook lijntanding 12 x 12 voorkomt. 
Als variëteit is mij een exemplaar van de 25 cent paars met 
ongetande rechterzijkant bekend. 

In 1920 zijn Staatsspoor en H.IJ.S.M. samengevoegd. De 
zegels van beide maatschappijen zijn geleidelijk vervan
gen door zegels van de Nederlandsche Spoorwegen. „Ge
leidelijk" wil zeggen, dat de oude zegels werden opgebruikt 
en men kan ze dan ook vinden met afstempelingen uit veel 
latere tijd. Zo bezit ik paarse zegels van de H.IJ.S.M. met 
afstempelingen uit 1927, ja zelfs uit 1930 (5 cent en ƒ 3,—). 
Men kan ook zegels vinden, zowel van de H.IJ.S.M. als 
van Staatsspoor, die te zamen met zegels van de Nederland
sche Spoorwegen op dezelfde vrachtbrief zijn gebruikt. Daar 
op 1 april 1924 de „stationsbrieven" werden ingevoerd, kan 
men daarop zowel de 5 en de 10 cent van Staatsspoor als 
die van de H.IJ.S.M. nog aantreffen. Ik bezit ze alle op echt 
gelopen brieven, maar moet er wel bij zeggen dat deze 
stukken door filatelistische beïnvloeding zijn ontstaan. In 
normale gevallen werd voor dergelijke brieven een zegel 
van 10 cent van de Nederlandsche Spoorwegen gebruikt. 

(Wordt vervolgd) 
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Deze „laatste der klassie
ken" vertoont verschillende 
overgangskenmerken, zoals 
de heer J. F. Cley reeds te
recht opmerkte 111), doch 
hij was enigermate onge
lukkig in zijn woordkeus. 
De tussenpositie wordt niet 
gekenmerkt door de druk
techniek — de gebezigde 
plaatdruk doet deze emissie 
juist nog tot de klassieken 
behoren — doch door de 
wijze van aanmaak der pla
ten. 

Reeds veel vroeger 112), 
in 1861 is dit kosten- en ca
paciteitsprobleem aan de 
orde gekomen na een reis 

van de Muntmeester naar Parijs. In zijn rapport beveelt hij 
aan over te gaan op boekdruk, die een belangrijk grotere pro-
duktie bij lagere kosten mogelijk maakt. Men wilde er ech
ter niet aan, nog niet! Slechts geleidelijk is de minister 

Geen boekdruk 
Ceres van Barrel 

Uit een teruggevonden overzicht blijkt, dat er in die dagen 
1945 vellen van onverstaaide platen gedrukt zijn, respec
tievelijk 126 (5), 1427 (10), 370 (15), 10 (20), 11 (25) en één 
vel van de 50 cent. Jammer genoeg wordt niet opgegeven 
hoeveel vellen hiervan werden afgekeurd, maar een 50 cent
zegel van dat ene vel zult u vergeefs zoeken, want dit vel 
heeft, samen met één vel van elk der overige waarden, on-
gegomd te kijk gehangen op de Parijse Wereldtentoonstel
ling van 1867 en ze zijn na terugkomst vernietigd. 

Blijkens de Resolutie van de Minister van Financiën van 
18 december 1866 nr. P 54 is er een contract gesloten met 
de firma J. M. van Kempen te Voorschoten tot het aanma
ken van drukplaten voor de emissie 1867*) nadat reeds een 
eerste plaat was geleverd, daar hiervan op 16 november 
drie proefvellen waren ingezonden. 116). 

Deze en de overige platen in type I zijn opgebouwd via 
een moederblok van 50 zegels, zoals blijkt uit de in het Post-
museum aanwezige proefvellen. Deze serie platen bestond 
uit 24 stuks, drie voor elk der vier hogere waarden en zes 
voor de 5 en 10 cent elk. 

Hoewel ze kennelijk niet voldeden, zijn ze waarschijnlijk 
wegens tijdgebrek toch goedgekeurd en in gebruik genomen. 

Reeds op 6 augustus 1867 wordt de eerste plaat van 5 

De Haarlemse postwaardenproduktie in 
De derde emissie 1 oktober 1867 

overstag gegaan. Eerst kwamen dè drukwerkzegels en de 
zegels voor Nederlands-Indië alsmede de portzegels, voor
dat men er toe overging ook de Nederlandse zegels voor 
de brieven in boekdruk uit te voeren. Pas nadat het veel 
groter zegelgebruik als gevolg van de nieuwe Postwet van 
1870 er wel toe dwong! 

De platen 
Het is vooral de tegenstelling tot de voordien gebezigde 

transfermethode voor de aanmaak van stalen platen, die de. 
ook voor boekdrukplaten gebruikte galvanoplastiek opmer
kelijk doet zijn. In 1891 en 1898 heeft men voor de toen voor 
Luxemburg en Nederland aangemaakte diepdrukemissies 
eveneens van de galvanische methode gebruik gemaakt en 
later zien we dit veel meer! Deze wijze van aanmaak was 
wel goedkoper, doch de zo verkregen koperen platen zijn 
veel zachter waardoor eerder slijtage optreedt. Zo werden 
gemiddeld 35.000 vellen gedrukt per 5 cent-plaat van de 
emissie 1852 doch slechts de helft per 10 cent-plaat! Voor 
de 10 cent-plaat 1864 was dit meer dan 60.000 door de die
pere gravure. De platen van 5 en 10 cent type II van de 
emissie 1867 leverden gemiddeld respectievelijk ongeveer 
12.500 en 14.000 afdrukken. 

Gewone koperen platen zouden echter niet tot een derge
lijke prestatie in staat zijn; daarvoor zijn ze te zacht. Om 
dit te bereiken zijn ze „aan het proces van verstaling onder
worpen". Ook hierbij ging men niet over één nacht ijs. 
Ingevolge de Resolutie van de Minister van Financiën 113) 
werd een proef genomen met één plaat van de 20 cent en 
één plaat van de 50 cent, echter spoedig uitgebreid tot alle 
voorradige platen. De verstaling werd uitgevoerd door de fir
ma Enschedé. Alleen van 3 tot 12 juni 1867 is er van niet 
verstaalde platen gedrukt. 

cent van de nieuwe serie in type II door de Hoofddirecteur 
der Posterijen naar Haarlem gezonden ter „voorlopige 
keuring". In september volgt een tweede exemplaar en in 
februari 1868 komen de overige in type II, weer in totaal 
24 stuks met dezelfde verdeling over de verschillende waar
den. Naderhand volgen in de loop der jaren nog 24 platen, 
doch uitsluitend van de vijf cent. Door het werk van War
ren en Benders 75) weten we, dat de vijf cent platen in type 
II zijn opgebouwd uit twee blokken van 100, die onderling nog 
verschillen vertonen en dat de tien cent type II daarente
gen is gemaakt van acht moederblokken van 25! Van de 
vier hogere waarden is echter niets met zekerheid be
kend. Men veronderstelde dat ze evenals de 10 cent uit 
moederblokken van 25 zouden zijn opgebouwd. Een onlangs 
voor de dag gekomen horizontale strip van 7 zegels der 
25 cent type II geeft vooralsnog geen bevestiging hiervan, 
daar er op de eerste en zesde, respectievelijk tweede en 
zevende zegel van de strip geen punten van overeenkomst 
gevonden zijn. Deze strip zal echter eerst nog aan een nauw
keuriger onderzoek moeten worden onderworpen om iets 
definitiefs te kunnen zeggen (afbeelding). 

Het zal wel zeer moeilijk blijken nog iets meer te weten 
te komen over deze waarden door het gebrek aan velde-
len en lange strips. De kans om voldoende materiaal bijeen 
te brengen voor een reconstructie moet vrijwel uitgesloten 
geacht worden. Ook statistisch onderzoek van bepaalde 
afwijkingen zal wel onmogelijk blijken. Misschien kan het vrij 
nieuwe hulpmiddel van de perforatielichtdrukken ons via 
de bepaling van de verticale rij nog iets verder helpen. 

Ten slotte is er nog het merkwaardige aantal van drie 
platen voor de vier hogere waarden in BEIDE typen. Hangt 
dit misschien samen met de levering van het papier in 
„dubbelvellen" zoals dat later in ieder geval geschiedde en 
*) Zie Maandblad febr. '63 pag. 42. 

De strip in type II fN.P.V. juli 1964). Lef op hef verloop van de verticale perforatiesl 
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waarschijnlijk ook al gold voor het plaatdrukpapier van 
deze emissie? Wilde men de mogelijkheid hebben in „dub-
belvellen" te drukken, dus met twee platen naast elkaar op 
de pers? De derde plaat zou dan als reserve gezien kimnen 
worden. 

De oplagen 
Hoewel Gatsonides 114) reeds gedetailleerde oplaagcijfers 

verstrekte zijn deze om onbegrijpelijke redenen nooit in 
de Speciale Catalogus opgenomen. Slechts voor de 5 cent 
geeft hij in 1871 een half miljoen te weinig op, doch de wel 
opgenomen Parijse tentoonstellingsvellen afgeleverd op 
4 juni 1867 moeten mijns inzien vervallen, zodat zijn cijfers 
met 200 stuks verlaagd moeten worden. Ze zijn dan: 

totaal waarvan totaal waarvan 
in 1867 in 1867 

5 cent: 64.292.200 (2.773.000) 20 cent: 2.510.600 (1.000.000) 
10 cent: 21.915.200 (2.878.000) 25 cent: 1.385.400 (1.000.000) 
15 cent: 2.940.000 ( 555.000) 50 cent: 1.250.450 ( 750.000) 

Daar de platen in type II op 28 februari 1868 geleverd 
zijn en de eerste aflevering in dat jaar pas in juli geschiedt 
zouden we de oplagen in type I ten minste moeten stellen 

^gentiende eeuw ® 
door J. Dekker 

op de in 1867 afgeleverde hoeveelheden. Er zijn echter en
kele complicerende feiten: 
1. De eerste platen van de 5 cent in type II werden reeds in 

augustus en september 1867 afgeleverd en daarvan moest 
meteen worden gedrukt. De oudste datum van de 5 cent 
30.12.1867 is gevonden van type II! 76). 

2. De 5, 10 en 15 cent in type I zijn bekend met perforaties 
van later datum; de eerstgenoemde zelfs met de lijn-
tanding, die op zijn vroegst van eind 1870 dateert! 
Sommige platen in type I zijn dus lang doorgebruikt en 

niet alle „afgedankt toen men de nieuwe had", zoals in de 
typenbeschrijving van het Postmuseum wordt gesuggereerd. 
115). In de juist aangehaalde Engelse publikatie 76) wordt dit 
vertaald door „scrapped", hetgeen vernietigd betekent. Dat 
dit onjuist is wordt bewezen door het proces-verbaal van 
vernietiging van 16 juli 1872 toen 60 platen door hamering 
onbruikbaar gemaakt werden na voorafgaande gloeiing. Gat
sonides 114) vermeldt nog, dat van elk der zes waarden twee 
platen aan het Hoofdbestuur werden opgezonden. Over hun 
Lot is niets bekend. 

Proeven 
In de processen-verbaal van keuring en overname worden 

reeds van het begin der Enschedé-periode af, proeven ver
meld, die soms aan de Hoofd-Directeur of de Minister van 
Financiën (MvF) worden gezonden. Uit de omschrijvingen, 
iie meestal slechts zeer summier zijn, moeten we opma
ten, dat het hier gaat om volledige vellen van platen in 
•eeds goedgekeurde typen. De meeste worden dadelijk ver-
lietigd en zijn te beschouwen als proeven ter keuring van 
lieuw geleverde platen. 

In één der archiefportefeuilles vond ik een opgave der 
n 1867 afgeleverde proeven met enige aanduidingen, ter-
vijl Korteweg in het Verslag van de Controleur 116) vond, 
lat de drie vellen proeven, die op 16 november 1866 naar 
Den Haag gezonden werden, de eerste proeven waren van 
Ie oudste 5 cent plaat der emissie 1867. 

De lijst der in de processen-verbaal vermelde afgelever-
le proeven van de emissie 1867 is nu als volgt: 

.6.11.1866 3 vellen der 5 cent aan de HdrP. 
5. 3.1867 101 vellen aan de MvF bij keuringsrapport van 

de overige 23 platen in type I. 
15 vellen aan de HdrP; kleurproeven. 

;8. 3.1867 8 vellen aan de HdrP. 7 zwart, 1 violet. 

23. 4.1867 18 vellen aan de MvF bij tweede proces-verbaal 
van keuring der platen. 

23. 5.1867 23 vellen aan de MvF bij het rapport van de 
keuring. 
Waarschijnlijk nu in het Postmuseum 

4. 6.1867 6 vellen aan de HdrP van elk der waarden één. 
De vellen voor de Parijse tentoonstelling, onge-
gomd doch wel geperforeerd. 

7. 6.1867 4 vellen aan de MvF afgedrukt van verstaalde 
platen, twee zwart, één geel en één goud. 

2. 7.1867 vernietigd in totaal 241 vellen proeven," waarvan 
155 vel terugontvangen, die successievelijk als 
proeven aan het Departement van Financiën waren 
ingezonden; 86 vel proeven zijn dus bij deze gele
genheid dadelijk vernietigd. 
Merkwaardig is echter, dat de HdrP in zijn brief 
van 26.6.1867 aan de CP 157 vel proeven ter ver
nietiging adviseert. 117),. 

22. 7.1867 100 vellen aan de fa. Enschedé ter beproeving 
van de nieuwe perforeermachine: 75 van 10 en 
25 van 20 cent. Naar Brussel gezonden en in janua
ri 1868 terugontvangen. 

9. 8.1867 3 vel aan de HdrP zwarte proeven 5 et. type II! 
10.10.1867 2 vel aan Van Kempen idem 4.12.1867 terugont

vangen. 
19.12.1867 20 vel aan Van Kempen zwarte proeven; 2.1.1868 

terug. 
11. 1.1868 20 vel aan de MvF, waarschijnlijk dezelfde. 

Hierna worden geen proeven meer genoemd die naar Den 
Haag gezonden worden, doch slechts „zwarte proeven", 
waarschijnlijk voortgekomen uit het keuren van nieuw ge
leverde platen. Zij worden alle meteen vernietigd. 

Op 28 februari 1868 worden de bestelde platen in type II 
geleverd ter vervanging van de eerste serie, die van te 
slechte hoedanigheid bleken te zijn. Reeds eerder waren op 
6 augustus en 28 september platen van de 5 cent geleverd 
119). 

Pas op 31.10.1868 worden 208 vel zwarte proeven vernie
tigd! Daarna volgen: 
27. 3.69 8 vel zwarte proeven 
25. 6.70 19 vel proeven 
30.12.70 12 vel proeven 
30. 6.71 36 vel proeven 
29.12.71 12 vel proeven 

Deze 87 vel hebben waarschijnlijk betrekking op de na
derhand nog geleverde 24 platen van de 5 cent, doch dit 
zou in de archieven of de verslagen van de Controleur, die 
ik tot mijn spijt niet ben tegengekomen, moeten worden 
nagezocht. De beste kansen hiertoe liggen mijns inziens in 
Schaarsbergen in het Kabinetarchief van de minister van 
Financiën, dat echter ook al danig blijkt te zijn uitgedund. 
118) 

Ook wil ik me niet wagen aan speculaties welke proeven 
zich moeten hebben bevonden onder de in juli 1867 ver
nietigde 155 vel. Hiertoe zouden we allereerst een volledig 
overzicht moeten hebben van de proefvellen die zich nu nog 
in het Postmuseum bevinden en in gedeelten in particuliere 
collecties zijn terechtgekomen. 

Over bovenstaande proeven heb ik nog de volgende cor
respondentie aangetroffen: 
AC 109 Res. MvF. 27 5 67 P 189 betreffende de keuring van de 
23 platen geleverd door de firma J. M. van Kempen. 

Deze worden goedgekeurd en moeten onmiddellijk in ge
bruik gesteld worden. De levering per 1 juli 1867 dient ge
deeltelijk in zegels van het nieuwe type te geschieden. 

Eén plaat van 20 en één plaat van 50 cent te verstalen. 
AC 110 HdrP aan CP nr. 330 's-Gravenhage 1 Junij 1867. 

Ik verzoek UWEdg. om van de verschillende soorten der 
nieuwe postzegels namelijk van 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cent 
één vel in de voor elke soort bepaalde kleuren te doen 
drukken en op de gewone wijze doorboord, de gemelde 
zes stuks met eenigen spoed aan mij te doen toekomen. 
Zij moeten dienen om naar de Parij sehe Tentoonstelling 
te worden gezonden. 
Het gommen der vellen kan worden nagelaten. 

De Hoofd-Directeur der Posterijen 
w. g. J. P. Hofstede. 

AC 118 HdrP aan CP 6.8.1867. Eén plaat van Van Kempen 
ter voorlopige keuring — „doch met vermijding van den om
slag aan eene officieele keuring verbonden". De plaat kan 
voorlopig onder uwe berusting blijven. (Eerste plaat type 
II). 

Augustus 1964 359 



AC 121 HdrP aan CP. Ook af te leveren 5 cent van de laat
stelijk goedgekeurde plaat. 
AC 122 Van Kempen aan CP over laatst geleverde plaat 
waarbij twee vel zwarte en een vel gekleurde proeven re
tour. 
AC 129 HdrP aan CP 26.10.1867 10 vel van de 5 en 10 vel van 
de 10 cent retour. 
A C 132 HdrP aan CP 23.1.1868 9 vel postzegels voor ver
nietiging retour: 6 vel, van elk der waarden één behorend 
bij de Resolutie van 21.5.1867 nr. 82 (w.s. Parijse tentoon
stelling) alsmede één vel van de 50 cent bij de Resolutie 
van 11.6.1867 nr. 130. Waarschijnlijk de beslissing alle platen 
te laten verstalen. 
AC 134 Res. MvF. 7.2.1868 P 87. Jaarverslag over 1867 van 
de Controleur geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
AC 142 Nota MvF aan CP 1.7.1868 P 127 over 849 onvoldoend 
gegomde vellen uit de aflevering september/oktober 1867. 
Ter verwisseling toegezonden: 345 vel van 5, 352 van 10, 
65 van 15, 30 van 20, 10 van 25 en 47 van 50 cent. 
AC 143 CM aan CP 21.7.1868 Ontvangstbevestiging van de 
verwisselde vellen met de opmerking dat de kleur van 
de rode zegels sterk afgeeft. 
Eind 1868 houdt deze eerste bundel correspondentie op. 

Perforatie 
Reeds bij deze eerste „Enschedé"-emissie zitten we volop 

in de perforatieproblemen. 
Van der Wiel 75) is de eerste die hiervan een bruikbaar 

overzicht geeft, dat wordt aangevuld door Gerrish 76). 
Voor de data van de verschillende waarden wil ik naar 

deze overzichten verwijzen. Hier beperk ik mij tot de vroeg
ste data per perforatie. 

Kam 12V2 : 12A op de Munt-machine is de oudste, daar 
deze reeds voor de emissie 1864 bij de Munt in gebruik was. 
Zij wordt vervangen door de „proefkam" 10V2:10%, met als 
vroegste datum 4.4.1869 bij de 5 cent. Hier doet zich de moei
lijkheid voor dat deze perforatie ook bekend is bij de 15 en 
20 cent, die voor het laatst worden afgeleverd op 31.10.1868 
en daarna pas weer op 30.12.1870. Hierom moeten we wel 
aannemen, dat de kam 12Vi : 12A reeds vóór 31.10.1868 voor 
verder gebruik ongeschikt was. 

Eind december 1867 werd de nieuwe grote „dubbele" ma
chine met de kam 13V2:13V2 afgeleverd en de oudste gebruiks-
datum tot nu toe gevonden is 5.8.1868, die mogelijk uit de 
aflevering van 4.7.1868 afkomstig is. 

Na de regelmatige vorm met grote gaten vinden we van 
16.1.1870 af dezelfde kam met kleinere gaten, waarbij deze 
ook onregelmatiger geworden zijn. De verklaring moet zijn 
dat de platen werden opgeklopt en de pennen afgeslepen. 

In de laatste periode zien we dan lijnperforatie optreden 
waarbij beide vormen L 14 x 14 en L 13% x 14 naast elkaar 
optreden. De vroegst bekende data zijn respectievelijk 
10.3.1871 en 21.2.1871. 

De L 13%, die uitsluitend horizontaal gebruikt voorkomt 
is, zoals Warren reeds bewees, de basisrij van de kam 13% 
van de emissie 1869 die in juli 1869 voor het eerst gebruikt 
moet zijn mijns inziens op de Munt-machine. 

Bezien we nu de lijst van de bekende perforaties per 
waarde in beide typen, dan is het duidelijk, dat alle per
foraties in type I buiten de kam 12V2:12A berusten op het 
langer doorgebruiken van enkele platen in type I. Bij type 
II vallen de opgegeven perforaties binnen de bovenaange-
geven perioden behalve voor de waarden 25 en 50 cent, 
waarvan na 4 juli 1868 geen oplage meer werd gedrukt! 

Wel werden op 29 maart 1872 nog 52 vel van de 25 cent en 
2% vel van de 50 cent afgeleverd, terwijl van de laatste % vel 
werd afgekeurd. Deze 52 plus 3 vel vormden dus de nog aan
wezige buffervoorraad, waarvan kennelijk één of meer vel
len van de 25 cent en één vel van de 50 cent nog ongeper
foreerd waren en toen voorzien werden van de perforatie 
L 14x14. Hiermede is er dan geen verklaring voor de 25 cent 
kam 13Vi, die toch bekend is op brief verzonden uit Rotter
dam gedateerd 16.7.1872, hetgeen er op wijst, dat deze ze
gels zich eveneens bevonden tussen de 52 vel van maart 
1872, daar ook de 25 cent L14xl4 bekend is uit Rotterdam 
van 26.6.1872. 

Tot slot een enkel woord over de 50 cent L14xl4, die slechts 
bekend is in acht exemplaren alle met puntstempel 85 van 
Oosterhout. Hiervan bevinden zich er twee in het Postmu-

seum en twee in Engeland. Hierdoor kwam de heer Van 
Dieten tot een aantal van vier exemplaren „in de handel". 

Aangezien Oosterhout een betrekkelijk klein kantoor was 
en deze zeldzame zegel uitsluitend bekend is met het num
mer 85 is het waarschijnlijk, dat slechts het afgeleverde 
kwart vel van 50 stuks de perforatie L 14 had. Deze zegel 
staat algemeen bekend als de zeldzaamste van Nederland, 
Maar het is heel goed mogelijk, dat de 25 cent kam ISVa 
in werkelijkheid nog zeldzamer is daar er, naast het exem
plaar op brief in de Gray-collectie, voor zo ver bekend na de 
oorlog slechts éénmaal een losse zegel is geveild. 

(Wordt vervolgd). 

Noten: 
111) NMP 1961 p . 233. 
112) Waller ; De eers te postzegels v a n Nede r l and p . 59. 
113) AC. 109: Res. MvF. 27 5 67 P 189. 
114) NMP 1926 p . 30. 
115) Hoe Onts tonden de T y p e n I en I I In d e Postzegels de r ui tgif te 

1867 Neder land . P o s t m u s e u m 1947. 
116) Ned. Ver, v. Pzverz . J a a r b o e k 1954 p . 44. 
117) AC. 113 Ie bunde l . 1867/68. 
118) Bijv. Res. MvF. 26 1 1867 P 107; Vers lag Cont ro leur over v ie rde 

kw ar t aa l 1866. 
119) Kor t eweg : P r o e v e n b o e k pag . 23 noot 32). 
he rha l ing : 
75) Jub .bk . NMP 1932 p . 83. 
76) London Phi la te l i s t (LP) 1959 p . 5 en 91. 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
OOK DIE VAN VERTALING COPYRIGHT 1964 BY j . DEKKER 

Inflatie I 
Verbetering: 

De verwijzingen naar de afbeeldingen in het eerste deel 
van dit artikel op bladzijde 321 van het julinummer staan 
onder België door elkaar. Afbeelding 13 staat op zijn plaats 
in de tekst, maar 14 hoort achter nummer 106 (1,50), 15 achter 
nummer 243 (1,75) en afbeelding 16 achter nummer 723 in 
de tweede regel onder de afbeeldingen in plaats van in de 
derde regel boven de afbeeldingen. 

Voor uw boekenplank 
CATALOGUS „BERCK-65" - „FRANCE SPECIALISE". 
Gespecialiseerde catalogus van de zegels van Frankryk en 
de Franse gebieden van 1849 tot op heden. Uitgave: Ed. 
Berck-Parijs 6, Place de la Madeleine. Formaat ISVs x 
IIV2 cm, 300 bladzijden. Pr^s Fr. 5.-. 

Berck, die onder de Franse postzegelhandelaren be
schouwd wordt als het etablissement dat in de Guide 
Michelin zeker vier sterren zou krijgen, geeft elk jaar een 
catalogus uit, die meer en meer populariteit gaat krijgen. 
Niet zozeer als prijscourant — men is er zich van bewust dat 
„Berck-prijzen" aan de hoge kant zijn — maar vooral om
dat deze catalogus bij bepaalde emissies, vooral die van 
vóór 1900, een vrij goede variëteiten-specificatie geeft, die 
door speciaalverzamelaars bijzonder wordt gewaardeerd. 
De indeling van deze catalogus is origineel; men onder
scheidt de zegels in rubrieken: klassiek (tot 1900), allego
rische typen, wapentypen, herdenkingszegels, monumenten 
en landschappen, beroemde personen en luchtpost. Verdei 
geeft deze catalogus een uitgebreide opgave van luxe-
proeven, eerstedagenveloppen en de voornaamste Europa
uitgiften. Onder de rubriek diversen onder meer een sum
miere opstelling van de bevrijdingsopdrukken. 

De catalogus, op geglansd houtvrij papier gedrukt, is voor
al door het handige kleine formaat heel geschikt om in ds 
zak te worden gedragen. Op de fleurige stevige omslaj 
de afbeelding van de Philatec-zegel ter herdenking aan deze 
expositie waarop deze 23e editie van BERCK verschenen 
is. 

Een aardig snufje is nog dat de rubrieken gemakkelijk op
geslagen 'kunnen worden door een alfabetisch klappersys
teem. D. DE VRIES 
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DE BIJBEL 
OP POSTZEGELS I 

ioor C. G. van Veenendaal 

Nil 1814 
B 150 JAAR 
G 1964 
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^NEDERLAND 

Firmastempel in rood van hef iubilerende Neder

landsche Bijbel Genootschap. 

29 juni 1814. Het Nederlandsch Böbelgre
lootschap opgericht te Amsterdam, in 
Ie Engelse Iterlc op het Begtjnhof. 

De Nederlandse PTT zal op 25 augus
;us 1964 het 150jarig bestaan herden
ken van het Nederlandsch Bijbelgenoot
schap met de uitgifte van een bijzonde
•e frankeerzegel. Het Nederlansch Bij
Delgenootschap, dat in Nederland, In

,,̂  

1 

^«fl.1 

/'ir 
. . . « • ...•...^■■1(. 

^ ĵf KH^, 

7 A >^^ 

ijzonder stempel ter gelegenheid van de bi'ibel

ag in de Houtrusthailen te 'sGravenhage, ge

ruilct op speciale envelop met de Bonifatius

>gel die op die dag uitkwam: 16 juni 1954. 

onesië en WestIndië werkt, omvat 
in 150.000 leden en begunstigers, ver
eeld over ongeveer 700 plaatselijke 
Edelingen. Verspreidde het aanvanke
jk gratis bijbels onder behoeftigen, 
nds 1832 was het voor een ieder mo
elijk tegen lage prijs een bijbel te ko
en. De verspreiding is georganiseerd 
ia afdelingen, colportage en boekhan
el, waarvan het centrum is gevestigd 
i het Bijbelhuis, Herengracht 366/368 

Amsterdam. In oorlogstijd heeff het 
enootschap veel gedaan voor de ver
)reiding van bijbels onder de militai
in, grotendeels gratis. Bijbels in 
railledruk zijn voor de blinden ver
ïardigd. 
De vertaling van de bijbel, of gedeel

!n daarvan, m 38 Indonesische talen 

is door het Nederlandsch Bijbelgenoot
schap verzorgd. Ook op last van dit 
Genootschap is door de samenwerking 
van hoogleraren voor het Oude en 
Nieuwe Testament aan verschillende 
universiteiten en van verschillende 
kerken en richtingen, de nieuwe bijbel
vertaling tot stand gekomen. In 1939 
verscheen het Nieuwe Testament en in 
1951 de gehele bijbel. 

Het 150jarig bestaan van het Neder
landsch Bijbelgenootschap, dat zulk een 
belangrijk werk voor onze christelijke 
samenleving heeft verricht, is een mijl
paal, die door de PTT aan de vergetel
heid is ontrukt. Vanzelfsprekend zal 
een bijbel op de zegel worden afge
beeld. Het is niet de eerste zegel waar
op een bijbel voorkomt. Er zijn over de 
gehele wereld vele zegels uitgegeven, 
waarvan de afbeeldingen met de bij
bel te maken heeft. Behalve de bijbel 
vinden we ook afbeeldingen met bijbel
boeken, bijbelspreuken en dergelijke. 
In dit artikeltje zullen alleen de afbeel
dingen op postzegels worden bespro
ken, welke op de bijbel zelf betrekking 
hebben. 

AUSTRALIË 
Op 9 november 1960 werd een kerst

zegel van 5 d (Yvert 271) uitgegeven, 
waarop afgebeeld een opengeslagen 
bijbel, op de linkerbladzijde Lucas 
2:10, verlicht door een brandende kaars 
in een kandelaar (Afbeelding). 

■ ■ m m m » » 

De kerstzegel van het daaropvolgen
de jaar verscheen op 8 november 1961, 
een 5 d (Yvert 276). Op het rechter
blad van de opengeslagen bijbel Lucas 
2:14 (Afbeelding). 

BRAZILIË 
Ter gelegenheid van het Congres 

voor priesterroepingen werd op 22 ok
tober 1949 een zegel van 60 c (Yv. 478a, 
IVIi. 744) uitgegeven. We zien een open

» ■ ! » ■ ■ » » ■ » ! 

I «É H l É l l k * < ^ l * ^ ^ U 

geslagen bijbel voor een engel, die 
naar een ster blikt. De Dag van de 
Bijbel werd in dit land op 9 decem
ber 1952 herdacht met een zegel van 
1.20 Cr. (Yv. 504/Mi. 776). 

Boven de opengeslagen bijbel een 
landkaart van Brazilië (Afbeelding). 
BULGARIJE 

Op 3 juni 1937 werd het duizendja
rig bestaan van het Cyrillisch schrift 
herdacht met de zegels van 1, 2 en 7 
lew (Yv. 290, 291 en 293/Mi. 307, 308 
en 310), waarop de heiligen Cyrillus 
en Methodius zijn afgebeeld met een 
bijbel in Cyrillisch schrift (Afbeelding). 

»■wfyxw m 1» m 1 ■ 

De 4 en 14 lew van dezelfde serie 
bevatten afbeeldingen waarop de heili
gen Cyrillus en Methodius het volk de 
bijbel in Cyrillisch schrift laten zien. 
(Yv. 292 en 294/Mi. 309 en 311). (Af
beelding). 

Op 17 december 1940 herdacht Bul
garije de uitvinding van de boekdruk
kunst, 500 jaar geleden. Uitgegeven 
werd een zegel van 1 lew (Yv. 360/ 
Mi. 424) waarop onder het portret van 
Gutenberg, achter het lint met tekst een 
bijbel is afgebeeld (bijbeeld). (Af
beelding). 
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CYPRUS 
Op de zegel van 1 P. (Yv. 170/Mi. 

178) die op 1 augustus 1955 werd uit
gegeven is onder meer te zien een bij
bel onder de poot van een gevleugel
de leeuw (Marcus-symbool). Deze ze
gel is later voorzien van een opdruk 
ter gelegenheid van de proclamatie 
van de repubhek (Yv. 185/Mi. 193). 
DOMINICAANSE REPUBLIEK 

Deze staat heeft in haar wapen een 
opengeslagen bijbel en een Phrygische 
muts. Op de allereerste postzegels, la
ter gevolgd door andere, is dit wapen 
afgebeeld. 
DUITSLAND 

Ter gelegenheid van de Leipziger 
Messe werd op 3 maart 1940 uitgege
ven een zegel van 3 pf. (Yv. 663/Mi. 
739). Afgebeeld een bijbel onder de 
handen van Gutenberg. (Afbeelding). 

WEST-DUITSLAND 
Omdat 500 jaar geleden Gutenberg 

zijn eerste bijbel drukte, werd op 5 
mei 1954 een zegel van 4 pf. uitgege
ven (Yv. 74^Mi. 198). Een drukker ar
beidt aan de Gutenberg-bijbel. (Af
beelding). 

Op 11 september 1962 werd een zegel 
van 20 pf. (Yvert 254) uitgegeven ter 
gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van het Württembergs Bijbelgenoot
schap. Afgebeeld een opengeslagen 
bijbel; op de linkerbladzijde een Chris
tusmonogram en op de rechterbladzij-
de een kelk. (Afbeelding). 

FINLAND 
Uit de op 20 januari 1933 uitgegeven 

serie ten bate van het Rode Kruis 
noemen we de zegel van 2 m + 20 pf. 
waarop we zien een bijbel in de hand 
van de Finse bisschop Agricola (1508-
1557) (Yv. 174/Mi. 182). Op de 2.50 m 
+ 25 pf. (Yv. 175/Mi. 182) de bijbel 
in de linkerhand van de Finse bis
schop Rothovius (1572-1652). (Afbeel
dingen). 

Op 10 oktober 1942 herdacht Fin
land het feit dat 300 jaar geleden de 
bijbel in de Finse taal werd uitgegeven 
met een zegel van 2.75 m., waarop een 
opengeslagen bijbel op een altaar, 
waarboven een kruisbeeld. Op de ach
tergrond een kerkraam. (Afbeelding). 

Bisschop Agricola had reeds lang 
de bijbel in het Fins vertaald. Op 2 ok
tober 1948 werd dit feit herdacht om-
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dat deze vertaling 400 jaar geleden ge
reed kwam. Uitgegeven werd een zegel 
van 12 m. waarop de in het Fins ver
taalde bijbel, naar een schilderij van 
A. Edelfelt. 
FIUME 

Het Marcus-symbool (bijbel onder 
poot van gevleugelde leeuw) is afge
beeld op de op 18 mei 1919 uitgegeven 
zegels van 2, 3, 5 en 10 corona ter her
denking van het plebisciet. (Yv. 65 
!t/m 68/Mi. 58 f m 61). 
HONGARIJE 

Op 1 juni 1939 verscheen een zegel 
van 50 fi. (Yv. 536/Mi. 610) waarop 
een bijbel is afgebeeld vlak boven de 
protestantse kerk in Boedapest. De
zelfde afbeelding op de 50 fi van de 
serie 1941/42 (Yv. 590/Mi. 677) en op 
de 70 fi van de serie 1943 (Yv. 632/ 
Mi. 720). 

Ter gelegenheid van het Congres van 
protestantse kerken, dat in Boedapest 
werd gehouden, werd op 2 oktober 1939 
uitgegeven een zegel van 10 + 5 fi. We 
zien daarop Kaspar Karolyi bij een pri
mitieve drukpers, iterwijl hij kijkt 
naar de pas gedrukte in het Hongaars 
vertaalde bijbel. 

Een luchtpostzegel van 1 fi (Yv. 
70LU/Mi. 1011) kwam op 15 mei 1948 
uit in de serie beroemde personen. Af
gebeeld zijn bijbels (en boeken) op de 
achtergrond van het portret van Gu
tenberg. 
ITALIË 

Ter herdenking van het 1400-jarig 
bestaan van Monte Cassino werd op 
1 september 1929 een zegel uitgegeven 
van 10 + 2 lire (Yv. 250/Mi. 324). We 
zien een bijbel in de linkerhand van de 
H. Benedictus. 

Mussolini's mars naar Rome van 
1922 werd herdacht onder meer met 
een door Italië uitgegeven zegel van 
30 centesimi, waarop we zien (behal
ve vlaggen) een opengeslagen bijbel 
op een altaar met kruis en het onder
schrift „Credere" hetgeen „geloven" 
betekent (Yv. 310/Mi. 420). Eerste daf 
van uitgifte 27 oktober 1932. 

Ter herdenking van de annexatie van 
Fiume liet Italië vier zegels het licht 
zien op 12 maart 1934. Op de vlag van 
een galeiboot is het Marcus-symbool 
een bijbel onder de poot van een ge
vleugelde leeuw, afgebeeld. Zegels var 
2.75 + 2.50 lire (Yv. 336/Mi. 470) 
50 c, 1 L + 50 c, en 2 + 1 L (respec
tievelijk Yv. 57, 59 en 60 LU/Mi. 471 
473 en 474). 

In 1946 verscheen een serie Oud-
italiaanse republieken. Op de 20 lin 
(Yv. 511/Mi. 730) bevat de afbeeldini 
een bijbel, welke werd gebruikt bij d« 
eedsaflegging van Pontida op 11 apri 
1167. 

De Biennale te Venetië bestond vijf
tig jaar. Op 2 mei 1949 verschenen de 
5, 15, 20 en 50 lire (Yv. 532 t/m 535 
Mi. 767 t/m 770) waarop het Marcus-
symbool voorkomt (bijbel onder poo» 
van gevleugelde leeuw). 

Ter gelegenheid van de 26e Bienna^ 
Ie te Venetië verscheen op 14 jun 
1952 een zegel, van 25 lire (Yv. 630 
Mi. 864) waarop een bijbel onder d 
poot van een gevleugelde leeuw op d 
St.-Marcuszuil te Venetië. 

Deze te vervolgen checklist is siamen 
gesteld uit de ons bekende gegevens 
Voor aanvullingen houden we ons gaar 
ne aanbevolen. De redactie van he 
Maandblad zal uw op- of aanmerkinge: 
gaarne aan ons doorgeven. 

(wordt vervolgd 

Verzamelaars, die volledig geïnfor 
meerd willen worden omtrent alle uit 
giften van postzegels, waarvan de af 
beelding betrekking heeft op de bijbe 
bijbelteksten enzovoort, adviseren w 
aan te schaffen het kortgeleden uitge 
komen boekje „De Bijbel op Postze 
gels" van dr. J. M. Fuchs. Deze uitga 
ve in de filatelistische reeks van d 
Uitgevers Compagnie „De Branding 
te Amsterdam is verkrijgbaar in d 
boekhandel. Dit, in handig forma; 
(195 X 125 mm) verschenen boekj( 
van 43 bladzijden, bevat een registe 
van postzegels en een register van bij 
belteksten, kortom alle informatie 
welke u nodig kunt hebben. Het is vei 
lucht met verschillende, goed uitge 
gevoerde afbeeldingen. Prijs ƒ 3,90. 



TENTOONSTELLINGEN 1 
EN RUILDAGEN 

ySSh:i 

BREDA 
Bijzonder stempel 

Tijdens de tentoonstelling „Van Ikarus 
tot heden", die op 12 september in Breda 
wordt gehouden zal in de nieuwe R.K. 
technische school een tijdelijk postkan
toor zijn gevestigd waar een bijzonder 
stempel gebruikt zal worden. Dit stem
pel, dat driehoekig van vorm is, draagt 
de afbeelding van een Mercury-cabine. 
Er zijn ook bijzondere enveloppen be
schikbaar waarop een kaart van Euro
pa is afgebeeld met de lancering van de 
eerste Europese raket op Sardinië (6-7-
1964). In de tentoonstelling zal de Ameri
kaan Tom Dixon zijn Mercury-verzame-
ling exposeren. 

GALVESTON (TEXAS) USA 
Lokale postale historie 

In de Verenigde Staten van Noord-
flimerika bestaat een groeiende belang
stelling voor historische studie van de 
x>st. Speciale verenigingen met eigen 
ijdschriften leggen zich daarop toe. Ook 
Je postale historie van een enkele stad 
wordt als studie-objeot gekozen. In 
1949 reeds schreven L. V. Huber en C. 
\. Wagner een boek over de postge-
ichiedenis van New Orleans, getiteld 
,The Great Mail", waarin alles wat be-
rekking heeft op de behandeling van 
ie post in deze stad werd opgetekend; 
3-ezien haar bewogen geschiedenis is 
iaartoe alle aanleiding. 
De leden van de Galveston County 
Philatelic Society hebben onlangs be-
iloten hetzelfde te doen voor de stad 
>alveston, een der oudste geordende 
lederzettingen in Texas. Door haar ge
soleerde ligging, op een soort wadden-
;iland in de Golf van Mexico, bleef zij 
ang buiten het eigenlijke postverkeer, 
otdat in 1825 de president van de Mexi
caanse republiek, waartoe Texas des

tijds behoorde, de natuurlijke haven 
van Galveston voor het verkeer open
stelde en de stad in korte tijd de belang
rijkste schakel voor het postverkeer 
met de buitenwereld werd. 

In 1836 vocht de Anglo-Amerikaanse 
gemeenschap van Texas zich vrij van 
de Mexicaanse dictatuur en stichtte 
de republiek Texas. Daarop volgde in 
1845 aansluiting bij de Verenigde Sta
ten. In 1861 verbrak Texas die band, in 
navolging van andere zuidelijke staten. 
Gedurende een korte periode van de 
burgeroorlog werd het eiland Galveston 
bezet door federale troepen, tot deze op 
nieuwjaarsdag 1863 werden verslagen en 
grotendeels gevangen werden genomen. 

Al deze en andere historische gebeur
tenissen hebben een indruk achter ge
laten op het lokale postwezen. Pas 
toen in de zeventiger jaren de spoorweg
verbindingen met het noorden een in
grijpende verandering brachten in de 
verkeerssituatie verdween ook de spe
ciale plaats van Galveston in 't postale 
bestel van Texas. Met de nodige moeite 
is er nog veel interessant materiaal bij
een te brengen dat een beeld kan geven 
van die historische ontwikkeling. 
Gedurende drie dagen dn juni 1964 heeft 
de Texas Philatelic Association haar 
jaarlijksche bijeenkomst in Galveston 
gehouden en de lokale vereniging de ge
legenheid gegeven haar studieresulta
ten te tonen. Dit geschiedde met een 
speciale tentoonstelling van poststuk
ken uit het verleden. Deze verzameling 
was niet beperkt tot brieven, al of niet 
met postzegels, maar vele zijden van het 
historische postwezen werden geïllu
streerd met bijzondere documenten, zo
als ontvangstbewijzen van aangetekende 
stukken, betalingsregus voor postbus
sen (reeds in 1839), vooraf stempelingen, 
enzovoorts. 

De tentoongestelde studieresultaten 
van Galveston werden aanleiding voor 
andere plaatselijke afdelingen van de 
Texaanse vereniging om overeenkomstig 
speurwerk elders te beginnen met het 
doel gaandeweg tot een meer omvatten
de postale historie van de staat Texas te 
geraken. 

ALEX L. TER BRAAKE 

KEULEN 
St. Gabriel 

Ter gelegenheid van de 800-jarige 
herdenking van de overbrenging van 
het gebeente van de H. Drie Koningen 
van Milaan naar Keulen, organiseerde 
de wereldvereniging St. Gabriel in Keu
len een internationale tentoonstelling. 

Er waren ruim 120 inzendingen waar
van echter, door een zeer willekeurige 
opstelling moeilijk een goed overzicht 
te verkrijgen was. 

Hadden we ons aanvankelijk gevleid 
met de verwachting een zeer bijzondere 
tentoonstelling te zien, de kennisneming 
stelde ons wel ietwat teleur. Immers, 
St. Gabriel heeft al meermalen gelegen-
gehad om te „rijpen" door onderling 
werk met kritische ogen te bezien en zo 
lering te trekken uit opgedane erva
ringen. Bovendien mag bij een inter
nationale tentoonstelling zeker enige 
selectie worden toegepast. Naast vele 
zeer verzorgde inzendingen — waarvan 
we bijzonder de ook uit filatelistisch 
oogpunt fraaie verzameling van dr. See-
feldt willen noemen — troffen we in
zendingen aan die meer van een platen
verzameling weg hadden, dan van fila
telie. 

In dit verband zouden we gaarne wil
len verwijzen naar een zeer lezenswaar
dig artikel van Rev. Alysius S. Hom in 
het programmaboekje, dat voor de ver
zamelaars van christelijke motieven niet 
genoeg ter lezing kan worden aanbe
volen. 

Opvallend was dat we onder de jeug
dige inzenders een drietal verzamelin
gen aantroffen, die — ook filatelistisch 
gezien — veelbelovend waren. 

De tentoonstelling w^as een duide
lijke demonstratie hoe deze groep ver
zamelaars met bijzondere liefde en toe
wijding zich voor haar hobby inzet; 
zulks bleek overduidelijk uit de wijze 
van opzetten en illustratief bijwerk. 

De jury, die over goud, zilver en 
brons te beschikken had, had zeer zeker 
een moeilijke taak. 

Sp. 

MIDDELBURG 
Dag van de Postzegel 

De afdeling Walcheren van de I. V. 
Philatelica organiseert op zaterdag 
10 oktober 1964 de Zeeuwse Dag van de 
Postzegel in Foyer City Theater en 
Restaurant Wöhler, Lange Delft 12, 
Middelburg. 

Leden van de Zeeuwse Philaitelica-af-
delingen zullen van 10.30 uur af in 
wedstrijdverband korte praatjes of 
kleine lezingen verzorgen, al dan niet 
geïllustreerd met materiaal uit eigen 
verzamelingen, over filatelistische on
derwerpen naar eigen keuze. 

Van 13.00 tot 14.00 uur wordt een ge
zamenlijke koffietafel geserveerd (ƒ 4,60 
per persoon). Deze wordt gevolgd door 
een ruil- en contactmiddag met veiling 
en verlating (14.00 tot 18.00 uur). 

Naast Philatelica-leden zijn alle an
dere georganiseerde en niet-georgani-
seerde filatelisten hartelijk welkom; ook 
's morgens en aan de lunch. 
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AGENDA 
v a n filatelistische gebeurtenissen 

H e t Neder iandse Postmuseum 

Zeestraat 82 , Den Haag, te lefoon (070) 63 09 49 « 

EXPOSITIES: 

■ De kunst van de ontwerper . 

 De totstendkomina van postzegels in plaat

d ruk , boekdruk , rasterdiepdruk en offsetdruk. 

 Keur en kleur. Schatten van Neder land en 
Overzeese Rijksdelen. 

 Emissie Neder land 1864 honderd jaar. Tot en 
met 15 september. 

 Vi j f jaar moderne Japanse postzegeluitgi f ten en 
de postzegels van Alger i je , Broenei, Cambodja, 
Dahomey, Griekenland, Israël, Joegoslavië, Laos, 
NieuwZeeland, OpperVol ta , Pitcairn ei landen, 
RoeandaOeroendi (Rwanda, Boeroendi), Tristan 
da Cunha en Tsjechoslowakije. 

 Luchtpost Neder land  NederlandsIndië. 

 Overzicht van de stempeling en de f ranker ing . 

 De schri j fcultuur: schri j fmaterialen, de schrijf

kunst, de brief . 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

• Hoe worden postzegels ontworpen? 

AUANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelu i beneden de 16 jaar. 

ZOMERPROGRAMMA: 

Van 13 ju l i tot en met 31 augustus, elke werkdag 
te 11.00 en 15.(X> uur: f i lm van Louis van Gas

teren „DR IS TELEFOON VOOR U" . O p zon

dagen te TSM uur: Speciale rond le id ing Tele

fonie en Telegraf ie. 

2 1 , 22 augustus: 
Middelharms. Tentoonstel l ing in de aula van de 
Rijkshbs ter gelegenheid van de totstandkoming 
van de vaste oeververbinding over het Haring

vl iet . Afde l ing Flakkee van Philatelica, met A l 

blasserdam ( „De Posthoorn"), De Maasmond en 
OudBei jer land. 

24 augustus: 
Katwijk. Internationale ru i ldag met ve i l ing en ver

lo t ing in het Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat, 
Katwijk aan Zee. Afde l ing Philatelica. 

29 augustus: 
Dordrecht. Dordtse postzegelvei l ing, gebouw Pa

t r imonium, L. Breestraat. 

12 september: 
Breda. Ruimtevaartdag in technische school „ d e 
Blauwe K e i " , hoek Poolseweg/van Riebeeklaan, 
met ru i ldag en tentoonstel l ing; 10.00^17.00 uur. 

12, 13 september: 
Waalwi jk . Tentoonstell ing en ru i ldagen ter ge

legenheid van het eerste lustrum van de post

zegelvereniging „ d e Langstraat". 

ODENSE 

In de Deense plaats Odense wordt de 
25ste Dag van de Postzegel gevierd met 
een (tentoonstelling. Voor deze gelegen
heid wordt voor het eerst een bijzondere 
postzegel uitgegeven, in de waarde 35 
öre. In een tijdelijk postkantoor in de 
hal van het stadhuis wordt een bijzon
der stempel gebruikt. Het Comité „Dag 
van de Postzegel" stelt als gebruikelijk 
een bijzondere envelop verkrijgbaar, die 

14 september: 
Amsterdam. Europabeurs in Frascati, Nes 5963; 
10.0022.00 uur, met t i jde l i jk postkantoor en bi j 

zonder stempel. Verbond van Postzegelhandelaren 
in Neder land. 

1619 september: 
Londen. Vierde FISAcongres. British Airmai l So

ciety. 

1620 september: 
Utrecht. Spoorphi lex ' 64 , jubi leumtentoonstel l ing, 
bi j het vi j f t ienjar ig bestaan van de Nederlandse 
Verenig ing van Spoorwegfi latel isten, in de Neude

f la t . 

20 september: 
Geilenkirchen. Grote internat ionale ruildagi in het 
stadhuis. Speciale envelop en bi jzonder stempel in 
t i jdel i jk postkantoor. In l icht ingen: E. Wessels, 
513 Geilenkirchen, Fasanenweg 25. 

2528 september: 
Mainz (WestDuitsland). Vierde internationale ten

toonstel l ing van de Federation Internationale des 
Sociétés Artist iques et Intellectuelles de Cheminots 
(FISAIC). 

25 september4 oktober : 
Groningen. Tentoonstell ing „Schepen op post

zege ls" (S.O.S. '64) in het Noordel i jk Scheep

vaartmuseum. Vermoedel i jk met bi jzonder stempel. 

26 september: 
Rotterdam. Tentoonstell ing en internationale ru i l 

dag t i jdens de „Dui tse w e e k " van 9.(X>18.(X) uur, 
Rotterdamsche Philatelisten Vereenig ing. 

2 6 september: 
Epe. Grote ru i ldag in caférestaurant Stern, Hoofd

straat 108. Afde l ing Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 

26 september: 
Schiphol. Dag van de Aerophi late l ie. 

29 en 30 september: 
'sGravenhage. Postzegelveil ing 403, J . L. van 
Dieten, gehele were ld en Engros, Anna Paulowna

straat 58. 

3 oktober : 
ZuldScharwoude. Tentoonstel l ing in de zaal van 
N. Kramer ter gelegenheid van het tw int ig jar ig 
bestaan van de afdel ing Langedijk van de I.V. 
Philatelica. 

68 oktober : 
'sGravenhage. 252s«e vei l ing J. K. Rietdijk N.V. 

10 oktober : 
Midde lbu rg . Dag van d e Postzegel in restaurant 
Wöhler , Lange Delf t 12. A f d e l i n g Walcheren van 
Philatelica. 

10, 11 oktober: 
Rozendaal. Vier ing van de Gelderse Dag van de 
Postzegel met ledententoonstel l ing en rui ldagen. 
Rhedens Lyceum. Afde l ing van „ D e Globe " . 

1011 oktober: 
Odense (Denemarken). Tentoonstell ing ter gele

genheid van de 25ste Deense Dag van de Post

zegel , waarvoor een bi jzonder postzegel en een 
specciaal stempel beschikbaar worden gesteld. 

ook dn Kopenhagen door „Postens Fila
teli" en in Aarhus door het postmuseum 
„Den gamle By" van een eerstedagstem
pel zal worden voorzien. 

Bestellingen kunnen vóór 15 septem
ber 1964 gedaan worden bij: Aage Tor
ben, Nr. Alle 2 A, Skive, Danemark. 

Speciale envelop met gelegenheids
postzegel en stempel Dan. Kr. 1.00 per 
stuk; alleen de envelop zonder postze
gels Dan. Kr. 0.50 per stuk. Betaling 
per internationale postwissel. 

17 oktober : 
Alblasserdam. Tentoonstell ing ter gelegenheid van 
het t ien jar ig bestaan van de postzegelvereniging 
„ D e Posthoorn", afdel ing van Philatelica. 

1719 oktober: 
LudwigshafenOggersheim. Postzegeltentoonstell ing 
in Rang i l te r gelegenheid van het veert ig jar ig 
bestaan van de vereniging i n Oggersheim (West

Duitsland). 

24, 25 oktober: 
Hamburg. Hamburgse postzegeltentoonstell ing 
1964. Inl icht ingen: Fr. Voig t , 2160 Stade. Postfach 
210. 

25 oktober: 
Ni jmegen. Regionale ru i ldag in Hotel Erica te 
Berg en Dal. Aanvang 10.(X) uur. Afde l ing var 
de Gelderse FilatelistenVereniging „ D e G l o b e " 

2730 oktober : 
'sGravenhage. Postzegelveil ing 404, J. L. var 
Dieten, losse zegels en series gehele wereld me 
Neder land en Overzeese Rijksdelen, Anna Paulow 
nastraat 58. 

2931 oktober: 
Veendam. Regionale postzegel tentoonstel l ing i i 
hotel Veenlust. Openingst i jden: donderdag 20.00 
23.00 uur, vr i jdag 13.0022.00 uur en zaterdag 
09.0023.00 uur. O p 31 oktober international« 
rui lbeurs, waarvoor een bi jzondere envelop et 
een speciaal stempel beschikbaar zi jn . Filatelisten 
verenigingen Veendam & Omstreken, secretariaat 
E. E. Stolperlaan 24. 

7 november: 
Deventer. Internationale ru i ldag in de kantin« 
van Thomassen & Drijver van 10.(X)17.00 uur 
In l icht ingen Th. B. Hebing, Deltalaan 179, Deven 
ter, secretaris van „ D e Bl ikboys" , afdel ing Phila 
te l le. 

1965 

1221 maart: 
Aken. Postzegeltentoonstell ing „ A q u i s Grana 

de wereld van de f i l a te l ie " in het Audi tor iun 
Maximum van de technische hogeschool onde 
beschermheerschap van groother tog Franz Josepl 
von Th urn und Taxis. 

15, 16 mei: 
Oostburg. Provinciale tentoonstel l ing en rui ibeut 
in het gemeentehuis ter gelegenheid van het tier 
jar ig bestaan van ' t Land van Cadzand, afdelin< 
van Philatelica. 

413 j un i : 
Wenen. WIPA 1965 in Wiener Hofburg en Mess« 
palast. Secretariaat: Universitätsstrasse 8 I, Wie 
IX. Oostenri jk. 

57 jun i : 
Weert . Regionale tentoonstel l ing van hoofdzakel i j 
Brabantse en Limburgse verzamelingen ter g< 
legenheid van de vier ing van het derde lustrui 
van de afdel ing Weer t van Philatelica. 

PARIJS 
PhUatec 521 juni 1964 

In aansluiting op de uitvoerige ver 
slagen over de Philatec, opgenomen i 
het julinummer, lijkt mij het volgend 
nog van belang voor onze lezers: 

De Franse internationale filatelisti 
sehe tentoonstelling werd ook ditmas 
weer gehouden in het voor een derge 
lijke tentoonstelling niet bijzonder ge 
schikt gebouw, het Grand Palais. Even 
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als in 1937 en in 1949 waren niet vol
doende maatregelen getroffen om ver
kleuring van al het geëxposeerde ma
teriaal te voorkomen. 

In de hal en op de overige plaatsen 
waar de zon in haar volle kracht kon 
doordringen waren de kaders van spe-
:iaal geprepareerd glas voorzien. Dat dit 
boch niet afdoende was, bleek wel toen 
na enkele dagen boven de inzendingen 
n de erehof, die in de volle zon ston
den, een overkapping werd aangebracht. 
Dp verschillende plaatsen was voorts 
geel cellofaan op de ruiten bevestigd. 

Men ziet hier opnieuw bewezen, dat 
ie commissaris, die voor een bepaald 
and optreedt, ook tijdens de tentoon
stelling moet toezien dat er met de hem 
:oevertrouwde collecties niets ernstig 
san gebeuren. 

De organisatie was aanzienlijk beter 
ian voorheen. Na binnenkomst in het 
;ebouw werd men onmiddellijk gebracht 
laar de ruimte waar de alleen door de 
ury te bezichtigen gedeelten van de 
ïeëxposeerde verzamelingen worden be-
vaard, waar ook de douane gehuisvest 
vas. Na afwikkeling van de douane
formaliteiten kreeg men meteen vol-
loende hulp bij het opzetten, zodat dit 
7lot kon verlopen. Bij vele tentoonstel-
ingen ontbreekt deze hulp of is ze 
)nvoldoende. Hier is dus een woord van 
lulde voor het tentoonstellingcomité 
'̂ an de Philatec zeer zeker op z'n plaats. 

De naam Philatec is een afkorting van 
^hila van philatelie en tec van techniek. 
iet was echter jammer dat een groot 
leel van de tentoonstellingsruimte voor 
lostaal technische en andere onderwer-
)en was gebruikt. Tengevolge hiervan 
varen er slechts 3500 kaders voor fila-
elisten beschikbaar, terwijl ruimte voor 
000 kaders was aangevraagd. Als ge-
'olg van deze beperkte ruimte werd in 
Ie concurrentieklasse slechts één in-
ending per inzender toegelaten, ter-
vijl aanmeldingen van inzenders, die 
liet uitgenodigd, respectievelijk niet 
loor de betreffende landelijke bond 
langewezen commissaris waren aange-
neld, werden geweigerd. 

Toen tegen deze laatste niet gebruike-
ijke maatregel sterk werd geprotes-
eerd, heeft men de eigenaren van 
erschillende reeds eerder geaccep-
eerde inzendingen alsnog verplicht, 
eze via de betreffende commissaris aan 
e melden. Aangezien sommige inzen-
ers dit weigerden, werd een gedeelte 
an de reeds ingedeelde plaatsruimte 
iet gebruikt. 
In totaal bleven 400 è 500 kaders leeg. 

[et is jammer, dat deze lege kaders niet 
iet reservemateriaal gevuld konden 
worden. 
De Philatec was in feite geen wer-

elijke internationale tentoonstelling 
raar alle verzamelingen van interna-
onaal formaat met elkaar vergeleken 
onden worden. Tenminste driehon-
erd verzamelingen moesten om ver-
;hillende redenen, in feite alle geba
kerd op ruimtegebrek, worden gewei-
erd. 
en nadeel bij de Philatec was het ge-
imenlijk exposeren van alle inzendin-
sn uit hetzelfde land. Hierdoor werden 
5-filatelie, klassiek, modem, lucht-
ost en thematisch door elkaar geëx-
oseerd. Meer gebruikelijk is het elk 
ij elkaar passend onderdeel per geëx

poseerd gebied of land naast elkaar te 
exposeren, waardoor men een betere 
vergelijking kan treffen. Er waren in 
de concurrentieklasse een 650 verzame
lingen te bewonderen. In de catalogus 
ontbrak een opgave van de inzendingen 
per verzamelgebied of land, zodat 
iemand die alleen geïnteresserd was in 
België de gehele tentoonstelling moest 
aflopen, voordat hij de zekerheid had 
alle inzendingen betreffende België te 
hebben gezien. 

Ook voor de jury was deze wijze van 
indeling zeer bezwaarlijk, omdat ver
gelijking van verzamelingen veelal 
slechts volgens het geheugen mogelijk 
was. Bezoekers, die slechts enkele uren 
beschikbaar hadden, verlieten veelal 
het tentoonstellingsgebouw, zonder dat
gene gezien te hebben, waarvoor zij spe
ciaal interesse hadden. 

Alleen de jeugdverzamelingen waren 
tezamen in een aparte ruimte op de 
tweede etage ondergebracht. Van Ne
derland was er geen enkele jeugdver-
zameling aanwezig. 

Tijdens een gesprek met het tentoon-
stellingscomité gaf men toe dat de op
zet per land niet geslaagd was, doch 
men verdedigde zich met te zeggen, dat 
door deze indeling het opzetten van de 
verzamelingen, door of onder controle 
van de buitenlandse commissarissen, 
vereenvoudigd werd. Mijns inziens een 
zwak motief want de jury en het pu
bliek hebben er alleen maar ongemak 
van gehad. Bezoekers en juryleden die 
alle inzendingen wilden zien, moesten 
6 ä 7 kilometer lopen. Dit kwam boven
dien doordat het tentoongestelde op ver 
van elkaar gelegen plaatsen was onder
gebracht. De officiële opening geschied
de in de namiddag van 4 juni door het 
spelen van het Franse volkslied in aan
wezigheid van de Franse minister-pre
sident Georges Pompidou, in gezelschap 
van de minister van P. & T. Jacques 
Marette en de president-commissaris-
generaal van de tentoonstelling Marcel 
Faucon. Het bezoek van de Franse pre
mier duurde ruim een uur. 

De inzendingen in de klasse literatuur 
waren in vitrines ondergebracht. In
derdaad niet ideaal, doch een open ex
positie zoals in Istanbul, had diefstal 
tengevolge en was dus evenmin ge
slaagd. 

In de erehof waren 29 inzendingen 
waaronder een van koningin Elizabeth 
van Engeland. De enige Nederlander, die 
voor de erehof was uitgenodigd, was 
schrijver dezes, die het geluk had, dat 
zijn inzending Nederland eerste emissie 
met de Franse en Spaanse inzendingen 
in het souterrain was ondergebracht. 
Deze „sous-sol" was de enige plaats in 
het tentoonstellingsgebouw, waar de zon 
niet kon doordringen. Een inzending, 
aangekondigd voor expositie in de ere
hof ontbrak, hoewel de eigenaar wel in 
Parijs aanwezig was. Angst voor de 
zon? Een andere inzender werd over
geplaatst naar de concurrentieklasse, 
aangezien de eigenaar in die klasse 
wenste te exposeren en aldaar een 
gouden medaille verkreeg. In de ere
klasse waren dertien inzendingen, waar
onder één uit Nederland: Nederlands-
Indië, Curacao en Suriname. De oor
spronkelijk ook in deze klasse geplaatste 
inzending Luxemburg van de heer 
Pütz hoorde nog niet in de ereklasse 
en werd oVergeplaatst naar de concur

rentieklasse, waar deze collectie voor 
de tweede maal met goud werd be
kroond. Ze moet dus op een volgende 
tentoonstelling in de ereklasse worden 
geëxposeerd. De verzamelingen Finland 
en Portugal van R. Gummesson en J. G. 
Gonzalez werden beschouwd als te be
horen tot de erehof, aangezien deze ver
zamelingen reeds een Grand Prix in de 
ereklasse van een vroegere tentoonstel
ling hadden verkregen. 
Op de Philatec werden in totaal 32 gou
den medailles uitgereikt aan inzenders 
uit: 

België 
Brazilië 
Chili 
Denemarken 
Griekenland 
Hongarije 
India 
Iran 

Luxemburg 
Nederland 
Zweden 
Turkije 
U.S.A. 
Engeland 
Italië 
Frankrijk 
Zwitserland 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
5 

Het is jammer dat twee andere Ne
derlandse verzamelingen, die in, Parijs 
zeer waarschijnlijk ook goud itouden 
hebben gekregen, wegens commissaris-
moeilijkheden moesten ontbreken. Ho
pelijk komt Nederland bij een volgende 
internationale tentoonstelling op de 
wereldranglijst als vierde of vijfde uit 
de bus, meteen na Zwitserland, Frank
rijk en Italië. 

In de officiële klasse maakte Neder
land een zeer goede beurt. „Ontwerpers 
van postzegels" ingezonden door het 
Nederlandse Postmuseum was één der 
allerbeste van de meer dan dertig ver
schillende inzendingen op dit gebied. 

De Parij se tentoonstelling vormde een 
grote propaganda voor de filatelie en 
werd door tenminste 180.000 werkelijk 
betalende bezoekers bezocht. Het aantal 
verkochte entreebiljetten is natuurlijk 
veel hoger, aangezien deze bij 10 of 100 
tegelijk werden gekocht, (de eerste dag 
alleen al 50.000) omdat elk entreebiljet 
ä Fr. 3.— tegen bijbetaling van Fr. 1.— 
het recht gaf op de aankoop van een 
tentoonstellmgszegel. De duur van de 
tentoonstelling: achttien dagen was voor 
verschillende exposanten een bezwaar, 
doch men moet niet vergeten, dat er t i j
dens de tentoonstelling vijf congressen 
werden gehouden, waarvan drie die elk 
twee dagen duurden. 

Een groot voordeel was dat de bekro
ningen reeds twee dagen voor de slui
ting bekend werden gemaakt, zodat 
iedereen aan de hand van het juryrap
port de inzendingen nog eens kon ver
gelijken. Het is te hopen dat een derge
lijke mogelijkheid er ook in de toekomst 
weer izal zijn. Bij de meeste tentoon
stellingen werden de bekroningen pas 
op de sluitingsdag of -avond bekend
gemaakt. 

Er waren vijf juryleden voor de the
matische verzamelingen, twee juryleden 
voor de jeugdinzendingen en 25 juryle
den voor de overige verzamelingen. 

Voorzitter van de jury was de Frans
man Léon Dubus. Erevoorzitter was de 
voorzitter van de Franse Bond Lucien 
Berthelot. Secretaris was Enzo Diena. 
De voorzitter van de Nederlandse Bond 
Mr. G. W. A. de Veer was Nederlands 
jurylid. 

Een bezwaar voor vele bezoekers was, 
dat van de 272 bladzijden tellende ca-
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talogus slechts 84 bladzijden direct be
trekking hadden op de inzendingen. Het 
lijkt mij gewenst in de toekomst een 
tweedelige catalogus uit te geven, even
als dit reeds in Praag in 1962 is gebeurd. 
iVIen behoeft dan niet steeds al die 
overige bladzijden mee te dragen. De 
Philatec heeft ons weer eens geleerd wat 
wel en wat niet moet gebeuren bij een 
internationale filatelistische tentoon
stelling. Hierop dieper in te gaan zou 
thans te ver voeren en ik wil dit aan
vullend verslag besluiten met een woord 
van dank aan de heren Faucon, Berthe-
lot, en hun medewerkers, voor alles wat 
zij gedaan hebben om de inzenders bij 
de Philatec van dienst te zijn. 

J. POULIE 

ROTTERDAM 
In het Zalencentrum, zalen 1, 2 en 3, 

Delftsestraat 33, Rotterdam, organiseert 
de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeni-
ging, in samenwerking met het Comité 
Duitse Week, een internationale ruildag 
en tentoonstelling. Geopend van 9.00 tot 
18.00 uur op 26 september. 

SCHIPHOL 
Speciale envelop 

In aansluiting op het gepubliceerde 
over de tentoonstelling van de Neder
landse Vereniging van Aerophilatelisten 
„De Vliegende Hollander" te Schiphol 
op 26 september 1964 deel ik mede dat 
een speciale envelop beschikbaar ge
steld zal worden. Deze kan besteld wor
den bij de Stichting Tentoonstelling 
„Vliegende Hollander", Den Haag, post-
gironummer 402628 k f 0,25 per stuk. 
Bij afname van 25 exemplaren is de 
prijs ƒ 0,20 per stuk. Na ontvangst van 
uw betaling worden de stukken toege
zonden. U dient ze zelf te frankeren en 
tijdig rechtstreeks te zenden aan het 
postkantoor luchthaven Schiphol. De 
PTT heeft een speciaal stempel toege
zegd waarvan deze stukken zullen wor
den voorzien. (Denk aan de nieuwe 
portotarieven!) 

R. TOCILA 

TURIJN 
Luchtposttentoonstelilng 

Door eèn toevallige omstandigheid kon 
ik de internationale luchtvaartentoon
stelling begin juni in Turijn bezoeken, 
waarbij tot mijn verbazing een zeer in
teressante afdeling luchtpost werd ge
ëxposeerd door Italiaanse verzamelaars. 
Er was prachtig materiaal dat nooit 
eerder voor zover mijn weten buiten 
Italië is vertoond en dat op elke inter
nationale luchtposttentoonstelling grote 
indruk zou maken. Speciaal de voorlo
pers tot 1920 en vele zeldzaamheden zo
wel van luchtpostzegels als van lucht-
postbrieven, vooral van Italiaanse ge
bieden. 

R. TOCILA 

VIELSALM (BELGIË) 
Exphisalm 64 4-5 juli 1964 

De jaarlijkse filatelistische tentoonstel
ling te Vielsalm werd dit jaar gehouden 
in samenwerking met de Luxemburgse 
zustervereniging Philcolux. In verband 
hiermede was de beschikbare tentoon
stellingsruimte voor de helft gevuld met 
inzendingen van leden van de Philcolux. 
Het over ige deel was voor leden van de 

Salm Phila Club. Door de beperkte 
ruimte werd per inzender van de Salm 
Phila Club slechts één verzameling toe
gelaten, welke moest worden onderge
bracht op vier kaders. 

De internationale jury besliste dat de 
inzendingen van de heren M. Wouden
berg, Luxemburg 1852—1900 en H. Mar
tin, Belgische Medaillons buiten mede
dinging moesten worden geëxposeerd. 

Aan de heer Woudenberg werd als 
ereprijs een metalen beeld, beschikbaar 
gesteld door mejuffrouw P. M. Brabant, 
toegewezen. 

De Nederlandse bekroningen waren: 
M. J. A. M. Janssen, verguld voor Neder
lands Indië; Jan Poulie, verzilverd voor 
buitenlandse postkantoren in Albanië; 
P. J. Schouten, brons voor Oost-Duits
land. 

De heer H. J. C. van Beek kreeg een 
speciale prijs voor zijn inzending cor
respondentie van het Koninklijk Huis 
Oranje Nassau. 

In totaal werden als hoogste onder
scheiding zeven vergulde medailles toe
gekend. Er waren inzendingen betref
fende: klassiek, modem, oude brieven, 
luchtpost en thematisch. Ook dit jaar 
had de Salm Phila Club veel succes met 
haar tentoonstelling, aangezien het aan
tal bezoekers groter was dan ooit te
voren. 

J. POULIE 

Met het Maandblad naar Wipa/Wenen 
Reeds nu hebben wij van verschei

dene verzamelaars gehoord, dat zij naar 
de internationale postzegeltentoonstel
ling te Wenen denken te gaan. Dat was 
in de eerste plaats al in Parijs, tijdens 
de „Philatec"! Wie voor het eerst een 
Internationale tentoonstelling bezichtigt, 
heeft al gauw de smaak ervan te pak
ken. 

Bij voldoende belangstelling zal het 
Maandblad — in samenwerking met een 
bekend reisbureau — tijdens de WIP A 
een reis naar Wenen organiseren. Wij 
denken aan een zevendaagse reis, per 
trein, overnachting in een eenvoudig 
doch behoorlijk hotel, ontbijt en diner 
in het hotel. En de kosten, zult u vra
gen? Het is moeilijk om dit nu al defi
nitief vast te stellen, tenslotte weet 
niemand wat de prijzen in 1965 zullen 
doen. Maar gerekend wat het nü zou 
kosten en rekening houdend met een 
verhoging zoals de laatste jaren het 
geval was, ramen wij op een bedrag van 
omstreeks ƒ 250,—. 

Daar tijdens de WIP A ook andere 
evenementen in Wenen gehouden wor
den, is het zaak er vroeg bij te zijn. Ookj 
al, omdat men met vakantieplannen in 
1965 rekening kan houden. Het eerste 
plan is om dinsdag 8 juni te vertrekken, 
we zijn dan maandag 14 juni terug. 

Wie er iets voor voelt kan zich opge
ven aan de heer C. H. W. Heusdens, Post
bus 619, Rotterdam. Deze eerste opgave 
verbindt tot niets. Wanneer er voldoen
de deelneming is, krijgt men een uitge
werkt plan. Daarna kan men beslissen 
of men mee wil of niet. Geef echtei 
wel op, of u alleen, met vrouw of vriend 
of met het hele gezin wilt reizen! Er 
wees er vlug bij. Wenen is bekend om 
de historische schoonheid maar mindei 
bekend om zijn groot tekort aan hoteis 
En wie het eerst bespreekt, heeft veela: 
de beste plaatsen. 

G. J. SCHEEPMAKER 
OVERLEDEN 

De heer G. J. Scheepmaker, een bekende en gewaardeerd^ 
medewerker aan het Maandblad, is op 5 juli 1964 op 66-jarig 
leeftijd in Voorschoten overleden. De Nederlandse filateli 
verliest in hem een kenner bij uitstek van de Nederlands 
Indische zegels en stempels. Hij werd vorig jaar tijdens d 
Bondsdagen in Breda onderscheiden met de Costerus 
medaille en in 1962 ontving hij de Leon de Raay-medaille 
voor zijn artikelenreeks „Bijdrage itot de kennis van d 
zegels van Nederlands-Indië", die helaas niet voltooid zj 
kunnen worden. 

Georg Johann Scheepmaker werd op 2 oktober 1897 
's-Gravenhage geboren. Hij ging als onderwijzer naar Neder 
lands-Indië, waar hij schoolhoofd werd in Buitenzorg. D 
gehele Japanse bezettingstijd maakte hij mee en hij gin 
na de bevrijding niet meteen naar Nederland. Na het be 
reiken van zijn pensioen werkte hij tot 1954 nog bij d 
K.P.M. Pas in 1955 kwam de heer Scheepmaker terug naa 
Nederland. 

Wij houden zijn nagedachtenis in dankbare herinnerin; 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C H. W. Heusdens, 

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

HERDENKINGSPOSTZEGELS 125 JAAR SPOORWEGEN 
Dienstorder H.328 van 18 juni 1964. 
Algemeen 
1. Ter gelegenheid van de dag waarop 125 jaar geleden 
tussen Amsterdam en Haarlem de eerste trein in Nederland 
reed, zullen op 28 juli 1964 twee herdenkingspostzegels 
(zonder bijslag) worden uitgegeven in de waarden van 15 
en 40 cent. 
Ontwerpen. Voorstellingen 
2. De zegels zijn ontworpen door Cas Oorthuys te Am
sterdam. De zegel van 15 cent vertoont een moderne sta
tionsbeveiliging, die van 40 cent een elektrisch treinstel 
type 1964. Behalve de aanduiding „Nederland" en de waar-
de-eenheid is voorts de tekst „125 jaar Spoorwegen" op de 
zegels vermeld. 
Verkrügbaarstelling 
3. De bijzondere zegels zullen van 28 juli tot en met 22 
augustus 1964 op de postinrichtingen verkrijgbaar zijn. 
Eventueel daarna nog voorradige exemplaren zullen worden 
uitverkocht. Aan het publiek moeten gedurende genoemd 
tijdvak de vorenbedoelde bijzondere postzegels worden 
uitgegeven, tenzij bepaaldelijk om zegels van de gewone uitgifte 
wordt verzocht. Met de verkoop mag niet vóór 28 juli 1964 wor
den begonnen. Van 19 tot en met 26 september 1964 zullen de 
zegels nog verkrijgbaar zijn op de postinrichtingen te 
Utrecht-stad en op het bureel Filatelistische Dienst van het 
districtspostkantoor te 's-Gravenhage. 
Overige by zonderheden 
4. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: rasterdiepdruk. 
Kleuren van de zegel van 15 cent: grijs, zwart en groen. 
Kleuren van de zegel van 40 cent: grijs, zwart en geel. 
Zegelgrootte 36 x 25 mm. 
Beeldgrootte: 33 x 22 mm. 
Geldigheidsduur: de zegels zullen tot en met 31 december 
1965 voor frankering geldig zijn. 
Verstrekking 
5. Door de Controle Haarlem zal tijdig een eerste voorraad 
van deze bijzondere postzegels worden toegezonden. Mocht 
de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan behoort aan
vulling te worden gevraagd. Deze postzegels zullen mede 
voorhanden zijn op de bij- en hulppostkantoren, poststations 
en postagentschappen alsmede bij de bestellers, belast 
met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de be
stelling. 

De technische bijzonderheden der veldelen, die wij tot dus
ver onder ogen kregen, zijn de volgende: 

tanding: 

etsingnumniers: 
telcflfers: 

ponstekens: 
markeerboog jes: 
9verige byzonderlieden: 
af wq kingen: 

bovenzijden: 
linkerzijden: 
rechterzijden: 
onderzijden: 
geen 
links 1 tot en met 10 
rechts 10 tot en met 1 
geen 
geen 
geen 
nog niet gemeld. 

één gat doorlopend 
doorlopend 
doorlopend 
één gat doorlopend 

HERDENKINGSPOSTZEGELS 
rSfEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP 
Dienstorder H.396 van 23 juli 1964. 
Algemeen 

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Ne-
äerlandsch Bijbelgenootschap zal op 25 augustus 1964 een 
lerdenkingspostzegel (zonder bijslag) in de waarde van 15 
;ent worden uitgegeven. 

Ontwerp; voorstelling 
2. De zegel is vervaardigd naar ontwerp van de kunste
naar Max Velthuys te 's-Gravenhage. De zegel toont de open
geslagen bijbel waarin het Christusmonogram, gekroond 
met de duif als symbool van de Heilige Geest. Behalve 

de aanduiding „Nederland" en het waardecijfer is voorts 
de tekst „Bijbelgenootschap 1814-1964" op de zegel ver
meld. 
Verkrij gbaarstelling 
3. Deze bijzondere zegel zal van 25 augustus tot en met 
19 september 1964 op de postinrichtingen verkrijgbaar zijn. 
Eventueel daarna nog voorradige exemplaren zullen wor
den uitverkocht. Aan het publiek moet gedurende genoenVJ 
tijdvak bij aankoop van postzegels van 15 cent de vorenbe
doelde bijzondere postzegel worden uitgegeven tenzij be
paaldelijk om de zegel van de gewone uitgifte wordt verzocht. 
Met de verkoop mag niet vóór 25 augustus worden begonnen. 
Overige bijzonderheden 
4. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Druktechniek: rasterdiepdruk. 
Kleur: roodbruin. 
Zegelgrootte: 36 x 25 mm. 
Beeldgrootte: 33 x 22 mm. 
Geldigheidsduur: de zegels zullen tot en met 31 decem-

ger 1965 voor de frankering geldig 
zijn. 

Verstrekking 
5. Door de Controle Haarlem zal tijdig een eerste voor
raad van deze bijzondere postzegel worden toegezonden. 
Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan be
hoort aanvulling te worden gevraagd. De zegels zullen 
mede voorhanden zijn op de bij- en hulppostkantoren, de 
poststations en postagentschappen alsmede bij de bestel
lers, belast met de behandeling van postzaken aan huis 
tijdens de bestelling. 

Persbericht nr. 1215/74 voegt hieraan nog toe: 

tanding: 
vellen van: 
papier: 
gomming: 

14 : 12% 
10 X 10 is 100 zegels 
zonder watermerk 
normaal. 

LUCHTPOSTCORRESPONDENTIE VOOR ZEEVARENDEN 
Dienstorder H.330 van 18 juni 1964 
1. Met ingang van 1 juli 1964 — voor zover de betrokken 
rederij de mogelijkheid daartoe open stelt — kunnen de 
opvarenden van onder Nederlandse vlag varende schepen, 
aan boord waarvan zich geen postagent bevindt, in volle 
zee behalve niet-aangetekende Nederlandse luchtpostbladen 
en niet-aangetekende met Nederlandse zegels gefrankeerde 
(prent)briefkaarten ook niet-aangetekende met Nederland
se zegels gefrankeerde brieven tot een maximumgewicht 
van 20 gram ter verzending per luchtpost naar alle bestem
mingen ter wereld aan de daartoe aangewezen scheepsoffi-
cier afgeven. 
2. Van genoemde datum af behoren bedoelde stukken bij 
verzending naar Nederland als volgt te zijn gefrankeerd: 
luchtpostbladen - 40 cent (opgedrukt f rankeerzegel); 
(prent)briefkaarten - 25 cent; 
brieven tot en met 20 gram: 
bij afgifte in een Europese haven - 40 cent 
bij afgifte in een haven buiten Europa - 40 cent, verhoogd 
met een uniform luchtrecht van 20 cent per 5 gram. 
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OVERMAKING VAN GELDBEDRAGEN DOOR MIDDEL 
VAN POSTZEGELS 
Dienstorder H.382 van 16 juli 1964 
Wüziging bestaande regeling 
1. Ingaande 18 juli 1964 zal de regeling inzake het over
maken van geldbedragen door middel van postzegels op 
briefkaarten de volgende wijzigingen ondergaan: 
a. het maximaal per briefkaart over te maken bedrag wordt 

verhoogd. Voortaan zal boven het port en c.q. recht, dat 
voor de verzending van de briefkaart verschuldigd is 
aan postzegels een'bedrag mogen worden bij geplakt van 
maximaal ƒ 2,50. 

b. Het inwisselrecht, dat thans 5 cent per briefkaart be
draagt, zal voortaan 10 pet. van de frankeerwaarde van de 
voor overmaking gediend hebbende postzegels bedragen. 
Inwisselingen voortvloeiende uit thans bestaande machti
gingen zullen tot en met 30 september aanstaande kunnen 
geschieden op de vóór 18 juli 1964 geldende voorwaarden. 

Nieuwe regeling inzake overmaking door middel van „losse" 
zegels in gesloten brieven 
2. Ingaande 18 juli 1964 zullen eveneens geldbedragen 
kunnen worden overgemaakt door het insluiten van voor 
frankering geldige postzegels in aan de begunstigde geadres
seerde brieven, een en ander voor zover de begunstigde 
door de directeur van het postdistrict zal zijn gemachtigd 
de voor de overmaking gediend hebbende postzegels in te 
wisselen. 
Maximaal per brief over te maken bedrag: f 5,—. Inwisselrecht: 
10 pet. van de frankeerwaarde van de voor overmaking ge
diend hebbende postzegels. 
3. Ter zake van de inwisseling van „losse" zegels behoort 
machtiging te worden gevraagd aan de directeuren der 
postdistricten onder opgave van de duur van de verlangde 
machtiging (doorlopend of over een bepaalde periode), het 
doel waarvoor de bedragen worden overgemaakt en — zo . 
mogelijk — het aantal geldovermakingen, dat naar raming 
zal worden toegezonden. 
4. (administratieve maatregel). 
5. De in te wisselen postzegels zullen door of vanwege de 
machtiginghouder op vellen papier moeten worden geplakt 
in horizontale rijen van 10 stuks. Op een vel mogen ten 
hoogste 100 zegels voorkomen. Voor elke waarde moet een 
afzonderlijk vel papier worden gebezigd. 
Controle 
6. Bij de inwisseling van losse postzegels behoort door de 
aanbieder een door hem ondertekende specificatie te wor
den gevoegd in de volgende vorm: 

6 vellen van 100 è ƒ 1,— = ƒ 600,— 
4 vellen van 100 'a ƒ0,75 = ƒ 300,— 
8 vellen van 100 è ƒ0,50 = ƒ 400,— 
1 vel van 60 è ƒ0,25 = ƒ 15,— 

Totaal 
af: recht 10»/o 

Uit te keren 

ƒ 1315,— 
ƒ 131,50 

ƒ 1183,50 
7. Vóór tot uitbetaling wordt overgegaan dient de speci
ficatie volledig te worden geverifieerd met de overgelegde 
vellen met postzegels. 
Ten bewijze dat de verificatie heeft plaatsgehad dient de 
specificatie te worden voorzien van een ondertekende ak
koordverklaring. 
8. Het netto-bedrag wordt bij voorkeur overgemaakt op 
de postrekening van de aanbieder. Stelt deze echter prijs op 
betaling in contanten, dan dient door hem bij de inlevering 
tevens een voor voldaan getekende kwitantie itot het netto
bedrag te worden afgegeven. 
Verantwoording 
9. De waarde van de ingewisselde op briefkaarten ge
plakte postzegels (bruto-bedrag) alsmede het recht wegens 
inwisseling (10 pet.) behoort op de voorgeschreven wijze 
te worden verantwoord. 
10a. De waarde van de ingewisselde losse postzegels 
(bruto-bedrag) behoort in uitgaaf te worden gebracht in 
het register A (enzovoort, administratieve voorschriften). 
Inzending aan de Centrale Directie 
11. De op vellen papier geplakte postzegels behoren met 
de dagtekeningsstempel c.q. rolstempel onbruikbaar te wor
den gemaakt en te zamen met de in punt 6 genoemde speci
ficatie alsmede c.q. de in punt 8 genoemde kwitantie uiter
lijk de 5e werkdag van elke maand aangetekend te worden 
ingezonden aan de Centrale Afdeling Comptabiliteit, bureel 1. 
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Tot zover deze dienstorder. Het wil ons voorkomen, dat 
de regeling bijzonder duur is. Wanneer men een bedrag 
van ƒ 5,— wil betalen, kost dit 50 cent aan recht, 15 cent 
aan postzegel (wanneer men de brief niet aangetekend 
zendt!) plus een cent voor de envelop, te zamen 66 cent. 
Voor één-derde van dit bedrag kan men een girostorting 
doen. 

Voorts opent deze regeling de mogelijkheid voor een pien
tere scharrelaar om geldige frankeerzegels onder de fran
keerwaarde in handen te krijgen. Een handige jongen kan 
dagelijks de postzegels — natuurlijk zijn dit meest hogere 
waarden — tegen contante betaling met vijf of zelfs tien 
percent korting komen kopen. De ontvanger van de brieven-
met-losse-postzegels is dan van de hele rompslomp van op
plakken op vellen papier (door hem zelf aan te schaffen) 
opmaken van specificaties, de verificatie daarvan en het 
uitschrijven van een kwitantie mitsgaders een gang naar 
het postkantoor af. En de handige jongen kan de postfrisse 
zegels onder de frankeerwaarde verkopen (bij voorkeur in 
het buitenland!) en er zelfs nog aan overhouden. De be
schadigde of niet-gangbare waarden kan de ontvanger van 
de brieven altijd nog aan PTT kwijt, zij het dat hij dan 
10 pet. recht moet betalen met de daaraan verbonden werk
zaamheden. 

Verder zijn wij benieuwd waar de vellen met onbruikbaar 
gemaakte postzegels uiteindelijk terecht komen. Zou dit 
eindpunt de Rijks veiling zijn? 

R-STROKEN TEN BEHOEVE VAN VERZAMELAARS 
Dienstorder H.383 van 16 juli 1964. 
1. Aan verzoeken om verstrekking van gebruikte en on
gebruikte R-stroken, onder andere ten behoeve van verza
melingen mag niet worden voldaan. 
(Het verzamelen van deze stroken, die op aangetekende 
stukken worden geplakt, schijnt toe te nemen, vooral na het 
artikel over deze stroken in het Maandblad! Redactie). 

PLAAT- EN ETSINGNUMMERS 
Tijdens het eerste halfjaar 1964 werden onderstaande 

plaat- en etsingnummers gebruikt: 

Frankeerzegels 
Frankeerzegels 
Frankeerzegels 
Frankeerzegels 
Frankeerzegels 
Frankeerzegels 
Frankeerzegels 

cijfertype 
cijfertype 
cijfertype 
cijfertype 
type koningin 
type koningin 
type koningin 

Frankeerzegels type koningin 
Herdenkingszegels Groningse 
Universiteit 

Portzegels cijfertype 
Portzegels cijfertype 
Portzegels cijfertype 
Portzegels cijfertype 

Etsingnummers 
2 cent — DR. 58 
3 cent — LR. 2 
5 cent — B 
7 cent — LR. 14 

15 cent — LR. 11 
40 cent — LR. 4 
50 cent — LR. 9 

Plaatnummers 
ƒ 1, 27-28 

12 cent — 1, 2, 3 en 4 
30 cent — 2 en 3 

Etsingnummers 
3 cent — 2 

10 cent — 5 
25 cent — 5 
30 cent — 5 

AFWIJKINGEN 
De heer W. van 't Veer te Enschede toonde ons een rech 
ter onderhoekblok van vier stuks koningin Juliana type 
Hartz en profil, waarde ƒ 2,50, waarop aan de achterzijde 
het zegelbeeld in spiegeldruk voorkomt. 

Van de heer G. H. C. Stevens te Nijmegen kregen wij ter 
inzage een strip van vijf stuks van de 6 cents waarde kO' 
ningin Wilhelmina, type Hartz, kleur blauwgrijs met een 
zware rakelstreep door rij 9. 

De heer J. A. Pabon te Coevorden meldde ons diktever
schillen in het papier van de 30 cent Groningse Universi
teitszegels, platen 2 en 3. 

Ten slotte toonde de heer C. M. A. H. van Rooij te Utrecht 
ons een boekblok van de cijferzegel Van Krimpen, 1 cent, 
met op zegel 181 ponsteken 12 in wit midden op de zegel. 
Dit ponsteken is op het vel papier gekomen en heeft de 
druk ontvangen, daarna is het eraf gevallen zodat er een 
witte vlek ontstond. 



NIEUWE UITGIFTEN 
Op 14 september verschijnen de twee Europa-zegels in de 

waarden 15 en 20 cent. 
Op 13 oktober de zegel ter gelegenheid van de twintigste 

verjaardag van de Benelux in de waarde 15 cent en op 
10 november de Kinderpostzegels in de volgende vijf waarden: 
7 + 3 cent, 10 + 5 cent, 15 + 10 cent, 20 + 10 cent en 
40 + 15 cent. 

(Enkele van deze nieuwe gegevens van PTT wijken af van 
de voorlopige opgave op bladzijde 19 van het januarinummer. 
De verschijningsdatum van de Europa-zegels ds niet 21 maar 
14 september, het aantal Benelux-zegels is niet twee maar 
één en het aantal Kinderzegels is niet vier maar vijf. Op
merkelijk is ook dat de hoogste waarde van de Europa-zegels 
niet 40 maar 20 cent is). 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Ter gelegenheid van de verschijning van de twee herden

kingszegels voor de 35-jarige geregelde luchtverbinding van 
de Nederlandse Antillen met de Verenigde Staten van Noord-
Amerika is een bijzonder stempel in violet gebruikt met de 
tekst „Eerste dag van uitgifte", de afbeelding van een ge
stileerd viermotorig vliegtuig en de datum 22 juni 1964. Er 
werd ten minste één type eerstedagenvelop gebruikt. Op het 
exemplaar dat wij zagen was de route — via Panama en 
Colombia — uitgestippeld naast de vlaggen van de vier 
landen. 

LUCHTPOST 
Jubriekredacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsferdam-O 

NEDERLAND 
In aansluiting op het gemelde in het juninummer over de 

vlucht Amsterdam-Zagreb kan ik nu melden dat voor de 
terugvlucht een speciaal stempel gebruikt is van het geijkte 
driehoekig type. Het is een dubbele driehoek waarin de tekst 
ätaat PRVI LET PREMIER VOL ZAGREB-AMSTERDAM/ 
2.V. 1964. Aankomststempel Amsterdam 2 mei 1964. Op 5 juni 
1964 opende de KLM haar zomerlijn naar Constanta (Roe
menië) en Varna (Bulgarije), speciaal voor vakantiegangers, 
[n feite is deze nieuwe lijn een doortrekking van de lijn 
laar Boedapest. De Nederlandse PTT gebruikt voor beide 
ïindbestemmingen hetzelfde speciale stempel (afbeelding), 
terwijl de KLM voor iedere bestemming een speciale envelop 
litgaf. Jammer genoeg werd een zeer ongelukkige maat 
ifoor deze enveloppen gekozen en ik hoop dat bij eventuele 
ifolgende vluchten waarbij de KLM wederom enveloppen zal 

4 ^ / 

•'^«a h'^ 

uitgeven, een normaler formaat wordt gebruikt. De Bul
gaarse post zorgde voor een verrassing door zowel de bin
nenkomende als de uitgaande post van deze vlucht met 
hetzelfde stempel te voorzien (afbeelding). 

ARGENTINIË 
In maart 1964 opende de Air France met de Boeing haar 

dienst Buenos Aires-Dakar-Parijs. De stukken werden voor
zien zowel van een maatschappijstempel van de Air France, 
een rechthoekig stempel met tekst PREMIERE LIAISON/ 
AIR FRANCE / BUENOS AIRES - DAKAR respectievelijk 
PARIS / 6 Mars 1964 als van een Argentijns speciaal officieel 
stempel. Voor het traject Dakar was de kleur violet (af
beelding) en voor de post naar Parijs werd het in rood af
gestempeld. 

/ y 

PREMIÈRE LIAISO«g , 
AIR FRANCE ^ , ' " ^ 

BUENOS AIRES - D A K A R N ^ 

6 Mars 1964 

BUENOS AIRES- DAKAR -PARIS 

. . I 004 / O 

BUENOS AIRES IfC) 

In afwijking met het saaie Air-Francestempel gebruikten 
de Argentijnse posterijen een attractief speciaal stempel (af
beelding). (Noot redacteur: het speciale stempel staat op de 
achterkant van de envelop). 

Ter gelegenheid van het vijftiende congres van de UPU 
werd op 23 mei 1964 een luchtpostzegel van 18 Pesos uit
gegeven. Op de eerste dag van uitgifte werden deze zegels 
van een aantrekkelijk stempel voorzien (afbeelding). 

OOST-DUITSLAND 
In april 1964 opende de Oostduitse luchtvaartmaatschappij 

een dienst op Tirana. Een speciaal stempel van het type dat 
regelmatig door de Interflug wordt gebruikt werd ook dit
maal weer, in het paars, afgedrukt met als tekst: BERLIN -
TIRANA ERSTFLUG MIT IL 18 AM 6.4.1964/ afbeelding 
straalvliegtuig / INTERFLUG / embleem Interflug. 

WEST-DUITSLAND 
Op 16 april 1964 zette de Lufthansa voor het eerst de 

Boeing 727 in het Europese net in voor de vlucht Dusseldorp-

trsterOet-Tlug ^, 

^ b51 5.196il pj 
1 
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Londen. De post werd in Dusseldorp voorzien van een bij
zonder stempel van het traditionele type met tekst DÜSSEL
DORF FLUGHAFEN / embleem / LUFTHANSA / datum / 
ERSTFLUG MIT EUROPA / JET BOEING 727 / DÜSSEL
DORF  LONDON. 

De PIA (de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij) opende 
op 10 mei 1964 haar dienst Karatsji  Moskou  Frankfort 
Londen. Hierbij werd onder andere te Frankfort een speciaal 
stempel gebruikt met als tekst FRANKFURT AM MAIN 
FLUGHAFEN / PIA / 10.5.1964 / FIRST FLIGHT KARACHI
/ MOSCOW  FRANKFURT LONDON AND V.V. / 

Voor de Panam, die voor het eerst met een straalvliegtuig 
van Berlijn naar New York vloog, werd de post voorzien van 
een speciaal stempel (afbeelding). 

In Frankfort/Main werden, wederom van het traditionele 
type op 1 juni 1964 twee stempels gebruikt voor de eerste 
vluchten van de Lufthansa met als tekst FRANKFURT AM 
MAIN  FLUGHAFEN / embleem Lufthansa / 1.6.1964 / 
respectievelijk ERSTFLUG LH 212 / BOEING JET 727 
FRANKFURT  KOPENHAGEN  STOCKHOLM en LH 336 
AB 1.6.1964 / MIT BOEING JET 727 / FRANKFURT  MAI
LAND. 

FRANKRIJK 
Air France zette haar Caravelles in op de korte trajecten 

NiceBrussel en NiceFrankfort op 3 april 1964 hetgeen aan
leiding gaf het zoveelste rechthoekige stempel te plaatsen 
op de post vervoerd met deze vluchten. 

Op 9 mei 1964 verscheen de zegel ter herdenking van het 
feit dat in 1939 in Frankrijk met een regelmatige nacht
vluchtpostdienst werd begonnen. Op het vliegveld Le Bourget 
werd deze zegel dan van een speciaal eerstedagstempel (non
figuratief) voorzien. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: i, H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N H 

BELGIË 
In l'Entier Postal van juni 1964 begint Dr. J. Stibbe een 

artikel over de Telegraafzegels op Belgische poststukken. 
Het expresserecht werd door middel van telegraafzegels vol
daan en de bezorging van expressestukken geschiedde door 
de telegraafdienst, behalve de aangetekende expresbrieven 
die door de postdienst werden besteld. Naar het vervolg van 
deze studie (met opgave van de besluiten en tarieven) zien 
we met belangstelling uit. 

DUITSLAND (WEST) 
Geïllustreerde briefkaarten 15 pf, Luther, blauw. 
Serie 36 met acht verschillende, oplage van ieder 20.000. 
Serie 37 met acht verschillende, oplage van ieder 20.000. 
Serie 38 met acht verschillende, oplage van ieder 20.000. 
Serie 39 met acht verschillende, oplage van ieder 40.000. 
Serie 40 met acht verschillende, (München), oplage van 

ieder 20.000. 
FRANKRIJK 

De postwaardestukken van de pneumatische post (voor 
Parijs en Marseille) worden alleen in deze steden verkocht, 
maar hebben binnen geheel Frankrijk frankeerwaarde. Maar 
in het internationaal verkeer moet frankering volgens gel
dend internationaal tarief gebruikt worden. 
POLEN 

Luchtpostbriefkaart 2,40 zl., veelkleurig ter gelegenheid 
•"■̂ n de achtste Poolse postzegeltentoonstelling. Drukmerk: 
11, 64  200.000. Ter gelegenheid van het zeshonderd jarig 
bestaan van de Universiteit van Krakau verschenen drie 
enveloppen van 60 (80) gr., bruin, oplage 1.64  1.000.000, idem 
drie briefkaarten van 40 gr., blauwgroen met oplage X.63 
500.000 en idem acht briefkaarten 40 (60) gr., diverse kleuren. 
Proj. St. Malecki, 1.64  250.000. 
ZUIDAFRIKA 

De postdienst heeft op 1 april 1964 een „certified mail 
service" (gecertificeerde pos) ingesteld, die gedeeltelijk in de 
plaats komt van de aangetekende officiële post binnen de 
republiek ZuidAfrika. De bedoeling ervan is dat officiële 
stukken zonder waarde, waarvan toch een getekend ont

vangstbewijs van belang is, niet tussen de aangetekende 
waardezendingen van de postdienst komen. Gebruik ge
maakt wordt van groene etiketten in duplo, aan rollen ge
drukt; één deel wordt op de brief bevestigd bij wijze van 
aantekenstrookje, het andere deel is bestemd voor archief
doeleinden. Zendingen met cheques, geld of examenpapieren 
moeten als voorheen aangetekend worden verzonden. 

AËROGRAMMEN 
Venezuela. 0.45 bol., karmijn, borstbeeld van generaal An

zoategui. Links boven Aerograma. Lichtgroen papier met in 
wit een herhaalde onderdruk van CORREO AEREO REPU
BLICA DE VENEZUELA. Dit aerogram werd op de dag van 
uitgifte ingetrokken, aangezien op de fotomechanische weer
gave van de in rasterdiepdruk vervaardigde postzegel het 
drukmerk „Bundesdruckerei Berlin" was blijven staan, ter
wijl het aerogram vervaardigd werd door „Litografica Bar
celona". (B.G.S.V.71964). 

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

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

GELEGENHEIDSTEMPELS 
Het verheugt ons, in aansluiting op de melding op pagina 

330 van het vorige nummer nog te kunnen mededelen, dat in 
dienstorder 386 van 16 juli nader was aangekondigd, dat 
ook stukken, gefrankeerd met andere dan zomerzegels, kon
den worden voorzien van het speciale stempel van de Vier
daagse Afstandsmarsen in Apeldoorn. 

Op de eerstedagenveloppen van de sixwrwegzegels werd op 
de gebruikelijke wijze het hierbij afgebeelde speciale stem
pel afgedrukt. 

Voor het 49e EsperantoWereldcongres, gehouden van 1 tot 
en met 8 augustus in het gebouw „Op Gouden Wieken" te 
'sGravenhage was een speciaal postkantoor met bijz»nder 
stempel doch zonder extra aantekenstrookjes gevestigd. 

Een brievenbus, van 3 itot en met 21 augustus geplaatst in 
de badmintonhal te Haarlem ter gelegenheid van „Stuif 
Stuif" (Jeugdrecreatie in vakantietijd voor kinderen van 5 tot 
12 jaar) leverde voor hen, die daarin stukken postten een 
bijzondere afstempeling op. 

^fSSifi^. 

°'VGRES*' 

>JiMGSn;>/>, 

EUSDIAND 
ENEMIE EM 

^^'^ft^*"^ 

<<tjJ»16SfD, 

'^HAGtr^' 

HAARLEM V ]LJ^ 

s t*m II ouoüïttK 

Tenslotte danken wij de heer J. F. Alen te Maastricht voor 
een mededeling, dat van 7 tot 12 september te Amsterdam in 
het Maagdenhuis het XXIVe Congres International des scien
ces Pharmaceutiques zal worden gehouden, alwaar tevens 
een speciaal postkantoor met bijzonder stempel zal function
neren. Tegen enkele vergoeding van portokosten kunnen be
langstellenden afdrukken verkrijgen waarvoor couverten 
gratis beschikbaar worden gesteld. Aanvragen kunnen wor
den gericht tot het Congresbureau St. Agnietenstraat 4, Am
sterdamC. 

MACHINESTEMPELS 
Hierbij geven wij nog een afbeelding van de propagandavlag 
voor de Vierdaagse afstandsmarsen in Nijmegen. 

INTÊRNATiOMALE 0 ^ * ^ 
VIERDAAGSE g,nj5 

AfS'TANOSNIARSEN , 064 
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TYPENRADERSTEMPELS 
15.6.1964 Opgeheven: postagentschap Amsterdam-Pieter Ca-

landlaan. 
1.7.1964 De biji>ostkantoren Emmeloord, Hoogvliet, Krom

menie, Maarssen, Papendrecht en Wierden werden 
verheven tot hoofdkantoor. 

6.7.1964 Gevestigd: Bijpostkantoor Nijmegen-Station. 
1.8.1964 De bijpostkantoren Barendrecht en Bergen (N.H.) 

werden tot hoofdkantoor verheven. 

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

NIEUWE UITGIFTEN 
„Honderdste verjaring van de Socialistische Internationale" 

Op 20 juli is een serie van drie postzegels, zonder toe
slag, uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verja
ring van de Socialistische Internationale. De zegels werden 
op 18 en 19 juli bij voorrang verkocht, uitsluitend in tij
delijke postkantoren te Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en 
Bergen. 

De ontwerpen zijn van de kunstenaars Luc Verstraete 
(0,50 en 2 F) en Herman Verbaere (1 F). De gravure van 
de cilinders voor het drukken in heliogravure is van de 
Etablissementen Malveux; de druk van de Zegeldienst te 
Mechelen; tanding IIV2. 

De waarden, de onderwerpen, de kleuren en de oplage van 
deze zegels, gedrukt in vellen van dertig exemplaren door 
het heliogravureprocédé, zijn als volgt: 

Waarden 

50c 

IF 

2F 

Onderwerp 

Zinnebeeld 
betreffende 

de 
Socialistische 
Internationale 

Kleuren 

blauw en rood 

Oplage 

10.500.000 

3.900.000 

2.250.000 

Een toelichting in het vouwblad van het Bestuur der pos
terijen van België zegt het volgende: 
„De Socialistische Internationale werd op 28 september 
1864 in St. Martin's Hall te Londen opgericht. Van meet af 
aan had zij invloed op de leidende standen en op de arbei
dersklasse. Die invloed reikte veel verder dan haar leden
tal liet vermoeden. Voor de toenmalige regeringen was 
zij een meesterlijk georganiseerde samenzwering tegen de 
bestaande maatschappelijke orde. De leiders van de Euro
pese Staten geraakten in paniekstemming. De Groten ver
gaten hun twisten en gaven hun diplomaten opdracht om 
samen gemeenschappelijke maatregelen tegen de Socialis
tische Internationale te bezinnen. In alle landen werden wet
ten afgekondigd waarbij de toetreding tot deze vereniging 
werd verboden. Lid zijn van de Socialistische Internationa

le stond gelijk met hoogverraad. Voor de arbeiders beteken
de zij mateloze hoop. Eindelijk zouden zij bevrijd worden uit 
de ellende waarin zij door het jonge kapitalisme gestort 
waren. In miljoenen harten groeide de geestdrift. 

Een al te grote ontgoocheling heeft vaak ontmoediging 
tot gevolg. Grote ideeën die niet geschraagd zijn door een 
stevige organisatie moeten onvermijdelijk op niets uitlopen. 
De eerste Internationale ging ten onder na een twaalfjarig 
bestaan. 

De idee was echter overal doorgedrongen en in al de in
dustrielanden werden vakorganisaties, coöperatieve vereni
gingen, ziekenfondsen en socialistische partijen opgericht. 

In 1889 kwam de Internationale een tweede maal tot stand, 
ditmaal sterk georganiseerd. Zij bezielde de campagne 
voor de 3 X 8, dit wil zeggen het recht op 8 uur vrije tijd, 
8 uur rust en 8 uur arbeid. De eerste mei werd uitgeroepen 
tot de dag van de strijd voor de arbeiderseisen. 
De Socialistische Internationale heeft gepoogd de oorlog van 
1914 te verhinderen doch tevergeefs. Nogmaals ontwricht 
door de oorlog werd zij in 1923 op het congres van Hamburg 
opnieuw opgericht. 

Na de tweede wereldoorlog werd de grote familie van de 
Socialistische Internationale opnieuw verenigd op hei; Con
gres van Frankfort. Zij heeft haar traditionele strijd her
nomen ter versteviging van de verworvenheden van de ar
beiders en voor de vrede die uiteraard alle vooruitgang 
en algemene welvaart conditioneert". 

Patriottische serie 
Op 3 augustus is een serie van drie bijzondere postzegels 

uitgegeven met toeslag ten bate van werken met vaderland-
lievend karakter. De zegels werden op 1 en 2 augustus bij 
voorrang uitsluitend verkocht in tijdelijke postkantoren te 
Brussel, leper en Nieuwpoort. Ontwerper is de kunstschil
der Massonet, gehecht aan de artistieke sectie van het Le
ger te Velde 1914/1918 en directeur van het blad der loop
grachten „Le Claque è Fond" 1917/1918. De cilinders voor 
de reproduktie in heliogravure werden door de firma Mal
veux gegraveerd. Tanding IIV2. 

De waarden, de toeslagen en de onderwerpen dezer ze
gels, door het „heliogravureprocédé in quadrichromie" ver
vaardigd, gedrukt in vellen van dertig zegels, zijn als 
volgt: 

Waarden en toeslagen 
IF + 50c 
2F + IF 

3F + 1,50F 

Onderwerpen 
Infanterist 1918. 
Vaandeldrager van het regiment 
der Gidsen 1914. 
Trompetter der Grenadiers en 
Trommelaars (Infanterie en Ka-
rabiniers 1914). 

Deze serie verschijnt in de maand waarin het uitbreken 
van de eerste wereldoorlog, vijftig jaar geleden, wordt her-

' dacht. „Op 2 augustus 1914, te 19.00 uur richtte Duitsland aan 
koning Albert een ultimatum tot vrije doortocht van de strijd
krachten door België. Tegenover de weigering om op dat 
ultimatum in te gaan, drongen de Duitse troepen op 4 
augustus, om 8 uur, ons grondgebied binnen", aldus de 
tekst in het officiële vouwblad bij deze reeks, „Ere zij de 
40.000 strijders die deze dagelijkse heldenmoed met hun 
leven betaald hebben!" luidt de slotzin. 
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„BevrydingrWeerstand" 
Op 3 augustus zijn twee bijzondere postzegels uitgegeven 

waarvan de toeslag ten goede komt aan de stichting „Inter
nationaal Tehuis voor Hoogstudenten" te Antwerpen en aan 
werken met een cultureel karakter. 

Waarde en toeslagen Onderwerpen: 
3 P + 1 F, 
6 P + 3 F 

Slag van Bastogne 
Scheldebekken 

^wrvrwrwwwww 

:i'.ii(.ioitwi(.if ; 

■■•■■■Vtll 

f 

De zegels, uitgevoerd in vierkleurendruk, gedrukt in 
vellen van dertig exemplaren, tanding 113^, zijn ontworpen 
door de kunstschilder Massonet. Ze zijn bij voorrang ver
kocht op 1 en 2 augustus te Antwerpen, Brussel en leper. 
De laatste dag van verkoop is 31 oktober 1964. 

Aan het officiële vouwblad ontlenen wij de volgende zin
snede: „Door de uitgifte van de postzegels „BevrijdingWeer
stand", wordt de herinnering aan al die heldendaden waaraan 
ons land de vrijheid en een nieuwe aanzienlijke ontwikkeling 
te danken heeft, weer opgewekt en verheerlijkt". 

Wvjziging Luxemburgse posttarieven 
Ingaande 1 juli 1964 wordt het tarief voor de verzending 

van brieven uit Luxemburg naar Nederland vastgesteld op 
het in Luxemburg geldende binnenlandse briefport. 

Dift port is als volgt: 
tot en met 50 gram Fr. 3,
boven 50 tot en met 100 gram Fr. 6,
boven 100 tot en met 250 gram Fr. 10,
boven 250 tot en met 500 gram Fr. 15,
boven 500 gram per 500 gram of resterend 
gedeelte van 500 gram meer Fr. 5,

(Dienstorder H.345 van de Nederlandse PTT). 

POST UIT PARIJS 

D. de Vries, Waalstraat 53', AmsferdamZ. 

MONTMARTRE is voor velen die Parijs als toerist be
zoeken nog het onstuimig kloppend hart van de Franse 
metropool. De Sacré Coeur troont als heilig symbool van deze 
bedevaartplaats over het Place du Tertre en miljoenen toe
risten hebben enkele uren vertoefd op dit plein, waar een 
halve eeuw geleden de „echte schilders" hun eigen Vrije 
Gemeenschap hadden. Maar hoevelen wisten, dat ditzelfde 
Place du Tertre het kleinste postkantoor (nou . . . . kantoor!!) 
ter wereld bezit. Het is een ruimte van 1,40 bij 2,80 meter, 
waar een postagentschap is gevestigd, dat u postzegels kan 
verkopen, waar u geld kunt storten en dat de ter post 
bezorgde stukken van een eigen stempel voorziet (afbeel
ding). 

Op initiatief van Pierre Labric, een nogal excentrieke 
Montmartriaan, die in 1929 de laatst gekozen „burgemeester" 
iĴ an de „Vrije Gemeenschap van het Oude Montmartre" was, 
werd dit hulpkantoor in 1957 geopend. Op 4 oktober 1957 
werd het kantoortje officieel in bedrijf gesteld bij welke 
gelegenheid herdenkingskaarten werden verkocht ten bate 
van de „ouderdomszorg op Montmartre" (afbeelding). Het 
kantoortje functioneert nog steeds. Laten de filatelisten die 
Parijs bezoeken er eens aan denken hun post te verzenden 

via het kleinste postkantoor ter wereld; het poststempel: 
PARIS XVIII A blijft dan een filatelistisch souvenir van 
een bezoek aan de voormalige „Commune Libre" . . . . 

De Franse Posterijen komen nog eens terug op de PHILA
TECzegel die alleen verkrijgbaar was bij aankoop van een 
toegangskaartje voor de tentoonstelling. Deze „koppelver
koop" is wel gerechtvaardigd, zo meent men, omdat de 
expositie een enorme propaganda voor de filatelie moest zijn, 
in welker kostenbestrijding de verzamelaars dienen bij te 
dragen, als ze deze speciale tentoonstellingszegel willen heb
ben. Een motivering welke naar onze mening wel enigszins 
acceptabel is. Ter illustratie geeft men dan een staatje van 
de vroeger verschenen speciale tentoonstellingszegels met 
daarbij naar verhouding de notering van de Franse franc: 

Parijs 1925 
Strasbourg 1927 
Le Havre 1929 
PEXIP 1937 
CITEX 1949 
PHILATEX 1964 

zegel
prijs 

20 F 
15 F 
2 F 
1 F 

100 F 
1 F 

(bloc) 

(bloc) 
(strip) 

toegangs
prijs 

5 F 
5 F 
5 F 
5 F 

10 F 
3 F 

omgerekend 
in huidige 
francs 

250 F 
400 F 
400 F 

90 F 
12,50 F 
4 F 

Wij laten deze opstelling, vooral de vergelijking met de 
huidige francskoers, geheel voor rekening van de Franse 
posterijen, maar er blijkt wel uit dat er ten aanzien van 
dit soort zegels niets nieuws onder de zon is. 

Tariefverhoging 
Door het vele PHILATECnieuws zijn er de laatste maan

den wat andere gebeurtenissen op de achtergrond geraakt, 
die toch zeker nog het vermelden waard zijn. Zo is op 19 mei 
1964 de reeds lang verwachte verhoging van de posttarieven 
ingegaan. Deze verhoging, die onder andere het gevolg was 
van de steeds grotere kosten, waarmede ook het Franse 
P & T bedrijf heeft te kampen, betekende slechts wijziging 
in enkele tabellen van de tot dusver geldende tarieven. 
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Wij noemen: voor het binnenland brieven van 20 tot 50 
gram verhoogd van 45 c , op 50 c , brieven van 50 tot 100 
gram van 65 c. op 90 c ; briefkaarten (ook indien slechts 
met vijf woorden) was 15 c. wordt 20.; drukwerken tot 
50 gram verhoogd van 10 op 12 c, van 50 tot 100 gram 
van 25 c. op 30 c. Het aantekenrecht werd verhoogd van 
70 c. op 1 fr. Voor het buitenland werden slechts enkele 
drukwerktarieven verhoogd en ook het aantekenrecht kwam 
hier van 70 c. op 1 Fr. 

Het sinds 1959 geldende tarief voor „pneumatiques" van 
F. 1.25 werd verhoogd op F. 1.50; men heeft echter nog 
geen formulieren met de nieuwe frankeerwaarde en voor
lopig wordt volstaan met het bijplakken van een postzegel 
van 25 c. (afbeelding). 

De drie nieuwe „préoblitérés" met een afbeelding van een 
oude Gallische munt, zijn, zoals tot nu toe gebruikelijk was, 
niet aan de filatelistenloketten te verkrijgen, doch alleen 
(onder speciale voorwaarden) in veelvouden van honderd 
stuks, met een minimum van duizend per frankeerwaarde. 

En dan duiken er op gezette tijden weer nieuwtjes op 
over de zegels met „geparfumeerde gom". Inderdaad zijn er 
ook carnets (boekjes van twintig zegels) van het type Ma
rianne 25 centimes, welke van anijsgom zijn voorzien. "We 
hebben het zelf geproefd!.. . . Deze anijsgom schijnt bij de 
zegel 50 c. Cóte d'Azur (Yvert 1391) duidelijk te ruiken te zijn; 
het is trouwens bekend dat bij de zegel F. 1,— Ie Touquet 
(Yvert 1355) de gom van de eerste geparfumeerde oplagen 
enigszins groenachtig was gekleurd. 

Alphanumérique mixte" 
De Franse posterijen vragen het publiek (zoals dat bij de 

Duitse PTT met „Postleitzahlen" al lang het geval is), bij 
de adressering ook het nummer van het departement te 
vermelden. Deze „alphanumérique mixte", zoals dit soort 
codering hier genoemd wordt, is gebaseerd op de nummering 
van de Franse autonummers, lopen van 01 (Ain) tot 89 
(Yonne). Men wil in de toekomst een vereenvoudiging van de 
adressering invoeren door vermelding van de eerste DRIE 
letters van de plaatsnaam en het nummer van het departe
ment; bij voorbeeld Soissons (dep. Aisne) wordt dan 02 (= 
het nummer van het departement) + SOI. Hoofdsteden van 
departementen kunnen worden aangeduid met alleen het 
nummer van het departement. Voor de automatisering van 
het sorteren zal deze aanduiding van nut kunnen zijn en 
seker bespoedigend kunnen werken. Het zal echter nog wel 
even duren voordat het „grote publiek" met deze adresse
ringsmethode vertrouwd is geraakt 

Overigens blijven de Franse filatelisten propaganda maken 
^oor het filatelistische frankeren van eikaars brieven, onder 
neer door het plakken van vignetten op de achterzijde van 
Ie envelop (op de adreszij de is door de P & T niet toege-
itaan) „Frankeer Filatelistisch!" (afbeelding). 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Riibr iekredacteur: 

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

Postale overeenkomst tussen U.S.A. en V.N. 
Overeenkomst, gesloten 28 maart 1951, 
aangezien een bepaalde overeenkomst tussen U.S.A. en 

V.N., gedateerd 26 juni 1947, betreffende het hoofdkwartier 
van de V.N. voorziet in het geval dat de V.N. zou voorstellen 
om een eigen postdienst te organiseren en dat dan de voor
waarden, waaronder een dergelijke dienst zal worden op
gezet, het voorwerp zullen zijn van een aanvullende over
eenkomst; en aangezien de V.N. verlangt een postdienst in te 
richten overeenkomstig het akkoord, 

Een graveur van Enschedé Ie Haarlem sleeki met een burijn groef na groef 
de lijnen van hef posfzegelontwerp in het metaal. In de linkerhand houdt 
hij een vergrootglas. 

besluiten de partijen hiertoe thans als volgt: 
I. DOEL VAN DE OVEREENKOMST. 

(I) er zal worden opgericht een kantoor voor de post
dienst van de V.N. in het district van het hoofdkwartier, 
zoals omschreven in het akkoord hetwelk zal worden 
verzorgd door het Departement der posterijen van de 
U.S.A. 
(II) Het V.N.-postkantoor zal eenzelfde tarieven voor
schrijven als die, welke gelden voor alle diensten van 
ieder postkantoor der U.S.A., welke gelijke werkzaam
heden vereisen, doch waarbij het V.N.-postkantoor 
slechts V.N.-postzegels zal gebruiken. 

II. VERSTREKKING VAN V.N.-POSTZEGELS EN OPGE
DRUKTE PAPIEREN. 
(I) De V.N. zullen op eigen kosten alle postzegels leveren, 
welke de regeling in deze overeenkomst vordert. 
(II) In het geval dat de V.N. ingedrukte enveloppen of 
briefkaarten zal doen aanmaken of daartoe machtiging 
zal geven, zullen deze enveloppen en kaarten in grootte 
en papiersoort gelijk moeten zijn aan die, welke door 
het Departement van de posterijen van de U.S.A. worden 
uitgegeven. 
(III) Geen V.N.-postzegels zullen worden verstrekt dan 
die, welke volgens de bepalingen van deze overeenkomst 
toelaatbaar zijn. (Wordt vervolgd) 
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SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nilant, 

Unjversiteit vari Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika. 

NUWE 1/2 c WAARDE 
Die nuwe Yi c. seëltjie het dieselfde ontwerp as sy voor

ganger. Maar die itinte is donkerder, daar is 'n soort van 
wit halo agter die voel, die letters van „REPUBLIC OF/ 
REPUBLIEK VAN" is kleiner. Maar die syfers van die waar
de-aanduiding is verbeter waardeur die seëls uitgesproke 
'n duideliker voorkoms gekry het. 

Die seëls is in twee panele gedruk op die Goebel 840 
masjien, die B-vel links van die A-vel, op RSA watermerk 
papier. Vir die rooi silinder is 'n nuwe negatief gemaakt, 
vir die blou en brum druk is nog van die ou meestemegatief 
gebruik gemaak. Tanding is 14. 

Net soos by die vorige uitgawe is die veile horisontaal, 
tien rye van twintig seëls. Enkel blou onderbroke lyne kom 
op die linker en regier velrande voor. Net die linkervelrand 
IS deurgeperforeer; die ander drie velrande is nie deurge-
perforeer nie. Blou pyltjies is in die middel van die bo- en 
ondervelrande aangebring. Die linkerdeel van die onderste 
pyltjie van vel B het 'n wit merkie, die regterkant van die 
boonste een op vel A het 'n blou hoekie. 

Daar is twee swart velnommers van vyf cyfers net op die 
onderste rand van vel A, onder seëls 1 en 2 en weer 12 en 13. 
Die silindernommers verskyn teenoor die eersite seël van 
rye 9 en 10 van elke vel: 10 (bruin), 9 (rooi), 11 A/11 B (blou). 
'n Drukgat met bruin sirkeltjes verskyn op die onderste 
velrand van vel A, onder seëls 13 en 14, en op die boonste 
rand van vel B, bo seëls 13 en 14. 

Op vel B vertoon die seëls 'n verskuiving van die bruin 
kleur, terwijl op die vertikale rye 1-4 'n verskuiwing van 
die rooi voorkom waardeur dit lyk asof die voel se bek wyd 
oop staan. Op vel A is daar 'n verskuiwng van die rooi op 
die vertikale rye 1 en 2 en weer 18-20. Dit is goed moontlik 
dat as gevolg van hierdie verskuiwings 'n nuwe druk in die 
nabye toekoms verwag kan word, waardeur hierdie seëls 
nie lang in gebruik sal wees nie. 

Die volgende foutjies is in hierdie seëls opgemerk: 
Vel B: 'n klein blou kolletjie onder OU van SOUTH (1-5), 
regs van R van KINGFISHER (1-14), links van H (1-15); 
'n rooi vlekkie onder D-AK van SUID-AFRIKA (1-9), 'n 
bruin kol links van Yi (1-16), 'n blou stippel by die voel se 
snael (1-20), twee rooi kolletjies by die S van SUID (1-17), 
'n rooi kolletjie regs van die snael (2-6), 'n klein blou stip-
peltjie links van die voëlkop (2-14), bo GE van POSGELD 
(3-20), twee blou vlekkies links van ER van KINGFISHER 
(4-4), 'n blou stippel onder CA van AFRICA (4-17) en links 
van die R van KINGFISHER (5-12), onder die voëlbek (5-20), 
'n blou lyntjie agter die voëlkop (6-14), 'n blou kolletjie links 
van die R van KINGFISHER (6-19), regs van GF van KING
FISHER in die riet (7-11), bo die R van AFRICA (7-17), bo 
die R van KINGFISHER (9-8), links van die R van FISHER 
(9-11), bo die voëlsnael (9-19) en regs daarvan (10-7). 

Op die A vel: klein rooi kol onder D van SUID (1-15), 
'n blou kolletjie regs van die H van KINGFISHER (1-16), 
bo G van POSGELD (1-19), bo EL van POSGELD (2-5) en 
bo die voel se oog (2-19); 'n klein rooi stippel bo die voëlsnael 
(5-9), en die voel se oog (3-20); 'n klein blou kolletjie onder 
die voëlsnael (5-20) en bo PO van POSGELD (6-8), links van 
die voëlkop (6-15). Daar is 'n rooi kol regs van die E van 
KINGFISHER (7-1) en regs van die punt van die snael (7-14). 
Verder 'n blou kol bo EK van REPUBLIEK (7-17), links van 
die voëlkop (18-4), in die middel van die regterkant van die 
seël (19-10) en regs van R van KINGFISHER (19-15); 'n rooi 
kol op die eerste E van REPUBLIEK (20-7). 

Calvynseël: Die speciale Calvynseël die op 10 Julie verskyn 
het is hoofsaakelik vir binnelandse gebruik met sy waarde 
van 2Vi e. 

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

In Le Moniteur du CoUectionneur schrijft R. Kranz over de 
poststempels van het Luxemburgse plaatsje Düdelingen (Du-
delange). Volgens een logisch opgebouwd schema toont hij de 
verschillende stempelsoorten, met een beschrijving, en waar 
en wanneer gebruikt. Hij laat zien hoe hiermede een aantrek
kelijke verzameling opgebouwd kan worden, die waarschijn
lijk niet duur behoeft te zijn maar wel veel speurzin en 
geduld zal vergen. 

In nummer 14 van Der Sammler Dienst houdt R. Falk 
een pleidooi voor het verzamelen van Estland, Letland en 
Litouwen, de drie Baltische staten, die momenteel uit de 
mode zijn en toch zo'n aantrekkelijk verzamelgebied vormen. 
Men hoeft geen dure klassieke zegels uit de vorige eeuw aan 
te schaffen en men behoeft ook niet bang te zijn in vele 
nieuwtjes te verdrinken. Bij alle drie landen gaat het om 
het tijdperk 1920-1940 en het totaal aantal zegels hoeft ook 
niet af te schrikken, respectievelijk 164, 304 en 456, dus sa
men nog geen duizend. 

Pierre Seguy vertelt natuurlijk over de Philatec en alles, 
wat er aan vast gezeten heeft. Uit „Buntes Sammler Kalei
doskop' van F. W. Barth vermelden we het bericht over de 
uit Amerika overgewaaide F.D.C.'s op metaalfolie. Deze schij
nen nogal duur te zijn — enige DM per stuk — en deze prijs 
staat derhalve in geen verhouding itot de waarde van de 
opgeplakte zegel(s). En een zegel van 20 Pfennig op een en
velop van 1 Pfennig is ook een F.D.C., zo besluit Barth. 

„Wie verwertet man Kilowarereste?" is de vraag, die E. 
Granz stelt in hetzelfde blad. In zijn beschouwing wijst hij 
erop dat men zich vóór de aankoop van zo'n pakket dient te 
bezinnen op de vraag wat men moet doen met datgene, wat 
voor de eigen verzameling niet bruikbaar is. Op ruildagen en 
in rondzendingen blijkt dat de grote massa van de (Duitse) 
verzamelaars zich alleen interesseert voor het eigen land 
en op zijn gunstigst nog voor enkele andere Europese lan
den. Oosteuropese landen en Zuid-Amerika schijnt men ook 
bij onze oosterburen niet aan de straatstenen te kunnen slij
ten. Hieraan dient men dus vóór men tot aankoop overgaat 
goed te denken (en dit geldt ook voor de Nederlandse ver
zamelaar. W.). Verder moet men ook zeer voorzichtig zijn 
met de vele fantasienamen waaronder deze pakketten aange
prezen worden. Hoe duidelijker de omschrijving hoe meer 
garantie voor een goede inhoud. 

Voor het ruilen of te gelde maken van de zegels die men 
niet wil houden zal men het eerst in de eigen vereniging en in 
rondzendingen proberen. Zoals gezegd moet men hier van niet 
te grote verwachtingen hebben. Dan kan men nog wat zegels 
kwijtraken aan adverteerders van: „Voor 100 of 200 zegels 
van uw land geef ik een zelfde aantal van . . . " . Men krijgt dan 
vaak zegels die de grondslag kunnen leggen voor een nieuw 
verzamelgebied, maar als men daarin geen zin heeft, wat 
dan? Blijft over: het bundelen en verkopen als massawaar 
tegen enkele dubbeltjes per 100 stuks. Als men dan gaal 
tellen, zijn de behouden zegels meestal niet goedkoop ge
weest. 

Na dit alles heeft de schrijver ook nog twee goede ad
viezen: Een kilopakket is voor de verzamelaar waardevolle: 
als het meer verschillende zegels bevat, die voor de eiger 
verzameling bruikbaar zijn; koop dus als het kan een pak
ket met zegels uit verschillende jaren of decennia. En ter 
slotte kan het risico verkleind worden door met enige ver
zamelaars samen te kopen. 

Door de langzaamaanactie van fle Britse PTT-sorteerders 
is de brief uit Londen te laat voor het augustusnummer ge
komen. 
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MIVH o u t 
MAAND 

n Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtsfraat 18 ■ Goor 

^ X Telefoon (05470) 2135 VERENIGDE NATIES 
2i9'64. Internationale controle op narcotica. 

5 c. rood en zwart; i i c. groen en zwart. Drie handen 
reiken naar opiumbol maar worden tegengehouden door 
versperring met ,,control narcotics". 

^'^^ 

EUROPA 
ALBANIË 

io6'64. Veertigste verjaardag opstand. 
2 ^ en 7i4 1. Albanese vlag met adelaar en groep ge
wapende strijders. 

256'64. Tentoonstelling Rimini. 
10 1. Olympisch stadion in Tokio en opdruk ,,Rimini 

25/VI 1964". 
276'64. De vier kwartieren van de maan. 

I 1. Volle maan. 
5 I. Eerste kwartier. 
8 1. Halve maan. 

11 1. Laatste kwartier. 
Blokje van 15 1. met maan en maanlandschap. 

2,50 1 
3,— 1 
4  1 

317'64. Inlandse vogels. 
0,50 1. Troglodytes Troglodytes. 
I,'— 1. Remiz Pendulinus. 

Picus Viridis. 
Certhia Familiaris. 
Sitta europea. 

5,— 1. Parus major. 
6,'— 1. Carduelis garulus. 
8,—■ 1. Oriolus oriolus. 

ANDORRA 
277'64. Zegel voor Rode Kruis. 

D,25 plus 0,10 f. Kerkgebouw en beeld van maagd van 
Sainte Coloma. 

5 st. blauwgroen. Elektrische locomotief. 
8 st. t.rijs, roodbruin en donkerblauw. Trein op brug. 

13 st. roodbruin, grijs, bruingeel. Trein bij tunnel. 
Serie honden: 

1 st. Setter. 
2 st. Wolfshond. 
3 st. Poedel. 
4 st. Spitshond. 
5 st. St. Bernhard. 
6 St. Foxterrier. 

10 st. Pointer. 
13 st. Dashond. 

Serie toerisme 
I , 2, 3, 4, 5 en 6 st. Landschappen. 

157 
15 m, 
35 m 

CYPRUS 
'64. Eeuwfeest geboorte Shakespeare. 
Romeins theater in Curium. 
Romeins theater uit tweede eeuw voor Christus 
in Salamis. 
Romeins theater uit vijfde eeuw voor Christus 
in Soli. 

^EJ 
100 m. Othello toren in Famagusta, 

67'64. Olympische Spelen in Tokio. 
10 m. Oude Griekse lopers en Olympische ringen. 
25 m. Oude afbeelding van twee strijders en ringen. 
75 m. Bespannen zegekar en ringen. 

DENEMARKEN 
248'64. RodeKruiszegels. 

35 ö. rood en 60 ó rood en blauw. Beide zegels met toe
slag van 10 o. Portret van drie Deense prinsessen. 

79'64. Conferentie internationale raad voor ex
ploratie \an de zee. 

10 pf. groen en zwart. Volleybalspelers. 
20 pf. rood en zwart. Twee beoefenaren van judo. 
25 pf. blauw en zwart. Duikende zwemster. 
40 + 20 pf. violet en zwart. Hardlopers. 
70 pf. bruin en zwart. Ruiter. 

Bovendien blokje met alle zegels getand, echter 
waarde is nu 10 pf. voor elke zegel met uitzondering van 
twee stuks, die een toeslag hebben van 5 pf. Over alle 
zegels samen vijf Olympische ringen. 

2g7'64. Bijeenkomst van ,.Pioniers". 
10 + 5 PÏ Groep kinderen met schoolboeken. 
20 f 10 pf. Kinderen in tuin aan het werk. 
25 f 10 pf. Kinderen bezig met balspel. 

DUITSLAND (WEST) 
i7*64. Herverkiezing president Lübke. 

20 pf rood en 40 pf. blauw. Portret van de president. 
38'64. Laatste zegel gebruiksserie. 

90 pf. olijfgroen. Afbeelding professor Franz Oppen
heiraer. 

38'64. Bijeenkomst World Presbyterian Alliance 
in de Paulskirche te Frankfort van 313 augustus. 
20 pf. rood en zwart. Portret van Calvijn. 

i48'64. Ontwikkelingen in techniek en wetenschap 
10 pf. bruin, groen en zwart. Benzolformule en naam 

van ontdekker (August Friedrich) Kekule 
{18291896). 

15 pf. groen, blauw, grijs en zwart. Blauw licht van 
reactor, Inschrift vijfentwintig jaar kernsplitsing 
en namen Hahn en Straszmann. 

20 pf. rood, groen en zwart. Eerste Duitse gasmotor en 
namen (Nicolaus August) Otto (18321891) en 
(Eugen) Langen (18331895). 

3i8*64. Honderdste sterfdag Ferdinand Lassalle. 
20 pf. blauw en zwart. Portret van deze grondlegger 

van de Duitse arbeidersbeweging (18251864). 
29'64. Tachtigste Duitse Katholiekendag. 

20 pf. rood en grijs. Lichtende zon en motief van deze 
viering. 

Laatste kwartaal '64. Nieuwe gebruiksserie. 
5 pf. Berlijnse poort in Stettin. 

10 pf. Paviljoen van de Zwinger in Dresden. 
15 pf. Slot Tegel in Berlijn. 
20 pf. Poorthal in Lorsch (Hessen). 
25 pf. Waterkunst en oude Zweed in Wismar, 

Mecklenburg. 
30 pf. Noorderpoort in Flensburg. 
40 pf. De burcht Triffeis in de Pfalz. 
50 pf. Slotpoort in Ellwangen, Jagst. 
60 pf. Treptower toren in Neubrandenburg. 
70 pf. Osthofen poort in Soest. 
80 pf. EUinger toren in Weiszenburg, Beieren. 
90 pf. ,.Zschocksches Damenstift" in Königsberg. 
I,— m. Huis van Melanchton in Wittenberg. 
2,— m. Burgerzaal van het gemeentehuis in LÖwen

berg, Silezië. 
5,—■ m. Trinitatisziekenhuis in Hildesheim. 

FRANKRIJK 
Wij geven nog een afbeelding van de in het vorig 

nummer gemelde zegel: Slag aan de Marne. 

iREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

ANDORRE 

+ 
VIËKGE DE SAiNTC COIOMA 

BULGARIJE 
I 7 '64. Spoorweg transport. 

1 st. zwart, oker, grijs. Oude locomotief. 
2 st. blauw, en grijs. Moderne locomotief. 
3 st. groen en grijs. Dieselelektrische trein. 

60 ö, blauw. Vissen in water en grafiek. 
1010'64. Vijf en twintig jaar Dag van de Postzegel. 

35 ö. rood. Afbeelding van gebruikte tandingen en 
watermerken. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
i7*64. Herverkiezing president Lübke. 

20 pf. rood en 40 pf. blauw. Portret van de president. 
Gelijke gebruiksserie als in WestDuitsland; een extra 

waarde: 8 pf. ,,Pfalzgrafenstein" in de Rijn bij Kaub. 

DUITSLAND (OOST) 
i57'64. Olympische Spelen in Tokio. 

5 pf. blauwgroen en zwart. Wielrenners en embleem 
Spelen. 

GRIEKENLAND 
207'64. Honderd jaar vereniging eilanden in de 

Ionische zee met het moederland; afbeeldingen zijn 
wapens van de eilanden. 
0,20 d. Wapen eiland Paxos, drietand. 
0,30 d. Wapen eiland Kythera: Aphrodite in schelp. 
1,— d. Wapen eiland Ithaka: Kop Odysseus. 
2 , ^ d. Wapen eiland Leukas, heilige George. 
2,50 d. Wapen eiland Zakynthos: Zakynthos met slang 

en rots. 
4,50 d. Wapen eiland Kephallinia. Kephallinia met 

speer en hond, 
6,— d. Wapen van eiland Korfoe: zeilschip met 

roeiers. 
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HONGARIJE 
177*64. Nationaal bosbouwcongres. 

i^— F, Boom in watervallen en embleem. 
237'64. Tentoonstelling geschiedenis van tennis

sport . 
3^ ^ 1,50 F. Sporthal waarin tentoonstelling ge

houden wordt. Ook ongetand. 
247 '64. Nationale perziktentoonstelling. 

M Ä C Y Ä R P O S T A 

40 en 60 f., I,—, 1,50, 1,70, 2,—, 2,60 en 3,— F. 
Bloesems en verschillende vruchten van de perzik. Ook 
blokjes van acht, getand en ongetand. 

IERLAND 
207'64. Deelneming aan wereldtentoonstelling in 

New York. 
5 d. en I sh. 5 d. Maquette van het paviljoen. 

ITALIË 
307*64. Honderdvijftigste sterfdag Giambattista 

Bodoni. 
30 1. Karmijnrood. Portret van Bodoni. 

NOORWEGEN 
i78*64. Honderd jaar Noorse Zeeliedenmissie. 

25 ö groen. en 90 ö blauw. Havenmotief met kerktoren. 

99'64. 
3 sch. 

OOSTENRIJK 
Europazegel. 

POLEN 
227'64. Twintig jaar communistische staat. 

60 g. Eenheid van het volk, gestileerde eik. 
60 g. Tandrad met gebogen aar. 
60 g. Fabriek en tandwiel. 
60 g. Korenaar en tractor. 
60 g. Houtsnijwerk, masker, penseel en pen. 
60 g. Boek en atoommodel. 
60 g. Scheepswerf in Gdansk. 
60 g. De Leninfabriek in Nowa Huta. 
60 g. Cementfabriek in Chelm. 
60 g. Elektrische centrale in Chelm, 
60 g. Petrochemische industrie in Plock. 
60 g. Zwavelgroeve in Tamobrzeg. 

i8'64. Twintigste verjaardag opstand in Warschau 
60 g. Opstandelingen met geweren en handgranaten. 

25'8'64. Olympische Spelen in Tokio. 
20 g. Driesprong. 
40 g. Roeien (skiff). 
60 g. (Gewichtheffen. 

90 g. Estafette. 
I,— z. Boksen. 
2,50 z. Voetballen. 
5,60 z. Hoogspringen voor dames. 
6,50 z. Zwemmen, duiksprong. Alle zegels voorzien 

van embleem Olympische Spelen. 
Ook blokje van vier zegels, in de volgende waarden 

en voorstellingen. 
2,50 z. Geweerschieten. 
2,50 z. Kanoën. 
5,— z. Schermen. 
5,— z. Basketball. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Juni '64. Belangrijke gebeurtenissen. 

30 h. zwart en geel. Honderdvijftig jaar museum in 
Opava. 

60 h. bruin en groen. Tweehonderd jaar mijnbouw
school in Banska Stiavnica. 

60 h. rood en lichtblauw. Honderd jaar vrijwillige 
brandweer. 

1 i ' ■•naiux. EN. 1 

60 h. zwart, blauw en rood. Veertiende internationale 
filmfestival in Karlovy Vary. 

Juni '64. Bloemenserie. 
00 h. lichten donkerviolet, donkergroen en roodbruin. 

Campanula rapunculoides L. 
80 h. licht en donkerrose, licht en donkergroen. 

Carduus nutans L. 
I,— k. blauwgrijs, donkerblauw, rose en groen. 

Cichorium intybus L. 
1,20 k. licht en donkergroen, geel en oranjebruin. Iris 

pseudacorus L. 
1,60 k. licht en donkergroen, violet en donkerviolet. 

Gentiana pneumonanthe L. 
2,— k, rood, donkerrood, groen, donkerblauw. Papa

ver Rhoeas L. 
107'64. Vierde congres Tsjechoslowaakse Rode 

Kruis. 
60 h. blauw en rood. Meeuwen op hek voor stadssil

houet en rood kruis. 
io7'64. Vierde Europees cardiologisch congres. 

1,60 k. Hart met vatensysteem. 

ROEMENIË 
296*64. Toeristische plekjes in de bergen. 

0,40, 0,55, I,—, 1,35 en 1,75 1. Verschillende verge
zichten , 

206'64. Culturele verjaardagen 1964. 
5 b . Vijfenzeventigste sterfdag schrijver Ion Craanga. 

20 b. Vijftigste sterfdag schrijver Emil Gicleanu. 
35 b . Vijfenzeventigste sterfdag dichter Mihail Emi

nescu. 
55 b. Vierhonderdste sterfdag Michelangelo. 
1,20 1. Vierhonderdste sterfdag Galilei. 
i»75 1 Vierhonderdste verjaardag Shakespeare. 

287'64, Balkan atletiekspelen. 
30, 40 en 55 b . , 1,— en 1,20 1. Aspecten van atletiek. 
1,55 1 Kaart van de Balkanen vlaggen van deelnemen

de landen. 
238'64. Twintigste verjaardag bevrijding. 

Vier waarden, verdere gegevens niet ontvangen. 
59'64. George Enesou festival. 

0,10, 0,50, 1,60 en 1,75 1. 
289'64. Dierentuin te Boekarest. 

5» 10. 35, 40 en 55 ben i,— i ,55 en 2,— 1. Afbeeldingen: 
python, struisvogel, kraanvogel, tijger, leeuw, zebra en 
kameel. 

SAN MARINO 
298'64. ,,Geschiedenis van de locomotief". 

1.2, 3, 4, 5, 15, 20, 50, 90 en 110 1. Nog geen afbeel
dingen ontvangen. 

2g8'64. Europese kampioenschappen baseball. 
30 en 70 1. Geen afbeeldingen ontvangen. 

SOVJETUNIE 
i66'64. Twintig jaar bevrijding Roemenië. 

6 k. Vrouw in nationale klederdracht, vlag en sym
bolen van landbouw en industrie. 

i86'64. De in het vorige nummer gemelde zegels 
Olympische Spelen in Tokio kwamen nu getand uit. 

25 6 '64. Landbouwvoortbrengselen. 
2 k. Maiskolf. 
3 k. Tarwe met aar. 
4 k. Aardappelplant en aardappels. 
6 k. Bonenplant en boon. 

10 k. Suikerbieten. 
12 k. Katoenplant met vruchten. 
16 k. Plant met blauwe bloemen. 

Alle zegels van deze laatste serie ongetand. 
Juli '64. Olympische Spelen in Tokio. 

3 k. Springende ruiter. Olympische ringen en Rus
sisch Olympiade embleem. 

4 k. Gewichtheffer en versieringen. 
6 k. Hoogspringer en versieringen, 

10 k. Kanoer en versieringen. 
12 k. Gymnaste en versieringen. 
16 k. Schermer en versieringen. 

Alle zegels getand en ongetand. 

Juli '64. 
SPANJE 

Spaanse schepen. 
Schip van Alfonso X, uit middeleeuws manu
script . 

25 c. Schip uit vijftiende eeuw. 
40 c. Schip van Columbus, Santa Maria. 
50 c. Galei. 
70 c. Galei, naar schilderij van Monteleon. 
80 c. Schip naar schilderij van Scebecce. 
I,— p. Oorlogsschip Santissima Trinidad. 

1,50 p . Korvet uit achttiende eeuw. 
2,— p . Stoomschip Isabel II . 
2,50 p . Eerste bewapende schip. 
3,— p . Modem oorlogsschip. 
5,— p . Onderzeeboot Isaac Peral. 
6,— p . Kruiser Balearen. 
10,— p . Opleidingsschip Juan Sebastian Elcano. 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 

187'64. Olympische Spelen in Tokio. 
4 + 2 p. Olympisch stadion en embleem. 

11 + 5 P Zeilboot en embleem. 
12 + 6 p . Schermers en embleem. 

hmtmim 

CANADA 
i57*64. Verhoging posttarief. 
c. Overdruk van bestaande luchtpostzegel van 7 
297'64. Eeuwfeest bijeenkomst Charlottetown. 
c. Oude en nieuwe administratieve gebouwen en 

gedenkplaats. 

CAMEROEN 
II7'64. Sportwedstrijden ,,Cup van de Tropen' 

10 f. Stadion en voetballers. 
18 f. Attributen voor verschillende sportwedstrijden. 
30 f. Ingang stadion en kaart Afrika. 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
138'64, Zegels voor het kind. 

20, 25, 40 en 50 f. Afbeeldingen van verschillende 
kinderen. 

Ook blokje waarvan verder geen gegevens ontvangen. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
i7'64. Yenan, schrijn der Chinese revolutie. 

8 f. Poort in Yenan. 
8 f. Centraal auditorium in Yang Chia Ling. 
8 f. Vroeger kantoor van Mao en regeringsgebouw. 
8 f. Auditorium in Wang Chia Ping. 
8 f. Regeringsgebouw in berglandschap. 

52 f. Brug met berglandschap. 
207'64. Strijd in ZuidVietnam. 

8 f. Wereldbol met kaart van gedeeld Vietnam en vla( 
opstandelingen. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
ii7'64. Tiende Dag van de Navigatie. 

2,— en 3,60 $. Chinees schip uit Mmgdynastie 
modern schip. 

257'64. Vruchten van Formosa. 
0.80 $ Banaan. 
i.— $ Sinasappel. 
3.20 $ Ananas. 
4.— ? Watermeloen. 

COMOREN 
78'64. Inlandse schepen. 

15 f, Kano uit Grande Comore. 
30 f. Grote inlandse zeilboot. 
50 f. Kleinere inlandse zeilboot. 
85 f. Driemast zeilboot. 
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CONGO (BRAZZAVILLE) 
2o7'64. Eerste verjaardag EuropeesAfrikaanse 

iconomische samenwerking. 
(O f. Zon, landkaart in tandwiel en drie aren. 

i58'64. Nationale feestdag, eerste verjaardag van 
Ie revolutie. 
:o f. Menigte voor regeringsgebouw. 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
Voorlopige uitgave in verband met verhoging van 

arieven, door opdruk; zegels komen onregelmatig uit 
;onder eerste dag bepaling. 

f. Rhinoceros. 
f. Rhinoceros met opdruk ,,Congo", 
f. Bloem met opdruk ,,Congo". 
f. Bloem. 
f. Bloem met opdruk ,,Congo". 
f. Portret president Kasavoeboe. 
f. Portret president Kasavoeboe. 
f. Impala. 
f. Impala met opdruk Congo in rood. 
f. Impala met opdruk in zwart. 
f. Onafbankelijkheidszegel. 
f. Onafhankelijkheidszegel. 
f. Bloem. 

CUBA 
295'64, Vijftiende congres U.P.U. in Wenen. 

3 c. Wereldkaart. 
D c. Portret van Heinrich von Stephan. 
3 c. Afbeelding van U.P.U.monument in Bern. 
306 '64. Koopvaardijschepen. 

[ c. Vrachtschip Rio Jibacoa. 
3 e. Schip Camina Cienfuegos. 
3 c. Vrachtschip Sierra Maestra. 
5 c. Stoomschip Bahia de Siguanea. 
I c. Motorschip Oriente. 

DOEBAI 
J 37 '64. Olympische Winterspelen in Innsbruck. 
, 30, 40 en 70 np; i,— r. Opdruk op zegels padvinders 

iet embleem Innsbruck, ringen en jaartal 1964. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Juni '64. Inlandse vogels. 

Dulus Dominicus. 
Amazona Ventralis. 
Centurus striatus. 

EGYPTE 
i7'64. Opening Nijldam. 

Kaart van gebied met dam. 
i77'64. Bijeenkomst Afrikaanse regeringsleiders. 

. Kaart Afrika en vlaggen vierendertig landen. 
237'64. Ontginning van land. 
m. Land bouwwerktuigen en gewassen. 

237'64. Opwekking van elektriciteit. 
. Krachtcentrale in nieuwe dam en leidingen en 

verlicht gebouw. 
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137'64. Ingebruikneming Nijldam. 
)kje met twee zegels; 50 m. Nijl voor de omlegging 
m. Nijl na de omlegging. 
rtret van Nasser en Inschrift. 

FIDZJI 
288'64. Vijftig jaar padvinderij. 

3 d. Embleem, zeilschip en portret. 
I sh. Padvinders bij spel en portret koningin Elizabeth. 
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198'64. Anti tuberculose zegels. 
5 plus 5 c , 6 plus 5 e., 30 plus 5 c. en 70 plus 5 c. 
Embleem en pav Ijoen van Negros Oriental. 

237'64. Eeuwfeest geboorte Apolinario Mabini. 
6, 10 en 30 e. Standbeeld van deze ,.geestelijke leider" 
van de revolutie. 

GABON 
i57'64 Inlandse dieren. 

30 f. Vis, boven water springend. 
60 f. Gorilla in oerwoud. 
80 f. Buffels in steppe. 

207'64. Eerste verjaardag EuropeesAfrikaanse 
economische samenwerking. 
50 f. Wereldbol met Afrika en WestEuropa, tandwiel, 

schoorstenen en korenaar. 

GHANA 
i7'64. Vierde verjaardag van de republiek. 

3 d. Oogst van rogge in staatsboerderij en portret 
president N 'kroemah 

I sh. 3 d. Bouw van huizen en portret. 
6 d. Olieraffinaderij en portret. 
5 sh. Menigte met vlaggen en portret. 

i57'64. Eerste verjaardag bijeenkomst in Addis 
Abeba. 
3 d. Duif met tak en kaart Afrika. 
6 d. Kaart Afrika en ganzeveer en inkt. 
I sh. 3 d. Kaart Afrika en geknoopt touw. 
5 sh. Planten van boom. 

INDIA 
2g6'64. Herdenking Sir Asutosh Mookerjee, 

0,15 p. Portret van deze Indiër. 

INDONESIA 
Afbeeldingen van de zegels die in mei zijn aangekon

digd en de beide zegels die zijn verschenen ter gelegen
heid van de Indonesische deelneming aan de Wereld
tentoonstelling in New York in de waarden 25 en 50 sen 
en afbeelding van het Indonesische paviljoen. Tekst 
geheel in de Engelse taal. 

(Opgave A. J . Uylen, Eindhoven). 
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IRAK 
Juni '64. Vijftien jaar Verklaring Rechten van de 

Mens. 
6 f. Hammoerabi en koning Xerxes. 

10 f. Embleem V.N. en weegschaal. 
30 f. Gelijk aan 6 f. 

IRAN (PERZIË) 
Juni '64. Zevenduizend jaar Perzische kunst. 

3 r. Gesneden hoofd. 
4 r. Soemerische strijdwagen en kaart van het land. 
6 r. Gouden drinkbeker met leeuwemotieven. 

10 r. Gesneden hoofd van een man. 

JAPAN 
i96'64. Opening van Transpacific kabel. 

10 y. Kaart van Grote Oceaan en ligging van kabel. 

JORDANIË 
Herdenking president Kennedy. 

I . 2, 3, 4, 5 en 85 f. Portret van president en lauwertak. 
Juni '64. Vierde zitting Seminarium voor sociale 

studies. 
5, 10 en 25 f. Moeder met kind en olijftak. 

KOREA (NOORD) 
284 '64. Gebruikszegel. 

5 j . 200 mm. Boormachine. 
i25'64. Vijfde jeugdcongres in Korea. 

10 j . Jongeren met vlaggen. 

KOREA (ZUID) 
17'64. Dag van het Colomboplan. 

4,— w. Wiel en kaart van de Colomboplan landen. 

LIBANON 
Weldadigheidsbal voor kinderen. 

2Ï4» 5 en 15 p . Kind in wit bedje. 
1 7 ^ , 20 en 40 p. Twee kinderen en plaats waar bal 
gehouden werd. 

LIBERIA 
Ruimtevaartserie 

15 e. Afbeelding ruimtevaartuig Relay I . 
10 c. Ruimtevaartuig Syncom. 
25 o. Ruimtevaartuig Mariner. 

Bovendien blokje met deze zegels verenigd, waarde 
50 c. 

LIBIË 
Behalve de in het meinummer gemelde zegels Dag 

van het Kind. verscheen ook blokje met de drie zegels 
ongetand, waarde 100 m. 

264'64. Eerste verjaardag vereniging van het 
Koninkrijk. 
5 en 50 m. Landkaart Libië en kroon. 

Juni '64. Vrouwenemancipatie. 
10, 20 en 35 m. Ontpoppend insekt, gesluierde vrouw 
en silhouet van moderne vrouw. 

MALAWI (NVASALAND) 
67'64. Nyasalaud wordt onafhankelijk en wijzigt 

naam. 
3 d. Portret president en onafhankelijkheidsmonument. 
6 d. Portret en zon opkomend uit water. 
1 sh. 3 d. Portret en nationale vlag. 
2 sh. 6 d. Portret en wapen. 
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67'64 Nieuwe gebruiksserie. 
Serie gelijk aan die van Nyasaland, alleen naam is 

gewijzigd nieuwe waarde van 9 d. Inlandse plant met 
bloemen en vrucht, 

MALAYSIA 
159'64. Nationaal monument. 

10 en 20 s. Nationaal monument, leger en vlag. 

MAROKKO 
3o4'64. Twintigste jaarbeurs van Casablanca. 

I,— d. Ingang van de jaarbeurs. 
Vakantiekolonie van PTT in Ifrane. 

0,20 d. Zon met stralen en kinderen in rij. 
0,30 d. Gebouwen vakantiekolonie en kinderkopjes. 

MEXICO 
186*64. Vijftigste verjaardag verdediging Vera 

Cruz tegen Amerikaanse zeemacht. 
40 c. Portretten T. J . Azueta en C. V. Uribe. 

MOZAMBIQUE 
23.7.'64. Bezoek van presiderft aan Mozambique. 

2,50 e. Portret van president Americo Tomaz. 
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NIGERIA 
Eind8'64. Herdenking president Kennedy. 

1 sh. 3 d. Portret president en lauwertakken, 
2 sh. 6 d. Portret president en vlaggen Nigeria en 

U.S.A. 
5 sh. Medaille van Kennedy en vlaggen. 

PALESTINA 
i7*64. Opening Nijldam. 

5 m. Gelijk aan afbeelding Egypte, maar met gewijzig
de kleuren. 

ï5
6 c. 
8 c. 

15 c. 
20 c . 
30 c. 
80 c. 

PANAMA (KANAALZONE) 
ï'64. Vijftig jaar luchtpost in de zone. 
Vliegtuig en luchtopname van haven Christobal 
Dito en Gatun sluizen. 
Dito en Madden dam. 
Dito en Gaillard cut. 
Dito en Miraflores sluizen. 
Dito en Balboa. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
5 8 '64. Gezondheidsdienst. 

5 d. Dokter en patiënt in kliniek. 
8 d. Kind wordt door tandarts behandeld. 
I sh, Papoea verpleegster en kind. 
I sh. 2 d. Inlandse student met microscoop. 

28 10 *64. Inlandse vogels. 
6 d. Parotia Lawesi. 
8 d. Dreparnornis Albertisii. 
1 sh. Paradisaea Guilielmi. 

10 sh. Ptiloris Magnificus. 

PERU 
226'64. Alliantie voor de Vooruitgang. 

0,40, 1,30 en 3,—■ s. Embleem van Alliantie. 

PITCAIRN EILANDEN 
58'64. Nieuwe gebruikszegels. 

Yt d. Zeilboot uit eilandengroep en portret koningin 
Elizabeth. 

1 d. Zeilschip ,.Bounty'* (bekend van muiterij). 
2 d. Sloep in de Bountybaai. 
3 d. Vogel, Frigata Minor. 
4 d. Cygis alba Pacifica. 
6 d. Acrocephalus vaughani vaughani. 

8 d. Sula sula. 
10 d. Phaeton rubicauda. 
I sh. Nesophylax ater. 
1 sh. 6 d. Vini Stephini. 
2 sh. 6 d. Pterodroma ultima. 
4 sh. Ptilinopus purpuratus insularis. 

RIOEKIOE EILANDEN 
69'64. Olympische toorts wordt doorgegeven via 

Okinawa. 
3 c. Shoerei poort, Olympische fakkel en ringen. 

ROEANDA 
296*64. Tijdelijke uitgave; overdrukken van zegels 

van voormalig RoeandaOeroeiidi. 
10 c . 
40 c . 
ÜO c . 

I , — 
3.— . 
5,— 

10,— 
20,— 
50,— 

, 20 c. en 30 c. Buffel 
en 2,— f. Colobus aap 
en 7,50 t. Impala. 
f. Gorilla. 
4,— en 8,— f. Olifant 
f. Zebra. 
f. Antilope. 
f. Panter. 
f. Leeuw. 

SABAH 
i7'64. Gebruikszegels alleen voor dit gebied. 
Bestaande zegels NoordBorneo met overdruk 

,,Sabah", verder ongewijzigd. Waarden: i , 4, 5, 6, 
10, 12, 20, 25, 30, 35, 50 en 75 c ; 1,2, 5, en ïo $. 

TSAAD 
207'64. Eerste verjaardag EuropeesAf rikaans» 

economische samenwerking. 
50 f. Wereldbol met kaarten, twee aren en schoor 

stenen. 

URUGUAY 
Juni'64. Eeuwfeest Rode Kruis. 

20 en 40 c. Embleem eeuwfeest. 
Juni'64. Serie ter ere van expresident Berro. 

10 en 20 c. Portret van Berro. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
I8 '64. Opwekking aan de burgers om zich al 

kiezer te laten inschrijven. 
5 c. Amerikaanse vlag en ..Register Vote'*. 

i48'64. Herdenking Shakespeare. 
5 c. Portret van Shakespeare in proscenium van ou< 

theater. 
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EL SALVADOR 
20ii '64. Herdenking president Kennedy. 

6, 10 en 50 c. gewone post, blokje van 70 c ; 15, 20 en 
40 c. plus blokje van 80 c. Allesportret van de president. 

SHARIAH 
306*64. Padvindster serie. 

I , 2, 3, 4 en 5 np; 2,— r. Groep wandelende padvind
sters. Ook blokje van 2,— r. ongetand. 

TANGANYIKA EN ZANZIBAR 
77'64. Stichting verenigde republiek van deze 

twee landen. 
20 c. en 2/50. Kaart van de twee gebieden. 
30 c. en 1/30. Gekruiste handen met fakkel en speer. 

fM 

WALLIS EN FUTUNA 
ioio'64. Olympische Spelen Tokio 1964. 

31 f. Speerwerper in Olympisch stadion. 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustr; 

ties danken wij. naast de verschillende postadmin 
straties, ,,New Stamps" en de heren P. Oosterhof 
Rijswijk en T. Wiegman in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal va 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en Azij 
tische landen — die de actualiteit van deze rubric 
kunnen vergroten, houden wij ons van harte aanbevolei 

Voor uw boekenplank 

DE HALFRONDSTEMPELS OP DE EMISSIE 1852 NE 
DERLAND, door dr. Fred L. Reed. Zestien bladzüden, uit 
gegeven door J. L. van Dieten te 'sGravenliage. Pr\ 
f 2,50. 

De samensteller van bovengenoemd boekje mag zek« 
worden aangemerkt als één der bekendste buitenlandse vei 
zamelaars van deze afstempelingen, die reeds op de ITE 
te Utrecht in 1952 een belangrijk deel van zijn grote vei 
zameling tentoonstelde. 

In aansluiting op het in 1955 verschenen boekje vs 
schrijver dezes heeft hij met deze publikatie nieuw licht late 
schijnen op de halfrondfrancostempels en de verhoudir 
waarin deze op de drie verschillende waarden voorkome 
Bijzonder interessant daarbij is het — in het algemeen 
wel bekende — feit, dajt het sinds 1854 gebruikte stempe 
type (groteske letters met een enkele dito zonder jaarta 
van vele kantoren zeldzaam is: van niet minder dan ; 
(van de totaal 109 bekende) kantoren onbekend is op c 
15 centzegels en van 29 kantoren op deze zegels met R 
wordt aangegeven. 

Aangezien ook vele andere verzamelaars zich toelegg« 
op het bijeenbrengen van deze stempels op elk der 3 z( 
gels zullen zij van dit boekje ongetwijfeld veel nut hebbe 

A. V. d. ■V 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

AANNEMING VAN EEN NIEUW LID 
In het februarinummer 1964 is de aanmelding van de Fi-

atelistenvereniging „De Klomp" te Winterswijk gemald. 
)aar er geen bezwaren bestaan tegen deze aanmelding, 
eeft het Bondsbestuur in zijn laatste vergadering deze kan-
idaat als lid van de Bond aangenomen. Gaarne willen wij 
De Klomp" van harte welkom heten in onze kring en de 
oop uitspreken dat ons nieuwe lid actief aan het vereni-
ingsleven van de Bond zal deelnemen. 

ECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van alge-

lene aard te adresseren aan de eerste secretaris: C. Muys, 
'ioenweg 25, 's-Gravenhage, tel. (070) 33 94 34. 

;ONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

angesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
lachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
ich, tot de beheerder van het Bondsinformatiebureau: mr. 
'. J. B. van der Meyden, de Savorin Lohmanlaan 29, Gro-
ingen. Tel.: (05900) 5 31 78. 

ONDSKEURINGSDIENST 
Zegels die men wil laten keuren moeten worden gezonden 

an het hoofd van de Keuringsdienst: mr. G. W. A. de Veer, 
/aalsdorperweg 80, 's-Gravenhage. Het in de laatste Al-
emene Vergadering goedgekeurde reglement van de Bonds-
euringsdienst, tevens bevattende de keuringstarieven, is 
1 druk. De verkrijgbaarstelling voor belanghebbenden zal 
ader in het Maandblad worden bekendgemaakt. 

NTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
VIPA 1965 TE WENEN 
Het organisatiecomité van bovengenoemde tentoonstelling 

eeft, op verzoek van het bestuur van de Bond, naast de 
eer H. Rorije, Schenkkade 225, 's-Gravenhage, als commis-
aris-generaal aangewezen de heer J. Poulie, Eemnesserweg 
3, Blaricum. Bij genoemde heren kunnen nadere gegevens 
ver deze tentoonstelling worden verkregen. 

VTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 1967 
De Algemene Vergadering van de Bond, gehouden te 
erkrade-Terwinselen op 24 april 1964, is akkoord gegaan 
iet een bestuursvoorstel tot het instellen van een com-
lissie van voorbereiding voor een in 1967 in Nederland te 
ouden internationale postzegeltentoonstelling. 
De Federation Internationale de Philatelie (FIP) zal pas 
i 1965 officieel het patronaat over deze tentoonstelling 
jnnen aanvaarden, maar zij heeft reeds thans het voorjaar 
ïn 1967 voor Nederland gereserveerd. Aanvankelijk had 
)k Zwitserland zich bij de FIP kandidaat gesteld voor een 
ntoonstelling in 1967, doch dit land heeft zich op het laatste 
[P-congres teruggetrokken. 
In overleg met de Centrale Directie der PTT en met het 
ïstuur van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhan-
laren (NVPH) is thans een „Commissie van voorbereiding 
por de internationale postzegeltentoonstelling 1967" in het 
ven geroepen, waarin zitting hebben: 
imens de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen: 
r. G. W. A. de Veer, Bondsvoorzitter; 

Muys, Bondssecretaris; 
:s. W. J. Bijleveld, oud-Bondsvoorzitter; 
mens het Staatsbedrijf der PTT: 
H. Folmer, inspecteur in algemene dienst der PTT; 
J. M. Kiggen, adjunct-inspecteur der PTT; 

;mens de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandela-
n: 
Rietveld, voorzitter der NVPH. 

De taak van deze commissie, die reeds in vergadering 
bijeen geweest, beperkt zich voorshands tot een tweetal 

mten: het voeren van besprekingen betreffende de finan
cing der tentoonstelling en het reserveren van een ge
flikte tentoonstellingsruimte in een der grote steden, het
en lange tijd tevoren dient te geschieden. 

Het spreekt vanzelf dat de commissie te zijner tijd nog met 
deskundigen op verschillend gebied zal worden uitgebreid. 

Correspondentie voor de commissie kan worden gericht 
aan de Bondssecretaris: C. Muys, Pioenweg 25, 's-Graven
hage. 

VERSLAG VAN HET FJ.P.-CONGRES TE PARIJS OP 18 
EN 19 JUNI 1964 

Het 33ste jaarlijkse congres van de Federation Interna
tionale de Philatelie (FIP) werd op donderdag 18 juni 
1964 des morgens om 10 uur geopend door de voorzitter, 
Lucien Berthelot, met een woord van welkom aan de af
gevaardigden van 32 landen, het grootste aantal dat tot dus
ver ooit op een FlP-congres aanwezig was. De bijeenkomst 
had plaats in een nieuwe, speciaal voor congressen ge
bouwde zaal in het Ministerie van Posterijen aan de Avenue 
Ségur te Parijs. 

Voorzitter Berthelot zette allereerst uiteen, dat het nood
zakelijk is het Bureau van de FIP, dat met de behandeling 
van de dagelijkse zaken belast is, te reorganiseren. Het 
feit dat de voorzitter in Parijs resideert, de vice-voorzitter 
in Brussel en de secretaris-generaal in Geneve, bemoeilijkt 
een vlotte werkwijze. Hij wil daarom komen tot de instel
ling van een bestuurssecretariaat in Parijs en zal daarvoor 
te zijner tijd de nodige voorstellen doen. 

Goedgekeurd werden de notulen van het in 1963 te Istan
bul gehouden congres en de verslagen van de voorzitter, 
de secretaris-generaal en de penningmeester over 1963. De 
rekening over 1963 sluit met een voordelig saldo van 1270 
franc. 

Hofinger (West-Duitsland), voorzitter van de Internationa
le Centrale ter bestrijding van de vervalsingen en van het 
Internationale Philatelistische Keuringsbureau, deelde 
mede, dat een aanklacht is ingediend tegen de schrijver van 
het bekende werk „Altdeutschland unter der Lupe", wegens 
in niet minder dan 84 gevallen bewezen knoeierijen met 
gerepareerde en vervalste postzegels, welke alle voorzien 
waren van keurmerken en voor hogere prijzen zijn ver
kocht. De dader zit thans in voorarrest en zal stellig ver
oordeeld worden. 

De voorzitter van de Commissie voor de thematische ver
zamelingen, de Belg Van der Auwera, bracht verslag uit 
over 1963 naar aanleiding waarvan zich een levendige dis
cussie ontspon over de waarde van de thematische verza
melingen op de Philatec-tentoonstelling. Vele van die ver
zamelingen kunnen de toets der kritiek niet doorstaan. De 
Commissie voor de thematische verzamelingen zal spoedig 
moeten komen tot het vaststellen van criteria, waaraan 
thematische verzamelingen moeten voldoen, willen zij op 
internationale tentoonstellingen kunnen worden aangeno
men; op dezelfde wijze dus als het geval is met de klassie
ke verzamelingen. Voorzitter Berthelot merkte nog op, dat 
ook onder de niet-thematische verzamelingen op de tentoon
stelling er verscheidene zijn, die daar niet thuishoren. Dit 
is te wijten aan onvoldoende controle vooraf door de com
missarissen, die zijns inziens de niet geschikte inzendingen 
moeten weigeren. 

De voorzitter van de Commissie voor de jeugdfilatelie, 
Danesch (West-Duitsland), herinnerde eraan, dat enkele 
weken vóór dit congres aan de aangesloten landen een ont
werp-toelichting op de waarderingsmaatstaven voor jeugd-
verzamelingen werd toegezonden. Hij verzocht de afgevaar
digden deze toelichting door de jeugdcommissies in hun land 
te laten bestuderen en hem zo mogelijk eind september 1964 
hun oordeel te doen toekomen. 

De voorzitter van de Commissie voor pers en informaties, 
Seguy, deelde mede dat de commissie zich heeft beraden 
over de vraag hoe de filatelistische literatuur op internatio
nale tentoonstellingen beter tot haar recht kan komen. Tot 
dusver is zij te stiefmoederlijk behandeld. Een nieuw ont-
werp-reglement is opgesteld, dat ter voorlopige bestudering 
werd rondgedeeld. 

Hierna kwam een belangrijk punt aan de orde: de rela
ties van de FIP met de FIPCO (Federation Internationale 
de Philatelie Constructive). Voorzitter Berthelot deelde 
mede, dat tussen de besturen van beide organisatties volle
dige overeenstemming is bereikt over opneming van de 
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FIPCO in de FIP. Zij zien de fusie als een groot belang 
voor beide partijen. Wanneer deze vergadering van de FIP 
zich met de fusie kan verenigen, moet deze in september 
1964 nog worden goedgekeurd door de algemene vergadering 
van de FIPCO. Dit bestuursvoorstel werd vervolgens met 
op één na algemene stemmen aangenomen. Alleen Zwitser
land onthield zich van stemming, op grond van de mogelijk
heid dat door deze fusie de beeldfilatelie de klassieke filatelie 
in de FIP zou gaan overheersen. Hiermede eindigde de 
eerste dag van het congres. 

De tweede dag begon met de behandeling van het ver
slag van de Commissie ter wering van voor de filatelie 
schadelijke uitgiften. De belangstelling voor dit onderwerp 
was algemeen en de discussie nam-dan ook niet minder dan 
twee uren in beslag. Over het begrip „schadelijke uitgiften" 
bestaat nog veel verwarring. Op voorstel van de commis
sie werd onder andere besloten een Japanse serie op de 
index te plaatsen: een in november 1963 uitgegeven serie 
van vier waarden voor de Olympische Spelen in Tokio, elke 
zegel nominaal 5 yen met 5 yen toeslag, dat wil zeggen een 
toeslag van honderd percent. Ondergetekende stemde als 
enige tegen, niet omdat hij een voorstander van zegels met 
toeslag zou zijn, integendeel, maar omdat hier zijns in
ziens werd uitgegaan van een onjuiste gedachtengang. Stelt 
men zich namelijk op het standpunt, dat series met meer 
dan vijftig percent toeslag „schadelijk" zijn (en de FIP heeft 
dit standpunt sedert een aantal jaren ingenomen), dan komt 
deze Japanse serie automatisch op de index. Geschiedt dit 
echter niet, dan zal men zich hebben uit te spreiken over het 
al dan niet schadelijk karakter van deze met name ge
noemde serie. En dat een serie van vier zegels met een to
tale nominale waarde van 20 cent, met nog eens 20 cent 
toeslag, in grote oplaag uitgegeven door het land dat zelf 
de Olympische Spelen organiseert, schadelijk voor de fi
latelie zou zijn, kan toch bezwaarlijk worden volgehouden. 

Veel aandacht werd besteed aan het feit, dat de schade
lijkheid van een uitgifte meestal pas te laat wordt gecon
stateerd. De verzamelaars hebben de zegels vaak al lang in 
hun bezit als de FIP ze op de index plaatst! Om dit punt 
met spoed onder het oog te zien werd een commissie be
noemd, waarin voor Europa zitting hebben Duitsland, Hon
garije en Luxemburg, en voor Amerika Brazilië en de Ver
enigde Staten. 

Voorzitter Berthelot deelde hierna mede, dat voorstellen 
tot wijziging van de statuten en tot wijziging van het Regle
ment voor de internationale tentoonstellingen onder patro
naat van de FIP in oktober 1964 aan alle aangesloten bon
den zullen worden toegezonden ter bestudering, zodat 
ruimschoots gelegenheid zal bestaan daarop vóór het eerst
volgende congres te reageren. 

Na een aantal verkiezingen, waarbij onder andere mr 
Wolff de Beer als lid van de „Conseil" werd herkozen 
kwam de agenda van de internationale tentoonstellinger 
aan de orde. In 1965 zullen plaats hebben de „Wipa 65" t( 
Wenen van 4 tot 13 juni 1965, met daarop aansluitend he' 
jaarlijks FlP-congres op 14 en 15 juni; verder in oktobe: 
1965 een tentoonstelling te Rio de Janeiro. Voor 1966 staa 
alleen Lissabon op het programma, daar zowel de aanvraai 
van Joegoslavië als van Egypte werd ingetrokken. 

Ingetrokken werd ook de voorlopige aanvraag van Zwit
serland voor 1967. Nederland handhaafde zijn aanvraag voo: 
datzelfde jaar, zo mogelijk in de periode mei-juni in eei 
nog nader te bepalen stad, wellicht Amsterdam of Utrecht 
Over deze aanvraag kan de FIP pas in 1965 beslissen, maai 
in ieder geval is 1967 voor Nederland gereserveerd. He 
verdere voorlopige programma luidt: 1968 Israël en Tsjecho-
Slowakije, 1969 Bulgarije en 1970 Roemenië. 

Algemeen-secretaris Lullin gaf nog een overzicht van d-
door de aangesloten bonden betaalde bijdragen. Het zal no
dig zijn deze te verhogen wanneer de plannen voor een al 
gemeen secretariaat doorgaan. In verband hiermede zegdei 
enkele afgevaardigden reeds thans een vrijwillige verhogini 
toe, variërende van 20 tot 50 percent. 

Nadat het „Congress of Great Brittain", de Britse bond 
waarbij ongeveer 150 verenigingen zijn aangesloten, me 
algemene stemmen tot de FIP was toegelaten (zulks in d' 
plaats van de Junior Philatelic Society, die zelf lid van he 
„Congress" is), werd deze tweede zitting door voorzitte 
Berthelot met dank voor de zeer grote opkomst gesloten 

Mr. G. W. A. DE VEEB 

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

Gevestigd in het gebouw van de Gelderse Bibliotheek 
Mariënburgstraat 12, Arnhem. Geopend: van 13.30 uur to 
17.30 uur (ook op zaterdag), bovendien woensdag van 19.0 
uur tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uut 
Schriftelijke aanvragen voor het te leen ontvangen vai 
boeken uitsluitend aan bovenstaand adres. Alle overige cor 
respondentie te richten aan de beheerder. Een opgave vai 
de verkrijgbare Bondsuitgaven zal in het septembernum 
mer van dit blad geplaatst worden. 

De catalogus van de Bondsbibliotheek wordt franco toe 
gezonden na overmaking van ƒ 1,25 op postrekening ni 
90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek te Arnhem. 

De Beheerder 
H. L. J. WEIDEMA 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
De kopij van het Verenigingsnieuws voor de 
volgende nummers dient uiterlijk in het bezit 
te zijn van de administrateur op de volgende 
data : 
septembernummer: 21 augustus 
oktober ,, 19 september 
november ,, 23 oktober 
december ,, 21 november 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS. Secr.: D. Huiting, Am-
hemseweg 249, Apeldoorn. Tel. {06760) i 53 26. Leden
administratie : J . G. Th. Wind, Celebesstraat 33, 
Vlaardingen. Tel. (01898) 3426. 
Afdelingssecretariaten: 

ALKMAAR: J , P. Lienesch, Kennemersingel 2, 
Alkmaar; 

ALMELO: A. H. Jansen, Goudsbloemstraat 8, 
Almelo; 

ALPHEN a/d RIJN: J . C. Meijer, Zaalbergstraat 52, 
Alphen a/d Rijn; 

AMSTERDAM: Mr. G. H. Steijn, Herengracht 326, 
Amsterdam-C; 

APELDOORN: B. ten Hoopen, Jachtlaan 134, Apel
doorn; 

ARNHEM: E. J . Bergman, Eendrachtstraat lo-IV, 
Arnhem; 

BODEGRAVEN: T. C. Riewerte, Spoorstr. 44. 
Bodegraven; 

BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop; 
CASTRICUM: L. M. A. Grandel, Lindenlaan 78, 

Castricum; 
DEVENTER: C. Pohlmann, Schoolstr. 22, Deventer; 
EPE EN OMSTREKEN: W. v. d. Veer, Gelriaweg 

8-1, Epe; 
GOOI EN EEMLAND: C. M. Roggeveen, Noolseweg 

14-A, Blaricum; 
DEN HAAG: Jhr. J . J . L. Hesselt van Dinter, 

Valkenboskade 342, Den Haag; 
HAARLEM: Chr. Bout, Molijnstraat 17, Haarlem; 
HAARLEM: Personeelsver. , ,Fluor-Schuytvlot' *; 

P. de Groot, Lorentzplein i , Haarlem; 
KROMMENIE en Omstreken: ,,De Posthoorn", 

F . J . M. Brinkman, Harpoenierstraat 53, Zaandam; 
LEIDEN:' Drs. A. L. Beker, Wilhelminapark 8, 

Oegstgeest; 
LELYSTAD: W. H. Schraal, B 20, Lelystad; 
LOCHEM: J . H. Boom, Villapark L 96, Barchem 

(Gelderland); 
MONSTER: J . M. Neervoort, Molenweg 44, Monster; 
NIJMEGEN: B. A. Ontrop, Nijhoffstraat g, Nij

megen ; 
STEENWIJK: wordt nog bekend gemaakt. 
SURINAME: B. Schoemaker, Postbus 671, Para

maribo ; 
TWENTE: J . Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, 

Goor; 
UTRECHT: A. Dusée, Niftarlakeplantsoen 15, 

Utrecht; 
VLAARDINGEN: P. J . Slangen, Merellaan 45, 

Vlaardingen; 
VOORBURG: Ir. J . K. v. Genderen Stort, West

einde 52, Voorburg; 

VOORSCHOTEN: G. Magré, Frederik Hendril 
laan i . Voorschoten; 

WEST-FRIESLAND: Mej. J . Groot, Gouw 2 
Hoorn. 

Overleden: 228 W. Dooren, Heemstede; 95 G. Seppe 
Bussum; 2586 J . H. Versteeg, Castricum; 814 L. Die 
vors, Nijmegen. 

Afgevoerd (wegens wanbetaling): 636 N. P. 
Bogaards, Leiden; 2486 B. Bos, Amsterdam; 444 
Cannegieter, Deventer; 287 G. C. Duinker, Rotterdar 
846Th.C. van Dijk, Bussum; 1126 Mr. P . T h . Holma 
Amsterdam; 549 K. P. Fuchs, Zwolle; 1526 R. de Jon 
Den Haag; 769 J . E. M. Koop, Bussum; 459 Mev 
W. H. Leesten, Amsterdam; 2307 J . van Loon, Ar 
hem; 412 A. J . Lukkien, Wijthmen; 970 Mej. M. Meijt 
Amsterdam; 2638 H. Niesen, Grave; 2544 H. Nieuwe 
kamp, Rotterdam; 2126 P. H. M. Nijs, Wateringe 
2766 D. G. Piket, Eibergen; 642 F. v. d. Plaat, Vai 
sen; 83g N. A. M. Scheerder, Barendrecht; 2602 
Spee, Vlaardingen; 267 L. Terpstra, Zaandam; 21 
C. J . Vosmaer, Leiden; 1424 Mevr. W. G. Waaijt 
Bruns, Almelo; 158 H. C. Wieten, Zutphen. 
2 . 

POSTZEGELVERENIGING ,,BREDA". Secr 
Mevr. A. Cramerus van den Wildenberg, Wethouc 
Romboutsstraat 62, Breda. 

Nieuwe leden. 8g Mr. M. D. A. M. Hennekam, Rije 
(EUR.NOR); 192 Mevr. M. C. E. v. Opstal-Loelem 
Breda, (EUR); 799 I. A. C. Voeten, Baronielaan i-b 
Breda, (EUR.BE.NOR). 

Kandidaat-leden: F . P. van Duuren, Dongestraat 
J . A. Waltjen, Franklin Rooseveltlaan i ; beid 
Breda; A. M. Emmen (Zr. Alexandra), Gilzeweg 
Chaam; B. J . Vermeulen, Sparrenweg 11, Breda. 
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Ledenvergadenng en rmlavond maandag 31 augustus 
s dus op de 5e maandag , te 20 uur m de Graan beurs 
Jeugdbij eenkomst zondag 6 september a s te 10 uur 
m m de Graanbeurs 

E R E N I G I N G VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
H O L L A N D ! A " Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 
•., HoUandsche R a d m g Tel (02957) 489 
In verband met de vakant ies v m d t m augustus geen 

denvergadermg plaa ts De september vergadermg 
Drdt gehouden op vrijdag 2 oktober 1964 
Kandidaat leden 315 G H P Hoevers , Rijksweg 
oord 310, S i t t a r d , 307 G Jacobs , Nieuwe Keizers 
acht 16 h s , Amsterdam C , 372 W Sikking , Pau l 
iholtenstraat 48, Amsterdam W , 311 A Werkhoven , 
r Gerkestraat 137, Zandvoort 
Nieuwe leden 841 C den Hoed t , Heemstede , 846 H 
in den Berg, Amstelveen, 848 E Kor t , Bussum, 842 
evr J van den Düngen Gronovms Sneep , 844 E 
naack , 113 R N Schreuder , 839 A de Wolf, 840 W 

Wolschri jn, 845 P J C de Zwar t , 289 H Hooft , 
J L van der L a a n , 850 J A C de Rijk , allen 

[nsterdam 
Bedankt Th Veenstra, Amsterdam Z 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G , , P H I L A T E 
C A " Wnd Secr Drs H C Kruidenier , de Milde 
■aat 23 , 's Gravenhage Ï , Tel 24 12 70 Beheerder 
n t r aa l Ledenregister N F Hedeman , Valkenbos 
de 86, 's Gravenhage, tel 39 08 57 
Het verheugt ons te kunnen mededelen, dat onze I V 
ans uitgebreid is to t 47 afdelingen door de vorming 
,n de nieuwe afdeling V E G H E L , die wij hartel i jk 
slkom heten 
Afdelingen 
A A L S M E E R (Ar) J L Spaargaren, Gloxinias t raat 

Aalsmeer , i e dinsdag 20 uur Gebouw I rene , Kanaal 
aa t 10, Aalsmeer, 2e woensdag even m a a n d , 20 uur , 
^ i c o n " . Nieuw Vennep, 2e woensdag oneven m a a n d , 

uur , ,De L a n d b o u w " , Hoofddorp, 3e dinsdag , 
ibouw , P a t r i m o n i u m " , Amstelveen 
ALBLASSERDAM (Ab) W Verhaar , Kerkstraat 3 1 , 
blasserdam, i e maandag 19 30 uur in de kan t ine 
n werf , De N o o r d ' ' te Alblasserdam 
AMERSFOORT (At) C W van Schooneveld, 
ibensstraat 53 , Amersfoort , i e woensdag van iedere 
land, m clubhuis C J V V , Dal tons t r aa t , Amers 
)r t , aanvang 19,15 uur 
AMSTERDAM (Am) secr M v Wallenburg , Chr 
unings t raa t 15 I , Amsterdam 18, i e donderdag 
uur , , M o d e r n " , Kleine Gar tmanplan t soen , (verg ) 

1 aanta l woensdagavonden ruilen in Cultureel Wijk 
i t r u m , Slotermeerlaan 150 te Slotermeer , 3e donder 
g, rui lavond , , M o d e r n " , KI Gar tmanplan t soen , 
Qsterdam 
B A D H O E V E D O R P (Bp) H Plieger, Sperwer 
aat 12, Badhoevedorp Bijeenkomsten 2e woensdag 
u u r , benedenzaal Geref Kerk , ingang Roerdompstr 
, Badhoevedorp 
DE B I L T / B I L T H O V E N (Bb) J M Hoppener 
d Lis t , Zonneplein 4 Bi i thoven , i e vrijdag 20 uur 
Rest De S c h o u w " , E m m a p l e m Bil thoven 
: ) E V E N T E R (Dr) T van Heuvel , Bnnkgreverweg 

Deventer] 2de vrijdag, 19,30 uur , ,De H e r e n i g i n g " , 
3te Poot , Deventer 
D R I E B E R G E N (Dn) A A Pie te rman , Lindelaan 

Driebergen, 2e donderdag, 20 uur Hote l Rest 
Iet Wapen van Dr iebe rgen" , Hoofdstraat 162, Drie
•gen 
ÏMMEN (Em) Joh Schokker, H Boomstraa t 1, 
iraen Na convocatie , 20 uur , Hote l Grimme, 
t ionss t raat 37, Emmen 
Ï N K H U I Z E N (En) Jac Kofman, Noorderweg 22 , 
khuizen, 2e dinsdag, Nutsgebouw, Westers t raat 127, 
khuizen 
•"LAKKEE (Fe) H Noordijk, Dorpsweg 27, Som 
Isdijk, iedere 4e woensdag 
T O E S (Gs) J A Brmjnoogé, Prinses Irenestraat 13, 
)et inge, 3e dinsdag, 19,30 uur Kant ine Goese Lyceum 
gang Vogelzangsweg), Goes 
s G R A V E N H A G E (Gv) A Renooij , Sinaasappel 
lat 79, Den Haag 8, vergadering en rui lavond worden 
convocatie bekend gemaakt 

l A A R L E M (Hm) J Elsenbroek, Muiderslotweg 
, H a a r l e m , 3e vrijdag 20 u u r , H K B , Tempeliers 
lat 35 Haar l em 
l A R D F R W I J K (Hk) C ten Pierick, Kranenbrug 
a 24, Harderwijk, bijeenkomsten m het Groene 
i isgebouw, Fris ia laan 31 , Harderwijk 
t H O G E L A N D (Hd) J K l i p , Torens t raa t 2 5 , 
huizermeden 3e donderdag , ,Alberda s c h o o l " , 
oois t raat Uithuizen 
t K A B I N E T S T U K (Kk) G J Minholts , Stadsweg 
losterhogehrug (Gr) , na convocatie 
: A M P E N (Kn) W G Ch Albrecht Mauri tss t raa t 
Kampen 2e woensdag, 20 u u r , , De S t a d s h e r b e r g " , 
ïelkade. Kampen 
KATWIJK (Kw) S Hofstra, Noordwijkerweg 54, 
wijk a d Rijn 
: E M P E N L A N D secr J G v Schaik, Corridor 6, 
kenswaard 
A N D VAN C A D Z A N D (Cd) H P C van Melle, 
tburgsest raat 11 A, Zuidzande i e maandag 19 uur 
el De Eenhoorn ' , Markt , Oostburg 
A N G E D I J K (Lk) C Visser Benedenweg 212, 
Pancras iedere i e woensdag, in ' t voormalige Ge 
ntehuis in de Koog, Zuidscharwoude (Aug geen 
fadenng) 
E I D E N (Lb) Th Uit tenhout , Timors t raa t 3 1 , 
i en , 3e dinsdag, 7,r5 uur , kant ine van Clos en 
mbrugge. Korte Mare 28a, Leiden 

LISSE (Le) H de Jong , Hyacmthens t r 13, Lisse , 
voor 18 j aa r en ouder i e maandag verg en 2e woensdag 
ru i len , voor onder de 18 jaar i e woensdag, alles m 
, , O a s e " , Bonds t raa t 13, Lisse , 3e woensdag ruilbeurs 
m Huize , , W e l t e v r e d e n " , v d Ende laan , Hillegom 

MAARN (Mn) Secr J W Stoel , SchooUaan 38 , 
Maarn Na convocatie 

MAASMOND (Md) L A Gebuys, E m m a s t r a a t 22^ 
Zu ld land 

MAASTRICHT (Mt) C M Vogels, Merovingen 
s t raa t 56, Maas t r ich t , 2e maandag , 20 uur Hotel , ,Aux 
Pays B a s " , Vrijthof 7, Maastr icht 

M E P P E L (Ml) H Rondhuis , Soembastr 28, Mep
p e l , 2e m a a n d a g , 20 uur Zaal Donker , KI Oever
s t r a a t , Meppel 

N O O R D W I J K (Nk) F Moolenaar, Emmaweg 29, 
Noordwijk, 2e d insdag , 20 uur Hotel , ,De Zee leeuw" , 
Kon Wilh Boulevard , Noordwijk 

N O  P O L D E R (No) Mevr E M Fokkinga 01de 
boom, Kampwal 10, Emmeloord 

N I J V E R D A L (NI) F H Bents ink, R e m b r a n d p l e m 
30, Nijverdal 

O I S T E R W I J K (Ok) F R Pesch, Pepers t raat 32 , 
Oisterwijk, i e m a a n d a g , 20 uur , Hotel , ,De Neder
l a n d e n " , Lind I , Oisterwijk 

OUD B E I J E R L A N D (Ob) J Schipper , Gr v 
Egmonds t raa t 4 3 , Oud Beijerland, na convocatie 

G J P E E L E N (Gp) W Schikker , Goudzwaard 
s t raa t 5, Bruin isse , na convocatie 

R O T T E R D A M (Rm) G F Kra l t , Gou vernestra at 
46 B , Rot te rdam 3 , i e en 3e dinsdag , R T M gebouw, 
Rosestraat 3 A, Rot te rdam 

S C H O U W E N D U I V E L A N D (Sd) J v U r k , P 
de Vosstraat 8, Zienkzee , na convocatie m CaféRest 
Mondragon (20 uur) 

SOEST (St) Wnd secr J K de Bruin , v Weede
s t raa t 5, Soestdijk, 2e en 4e vrijdag v d maand , 20 uur 
m vergaderzaal , Soesterbergsestraat 18, (achter Geref 
Kerk) Soest , vergader ing en rui lavond 

T E R N E U Z E N (Tn) J W L v D o o m , Benhard
straat 13, Terneuzen, na convocatie 

T I E L (Tl) A C van Haaften, Dahl ias t raa t 20, 
Geldermalsen, na convocatie 20 uur Hotel , ,De Z o n " , 
Varkensmarkt 3 , Tiel 

U I T H O O R N (Un) C W Berg, P C Hooft laan 24, 
Uithoorn 

U T R E C H T (Ut) G v d Kruy t , Azaleastraat 2, 
Utrech t , 3e donderdag 20 u u r , Café Restauran t 
, , S m i t s " , Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L (VI) C J J M de W e r t , Peeï landst raa t 2 , 
Veghel (N Br ) 

V E N L O (Vo) J Nogarede, i e Lamber tuss t raa t 27 , 
Venlo , 2e dinsdag . Café Rest , , S c h e u r s " , Lomst raa t 
5, Venlo 

V L I S S I N G E N (Vn) C de Leeuw, Anjelierenlaan 65, 
Vlissmgen, 3e donderdag , 20 uur in Wijkgebouw 
W i t Gele Kru i s , Rozengracht 2, Vlissmgen 

W A L C H E R E N (Wn) J W Blom, Simpelhuiss t raa t 
12, Middelburg , 4e donderdag 20 uur Rest Wohler , 
Lange Delft 10, Middelburg 

W E E R T (Wt) H J H Teunissen, Kazernelaan i , 
Weer t , n a convocatie 

W E E S P (Wp) H J Meenink, Middenstraat 64, 
Weesp, i e maandag 19,30 uur zaal Paolo Sopran i , 
Claes Delsteeg, Weesp 

W O E R D E N (Wo) J v d Velden, Utrechtsestraat 
weg 40, Woerden , rui lbeurs 2e woensdag van iedere 
m a a n d , , , C o n c o r d i a " , Havens t raa t 4, Woerden 

ZEIST (Zt) Mevr J G Boxman Wormmeester , 
Koppelweg 80, Zeist , na convocatie in Hote l Café 
, , H e r m i t a g e " , ' t Rond 7, Zeist 

Z W O L L E (Ze) E Gil le t , Meidoornstraat 5, Zwolle , 
jaarvergader ing 22 februar i , 14,30 uur in CaféRest 
, , S u i s s e " , Lut tekes t raa t 17, Zwolle 

Overleden Vo 181 J van der Valk, Venlo, Wo 921 
W A v a n L i t h , Nieuwkoop, Wo 5020 J H Versteeg, 
Woerden , At 1173 E J H Evers , Amersfoort , Mt 
4631 J J Nicolaes , Maastricht 

Afvoeren L n GM 48 J A A M Lamboo , Leiden., 
At 2422 Th W D Quene, Leusden; No 4849 J C 
Ouwens, Emmeloord , R m 6231 A van Drie l , Zwijn 
drecht 

Bedanken Am 3610 C M Spierenburg, A m s t e r d a m , 
Ze J L i i o j F van der Stouwe, Zwolle , Gv 1798 D 
Meijer, Den H a a g 

Schorsen Ar 6505 A van Dasselaar , Hoofddorp 
Royeren (Contributie) St J L 6 L O H de Graaf, 

Soest , Ze J L 27 J A M Flessen, Zwolle , Kw J L 51 
W J de Mol, Katwijk , Kw J L 151 R J Nieuw 
s t r a t en . Katwi jk , B b J L 156 R E Lanz , Bi l thoven , 
Kw J L 181 G de Best , Katwijk, Kw J L 183 J 
Paauw, Katwijk , Kw J L 189 C van der Bent , Kat 
wijk, Kw J L 192 C Zwanenburg, Katwijk , Kw J L 
205 P W o l t h a u s , Katwijk , Dn i 77 Mevr B Hof
nch te r Rie tve ld , Doorn , Wo 902 A Boon, Woerden , 
A b 915 W Roobol , Slikkerveer , H m 957 Mevr S E 
v Werven Weissenborn, Heemstede , Le 1041 J M 
van Dijk, Lisse , Nk 1116 Mej G E van Maanen, 
Noordwijk, Sd 1211 S Meerhof, Renesse, ld 1324 F L 
Lit jens, Doesburg , Ln 1365 W F Visscher, Leider 
d o r p , ld 1368 W R J van der Loo, R o t t e r d a m , 
ld 1663 Mevr J C v Bronswijk Moerman, Alber ta 
Canada , Gv 1845 A H J Linders , Den Haag 14, 
Wo 1846 J Zwijnenburg, Woerden, H m 1850 L M 
Duivenvoorden, H a a r l e m , H m 2311 A J H Elfers, 
H a a r l e m , Kn 2609 A T u i n m a n , Kampen Gv 2772 
J G van K l i n k , Den H a a g , Ln 2805 F Siersma, 
Leiden, Sd 3056 A D Verbeek, Zienkzee , E n 3079 
E Kouwenhoven, Enkhuizen , ld 3302 J J Buysen, 
Schaesberg, Sd 3370 J J Kloet , Haams tede , l d 
3504 P Labruyère , Gerald ton , Mm 3566 J Velzel, 

B l o e m e n d a a l ; B b 3586 J H P . ^ o s , D e B i l t ; O b . 3749 
Mevr J Doolaard V Drie l , Oud Beyer land , Md 3792 
A G W Not ten , Hellevoets luis , St 3855 J a c A 
Vreeken, Soest , At 4043 G J Rads taken , Amersfoort; 
At 4179 G G Baars lag , Amersfoort , Gv 4386 A J 
de Bruyn , Den H a a g , l d 4414 Mevr J F Kat Post m a , 
Abcoude , Ze 4507 W P F van Zon, ZwoUerkerspel , 
NI 4665 J H J Jansen , Nijverdal , Gv 4709 Mevr 
A C A V Kerckhoven, Den H a a g , ld 4735 C Ge
leijnse, Slikkerveer , T n 4829 M M Bevelander , Ter
neuzen , Am 4854 G de Bruijn, Amste rdam, Gv 5195 
F Teunissen, Den H a a g , Am 5249 J R Volmer , 
A m s t e r d a m , Ln 5322 A G van der Spek, Leiden , 
Kw 5439 B V d Meyde, Katwi jk , Am 5506 C de 
Leur , A m s t e r d a m , Md 5648 L Vroegindewey, Spijke
n i sse , Gv 5652 Mevr G WesterhofHeemskerk, Den 
Haag 

Bedanken intrekken Rm 6585 G C Schoonder
woerd (oud 1903), Rot te rdam 2 3 , At 6587 Th W D 
Quene (oud 2422), Leusden, Ze 6588 M F J B Ver
s t r aa te (oud 0021), Zwolle , Gv 6589 A H Viallé (oud 
1290), Den H a a g 8 , R m 6231 A van D n e l , Zwijn
d r e c h t , G v 6522 L J Zeelen (oud 3157), Den H a a g  9 , 
Ar 6505 A van Dasselaar (oud 384), Hoofddorp, l d 
6513 Mej D G van de Vechte (oud 2149) , Alphen a d 
Rijn 

Schorsing intrekken Kw J L 15 L Har te ve l t , 
Katwi jk , Kw J L 141 G T de H a a s , Katwijk , Kw 
2399 W Hogewoning J r , Rijnsburg (Z H ) , Kw 5131 
D A Megchelse, Oegstgeest, Kw 6069 W Schaap , 
Katwijk , Gv 6254 I r H A Tie lman , Den H a a g  3 . 

Schorsing intrekken hmsgenootlid Kw J L 257 Mej 
C v a n Dijk, Katwijk 

Kandtdaatleden (Gemerkt met * per i 7  '64) 
Ab GM 55 P L Groen in ' t Woud (30  io '52 ) , Alblas
s e r d a m , Ab 6584 Mevr F H Nobbe Commu, Alblas
se rdam, At 6586 G de Graaf*, Spakenburg , At 6571 
B M Maazen*, Hamersve ld , At 6572 Mevr G B B 
Martens van ' t E r v e * , Amersfoort , A m 6579 H J de 
Gast , A m s t e r d a m , Am 6580 G M Kelder , Amster 
d a m N , A m 6581 Mevr A H Molenaar v Merke
s t eyn , A m s t e r d a m , Am 6577 Mej C W a r m i n k , 
A m s t e r d a m , Bp 6533 Y A Heijnis, Badhoevedorp , 
Bb J L 363 R P vanDooren* (1910 '49) , de Eil t (U ) ; 
Bb 6569 Mej M A H Makkinga*, de Bil t (U ) , 
E m 6562 G B u h r m a n n , E m m e n , E m 6563 Mevr H 
Buhrmann Regtop , E m m e n , E m 6564 H K Dros t , 
E m m e n , E m 6565 J a c de H a a n , E m m e n , E n 6570 
C A van Rhijn, Enkhu izen , Gp 6538 Mej E v a n d e n 
Berge*, Bruin isse , Gs 6531 H Drijfhout*, El lewouts 
dijk (Z Bev ) , Gs 6532 J de Jage r* , Krabbendi jke , 
Gv 6590 C P B r a k m a n , Wassenaar , Gv 6591 Th J 
Hei t i nk , Den Haag 1 3 , Gv 6592 R den Heijer, Voor
b u r g , Gv J L 365 A J L M J u t e n ( 2 2  7  ' 5 i ) . Den 
Haag 2 , Gv 6593 P Karpes , Den Haag 9 , Gv GM 56 
A Mos (20 i o  ' 5 i ) , Den H a a g 9 , Gv GM 57 T Mos 
(11 5 '53) . Den Haag 9 , Gv 6594 F J M van der 
P l u y m , Den Haag 1 3 , Gv 6595 J M van der Slu i s , 
Den H a a g 9 , H m 6536 P M Smeels , H a a r l e m , Id 
6529 A van den Bos, 's Gravenzande , l d J L 358 K 
van den Ende (14 6 ' 49) , % Gravenzande , ld 6537 A 
J de Rui t e r , ' s Gravenzande , Kd 6568 N J a n s e n * , 
Borkel en Schaft (N Br ) , Kd 6567 H Ch Vervloet* , 
Best (N Br ) , Kd J L 348 E Hulsbosch (26 6 ' 50 ) , 
(lid per I apr i l ) , Valkenswaard , Kd 6476 P M G F 
B L a k e m a n , Valkenswaard , Kd 6477 Mevr W M 
Schets Niessen, Valkenswaard , L n 6467 M J van 
Kampen , Leiden , Le 6459 N H van Schooten, Voor 
hout (Z H ) , Ml 1549 Mevr M A Jacobs Lefering, 
Meppel , NI J L 345 W A M van den Berg ( i 7  i  ' 5 i ) , 
Hel lendoorn , NI J L 346 A P J Heupink ( i97*49), 
Hel lendoorn , NI J L 347 M G F Zwetsloot (27 '49) , 
Nijverdal , Ob 6475 F Aarens , Oud Beyer l and , 
R m J L 349 W Bijl (22 2 '47) , Rot t e rdam 2 3 , R m 
6478 A N O t t , Rot t e rdam 6, R m 6479 P Zijderveld, 
Rot t e rdam 2 1 , Tl 6500 J H e i j , T i e l , V l 6482 P G 
Amsen, Veghel , VI 6483 Eerw Zuster M Anto ine t t e , 
Veghel , VI 6510 B J M M Arons , Veghel , VI J L . 
350 M van Boxtel (48 ' 48) , Veghel , VI J L 354 M 
van Deursen ( i 5  i  ' 4 7 ) , Veghel , VI GM 20, H v a n de 
Donk ( io  i2 *5o) , Veghel , VI 6511 J M van den 
Düngen , Uden (N Br ) , VI GM 44 H van E y k 
(21 6  ' 5 i ) , Veghel , VI 6484 D Nielen, Veghel , VI 

6485 Mej A F L van den Nieuwenhof, Veghel ; VI. 
6486 A M v a n d e n Nieuwenhof, Veghel , VI 6487C van 
den Nieuwenhof, Veghel , VI 6488 Eerw L de Rooy , 
Veghel , VI J L 351 A van Uden (23*49), Veghel , 
VI 6489 J v a n Velthoven, Veghel , VI 6490 S de 
Visser, Veghel , VI 6491 C de W e r t , Veghel , Vo 6507 
J M P Hovens , Venlo B l e r i c k , V o 6508 H C Leeuw, 
Venlo B l e n c k , Vo 6509 Mevr E H G Nooijen
Gähler , Tegelen, Wn 6460 P J Brons , Nieuw & S t . 
Joos l and , Wo 6472 G Boer, Nieuwerbrug a d Rijn , 
Wo 6473 J A Jongebreur , Nieuwerbrug a d Rijn , 
Wo 6474 P R van Leeuwen, Woerden , Wo J L 344 
O Pennewaard (16 i i  ' 4 6 ) . Woerden , Ze 6512 R v a n 
der Velde, H a v e l t e , Ze J L 343 D de Vries (17 i 2  ' 5 2 ) , 
Zwolle , Ab 6526 H F J Helde rman , Sl ikkerveer , 
Ab 6527 J C Kooijmans, Zwijndrecht , Gv 6519 Mej 
H J Bakker , Den Haag 14, Gv 6520 J J Clement , 
Voorburg , Gv 6521 R T Overakker , Den H a a g 8 , 
H d 6518 J Danhof, Bafloo (Gr ) , Kn 4849 W U b i n k , 
Wezep (Gld ) , NI 6516 Mej T de Boer, Nijverdal , 
NI 6517 F H Korver , Nijverdal , R m 921 Mej I 
Akkerman , Rhoon , R m 6523 H H e t t e m a , Rot te r 
d a m 26 , R m 6524 P Krielen, Rot te rdam 12 , R m 2422 
W van Leyden , Rot te rdam 3 , R m 3610 P J A 
Snijders, Rot te rdam 2 , R m 6525 Mej E A N 
Stephan , Rot te rdam 4 , Ut 6470 I van Dijk, Utrech t ; 
VI 181 W Koolmees, Uden (N Br ) , VI J L 356 H 
Raaymakers (26:^i '46), Veghel , Zt . 5020 W J . van 
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Gooswill igen, Zeis t , Zt 651-5 W G P E Wedekind , 
Zeist , Ar 6492 A H Boele, U i thoorn , Ar 6504 W 
Bruine de Bru in , Aalsmeer , Ar 6493 J M M Heze 
m a n s . Ui thoorn , Ar 6506 J H u t , Amste lveen , Ar 6494 
J S tubbe , Rijsenhout , Ar 6495 J A Va len tyn , Ui t 
hoorn , Ar 6496 A Voogt, Hoofddorp, At 6480 W van 
Koevennge , Amersfoort , At 6481 J B R o m p , Amers 
foort Am 6502 H J Nijmeijer, A m s t e r d a m , Am 6503 
Mevr E M Visser Bavelaar , A m s t e r d a m , Am 6469 
K Voet , Huizen (N H ) , Am 6470 J W de Vries, 
Amsterdam C , Am 6471 R R L van Willigen Am 
s t e rdam, Bb 6498 W Jessurun , B i l thoven , Bb 6499 
J G Steggink, B i l t hoven , E n 6468 J Buysman , 
Bovenkarspel (N H ) , Gv GM 53 C Dée (15 2 ' 54) . 
Den Haag 6 , Gv 6326 A C A P o n t , Rijswijk {Z H ) , 
Gv 6514 H Veenstra , Den Haag 13 , H k 6461 J A 
Becker, Harderwijk Hk 6462 L B r m k , Nunspee t , 
H k 6463 O V J Hoelscher, E r m e l o , H k 6464 H H 
Pos thumus , Harderwijk, H k 6465 Ds E J R ie tve ld , 
Harderwijk, H k 6466 A M Roes tenburg , Nunspee t , 
Hd 6501 Mej G Westerdijk, S tar tenhuizen (post 
Loppersum) , Kw J L 352 M B Kornet ( 1 7 4 ' 4 9 ) , 
Katwijk, Kw J L 353 P Rovers (8 5 '49)> Katwi jk , 
Md 6541 Mevr K Groeneveld Klapwijk*, Rozenburg 
(Z H ) , Md J L 359 J G Harder (2 5 ' 48 ) .* Hoog 
v l i e t , Md 6542 H G van der L inde* , Simonshaven 
(post Zu id l and ) , Md 6543 H G Mennes* Brie l le , 
Md 6544 G Monster* Zu id land , Md 6545 J Noord 
hu i s* , Oostvoorne, Md 6546 J v a n den Ouden*, 
Heenvl ie t , Md J L 360 C A Overgaauw (20 8 '46)* , 
Zu id l and , Md 6547 Mevr T A v Prooije Vonk 
Noordegraaf*, Oudenhoorn, Md 6548 C G T Roest* , 
Heenvl ie t , Md 6549 C Rui tenberg* , Oostvoorne, 
Md 6550 T van der Schans*, Hoogvl ie t , Md 6551 
J S e k e n s * , Rozenburg (Z H ) , Md J L 361 J van der 
Slot (2 4 ' 50 ) ,* Zu id land , Md 6552 G J Snoeck*, 
Maassluis , Md 6553 Mej N St ig ter* , Oudenhoorn , 
Md J L 362 J Stoof (15 5 ' 49 ) ,* Zu id land , Md 6554 
N A Vaandrager* , Zu id land , Md 6555 J van der 
Ve lde* , Zu id land , Md 6556 D de Vries* Simonshaven 
(post Z u i d l a n d ) , Md 6557 J A Warn ing* , Zu id l and , 
Md 6558 P C Weeda*, Zu id land , Md 6559 A Wol 
ters* Zu id l and , Md 6560 P de Zeeuw*, Zuid land , 
Mt 6573 J G H Hameleers , Valkenburg (L ) , Mt 
6530 C J Tome i , Maast r icht , Nk 6575 A Gnekspoor* . 
Noordwijkerhout , Nk 6576 C Jansen* , Noordwijk a 
Zee, Rm 6561 C van Duyvenbode* , Ro t t e rdam 7 , 
R m 6539 J F Labots* , Ro t t e rdam 12, Un 6583 C 
W Berg* , Ui thoorn , Un 6582 A J van H u l s t * , Ui t 
h o o r n , VI 6534 C H A van Boxte l , Veghel , VI J L 
364 T h W Gottenbos (4 9 '46) , S t Oedenrode ( N B ) , 
VI GM 20 H L N Peterse (6-12 '50) , Veghel , VI 
6578 C P G Pijnenburg, Veghel , VI 6535 Mevr C 
Stappers Rooyakkers , Veghel , Vn 6574 W Chr 
Asscheman*, Oost en W Souburg , W p GM 54 Mej 
M Groen (2 3 ' 5 2 ) , ' W e e s p , Ze 6566 J G van Malde 
gem, Zwolle , Ze 6540 W P van l i l b u r g , Zwolle 

Kandidaat hmsgenootlid Ab 6528 Mevr M Takken 
Docters v Leeuwen Hendr ik Ido A m b a c h t , Gs 6497 
C F Mol, Kapelle (Zld ) 

Van Jeugdlid naar Juniorhd VI GM 20 H van de 
Donk , Veghel, wordt nu VI J L 357 

Intrekken (dubbele boeking) Am 6470 J W de 
Vries Amste rdam (zie 6417) 

Verandering van afdeling Ab 4252 D J v Ooijen, 
T ie l , nu Afd Tiel, Gv 5030 B j Pouderoyen, Zeist , 
nu Afd Zeist Ar 5868 A Vleghaar, P u t t e n (Gld ) nu 
Afd Putten, Ar J L 332 J A Rofekamp Ui thoorn , 
nu Afd Uithoorn, H m 1887 A M R Derks , Rijswijk, 
nu Afd 's Gravenhage, Ar 1362 A Wel tevreden, Ui t 
hoorn , nu X/ii Uithoorn, AT 1626 J P W J Zegers, 
U i thoorn , nu Afd Uithoorn, Ar 2583 C M Komen , 
Ui thoorn , nu Afd Uithoorn, R m 3036 Mr G L 
Oosten Sl ingeland, Heemstede , nu Afd Haarlem, ld 
3724 D C van Meurs, Veghel, nu ^ / ( i Veghel, AT 4108 
I r P P J Levert , Ui thoorn , nu Afd Uithoorn, Ar 
4950 Mej M J Kruys , Aalsmeer, nu Afd Uithoorn, 
Ar 5038 P Pouw, Ui thoorn , nu Afd Uithoorn, Gv 
5220 J E V BoeyeTi,Tho\en, u.\i Individueel, yo 5412 
F H M van Doorn, Veghel, nu Afd Veghel, Ar 5420 
W Ooms, Ui thoorn , nu Afd Uithoorn, Ar 5563 ^ 
Nederlof, Ui thoorn , nu Afd Uithoorn, Ar 5630 J H 
Blumer , Ui thoorn , nu Afd Uithoorn Ar 6207 G Kok , 
Aalsmeer, nu Afd Uithoorn, Ar 6347 W C de Vries, 
Ui thoorn , nu Afd Uithoorn, Ar 6492 A H Boele, 
Ui thoorn nu Afd Uithoorn, Ar 6493 J M M Heze 
mans , Ui thoorn , nu Afd Uithoorn, Ar 6495 J A 
Valen tyn Ui thoorn , nu Afd Uithoorn 

Verandering van lidmaatschap Wn 6326 Mej A J 
M V d Voorde, Middelburg, wordt nu Wn J L 355 
Mej A J M V d Voorde (6 6 '52) 

Rectificatie Gv 3597 E D ' H e r n e , Arnhem, moet 
zijn E O ' H e r n e , Cd 5171 Mevr M de HuU^ H o l m , 
Aardenburg , moet zijn Mevr M de Hullw Holm 
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R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
GING Secr G C Tops , Stadhoudersweg 89B, Rot ter
d a m 4 tel (oio) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 31 augustus , 20 uu r . 
Zalencent rum, Delftsestraat 33 Gewone agenda, waar 
aan wordt toegevoegd als ex t ra pun t voorstel van het 
bestuur tot royement van de in het juni nummer en 
h ie rna onder , ,Geschors t " genoemde leden m u v nrs 
959. 1039 en 1693 Bezichtiging van kavels der veil ing 
op zaterdag 29 augustus m clublokaal Noordsingel l o i 

Overige vergaderingen tn ig64 28/9, 26/10, 3 0 / n en 
21/12 alle in het Zalencentrum 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15 00 tot 17 30 uur , 
bovenzaal , ,De Z o n " , Noordsingel l o i , Ro t t e rdam 
Noord, donderdag 19,30 tot 22,30 uu r , , ,De G u n s t " , 
Bnelse laan 192, Rot te rdam Zuid 

Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel 
bladen aan de directeur, C H W Heusdens , Postbus 
619 Rot te rdam Betal ingen uitsluitend op giro 655177 
t n V Rotterdamsche Fi la te l is ten Vereeniging, afd 
Veiling Postbus 619, Rot te rdam 

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen v a n blanco boekjes aan de adminis t ra teur 
J Jaarsveld , Plassmgel 10 Ro t t e rdam 8 Betal ingen 
van boekjes en aankopen uitsluiten op giro 4o-i8g5 
t n V Adminis t ra teur Afd Rondzendmgen v d Rot
terdamsche Phi latel is ten-Vereeniging, Rot te rdam 8 

Aankoop Correspondentie tot nader order te r ichten 
tot de Heer E F Gillissen F v d Poest Clement laan 
30, Poortugaal Betal ingen uitsluitend op giro 574915 
t n V Rotterd Phi la te l i s ten Vereeniging Afd Aan 
koop, Poortugaal 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15 30 16 30 uu r , c lublokaal Noordsingel 101 

Rondzendtng po':tstukken Belangstel lenden vooi in 
zenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot de 
adminis t ra teur , W Schilperoort , Herman Robbers 
s t raa t 90E, Ro t t e rdam i 

Nieuwe leden 748 L W Bakvis , Chr de Wets t raa t 
93 B Rot te rdam 20 , 75o B J Bijkerk, Gijsinglaan 
744 Rot te rdam 7 , 756 N Cohen, Meeuwenlaan 2 1 , 
Rot te rdam 13 , 761 Chr W Gardenier , Statensingel 
46 B , Rot te rdam 4 , 766 W F Geerhold, Utenhage-
s t raa t 220a, Rot te rdam 2 1 , 767 P Hoogerwaard, Tel 
dersweg 117, Ro t t e rdam 12, jy^ H W de Koster , 
Kortenaers t raat 28 , Ro t t e rdam 2 , 788 P Kouwen 
hoven Oost Sidelinge 6 r B , R o t t e r d a m s , 789 L 
Olivier, Klavers t raat 107B, Ro t t e rdam 2 1 , 801 W G 
L Poels West Frankelandsest raat 74B , Sch iedam, 820 
J Scheper Ch Th Storks t raat 32 Sch iedam, 823 J 
van der Sluis , Meidoornstraat 55C R o t t e r d a i n - i i 
827 H S t e m , Beukelsdijk 13B Rot t e rdam 3 , 832 G H 
Voerman, Laweijstraat 6, Haulerwijk (Fr ) , 853 B A 
de Waa l , J a n Steenstraat 3B Sch iedam, 856 B van 
Woerden, Diepenbrocklaan 5 . Ro t t e rdam 13 , 625 W J 
Siebrand 94 Fisher Street F l a t 3 , FuUar ton , South 
Aus t ra l ia , 6gi Mej D J Ba lda l , Huise Antonius Nw 
Binnenweg 33 Ro t t e rdam 3 , 857 J M Beckmann, 
Haspelsstraat i8a , Ro t t e rdam 7, 867 Th de Bru in , 
Lemkensstraat 55d, Rot te rdam 8, 871 J Boere Prof 
Poelslaan 52b Rot te rdam 7 , 873 F J Breevoort 
Bergstraat 60c, Ro t t e rdam 1 1 , 875 Mevr M Breuer 
Wardenaar Pos weg 210 Hoogvl ie t , 878 S A Bruijning 
Allard Piersonstraat 28c Ro t t e rdam 6, 885 F J Col 
denhoff, Bornerveld 110 Ro t t e rdam 2 3 , 887 J N 
Duyves Schieweg 8od Ro t t e rdam 4 , 888 M van Ee 
Korte Kromhout 18, Ro t t e rdam 24 , 889 L J Heins 
broek van Oldenbarnevel ts t raat 2 3 , Sch iedam, 900 
ï de Jong Bergse Linker Rot tekade 7, Rot te rdam 14 , 
904 H J de Jong Majubastraat 19, Bolnes , 908 G J 
Maclean Dinte loordst raat i i , Ro t t e rdam 2 3 , 912 P A 
J Meuldijk Steenstraat 19, Sch iedam, 917 Mr F Roos, 
Prins Bernhardlaan 9, Vlaard ingen, 929 E M G 
Suyker Star ingplein 23b, Ro t t e rdam 7, 931 F E 
Tonissen Lisstraat 23 , Ro t t e rdam 11 958 J J Ver
hu l s t , Har ingpakkers t raa t 37a, Ro t t e rdam 7 , 963 M 
van der Wel Van Ostadelaan 27a, Sch iedam, 968 L 
Wesenhagen, s Gravendijkwal 8 i a , Ro t t e rdam 3 , 972 
F Zwijnenburg, Chrysants t raa t 4b , Ro t t e rdam 12 

Schorsing opgeheven 959 J Vogelezang, Ro t t e rdam 8 , 
1693 J van Brenkelen, Ro t t e rdam 2 , 1039 Ir J P 
Timmer Schiedam 

Overleden 1479 W R a n k , Rot terdam-25 503 A 
Simoncel l i , Rot te rdam 11 

Geschorst (wegens wanbetal ing contr ibut ie) 1568 
R L van Beek, Rot te rdam 8 

Afgevoerd 1719 J H Vermeer, 625 Mej E B van 
der Lauw, 691 A A Verhnden , 201 J J L Schi l t -
huizen, 877 C J H a b e r m e h l , 932 K F i b b e , 1436 
J J Leenen J r , 1643 Tjiang Tek Dian 
8 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , , A M E R S F O O R T " 
Secr H Hermse, Kiev i t l aan 5 , Hoevelaken 

Nieuwe leden J H i l b n n k , Madoerastraat 6 , A J J 
Jansen , v Effenlaan 6 , Mevr v Driest -Mijnlieff 
Keucheniuslaan 12, allen Amersfoort , P J ansen , Oude 
Woudenbergse Zandweg 40 , Zeist 

Vergadering 4e donderdag in september a s in Hotel 
,,Monopole ' , S ta t ions t raa t 6, Amersfoort I n augustus 
geen vergadering 
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AMSTERDAMSCHE V E R E E N I G I N G , , D E P H I L A 
T E L I S T " Secr F van de Vijver, Bankas t raa t 2 9 , 
Amsterdam 6 

Met groot leedwezen moeten wij mededelen, da t 
op 18 juni il is overleden de heer 

M . v a n D R I E L 
m leven ere lid van onze vereniging In de meer 
dan 35 jaar — waarvan 32 jaar als Rondzend 
commissaris — dat hij lid was van , ,De Phi la 
t e i l s t " heeft hij ons onschatbare diensten be 
wezen 

Het bes tuur 

Het nieuwe seizoen beginnen wij met een ledenver 
gadenng op dinsdag i september terwijl de rwt/avond 
wordt gehouden op dinsdag 15 september 1964 De bij 
eenkomsten zijn als naar gewoonte in Café-Rest , ,De 
K r o o n " Rembraudtsple in 17 Aanvang 20,00 uur 
Zaal open half 8 

Kandidaat leden 1285 J A Ba lhan , i e Atjehstraa 
123 I I I , Amsterdam-6, 1286 C A de Bree, Gedempl 
Gracht 5 Z a a n d a m , 1287 C H W G Kuhle , Aalbers( 
s t raa t 8 I , Amsterdam 16 , 1288 P Vos, Gov Flincl 
s t raa t 290 I I I , A m s t e r d a m s , 1289 F v d Kamj 
Solebaystraat 34 I I I , Amste rdam 15, 1290 W ï 
P la t e l , Gov Fl inckst raat 261 I I I , Amste rdam 8 , 12c 
A W C Meijer, Molukkenstraat 21 - I I I , Amste rdam ( 
1292 H de J o n g , Brouwersgracht 145 I I , Amste rdam ; 

Overleden 104 J W v d Z a n t ; 796 W. Bohle 
Afgevoerd 897 L Beijerbacht 
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P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A AMSTERDAM 

Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-! 
Bijeenkomsten In augustus geen bijeenkomsten 

AMSTERDAMSE S P O R T V E R E N I G I N G , ,SHELL 
Afd Filatel ie Secr N J van Deijck, Badhuisweg 
Amsterdam N Tel 6 11 11 

Bedankt (per 1 7 64) H de Roos, H a a r l e m , Mev 
L G Zwenne Dammers , Zaandam 
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P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G , , W E R K S P O O R A» 
S T E R D A M " , Afd Fi latel ie Secr J P C Sprenge 
V Gilsestraat 18 I , Amsterdam Slotermeer 

Nteuue leden F Breider, Annet te Versluysstraat 
Amste rdam-W 3 , N C Winke l , Hoek van H o l l a n 
s t raa t 20 I , Amsterdam- W, J Visscher, Willem Be 
keiss t raat 26 I I I , Amsterdam O 

Bedankt K de Grijs, A Melchers, beiden Amsterdai 
Bijeenkomsten worden als gewoonlijk gehouden 

het gebouw van de PVWA en zijn voor het nieuwe seizo^ 
de da t a vastgesteld op de maandagen 7 en 28 sept , 
okt , 9 en 30 nov , 21 dec 1964, 11 jan , i en 22 febr 
15 mr t , 5 en 26 apr , 17 mei , 7 en 28 j u n i , 19 ju l i 196 

Nieuwe plannen en voorstellen zijn op het ogenbl 
in behandeling en zullen zo spoedig mogelijk aan 
leden worden bekend gemaakt 

De afgetreden secretaris, de Heer C H Zaalber 
werd tot ere lid benoemd 

He t bestuur is nu als volgt samengesteld voorzit te 
J J Kliffen, secretaris J P C Sprenger, pennin 
meester W E Goedemans, rondz comm J 
Herrebruch , comm mat r M Eyspaar t 
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V E R E N I G I N G , , R O B A V E R " , Afd Fi latel i 
Secr penn J P de Best, Hoogeweg 69 I I I , Amste 
dam O (Watergraafsmeer) Tel 5 96 40 

Vaste da t um der bijeenkomsten iedere 15e van 
maand , tenzij deze op zaterdag of zondag va l t , dan 
de eerst daarop volgende werkdag 

Nieuwe leden J H Bakker , Nachtegaals t raat 23 A' 
Amsterdam N (coud lid) 

Overleden G F Jansen , Amsterdam 

O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G SOCIALE VE 
Z ^ K E R I N G S B A N K , Afd Filatel ie Secr W F : 
Hoet jer , blotermeerlaan 167 I I , Amsterdam-W -2 

Nieuwe leden C Broers, van Bossestraat 45 
Amsterdam 14 , Mej E M Heemeijer, Mr G v 
Bempdenst raat i , Cas t r icum, G Schaap, Anemoc 
s t raa t 57, Koog a d Zaan, post Koog/Zaandijk, M 
E H Reiding, Cornells Drebbels t raat 6 I I , A m s t 
d a m 6, Mej R Visser, v Hi l legaer ts t raat 14 - I I I , A: 
s terdam 8, Mej C J M Heideman Laplaces t raa t f 
Ams te rdam-6 , P J Veerman, Jacq Vel tmanstr i 
28 I I I , Amsterdam 18, Mej E Penning , Zonneweg : 
Amsterdam N , A de Graaf, Jacob Ti l s t raa t 37-I 
Amsterdam 16 F A van Leeuwen Maurits Sabbel 
6 h s , Amsterdam 16, M C E I m m i n k , van Ostac 
s t raa t 413 I , Amsterdam 8, J F J Vijvers, i e H 
mersst raat i iS-bov , Amste rdam-13 , B A J Mos 
veld Lindelaan 160, Amstelveen, G H v d M< 
J J Cremerplein 45-hs, Amsterdam 13 
15 

P H I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G N D S 
Amsterdam Secr J A Hegeraad, Leenhof s t raa t : 
Amsterdam i 6 

Nieuwe leden (per i 7 '64) 193 Mej M H KIe 
Stompetorenstraat 8, Amsterdam-N , 194 J Bakk 
Gasmjets t raat 68, Purmerend , 195 A Bakker , ; 
Dierenriem 45 , Amsterdam N , 196 J A L Tiele 
Camperst raat 58-I, Amsterdam O , (per i 8-'64) : 
Vel thuizen, Distelweg 2 1 , Amsterdam-N 

Bedankt (per 1 7-'64) 29 J Wevers , (per 15-7 '( 
149 J P Langenberg 
16 

G E L D E R S E F ï L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G ,,: 
G L O B E " Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhe 
Tel (08300) 2 65 I I Ledenadminis t ra t ie G Kuip 
Trans 21 Arnhem Tel (08300) 3 02 44 

Secretariaten en bijeenkomsten der afdelingen (aanv; 
tenzij anders vermeld 20 uur) 

Afd Apeldoorn secr D H u l s k a m p , Langeweg 
Apeldoorn , maandag 14 september in het R K Jeu( 
h u i s . Br inklaan 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem secr G Leuijerink, van Goghstr 
23 , Arnhem, woensdag 2 september in de Volksunive 
te i t , Rijnstraat 42, Arnhem 

Afd Barneveld secr H E Denis , Gruttoweg 
S t roe , vrijdag 11 september in café Vinkenborg, Niei 
Markt 23 , Barneveld 

Afd Doettnchem secr Th G Boerboom, Troelst 
laan i , Doet inchem, donderdag 10 september m 2 
Meinicke, Veenmarkt , Doetinchem 

Afd Fde-Wagentngen secr J W Sunderma 
Accacialaan 4 , E d e , woensdag 2 september in gebe 
Reehorst , Ede 
Afd Eist secr A Maquelin, v Limburg St i rumstr 
17, Eis t (Gld) , maandag 14 september in het , ,Wai 
van E i s t " , Dorpsstraat 28, Eis t 
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Afd Epeseer J . W Karsdorp , Wachtelenburgweg 
f., E p e , vrijdag 25 september m café Stern , Hoofdstraat 
ï 8 , Epe 
Afd Lobtth secr J Bul t sma , Tols t raa t 22 A, 

obith Tolkamer , donderdag 10 september in café 
refpunt, Lobith 
Afd Nijmegen secr G v d Waal s , Deken Gruen

a l t s t raa t 3 , Nijmegen, vrijdag 4 september in Unitas , 
erard Nootstraat 3 , Nijmegen 
Afd Oosterbeek secr W J P Gros, Ottoweg 13, 
eelsum, maandag 14 september m gebouw Thabor , 
osterbeek 
Afd Rheden de Steeg secr M Velds, Beatr ix laan 

!, Rheden , maandag 21 september , m kant ine van 
otorenfabnek Thomassen, Pinkelseweg, de Steeg, 
anvang 19 45 uur) 
Afd Velp secr M J H Schmei tz , Thorbeckestraat 
, Velp , woensdag 9 september, m de Dr van Voort 

)senschool, ingang I Jsse ls t raa t , Velp 
Afd ^ftntetswijk secr H Hoi t ing , Pieter Langen
jks t raa t 15, Wmterswijk, donderdag 3 september in 
Dtel Centraal (G J Arpink) , Misterstraat 68 , Wmters 
ijk 
Afd Wijchen secr P W Burgers , Zes weg D 7, 
' i jchen, dinsdag 15 september m het café Schol tze , 
ark t Wijchen 
Afd Zevenaaf secr A W Hoogveld , Vincent van 
Dghstraat 19, Zevenaar, dinsdag 8 september in hotel 
enen Babbenchseweg i , Zevenaar 
Afd Ztitphen secr Mej M J Renssen, Leeuwerik 
an 10, Zutphen , maandag 7 september in het C J M V 
»bouw Paardenwal , Zutphen 
Buitenleden secr P Veenhuysen, Kuyper laan 18, 
Detinchem 
Nieuwe leden 2240 H Schuurman Goordijk 22, 
ramsbergen, 2241 C Hagen de Ruyte rs t raa t 21 , 
ï idschendam, 2100 A C Beumer , Ritbroeks t raa t 6 1 , 
peldoorn, 2147 Mevr H V R Landre Golom, v 
ogendorplaan 38, Doet inchem, 2146 J B Pas , 
5kkenseweg 13, Doet inchem, 2145 G J v d Pol l , 
Hogendorplaan70, Doet inchem, 2144 B Chr Tieben, 

ïennkstraat 178, Doet inchem, 2143 A Hulshof, 
■rborgseweg 56 Doet inchem, 2142 j T v Kessel, 
nds t raa t 34, Doet inchem, 2204 R v Huls t , Koningin 
i l ianalaan 20, Dieren , 2203 A van Wijk, Zutphense 
•aat 34, Dieren, 2202 A F van D a m , Vogelplantsoen 
2 Dieren, 2205 G v Laar , Pr Beat r ix laan 2 1 , 
eren , 2229 E Stegeman, Groenmarkt 7, Zutphen , 
92 J Eisberg v Irhovenlaan 4 , E d e , 2293 M F T 
enen, v Heutzlaan 30, E d e , 2294 H S Mein, 
lefoonweg 95b, E d e , 2295 A Griffiden. Klaphekweg 

E d e , 2156 S Zandstra Hinkeloordseweg 6, Wage 
agen, 2278 f Th M Korstjens, Dieseltsebaan 14a, 
oesbeek, 2279 J Hasselton, Heidevenst raa t 124, 
j raegen, 2280 B Veldhuyzen Jac v ' t Hoffstraat 62, 
jmegen , 2281 M Verbeek Mr Franckens t raa t 58, 
jmegen , 2282 J J Eichelsheim Bameveldsebeekstr 
, Nijmegen, 182 W Hey A d n a a n Klui t s t raa t 16, 
n h e m , 329 H F Bloemers Obrechts traat 3 1 , Arn
m 2132 I F Schippers Karthuizers t raa t 7, Arnhem, 
33 H v d Velden Bremstraat 46, Arnhem, 2134 
B Spaan Middelgraaflaan '^i l, Arnhem, 2135 F H 
3man Jansbinnensingel 27 Arnhem, 2136 H A 
ins Wilgenlaan 63 'Arnhem, 2137 N J J Ot te , 
oene weide 34 Arnhem, 2138 A J Meester, Nic 
etsstraat 10, Arnhem, 2139 Mevr C J Kooy Peek, 
h Vermeer<ïtr Arnhem, 2290 P J Moes, Lorentzlaan 
, A r n h e m , 2291 J T Küsters K van Gelderstraat 
, Arnhem, 2268 H Troost J a n van Riebeeckweg 50, 
'Sterbeek, 2267 C Zegveld Bernardus Arpsstraat 2 1 , 
;elsum, i8go B J Kiekebosch B Stegemanstraat 33, 
nterswijk, 1891 F T ter H a a r , Groenloseweg 34, 
interswijk 1892 J Dommerhol t , Morgenzonweg i , 
interswijk, 1893 T de Bie Curafaos t raa t 12, W m 
swijk 
4 f schrijven 948 H Schrey Utrech t , 1767 H Schroo, 
n n i k , 2002 J S v d Sluis , Chaam (N Br ) , I45 
Duyn , Den H a a g , 9'i2 R ] W i n k e l m a n , Wezep, 

[O F P Wilmans , 1323 P H G Kaufman, Arnhem, 
,2 J Kempenk, Slijk Ewijk (per 1 7 '64) 
Overleden 1003 A B Nijman, Arnhem (15 ' 64 ) , 
) J Dietvors Nijmegen {juni 1964) 

;'OSl Z E G E L V E R E N I G I N G A S S E N " Secr A 
J de fong, Vredeveldseweg 19 Assen 
Slteuwe leden 177 H B Thedinga , Korenweg 8, 
i'ingelo (Dr ) , 178 J Jol ing , Nobellaan 159, Assen 

' H I L A T E I I S T E N V E R E N I G I N G , , B A A R N " 
;r A J Breuker, Blommersstraat 13, Baarn 
Vteuwe leden J T Schouwerwou Escombe (Nata l ) , 
Morrison road , P V Astro Botha laan 3 , Baarn , 
H A Roster Jac van Lenneplaan 13, Baarn 

bedankt A Lindhout en J Vanders t rae ten , Zuid 
ika , A de Graaf, Spakenburg 

>E K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B , Beverwijk 
r J W Schachtsrhabel , Stra t ingplantsoen 46ZW , 
sen N , Post Beverwijk 
hjeenkonfiten Na de vakant ie is onze eerste bijeen 
is t in het nieuwe clublokaal De O p g a n g " , Flora 
lat 2, Beverwijk, op 14 september a s Aanvang 19,30 

Vervolgens zijn de bijeenkomsten op 29 sept , 12 
enz 

iedankt (per 17 64) 71 A Niewer ts , 140 C Ver
te, beiden Beverwijk 

TEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I S C H E V E R 
NIGING ,DE V E R Z A M E L A A R " , Bussum Secr 
W Kohl Piersonlaan, Naarden, tel 16870 
'ergadertng iedere 2e maandag van de m a a n d , echter 

niet m juli en augustus , in CaféRest , ,De H a r m o n i e " , 
Brinklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur 

Ruilbeurs m augustus iedere zaterdagmiddag bij het 
Postkantoor 

Nieuwe leden 139 N A Dijk, Nieuweweg 36 Eem
nes, 141 A H Groeneveld, Hamers t r aa t 6 1 , 143 J 
Moelaert, Cein tuurbaan 76 I I , 145 L M Bloem, 
Nassaulaan i g , allen Bussum 
24 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , D E F I V E L " , Delf
zijl Secr F Leenstra , Arcturuss t raa t 20, Delfzijl 

Bedankt P de Weerd t , Delfzijl 
25 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , , D O R D R E C H T " Secr A de W i t , Willem 
straat 50, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil en Koop 
avond iedere 2e woensdag van de maand in het C J 
M V gebouw. Burg de Raadts ingel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en plaa ts van 19 20 uur 
27 

P H I L A l E L I S T E N C L U B , , E I N D H O V E N ' ' Secr 
J J H A Dolhain , Pet rus Donderss t raat 100, Eind 
hoven Tel i 06 15 

Vergadering elke eerste woensdag van de m a a n d , 
waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 

P H I L I P S P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G Secr 
F C Kuijken, Lupinelaan 7, Son (N Br ) 

Vergadering iedere eerste maandag van de maand in 
de zaal T van het Phi l ips Ontspanningsgebouw te 
Eindhoven Aanvang 8 uur n m 

Afd secretariaten 
Oss C P H van Immersee l , Singel 1940 1945 nr 

204, Oss 
Stadskanaal J Repko , Engelandlaan 12 Stads 

kanaal 
Zwolle L 1 Veen, Scar la t t i s t r aa t 57, Zwolle 
Nieuwe leden 537 A Bremer , Burg v Secenhoven 

straat 5A, 538 W Meijer Gelderselaan 120, beiden 
Stadskanaal 

Bedanken ingetrokken 316 J Schuurman , Zwolle 
Bedankt 513 W Schaaphok Stadskanaa l , 202 P J 

Chris t iaans , Eindhoven 
30 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , , D E P H I L A T E L I S T " Geleen Secr J 
Kentgens, Bollenstr 7, Geleen 

Afd Geleen Vergadering Eerstvolgende vergade 
rmg weer in ' t Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen 
Agenda en vergaderda tum worden per convocatie bekend 
gemaakt 

Nieuwe leden Mej M Engels , de WendeIs t raat 69, 
Terwinselen, P M J Otten Dorpsstraat 40, Schinnen 

Afd Kerkrade Vergadering op de 36 zaterdag van 
de maand in het Patronaatsgebouw , Bleijerheide 

Nieuwe leden W Oostendorp , Pannesheiders t raat 4 8 , 
H H Kil laars , Annas t raa t 52 , P Mathissen, Anjelier 
straat 19 , allen Kerkrade 

Afd Sittard Vergadering m ,Schtad Zitterd 
Wordt per convocatie bekend gemaakt 

Nieuwe leden J Damvel t Amelbergastraat 2 I , 
T Hoedenmaker , B a t t a s t r a a t 18 , beiden Si t ta rd 

Afd Vaals Vergadering wordt met agenda per 
convocatie bekend gemaakt 

Afd I T E P Waubach Vergadering wordt per 
convocatie bekend gemaakt 
31 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G G O RIN CH EM & OM 
S T R E K E N Secr A v d Vliet Lange Slagenstraat 
24 C, Gormchem 

Nieuwe leden (per i 6 '64) C de Ruy te r , Vroed 
schapstraat 20 A, Gormchem, A v d Meern, Tiend 
weg 84, Leerdam, A v Herwijnen, Rijksstraatweg 
33A, Sleeuwijk 
32 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , , G O U D A " Secr J Leeflang, Louise de 
Colignystraat 76, Gouda 

Vergadering 4e maandag van de maand m Café Rest 
, ,De K r o o n " , Kleiweg 79, Gouda 
33 

P O S T Z E G E L C L U B , , D E K R I N G " 's Graven 
hage Secr K Kouwenberg, 1 horbeckelaan 238 
's Gravenhage Penn P Krabbendam, Oostemde 185, 
Voorburg Tel 86 24 43 Postgiro 54 go 32 

Nieuwe leden 11 J Berkhout , Windesheimstraa t 8 5 , 
190 W F Tijssen, De Bruynes t raa t 2 2 , beiden Den 
Haag 

Bijeenkomst maandag 7 september a s 
34 

O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G S H E L L , 's Gra
venhage Afd Postzegelclub Secr A C M van 
Overeem, p/a Postzegelclub O V S , Postbus 162, 
Den Haag 

Nieuwe leden 178 M E Mill ioud, Ericalaan i 8 g , 
Den H a a g , 201 W M L van Rijen, H R Hols t laan 
49, Rijswijk 
35 

P H I L A T E L I S T L N V E R E N I G I N G , , G R O N I N G E N " 
Secr J M Offnnga, de Savornin Lohmanple in 2 b , 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Vergaderingen elke 4e maandag van de maand in 
Rest Het Boschhuis te Groningen, aanvang 20 u u r 
In augustus geen vergadering, eerstvolgende vergadering 
28 sept a s 

Nieuwe leden de kand idaa t  l eden gemeld in het 
juninummer 

Kandidaatleden 455 Jobs de H a a n , Oliemuldersweg 
6 1 , Groningen, 428 A van H a e n n g e n , Wilhelmina laan 
18, Zuidlaren , 402 L K r a m , Nieuwlandsweg 32 A 

Haren (Gr ) 
Overleden 258 H Alber t s , Groningen 

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

L E N I G I N G , , 0 P H O O P VAN Z E G E L S " te Haar l em 
Secr M W V d Koog Leidsevaartweg 129, Heem 
stede 

Kandidaat leden 568 H de Boever, Pie ters t raa t 3rd , 
H a a r l e m , 569 R der Nederlanden Ju l v S t o l b e r g l a a n 
30, HiUegom, 572 G de Groot Bronsteeweg 43 Heem 
s tede , 573 S W L Westendorp , Fred Hendr ikp lan t 
soen 96 huis , Amsterdam W , 575 J Nieuwenhuis , 
Maasstraat 32, Haar l em N , 282 Mej W Dooren, 
Bachlaan 27, Heemstede , 577 W L M van der Linden , 
Hendrik Roozenlaan 25 , Overveen, 578 H T C 
Brunst ing , Jacq Perklaan 56 I , H a a r l e m , 579 H C 
Lamfers Venneperweg 1207 Nieuw Vennep, H meer , 
582 A Muhlenbruch, Kleverparkweg 105, H a a r l e m , 
583 J Cornet, Kijkduinstraat 4 1 , H a a r l e m , 586 J P 
B a s t i a a n , L Reaellaan 40 H a a r l e m , 589 W J E n s m k , 
O Z Achterburgwal 179, Amsterdam 

Afgevoerd per i augustus J964 201 W J Pol lé , 
Amstel laan 14, Heemstede 

Bedankt per i i 1965 234 P van Schuylenburg Fr 
Schubert laan 18, Heemstede 

Overleden W Dooren, Bachlaan 27, Heemstede 
Algemene vergadering Donderdagavond , 8 uur , 24 

september a s in de aula A H Gerhardschool , ingang 
poort Raaks , Haar lem 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , H E E R L E N " Secr 
C van Dishoeck Lint jensstraat 21 Heerlen 

Nieuwe leden 27 D G G Wijnands, Schaesberg, 
109 L J de Hosson, Heerlen Vrieheide, 165 W J A 
Simons, Heer len , 167 A M Bruggeman, Heerlen 
168 J G A Zijlstra Heerlerheide 

Kandidaat leden Mevrouw C Wolsing, Belgiëlaan 
26, Heerlen Vrieheide B H v a n Noord , Aldenhof
s t raa t 98 , Hoensbroek 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 15 
september 1964 Rui lavond maandag 21 september 1964 
Beide m het Pancra t iushuis , Nobels t raa t te Heerlen 
Aanvang 7 uur 
38 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , . H E L D E R " te Hel
der Secr A P V l a m , Van Galenst raa t yo. Helder 
Tel (02230) 42 00 

Nieuwe leden (per i 8 '64) J Bernardus Geleen
s t raa t 16 , P C P l a a t s m a n , B e a t n x s t r a a t 26 , beiden 
Den Helder , (per 1 7 '64) G C A Morée, Keteld iep
s t raa t 22, Den Helder 

Bedankt (per i 7 '64) P Rosenda l , P C Coppoolse , 
M Melis, A J Sonderman , allen Den Helder 

Ledenvergadering woensdag 16 sept a s te 19 30 uur 
in Café Postbrug, Koningsplein 
40 

s H E R T O G E N B O S S C H E V E R E E N I G I N G VAN 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr Mevr H A 
A SchneiderMeijs, Taalstraat 63 Vught 

Nieuwe leden de kandidaa t leden gemeld in het 
j un inummer , alsmede A M Driessen, Verdis t raat 6, 
Den Bosch 

Kandidaat leden G OudeVnel ink Vughterweg 5 4 , 
Mevr Hugeneers v Rijckevorsel v Kessellaan 2 2 , 
beiden Den Bosch , W P H L a g a r d e , M g r Hermuslaan 
58, St Michiels Gestel 

Overschrijving lidmaatschap W de Visser (overleden) 
op Mevr G M de Visser, Molenstraat 32, Boxtel 
41 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , , H I L V E R S U M & O M S T R E K E N " Secr 
A W Ebrecht , Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 
Postgiro t n V de Ver 360655 

Vergadering iedere 3e donderdag van de m a a n d 
ruilbeurs elke zaterdagmiddag van 1,30 4,30 uur , alle 
in de Openbare Leeszaal te Hilversum, s Gravenlandse 
weg 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
VERZAMELAARS Secr G M Mmnema , Boerhaave 
laan 4 1 , Leiden 

In augustus geen vergader ing , eerstvolgende ver 
gadenng 23 september a s 

Nieuwe leden J F J M Koens, Resedastraat 17, 
56 H ter Meulen, Resedastraat i , beiden Leide rdorp , 
63 C Jansen , Vuurtorenplein 24, Noord wijk a Zee , 
208 P G Hilgerson, Cobetstraat 50, Leiden (oud l id) 

Overleden 186 J K Heijl , Warmond 
Afgevoerd 188 P A Peysel , Bil thoven 
Bij de jaarlijkse algemene verlot ing vielen de prijzen 

op de n v ledennumraers 10, 30, 40, 120 131 138, 
141, 178, 182, 191 . 200, 207, 216, 217, 218, 2^6, 239, 
265, 274, 301 . 324. 332, 346, 350 360 370 394> 402, 
406, 420, 436, 454, 468, 471 , 491 De prijzen zijn reeds 
allen verzonden 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , , ZU ÏD LIM
B U R G " Secr W G J Hack , Wolfstraat 10 Maas 
t r icht 

Eerstvolgende bijeenkomst in september a s i e en 
3e woensdag in Rest In de Gouwe P o o r t " , Vrijthof 
Maastr icht , aanvang 20 uur 
44 

POSTZEGELCLUB , ,GROOT V E L D H O V E N " 
Secr G J R u t s , Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Bijeenkomsten iedere 2e maandag van de maand 
rui lavond en vei l ing , waarvan convocatie wordt toe
gestuurd 

Het bestuur is thans samengesteld als volgt voor 
zi t ter M van Reus , secr G J R u t s , penningm M A 
C Suthe r l and , comm tevens d i r rondzendmg J 
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Ponjee; coram H. van Engelen. 
46. 
ROTTERDAMSE ONTSPANNINGSVERENIGING, 
,,S H E L L '*, Afd Filatelie Secr A Keemink, 
Sweelmckstraat 209 B, Vlaardingen, tel 01898 9228 

Nieuwe leden 94 J M Beckmann, Haspelsstraat 18, 
Rotterdam, i55 P v Hilten, Aveling 97a, Hoogvliet, 
212 G W Altenburg, Leliestraat 62b, Spijkenisse 

Bedankt als hd 94 K Lahaise, Vlaardingen, 155 
R Verstrate, 212 W K Dijkema, beiden Hoogvliet 
47 

POSTZEGELVERENIGING ,,ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal 

Vergadering iedere derde woensdag van de maand 
m Hotel Lockefeer, aan van 20 uur 

Ruilbeurs iedere laatste vrijdag van de maand in 
Hotel Lockefeer, aanvang 20 uur 

Nieuw hd {per i 6 '64) C Freijters, Kortedi]k 5, 
Roosendaal 

Bedankt {per 1-6-'64) G H Gubitz, Roosendaal 
48 

PHILATELISTENCLUB ,,ROTTERDAM" Secr 
M J Feenstra, Dorpsstraat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dmsdag van elke maand in het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, Rotterdam 

POSTZEGELVERENIGING ,.SANTPOORT" 
Secr J G H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Sant 
poort 

Bijeenkomsten deze worden wederom gehouden op de 
2e en 4e donderdag van de maand in de vergaderzaal van 
,,Huize Spaarnberg", Wustelaan 79, Santpoort Z 
Aanvang 20 um
so 

PERSONEELSVERENIGING WILTON FEIJEN 
OORD Afd Filatelie Secr A v d Bosch, Noord 
vestsingel 58, Schiedam Tel oio 60485 

Nieuwe leden G v Steenbruggen Petuniastraat 
52 B , D Sloof, Pnmulastraat 29 A, beiden Vlaardin
gen 

Bedankt J v Rijn, Rotterdam 
51 
POSTZEGELVERENIGING ZEEUWSCH VLAAN 
DEREN, Temeuzen Secr Ir W D G Toorenman, 
Frans Halslaan 20, Temeuzen 

Op 12 juni jl IS op 68 jarige leeftijd, na een 
kort ziekbed, overleden ons hd, de Heer 

J . K. DAVIDS 
Als directeur van het rondzendverkeer heeft 
hij zich de laatste tijd bijzonder verdienstelijk 
gemaakt, ofschoon hij reeds lang een ziekte 
onder de leden had Zelden sloeg hij een 
vergadering over 
Dat hij in vrede moge rusten 

Het bestuur 

Eerstvolgende vergaderingen donderdag 10 sept , 
woensdag 7 okt , dinsdag 3 nov , maandag 30 nov , 
vrijdag 18 dec 1964, en voorts donderdag 14 jan , 
woensdag 10 febr , dinsdag 9 maart, maandag 5 april, 
vnjdag 7 mei, donderdag 3 juni 1965 

Het bestuur behoudt zich het recht voor de data door 
omstandigheden te wijzigen 

52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 

LAARS ,,TILBURG" Secr W van Erve, Insulinde 
plein 5. Tilburg 

Vergadering iedere ie woensdag van de maand in 
de grote bovenzaal van Huize Remmers, Heuvel 28, 
Tilburg 

Nieuwe leden H v d Zilver, Goirleseweg 94, Th de 
Volder, Simon Stevmstraat 25, beiden Tilburg 
54 

POSTZEGELCLUB ., WASSEN AAR" Secr W 
van der Worp, Starrenburglaan 70, Wassenaar 

Vergadering iedere 2e donderdag van de maand in 
café rest ,,De Deyl", hoek Kerkdam en Rijksstraatweg 

Nieuw hd F Vermeulen,? Mantsstraat 14, Wasse 
naar 
55 

POSTZEGELVERENIGING ,,IJMUIDEN" Secr 
J Groen, Velserduinweg 8, IJmuiden 

Ruilavonden vrijdag 6 sept , 20 sept , 4 okt , 18 
okt , 1964 

Nieuw lid 103 A Mens, de Ruytertstraat pSrd, 
IJmuiden 
56 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN POST 
STUKKEN EN POSTSTEMPELVERZAMELAARS 
Secr E J P Mulders, Plantage Parklaan 11 I , 
Amsterdam C Ledenadministratie F A de Klerck, 
Lekstraat 68, Amsterdam Z 2 

Vergadering zondag 27 september 1964 in Café Rest 
,,Vredenburg" te Utrecht Zaal open 10 uur, waarna 
gelegenheid bestaat tot ruil en kennismaking Aanvang 
vergadering 14 uur 

Bijeenkomst zaterdag 21 november 1964 te Utrecht 
59 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,DE LANGSTRAAT & OMSTREKEN ' 
Secr W Tj de Haan, Prunusstraat 15 Alphen 
a/d Rijn 

Bedankt A v Zundert,A de Wilt, beiden Waalwijk 
64 

POSTZEGELVERENIGING .DRACHTEN" 
Secr A Otter, Handwerkerszij de 127, Drachten 

Bijeenkomsten iedere ie maandag van de maand in 
gebouw ,,Pro Rege", Torenstraat 18, Drachten, aan 
vang 20 uur 

Nieuwe leden S Blauw, Roerdompstraat 6, S Mul 
der. Zu iderd wars vaart 86, L H Atema, Gnetmans 
recht 22, Mej J Postma, Geelgorsstraal 8, J Hendriks, 
Handwerkerszijde 139, allen Drachten, J J Kootstra, 
Schoterlandseweg 3o,Oude Horne, B Bierma Dijkstra, 
Hoge Herenweg 35, Hallum 

Kandidaat hd G de Vries, Geelgorsstraat 99, 
Drachten 

Overschrijving lidmaatschap L A Bouma op A 
Bouma, Noordkade 6, Drachten 

Bijeenkomst omtrent de m september a s te houden 
bijeenkomst wordt nader bericht toegezonden 
65 

PHILATELISTEN VERENIGING COEVOR 
DEN & OMSTREKEN" Secr J Somer, Burg v 
d Lelysingel 7, Coevorden 

Nieuwe leden Mevr A Mijer v Willigen, Troelstra 
laan 14, Coevorden, H M de Weerd, Sportlaan 5, 
Hardenberg 
66 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Afd Postzegel 
vereniging Secr G v d Geijn, Kamillestraat 3, 
Rotterdam 12 

Nieuwe leden G de Puy, v d Waalsstraat 56, Vlaar 
dingen, J H Brand, Huniadijk 435, D de Koning, 
Heer Nicolaasstraat 28 A, beiden Rotterdam, A J 

Renssen, lepenstraat 22, Oss, A W Kropf f, Petunia 
straat 42 B, Vlaardingen 

Bedankt Mej C A A Star Busmann, Rotterdan 
69 

POSTZEGELVERENIGING ,,VEENDAM & 0^ 
STREKEN" Secr Ir J D Neuteboom, E. I 
Stolperlaan 24, Veendam 

Bijeenkomsten woensdag 23 september en 28 oktobi 
a s in ,,Veenlust" Aanvang 20 uur De voorbereidii 
gen voor onze tentoonstelling zijn m volle gang In ve 
band hiermede is de septembervergadering zeer belani 
rijk ' Aller opkomst is daarom dringend gewenst 
70 

DE POSTZEGEL Filatelistenverenigmg voor Pers< 
neel der Rotterdamsche Droogdok en Scheepsbouw Mi 
,,Nieuwe Waterweg" Secr W P H Zom, Schippe 
straat 60, Rotterdam 16 

Nieuwe leden A Reine, Puttershoeksestraat 3 
Schiedam, D Berkenbos, Sirrastraat 19, Rotterdam 2: 
J V Kooten Niekerk, Zestienhovensekade 242, Ro 
terdam Overschie 
74 

DE BLIKBOYS Personeelsverenigmgder blikemba 
lagefabnek Thomassen & Drijver N V , Deventer Af( 
Filatelie Secr Th B Hebing, Deltalaan 179, Devei 
ter 

Nieuw hd {per i 7 '64) J Schoenmaker, Schev 
nmgsestraat 31, Deventer 
77 
PHILATELISTENVERENIGING , HOOGEZAND 
SAPPFMEER" Secr J W Oidenhuizing, M Hobb 
mastraat 4 Hoogezand Tel 05980 3505 

Vergaderingen iedere 2e dinsdag van de maand 
Hotel Struvé te Sappemeer aanvang 20 uur 

Nieuwe leden O Kloosterman, Singel i i , J Venem 
Reviusstraat 32 J Piest, Parklaan 6, allen Hoogezan 
G de Raad D Lutjeboerstraat 3 C de Wintf 
Borgercompagniesterstraat 57, beiden Sappemeer 
78 

PERSONEELSVERENIGING ,,ENERGIA" 
Gem Energiebedrijf Amsterdam afd Filatelie, Seci 
L G Bol, Middenweg 145 hs, Amsterdam 

Nieuwe leden G Kluppel, Rh Feithstraat 2 l 
Amsterdam W , D Mik, Molukkenstraat 142 I 
Amsterdam O , (beiden per i 7 '64) 
79 

POSTZEGELVERENIGING , APPINGEDAM 
Secr A Voetman, Placiusstraat 3 Appingedam 

Vergadering ruilavond vrijdag 4 sept a s te 19, 
uur in de kantine van de R H B S Vergadering volge 
convocatie 

Bedankt G Eppenga, Appingedam 
80 

POSTZEGELVERENIGING ROERMOND Seci 
W Faazen, Hambeek 6, Roermond 

Nieuw hd Th Cox Hendriks Burg Beerenbrouc 
straat 58, Roermond 
81 

FILATELISTENVERENIGING , ,DE KLOMP 
Secr J Seekles, Papendijk 70, Groenlo 

Nieuwe leden A J Wilmink Pr Hendrikstraat 2 
Winterswijk, C O A Kuin, Tramstraat 18, Brec 
voort, (per i 8 '64) F Th ter Haar Groenloseweg 3 
Winterswijk, A H Grosman, t Zand 24 Bredevooi 
82 

DRAKA PHILATELISTEN VERENIGING, Ai 
sterdam Secr J P G Terwee, Everard van Reijdh< 
7 hs, Amsterdam Slotervaart 

Nieuwe leden (pen 7 64) A de Gier Fred Hendri 
laan 24, HiUegom, J Kaars Kerkbuurt 169 Marke 
J Sitters, James Wattstraat 13, Amsterdam O 

Bedankt P Wayop, Edam 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 
Nederland nr 80,10 {ld onfebr 300,— 
NedeHand nr 80,10 (ld (ebr 200,— 
Nederland nr 32, 7'/, et 3-gaats 
roltanding 650,— 
Nederland Telegraafsene, ongebr 
com pi 550,— 
Curasao Vliejp nr 83-88 ongebr 370,— 
Suriname nr 40, 50 et op 2^4 sid 
ongebr 70,— 
Suriname nr 195-196 ongebr 15,— 
Suriname nr 202-205 serie ongebr 30,— 
Suriname nr 280-283 serie ongebr 25,— 
Untea opdrukken, Ie en 2e druk 
Ned -Indië nr 98f Bent Buiten, 
ongebr 1000,— 
Liechtenstein Vaduz-blok ongebr 950,— 

Oostennik, 10 sch, Dollfuss ong 455,— 
Oostenriik Wipa - blok ong 1000,— 
San Marino Vliegp nr 1-10 ong 220,— 
San Marino Vliegp nr11-16ong 180,— 
San Marino Vliegp nr 88 ong 300,— 
Vaticaan nr 16-17 vliegp ong 425,— 
Vaticaan nr 18-19 vliegp ong 180,— 
Vaticaan nr 20-21 vliegp ong 225,— 
Zwitserland nr 405-417 Pax-sene, 
ong 170,— 
Zwitserland blok 1, Naba ong 285,— 
Zwitserland blok 5 Bondsf ong 140,— 
Zwitserland blok 6 Pro Juvem-
tute ong 45,— 
Zwitserland blok 7 Bondsf ong 35,— 

Verzamelingen - Partijen - Betere zegels van Westeuropese landen worden door ons 
gekocht tegen een hoge prijs (ook met gomstroken) Uitsluitend mooie exemplaren 
Desgewenst huisbezoek 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 — Amsterdam — Postgiro 312696 — Tel 230998 

INKOOP VERKOOP TAXATIE 

Te koop gevraagd 
Z W I T S E R L A N D postfns zonder plakker 
tegen de HOOGSTE prijzen OOIT betaald 
Blok1 

2 
i 
5 
6 
7 
8 

325,— 
25,— 
20,— 

165,— 
47,50 
35,— 
24,— 

Blok 9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 

24,— 
24,— 
47,50 
40,— 
20.— 
60,— 
22,— 

Luctitpost 27/34 f 32,— 
Elke hoeveelheid Prompte contante betaling Ook Nederland & O R , 
blokken van Liechtenstein enz enz te koop gevraagd 

Postzegelhandel W. van SPLUNTER 
ROTTERDAM-8, van Adrichemweg 376, Tel (010) 1519 76 

Uw bekende inkoper 

384 Augustus 1964 



De beste postzegels van Engeland 

en Britse kolonies, Ierland, Malta, Cyprus, Gibraltar, 
Duitse kolonies, incl. de Britse bezetting, Vaticaan, U.S.A. 
en Japan. Zendt uw lijsten met gewenste zegels voor 
snelle service tegen bil l i jke prijzen, ook nieuwe uitgaven 
van het Britse Gemenebest. 

ALLEN S T A M P S 
28 THE GRIP. L INTON. CAMBS, ENGLAND 

Uw SCANDINAVIË-specialist/handelaar biedt u aan: 

NOORWEGEN 
Gebruikt: 
151-53 
154 
164-67 
199-02 

Ongebruikt: 
84-86 
101-07 
151-53 
164-67 
212 
219 
246-48 
193-94 
249-52 

2 8 , -
2 , -

1 0 , -
3.50 

6.-
2 5 , -
30,— 
1 1 , -
17,— 
10,— 
1,10 
3 , -
1,20 

208-11 
212 
219 
236-36a 

261-68 
332-34 
337-39 
345-47 
344 
358-60 
369-70 
371-72 
373-75 

2,50 
20,— 
10,— 

6 , -

2 , -
1.50 
6,— 
7.— 
0,40 
8 , _ 
2, 
4,— 
1,50 

254-56 
269-72 
337-39 
358-60 

314-16 
317-19 
320-21 
376-78 
396-97 
400-01 
407 
408 
409-12 

1,50 
1.50 
6,— 
8 , -

1,25 
0,80 
1,60 
1,50 
2,— 
6,25 
0,70 
0,60 
2,— 

Dit Is slechts een kleine greep uit onze uitgebreide voorraad, ook 
alle variaties zoals vermeld in de Facit en Norgeskatalogen. aanwezig. 
Stuur mancolijst van de gewenste nummers. Een verdere kort ing van 
5 % op elk bedrag indien voldaan binnen 10 dagen na ontvangst. 
(Giro den Haag 34 46 23) correspondentie in het Nederlands. Lid van 
Verbond van Postzegelhandelaren Nederland. 

Posfzegelhandel H E N R I K U I P E R S 

P.O.B. 7. CLARKSON O N T . C A N A D A 

Lid van Verbond van Postzegelhandelaren Nederland. 

Neem een abonnement op onze nieuwtjesdienst 
Uw mancolijst, ook voor de betere zegels, wo rd t gaarne 

ontvangen. 

POSTZEGELHANDEL ^ ^ Z E L B O " 
Molenweg 59, Harskamp (GId ) - Holland - Tel (08383) 322 - Giro 1147200 

Te koop gevraagd 
v e r z a m e l i n g e n , p a r t i j e n , losse zegels, engrosposten 
van Duitsland, Zwitserland, Oostenri jk, Verenigd Europa. 
Prijsaanbiedingen, zo mogelijk in het Duits, te richten aan: 

Heinz W. Mul ler 565 Solingen-Landwehr, 
Wipperauer Strasse 114, We;t-Duitsland 

KUta WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wi j geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wi j in het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkel i jke goed
kope soorten. 

• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen wi j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw oanbiedingslijst die 
onze directe en nauwlceuhge aandacht zal hebben. tT 

T O P 
D E 

VRIJ OP AANVRMG. Onze 
- I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

nieuwe ir 
V O O R 

S T A T E N 

koop-prijslijst. 
ZEGELS V A N 

E N C A N A D A 

^^^^Verlmop aan Amerika's grootste en best bekende importeur: 

W H. E. HARRIS 6i co. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres: Harrisco Boston. 

TE KOOP GEVRAAGD! 
,,Steltzer" koopt tegen de hoogste prijs en 

onmiddellijke contante betaling I 

E u r o p a - v e r z a m e l i n g 

O u d d u i t s l a n d - v e r z a m e l i n g 

Z e p p e l i n - B r i e f v e r z a m e l i n g 

Du i t se k o l o n i e 

D u i t s e s tadsposten 

V e l d - en E i landenpos ten 

Z o m o g e l i j k c o m p l e t e 
L a n d e n v e r z a m e l i ngen 

Klass ieke zegels 

in uitstekende staat, niet onder 
150.000 franken Zumstein o fYve r t 

zoveel mogelijk compleet en in zeer 
goede kwali teit 

Alleen groot object 

Alleen grote verzameling gestempeld 

Na 1945, alleen uitgebreide ver
zameling 

Grote speciale verzameling 

Oostenri jk, Zwitserland, Scandina
vië, Nederland, Frankri jk, San Ma
r ino, U.S.A. 

de gehele wereld in luxe-uitvoering. 
Losse, paren en op brief. 

Ik kan boven de doorsneeprijs be
ta len! 

Gaarne uitvoerige aanbiedingen met opgave van pri js. 

Rudolf Steltzer Frankfurt a. M. 
Gr. Friedberger-Strasse 32 - Telefoon 2 1 7 1 8 - Schliessfach 2324 

^^f 



117e postzegelveiling 
5 tot 9 oktober 1964 
in Hamburg 

Zeldzaamheden, afkomstig uit wereldberoemde verzamelingen zoals 
van Koning Alfonso XIII, Koning Carol, Burrus, Caspary, 
Ferrari, Hind enz. 

De rijk geïllustreerde veilingcatalogus met gekleurde fotopagina's 
wordt aan serieuze belangstellenden gratis ter beschikking gesteld. 

118e veiling - december 1964 
Zeldzame stukken kunnen voor deze veiling nog ingezonden worden. 
Voor zeer grote objecten komen wij desgewenst naar u toe. 
Veilingcatalogus met resultatenoverzicht en veilingvoorwaarden 
worden u gratis toegezonden. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
HAMBURG 1 - DUITSLAND - SPEERSORT 6 
Telefoon 32 64 28 - 33 67 28 
Telegramadres EDMORO 
Bankrelaties: Commerzbank, Hamburg. 

Schweizerischer Bankverein, Zürich. 

Leidende postzegelveiUng met weretdreputatle. 



Alvorens uw series en engros-materiaal 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 4, Amsterdam-Z., tel. 71 34 89, postbus 7055. 

Te koop gevraagd 

Verzamelingen ) 
Partijen > Postzegels 
Betere losse S 

Postzegelhandel P. A. Weers 
Gravenstraat 26, Amsterdam. 
Tel. 236472 - Postgiro 674059. 

M^astsegeis 
veilen 

late men slechts door 
iemand doen d ie : 

a. het veilingvak verstaat; 
b. een veilingcatalogus verstrekt 

met de best denkbare om
schrijvingen; 

c. over dusdanige keurmees
terskwaliteiten beschikt dat 
hij de echtheid van zegels en 
stempels, bij hem gekocht. 
kan waarborgen en dat ook 
doet; 

d. bereid is op belangrijke ob
jecten voorschot te geven; 

e. zijn zaken snel afwikkelt. 

A\ deze en andere pluspunten vindt u bij de 
veilingiiouder en keurmeester: 

Roeir 
ßoQkema 

DEN HAAG 
Telefoon (070) 110319 
Postbus 45 
Prinsestraat 58-60 
hoek Juffrouw Idastraat 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier. Ieder kwantum, snelle afwikkeling. Uitgezochte kilo-
waar van Nederland te koop gevraagd ä ƒ 3,— per kg. 

„NOViOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

1 

Steltzer-veilingen 
I N P R A N K R f f i T / M 

Rikblf Stoltzer, 
Frankfurt/M. 

Telefon 2 8 1 7 1 8 

Meer dan tien jaar bekend voor de 
nauwkeurige omschrijving, omvang
rijk f i l . materiaal van alle gebieden!! 
Zeer goede koop- en verkoopkansen 
van gezochte zegels en verzame
lingen!! 
De vellingen hebben reeds plaats
gevonden ! ! 
Catalogus met grote fotobijlage voor 
serieuze geïnteresseerden gratis. 

Begin september... 
verschijnt wederom de nieuwe oplage van diverse catalogi. 

Yvert & Tell ier deel 1 , Frankri jk, enz. 
„ 2, Europa 
„ 3, Overzee 

compleet 3 delen 
Zumstein Europa 

Zwitserland-Liechtenstein 
Michel Europa (zonder Duitsland) 

Duitsland 
Speciaal Duitsland, reeds verschenen 

N.V.P.H. Nederland en O.R. spec. cat. 

reeds verschenen: 
Zonnebloem Rep. Indonesia 
Sieger Weltraumfahrt 
Globus Duitsland 
Zumstein speciaal Zwitserland 1964 
(verschijnt niet elk jaar) 

zoals: 
4.15 

16.10 
20.75 
4 1 . -
2 2 . -

1 . -
21,50 
5.15 

2 5 . -
3,50 

2 . -
2 . -
2,25 

1 1 . -

Van Borek oplage 1965 verschijnen van 25 verschillende landen 
catalogi, die wi j direct na verschijnen voorradig hebben. 
Bestel t i jd ig, dan kunnen wi j direct afleveren. Port steeds extra. 1 

Postzegelhandel Tine de Buhr 
N.Z. Voorburgwal 347 - Tel. 23 33 24 - Amsterdam-C. 

Postgiro 566731 

* SS ongestempeld No 
België 

1 luxe 
2 luxe 

12 
21 
25 
25 A« 
62 

ex. 
ex. 

3 0 . -
25,— 
32,50 
35,— 
35,— 
50,— 

115,— 

s cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrübliivend. 1 
Finland 
34 ' 12,50 
35* 15,— 
«0» 37,50 
134/35* 12,— 
166» 12,50 
439A* 13,75 
Vip. 1 * 55,— 

P O S T Z E G E L H A N D E L J. C . 
1 Bergselaan 225b — 

Te koop gevraagd: 
Veriamellngen ge
bruikt en ongebruikt 
Liechtenstein 
Vaticaan 
Ned. & O.G. 
San Marino 

R E N Z E N 
Rotterdam — Tel. 4 88 86 — Giro 481779 j 

VERKOOP POSTZEGELS 
De inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, van Speykstraat 17 
(tel: 070-32 34 38) zal op VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1964, des v.m. 
10 uur, in het openbaar bij inschrijving, in 130 kavels verkopen: 

EEN GROTE PARTIJ GEBRUIKTE B I N N E N EN BUITEN
LANDSE POSTZEGELS alsmede een partij GEBRUIKTE 
STRAFPORTZEGELS. 

BEZICHTIGING: Uitsluitend donderdag 17 en vrijdag 18september 
1964 in de cantine van de werkplaatsen van de Nederlandse Vereni
ging Sociale Zorg voor Mindervaliden te 's-Gravenhage, Zusterstraat 
168. 

Kavellijst en voorwaarden GRATIS verkrijgbaar bij voornoemde 
inspecteur en tijdens de kijkdagen bij voornoemde Nederlandse 
Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden. 



Zichtzendingen: 
N.O.G. zie vorige annonce. Zichtzendingen bevatten materiaal 

zoveel voor gevorderden, als beginners, en nog steeds 
voordelig uitgeprijsd. 

België Prachtig materiaal gebruikt en ongebruikt, hierin vindt 
zelfs de meest ver gevorderde verzamelaar een grote 
verscheidenheid; buiten de kopstukken vindt u o.a.: 
proeven, blokken, spoor, telegr., en bezettingszegels, 
tête bêche. 
Reclame-aanhangsel compleet ongebr., prijs op aan
vraag. 

Duitsland Gebruikte en ongebr. zegels zijn van voor en na de 
en Geb. oorlog verwerkt tot zeer kostbare en mooie zicht

zendingen. 

Zwitser- Zoekt u oud of modern, L.P., Dienst, Port, of tête 
land bêche, gebruikt of ongebr.? In deze zichtzendingen zal 

u dit vinden. 

Engeland Goede kwaliteitszegels uitgebreid In zichtzendingen 
en Kol. verwerkt, prijs circa 25% v/d Yvert, voornamelijk van 

vóór 1945. 

Lopende bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgewerkt. 

Uw MANCOLIJST of AANVRAGE naar: 

G. L. VAN TOOR 
Oude Rijksstraatweg 14, Loenersloot 
Tel. (02949) 377 *s middags na twee uur. 

100 grootformaat China 
100 grootformaat Polen 
50 grootformaat Rusland 

3.50 
4.50 
7.50 

I Alles franco huis. 
Bij vooruitbetaling 
liefst per post-

I wissel. Alle samenstellingen zeer hoge cataloguswaarde!l 
500 verschillende grootformaatzegels f 12,— 
Bundels-massagoed-kilo's te koop gevraagd. Gelieve 
aantal nummers op te geven. 

J. Wolf - Meeuwenplein 31 - Amsterdam (N.) - Tel. 6 0 9 4 9 

Z I C H T Z E N D I N G E N NEDERLAND & C R . 
Zorgvuldig samengestelde boekjes. 

Minimumultname f 15,—, doch dan mag 
retourport afgetrokken worden. 
S.y.p. referenties opgeven. 

POSTZEGELHANDEL N. OVERDUIN - SOESTDIJK 
Jan Steenlaan 37 - Giro 385725 

NEDERLAND 
en overzeese gebiedsdelen 

Gebruikt of ongebruikt eerste plakker 60-70% Cat. 
N.V.P.H. 

Postfris zonder plakker of plakkerrest 70-80% Cat. 
N.V.P.H. 

Zend uw mancolijsten. 
Tot 15 augustus afwezig. 

K. KEIZER . TILBURG 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Tel. (04250) 23102 

POSTZEGELHANDEL 

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. 

TOPPRIJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootlormaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier ä ƒ 15,— per kilo. 
Vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na ont
vangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLK AFWIKKELING 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Wals t raa t 17 - Ni jmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

Uw 
mancolijst 
naar: 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR /NTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM K 
U GAARNE aEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij: 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
Ki. Berg 34b - Tei. 2 2120 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse f l latei ist ische ti jdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagina's — fotopagina's op 
kunstdrukpapier - abonnementsprijs f 9.70 per half jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer. Abonnementen kunnen steeds per Ie v. d. mnd. Ingaan. 
Woordadvertenties: opschrlftwoorden: 54 cent; tekstwoorden: 22 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. Y. Andel - Postbus 54 - Ketwyk a/Zee - Giro 516928 • Tel. (01718) 4068 



I e klas FDC porto extra s.v.p. 
Australië: 

Nauru: 

Engeland: 

Oostenrijk: 

100 i R. Kruis 1.50 
Kerstmis 1963 1.60 
50 i Canberra 1,50 
Export 1,50 
Bloemen 1,70 
Hagedis 1,70 
Shakespeare (2) 5,75 
Aardrijksk. Congres 2,75 
Postcongr. (4) 6,95 
Barmh. Br. 1 , — 

10 Olymp. St. 
St. Gahlei 
Padv. Postz. Tent 

Zweden: Uppsala Bisdom 
Noorwegen: Grondwet 
Denemarken: Douane Unie 

150 i Volkssch. 
IJsland: Bloemen '64 

20) Republ. 
Padvinders 

F. HARTEVELD'S FDC SERVICE 
Kerstroosstraat 9c - Rotterdam-12 Tel. 18 42 00 - Giro 

7,50 
0,95 
0,75 
2,95 
1,95 
1 , — 
1 , — 
1,50 
3,95 
1,70 

507407 

VAKANTIE en daarna EEN 
NIEUWE CATALOGI! 

N 

Bestelt u daarom DEZE LAATSTE 
vlot van start kunt gaan! 

EUW SEIZOEN 

reeds thans BIJ ONS, 

Postzegelhandel „'t CRAYENEST" - Gieten (Dr.) 
(Von 9/8—31/8 o.s. wegens vakantie gesloten) 

mét 

opdat tl 

UW 

t.z.t. 

Catalogi 1965: 
Yvert 3 delen compleet; ook afzonderlijk. 
Levering: begin sept. Wij nemen i.g.st. zijnde 1964 
terug. 
Michel Duitsland (pim. aug.), Europa (pim. sept.) 
Globus, Borek div. landen (juli/aug.) 
N V P H . Ned. en Overzee f3,50 (begin sept.) 
Zonnebloem. Indonesië f2,— 
+ porto. Bestel NU reeds! 

Postzegelhandel ,,Philato", G. Wentzel 
Smedenstraat 126 - Deventer. 
telefoon (05700) 17867 giro: 917809 

SPOORPHILEX '64 NEUDE FLAT UTRECHT 
16—20 september 

125 jaar Spoorwegen in Nederland 
15 Jaar Nederlandse Vereniging van Spoorweg-Philatelisten. Tentoonstelling van 
verzamelingen van leden van de N.V.S.P. Geopend: 16/9 17,30—21,00; 17/9 en 18/9 
12,00—21,00; 19/9 9,00—21,00; 20/9 14,00—20,00. 

VRIJ ENTREE 
SPECIALE ENVELOPPE en AFSTEMPELING 

Verzamelingen en partijen 
te Icoop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

KEEDS MEER DAN 10 JAAR ben Ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor'export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede prijzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDEN-
COLLECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, 
SERIES ENGROS EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

Steltzer-veilingen 
Tot nu toe vonden 

^ 95 veilingen 
plaats. 

IN FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt/M. 

ScfaUesstach 2 3 2 4 
Telefon 281718 

Inleveringen van grote verzamelingen, 
waardevolle losse zegels en series steeds 
gevraagd. 
In Duitsland worden zeer hoge prijzen 
geboden. 
Uitbetaling van de veilingopbrengsten 
is onbeperkt mogelijk in alle gewenste 
valuta!! 
Grote objecten kunnen desgevraagd 
persoonlljlc overgenomen worden. 

POSTZEGELHANDEL ,,DE VELUWE" 
J. V. d. Berge - Apeldoorn • Nieuwstraat 66 - Te l . 2;0919 

Voor de komende EUROPA-beurs in Frascati te Amsterdam, nemen v/ij uit onze 
voorraad Ned. o.a. mee: zo'n 200 1e emissies + brieven; punt-, lang- en kleinrond-
stempels; zegels op brief na 1900 w.o. roltandingen; tevens een pracht coll. West-
Europa vrijv/el ongebruikt. Bezoekt onze STAND of geef nu reeds uv/ manco's op* 

„ G L O B U S " 
Duitsland-Netto-Cataiogut 1965 f 2 , 25 
Verlcri jgbur bij uw handelaar of toelending uitsluitend na stortinf 
plus 25 et port op postgiro 512461 t.n.v. 

Postzegelgroothandel W. F. H E I M A N N 
Parnassusv^eg 24huis, AMSTERDAM-ZUID.2 
IMPORTEUR HAWIDARTIKELEN, LEUCHTTURMALBUMS 

GRATIS 
Per 1 september verschijnt onze nieuwste ISRAËL 
PRIJSLIJST. Wanneer u interesse heeft voor 
dit gebied en u wilt deze hjst ontvangen, 
schrijft u ons dan even. Wij zenden u de lijst 
omgaand toe. 

Op deze wijze kunt u zich overtuigen van onze 
CONCURRERENDE PRIJZEN. 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N.Z. Voorburgwal 318 Amsterdam-C - Tel. (020) 23 28 69 

25e DORDTSE POSTZEGELVEILING 
zaterdag 29 augustus a.s. in gebouw „Patrimonium", 
Lange Breestraat te Dordrecht. 
Bezichtiging tot 1 uur. Aanvang veiling 1 uur 30. 
Veilingcatalogus gratis. 
Inzending van goed materiaal voor onze ol<tober-
veiling gaarne vóór 19 september a.s. 

Gaarne leveren wij u de catalogi 1965 direct na ver
schijnen. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Schlestraat 36 - Dordrecht - Telefoon (01850) 2 07 33 

J?t 



V A N D I E T E N POS 
SINDS 1893! 

V E I L I N G 4 0 3 : 
29 en 30 september in de „Dierentuin", Den Haag 
ruim 600 kavels prachtige landencollectles van de Gehele Wereld, insteekboeken en dozen met 
zegels, alsmede engros-kavels. De catalogus welke begin september verschijnt, is op aanvrage 
gratis verkrijgbaar. 

V E I L I N G 4 0 4 : 
26 - 30 oktober, ten kantore 
1500 kavels betere tot zeer zeldzame zegels en series Gehele Wereld, w.o. speciaalverzameling 
Engeland, uitgebreide collecties België, Duitse Kol., Eng. Kol., Vaticaan, Spanje, Zwitser
land, Luchtpost, enz. en de bekende speciaalverzameling Rusland en Gebieden van de heer 
A. Prins Jzn., Hilversum. 

1750 kavels NEDERLAND & OVERZ. GEBIEDEN, w.o. 

a) de gouden-medaille-collectie „Stempels op Nederland 1852" van Mr. Louis Frank F.R.P.S.L., 
Sydney (Australië); 

b) het levenswerk van de heer P. G. Melsert-Den Haag, de vrijwel complete Nederland-studie
collecties van de Punt-, Lang- en Kleinrondstempels; 

c) vóórfil. brieven en vele zeldzame zegels en series-blokstukken, typen, tandingen en fout-
drukken, enz. 

De rijk geïllustreerde catalogus van deze enorme veiling wordt aan onze vaste clientèle begin 
oktober verzonden. Aan nieuwe aanvragers nä ontvangst van f 3 , — op onze giro 17369. U ont
vangt dan ook gratis ons „Overzicht 1963-1964". 

V A N D I E T E N POS 



EGELVEIL INGEN 
. PAULOWNASTRAAT 58 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 325932 

in december, bevat: 

het tweede gedeelte van de NEDERLAND-COLLECTIE „Louis Frank-Sydney", w.o. Emissie 1852 
de genummerde „platen", met kleurvar., paren, strippen en blokken", alsmede de volgende emissies 
met spec, verzamelingen punt-, lang- en kleinrondstempels. 

Voorts kleine speciaalverzamelingen Rusland en Gebieden, Oud-ltaliaanse Staten, een Europa
collectie, enz. 

Voor deze veiling kunnen nog inzendingen aangenomen worden tot 15 oktober, tenzij de veiling 
eerder volgeboekt is. 

Wendt u zich zowel voor AAN- als VERKOOP tot een vertrouwd adres: 

EGELVEIL INGEN 

Jii 
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KLEINE ANNONCES 
iiiiiiiiiiiii 

A A N G E B O D E N 

Ver. Naties compleet, inclusief bei
de blokken ƒ 225,— P R Bender, 
Tenlpeliersstraat 48, Haarlem 

Ik stop er mee. Wie neemt mijn 
verz Ned en Overzee over' Plm 
ƒ 300 — N V P H met o a nrs 1, 
14, 100 in Holland-album, voor 
50"/. H Jansen, Poelwijkerlaan 12 
Zevenaar 

Aangeboden. Duitsland volgens 
Michel spezial Katalog 1964/ 65 
vóór en na '45 alsmede ook D D R 
Zend uw mancolijst aan C J W 
Cruyff, Zutphensestraat 33a te 
Apeldoorn 

Aangeboden: 44 vliegbrieven en 
-kaarten ( K L M -vluchten) Inte
ressante frankeringen B Renger 
Leenderweg 139, Eindhoven 

Door bijzondere omstandigheden 
Complete series ((11 st.) F.D C. 
Pelgrims-vaart Paus Paulus VI 
naar het Heilige Land. Prijs 
ƒ 27 50 Tel (070) 63 55 49 van 8-13 
en na 8 uur 

Bod gevraagd op F.D 'Cs, Neder
land vanaf Zomerzegels 1952 en 
compl jaarg maandblad „Philate
lie" 1959 t/m 1963 A Reuvers van 
Overschiestraat 7, Waalwijk 

Bod gevraagd op Saargebled. 
Nrs volgens Phllex 196S 1947 
Freimarken-ausgabe Nummer 226-
237 type I, luxe kwaliteit, onge
bruikt met Ie plakker Catalogus
waarde DM 595— Originaliteit 
gegarandeerd Eventueel ruilen 
voor Nederland ongebruikt Brie
ven aan R J van der Eijk Rijks
straatweg 38 Leersum 

G E V R A A G D 

Te koop gevr Verzameling of ge
deelte daarvan Ned en O G D , of 
losse series of zegels A Berke
laar, Doelenstraat 114 Delft 

Te koop gevr Nederl Ind no 
297 (cat NVPH) postfris Geef 
/■ 4 — p st Aanbiedingen aan N 
Hoekstra, postbus 16, Aerdenhout 

Geheel gewijzigde prijzen voor 
bundels en massawaar. Vraagt 
pnjs aan (met opgave van hetgeen 
u verkopen wilt) A v d Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag Tel 
67 08 75 

AntiHongerblok Israel gevr. Prijs 
aan P Th Potma, Raamvest 23, 
Haarlem 

Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbrieven) zend brief
kaart W J Lenting v d Wate
ringelaan 154 Voorburg Tel 725793 

Te koop gevr Verzameling Duits
land en BerlUn vanaf 1945 of losse 
series en zegels DDR tot 1954 
P W Meinhardt, Sadeestr 30, Den 
Haag 

Te koop gevr Nederland postfris. 
Aanbiedingen met pnJs aan W 
Blom, Mr v Coothstraat 30 Dru
ten 

J W F Bunge postbus 63, Nijme
gen zoekt voor studiedoeleinden 
te koop gebruikte briefkaarten van 
Suriname en Curasao van vóór 
1940 Willen poststukkenverzame
laars hun doubletten eens nazien? 

D I V E R S E N 

HEKKER's 
P O s t z e g e I h a n d e I 

Verzamelt u VN. en/of V E " 
J a ' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Secreta
riaat L Molkenboer Bisonstraat 
20 te Breda Tel (01600) 3 35 89 

K O P I J 

voor advertenties 
dient uiterlijk 

de 26e van elke maand 
1 in ons bezit te zijn. 

D I V E R S E N 
Verzamelaar In Denemarken zoekt naar een serieuze ruilpartner in Holland 
Basis Michelcatalogus of Yvert en Tell ier K Jespersen Frederiksdal allé 
34 B Skive Denemarken 

Blok verzetsstri jders, postfris ƒ 2 10 gestempeld ƒ 2 20 0 90 DM lopende 
serie BRP (nieuw) ƒ 1 — Levering onder rembours of vooruitbetaling giro 
nummer Tfm 268223 Porto extra Hans Klos jun 3579 Neukirchen B R P 

Zoekt u rullpartners in de noordeli jke landen' ' Plaats dan een advertentie in 
de Norsk Fnmerkeblad het grootste f i latel istenblad in Noorwegen Met 
een ruiladvertentte zult u de beste resultaten bereiken Speciale ruiladver 
tentie voor ƒ O 50 per regel Vermeld of u beginner of gevorderd verzame 
laar bent Het nummer waarin uw advertentie wordt opgenomen zal u toe 
gezonden worden Norsk Fnmerkeblad Sandnes Noorwegen 

BILLIJKER R B B 
100 verschillende U.S.A. 
200 
300 
400 
500 

f 3 , -
f 7,50 
f 1 5 , -
f 29,50 
f 39,50 

BETER 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Internationale Postzegelhandel Amsterdam 

Postbus 312 - Telefoon 5 57 90 - Postgiro nr 123689 
Vrijblijvend op voorraad 

BILLIJKER BB BETER 

R E C T I F I C A T I E 

In de advertentie van 

Postzegelhandel 

P H I L A D E L P H I A 
in het vorige nummer (juli) van het Maandblad, 
IS per abuis door ons onder nr. 148/55 (1e kolom) 
de prijs van f8,50 vermeld. Dit dient f850,— 
te zijn. Adv. Afd. Boom-Ruygrok N.V. 

EUROPA 1964 CEPT 
Voor gegarandeerde levering van deze septemberuitgifte, (waar
schijnlijk 22 I ) kunt U thans reeds inschrijven Voorlopige storting 
voor de series f 15,—, voor de FDC's f 25,— op giro nr 553 der 
Ned Midd Bank te R dam t g v HEFIRO 
Restant te betalen na levering 
Uiterste termijn van inschrijving 31 augustus 
In verband met onze aankoop omgaande bestelling gewenst 

Postzegelhandel .HEFIRO" 
G J F Heetman 
Aelbrechtskade 133b 
Rotte rdam-6, tel 3 39 60 

Aangeboden: 
ISRAËL. Full tab ongebruikt postfris met originele gom 
10/U 
15 
18/20 
21/26 
27/28 

190,— 
13,75 

250,— 
17,— 
19,50 

29/30 
32/33 
34 
35 

250.— 
21,50 
20,75 
65,— 

43/44 
46/48 
53 
128/132a 

16,75 
59,— 
62,50 
16,— 

Geheel Israel is door mij te leveren, op basis van bovenstaande 
prijzen 

RITA VAN MAANEN 
Leliegracht 58 (achter de Dam tussen Keizersgracht 
en Prinsengracht) 
Amsterdam-C. Tel (020) 24 51 56, giro 609437 

I N K O O P VERKOOP TAXATIE 

THE HOLY LAND PHILATELIE 
het cen t r um van de Israel Phi late l ie: 

Blackproof 3 - 1000 m f 10,-
Booklet Tabim F D .afstemp f 8,-
Zionistenleider Zeev Jabotinsky, 4 gelll couverten Acco, Jerusalem, Tel-Aviv 
en Haifa f 6,-

Keizengracht 602 - An»terdam-C. - Tel . 020-23 39 38 - Postbus 1705 
Postrek. «894SS Gem. Giro R 4422 

Wie ruilt met mij Luxemburg en België (ongebruikt) 
tegen Vaticaan' 

A. VAN ELK - Wilhelminalaan 6 - Beuningen ■ Tel. (08807) 218 

I N D O N E S I É 
Onze prijslifst van de zegels van Indonesië is zoiuist verschenen en worde u op aan
vraag gaarne toegezonden 
Tevens uw adres voor Nederlandse Eerstedagenveloppen 

„ M E E U W  S T A M P S "  Postbus 35  Oosterhout (N B,) 

JHi 



Onze belangrijke 

252e POSTZEGELVEILING 
vindt plaats o p 

6, 7 en 8 oktober a.s. 

waarin o a Zwitserland compleet 
in luxe kwal i tei t voorkomt 

Zie onze annonce in het a.s. nummer 
van dit maandblad. 

J.K. RIETDIJK n.v. 
Eange Poten 15a — Den Haag 

Y v e r t 1965 
Frankrijk en Fr Unie 4,15 Overzee 
Europa 16,10 Compleet 3 delen 

Uw oude Yvert mits in redelijke stoot wordt voor goede prijs in 
genomen 

Postzegelhandel G. v. d. EIJNDE 
Petrisraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) Tel 310 82 - Giro 

20,75 
4 1 , — 

betaling 

49 83 61 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Nr 167-178 Sluiersene ongebr 
Nr 176-178 de 1 gid , 1 ' / , gid , 
2Vï gId . ongebr 
Nr 194 de 15 et ultramarijn ong 
Nr 197-199 Serie Spitfire ongebr 
Nr 220-2«3 Kon Wilh -serie ong 
Nr 309-311 Stadion-sene ong 

40,— 

24,50 
9,50 

25,— 
87,50 
30,— 

Suriname 
Nr 4 de 3 et Koning ongebr 9,25 
Nr 5 de 5 et Koning ongebr 11,50 
Nr 12 de 40 et Koning ongebr 19,— 
Nr15de2</ ,g ld Koning ongebr 62,50 
N r 1 5 d e 2 ' / , g l d Koning gebr 52,50 
Nr 21 C f de 2 / , met dubbele 
opdr ongebr 300,— 
Nr 30 de 10 et op 15 et grijs ong 33,— 
Nr 34-36 opdrukken-serie ongebr 40,— 
Nr 39 de 50 et op 1 gid bruin 
gnjs Koning ongebr 17,— 
Nr 56 de 1 gid dof Lila gebr 16,50 
Nr58aTêteBêcheong ofgebr 30,— 
No 62 de 15 op 25 et Ultra
marijn ongebr 50,— 
Nr 64 de 30 et op 2 / g i d ong 75 — 
Nr 104-110 Jub 1923 serie compl 
ongebr 147,50 
UW MANCOLIJST WILLEN WIJ GRAAG VERZORGEN 
Wl) HEBBEN INTERESSE OM BETERE ZEGELS TE KOPEN VAN NEDERLAND EN 
OVERZEESE GEBIEDSDELEN, UW AANBIEDINGEN ZIEN WIJ GAARNE TEGEMOET 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Postgiro 312696 - Telefoon 230996 

INKOOP VERKOOP TAXATIE 

Vliegp D O X-sene compl gebr 
op brief 260.— 
Vliegp D O X-sene compl gebr 
op brief zonder punt 700 — 
Vliegp Nr 18 de 5 gid ongebr AAO,— 
Vliegp nr 18 de 5 gid gebr 440,— 
Vliegp nr 19 de 10 gid bruingeel 
ongebr 85 — 
Vliegp nr 24-26 serie cpl ongebr 42,50 
Port nr 36-46 serie cpl ongebr 82,50 

G R A T I S 
komen v/ij bij U kijken 

TOP, 
prijzen betalen wi j U ectiter voor goede kwaliteit materiaal van Ned 
& O R , in verzameling of parti jen 
Zoals reeds bekend gaan wi j boven iedere mkoophjst uit 
Aanbiedingen aan 

Postzegelverzendhuis 
Rochussenstraat 229a — Rotterdam-3 — Telefoon 010 - 55 00 4 

of Markt 42, Vlaardingen 

Voor de verzorging van Uw mancolijst en de nieuwe uitgiften van de gehele 
wereld proberen wy met 100 % accuratesse de volle tevredenheid van onze 
clientele te winnen Ook en gros. 

NEDERLAND te koop aangeboden 
* postfris met plakker ^ gebruikt 

nr 10 9,50, 2» 9,50, 2» 400,—, 3° 52.50, 5° 2,80, 60 28,—, 7» 36,—, 8° 0,90, 
9° 8,—, 9* 200,—, 10° 4 90 11° 24,50 12° 42,—, 12« 480,—, 13* 8,—, 14° 13.—, 15° 
0,45, 15* 5 20, 16* 24,—, 16° 14,—, 17» 14.—, 18* 80,—. 19* 4.—, 20° 2,80, 22° 0,60. 
23» 0,45, 24* 72,—, 25* 20,—. 26° 0.75, 27° 1 75, 28° 7,20, 29° 35,—, 30* t/m 33* 35,— 
30b/33b* 13,—, 34* 1,35, 35* 1 . — . 36° 1,40, 36* 4,80. 37* 4 80, 38* 6.—, 39° 1 , — , 
40° 0,75 41 * 1 1 , — , 42° 0,75 43* 8 0 . - . 44* 68 —. 46° 2.50 47° 9,—. 48* 77.—, 50/55* 
2,20, 56* 2.80. 57* 0.80. 58* 0.80, 59* 0,80, 60* 2,—, 61* 0,40, 62* 3,20, 63* 1,60. 
64° 0.65. 65* 2 . - . 66° 1.75. 67* 6.—. 68° 0,30. 8 1 * 4.80. 82/83* 2,60, 84/86* 20.— 
87/89* 4,—, 93* 1,60, 94* 1,60, 95* 4,—, 96* 4,—, 98* 24,—. 107/109» 14.—. 110/113* 
2.40. 125* 1.20. 126* 1.80. 127* 2,—. 130° 42,—, 139/140* 2,80, 141/143* 4,—, 144/ 
148* 2,40, 165° O 75 169/176* 2,35, 179* 1 , — 181* 2.40. 182* 0,80, 183* 0,80, 184° 
1,20, 185*0,50, 188* 1,60, 189* 9.60. 192* 2,40 193* 2,80, 195° 1,75, 197* 2.40, 199/ 
202* 6,40, 224* 2 40, 229/231* 8,50, 236/237° 1 50, 238/239* 16—, 240/243* 10.40. 
252/255* 5.20, 279/282* 8 — 283/286* 9.—. 274/277* 10 40. 289/292* 8,—. 293/295* 
4.40. 296/299» 6.—. 300/304» 4,—, 305/309* 4 80 310/312* 1 60, 313/317* 3,20. 323/ 
324* 2.40. 325/326* 2 50. 327/331» 2.70. 332/345» 2 60. 346* 0,80, 374/378» 1,60, 379/ 
386* 0,85. 392/396* 0,60, 397/401 * 0,60, 405/421» 0,90, 423/427» 0,40, 444/448» 0,30, 
449/53» 1 ,—, 454/59° 0,80, 469/73* 0,90, 474/89* 12,—, 490/494* 1 , — 495/99* 1 , — , 
508/512* 1,10, 518/532* 17,—, 534» 3,20, 535/537° 5,60, 538/541» 2,40 544/48» 3,20, 
568/572» 4,—, 573/77» 3,20. 583/87» 6,—, 588/591° 0.80. 596/600* 2.80. 612/616* 4.20. 
617/633* 7.50. 634/637* 25.—, 646/650* 2,60, 658/662* 2,10 663/667* 2,80, 678/79* 
8,—, 697/98* 1.60. 712/16* 1.60. 724/25* 1.60. 763/767» 2.25. 768/70° 0,90. Luchtpost 
4/5» 0,60, 7° 1 40 278* 4,—, Armenw 1/7*64,— Justitie 20/24° 1,20, Port 1/2° 4.55, 
3* 4,40, 4* 4,80, 5* 12,—, 6° 0,70, 7» 0,70, 9° 0,70,10» 9,60,11° 0,60,13» 0,07,14» 1,40. 
15» 0.30.17» 0,55,18» 0,55,19» 2,—, 21 * 4 —, 24» 4,—. 25° 7,—, 27/30» 42,—, 31/42* 
30,—, 44/60* 16,50, 44/53* 3,—, 54° 0,35, 55/58* O 65, 63° 0,15. 64 »1.30, 65/68» 1 .—, 
72/79» 4,80, 80/106» 12,— Telegrami 1° 4.20. 3» 9.60. 5* 7.20, 9° 3,50. 10° 3.15. 
11° 3.15 Postbewijsz 1/7° 37,50 Internenngsi 1 ° U . — , 2 * 6 80 Alles 
prima kwaliteit 

Vraagt onze speciale rondzendboekjes en alzichtzendmgen Ned O R Stuur ons uw 
mancolijst Tevens Vaticaan aangeboden, postfris en ongebruikt 

Bestellingen 

AAKON 
Postbus 7 - Baario (L) Tel 04707 405 

2,— 
2,— 
1,25 
2,— 

4 1 , — 
26,65 
25,— 

Philex Frankrijk 
Philex Zwitserland 
Philex Ruimtevaart 
E K Olympiade 
Yvert supplement 
Michel supplement 
Zumstein Europa 

2,— 
2,— 
3,— 
3,— 
9.— 

10,— 
22,— 

DE NIEUWE CATALOGI 1964/1965 
Philex Duitsland metgeb ^ 
Philex Oostenr i jk* 
Philex Vaticaan* 
Bohringer N w St Afr ika 
Yvert wereld drie delen 
Michel Eur m Duitsland 
Michel Duitsland Speciaal 
De Philex catalogi worden in Duitsland bij aan- en verkoop van 
postzegels het meest gebruikt vanwegen hun betrouwbare prijzen 
De met * gemerkte catalogi hebben ook prijzen voor FDC's 

BOREK CATALOGI verschijnen in de loop van september tegen 
dezelfde prijzen als verleden |aar Voor Uw Yvert 1964 betalen wi j 
f 13,50, voor Yvert 1963 f 7,50, voor Yvert 1962 f 5,— bij aankoop 
bovenstaande catalogi etc Wi j verzorgen ti jdschrift-abonnementen 

LINDNER FALZLOS AGENT 

RENNIE HAAGSMA 
POSTZEGELHANDEL 

Leeuwenstraat 2a - Hilversum - Postgiro 336559 - Telefoon 4 76 06 

H e b t U al kennis gemaakt met het L I N D N E R systeem' 
Doe het nu! Een brief kaart je en wij zenden U uitvoerig recla
memater iaa l m e t monsterblad. Een L I N D N E R A L B U M een 
a lbum voor U w L E V E N . 

WEDERVERKOPERS! 
Uw voorraad aanvullen' Wi j hebben een grote 
sortering korte en complete series per 5, 10 of 
100 o a Olymp Spelen, dieren, bloemen etc 
Vraagt vri jbl i jvend een zichtzending 
In september verschijnen diverse catalogi, waar
voor WIJ Uw bestelling gaarne vroegti jdig tegemoet 
zien 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
Keizersgracht 762 - Amsterdam-C 
Telefoon 6 22 20 - Gi ro 250035 



Inzendingen dagelijks. 
Nog bestaat gelegenheid voor 
onze zeer importante najaars-
veiiing tot begin september a.s. 
materiaal toe te voegen. 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

Taxaties: 
Franco, voor zover binnen een 
jaar tot verkoop in onze 
veilingen wordt overgegaan. 

üiQïBm Telefoon (020) 
23 02 61 - 24 23 80 

UOBOiSiB^®* 

REGELMATIG GROTE 
INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

NIEUWE CATALOGI 
SPECIALE C A T . N V P H 1965, 15 SEPTEMBER 
Rep. INDONESIA 1965, Zonnebloem 
YVERT 1965 I Fr. & Kol. 
YVERT II Europa 
YVERT III Ovenee 

YVERT 1965, drie delen compleet 
(Goed uitziende Yverts 1964 worden tegen goede prijs teruggenomen). 
YVERT Bulletin Mensuel 
MICHEL Duitsland en Gebieden 
MICHEL Europa 1965 
ZUMSTEIN Europa 1965 
ZUM5TEIN Zwitserland/Liechtenstein 
GIBBONS I Eng. & Kol., sept. 
GIBBONS II 1965 Europa 
GIBBONS III 1964 rest Wereld 
(delen II en III zijn steeds 2 j . geldig). 
GIBBONS SIMPLIFIED verschijnt november 

f 3.50 
f 2 , -
f 4,15 
f 16,10 
f 20,75 
f 4 1 , — 

f 9 , -
f 5,15 
f 21,50 
f 2 2 , — 
f 1 . -
f 1 5 , -
f 2 5 , -
f 20,— 

f 1 

BOREK - L A N D E N C A T A L O G I 1965 
Australië - Nw Zeeland 2,— 
België - Luxemburg 2,50 
Canada 2,— 
Duiuland 3,25 
Frankrijk - Monaco 2,75 
Griekenland 2,75 
Groot-Brittannië 2,50 
Hongarije 2,75 
India-Nieuwe Overzee Staten 2,— 
Israël 1,50 
Italië - Vaticaan - San Marino 2,75 
Japan 2,75 
Jougo-Slavië 2,75 
Porto steeds extra. 

Nederland en O.G. - Indonesië 2,50 
Nieuwe Afrikaanse Staten 2,75 
Oostenrijk 2,50 
Polen 2,75 
Skandinavië 2,75 
Spanje - Portugal 2,75 
Tsjecho-Slowakije 2,75 
Turki je 2,75 
USA - UNO 2,50 
Verenigd Europa 1 , — 
Zuid-Afrika 1,75 
Zwitserland - Liechtenstein 2,50 

Thans Is een goede 
U.V.-lamp in het bereik 
van elke verzamelaar 
tegen een billijke prijs 

MICRO-LUX 
Met deze handige en lichte lamp kunt U gemakkelijk vervalsingen 
(opdrukken) analyseren, reparaties, kleur- en paplerverschillen vast
stellen, als ook fluorescerende zegels herkennen. 

MICRO-LUX 

MICRO-LUX 

MICRO-LUX 
MICRO-LUX 

is direkt voor gebruik gereed: 
stekker in stopcontact en druk op 
het knopje. 
is vederlicht, 1100 gram en heeft de 
afmetingen 17 x 15 cm en een 
hoogte van 11 cm. 
kost slechts f 80,—. 
is uit voorraad leverbaar 

HEKKER'S 
P O s t z e g e I h a n d e I 

KLEVERLAAN 97 — BLOEMENDAAL - TELEFOON 56154 

<OFfSETDHUIC BOOM-RUTGHOK N.V.-HAA 

^ 


