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Vele zegels zijn ..ongetand" te levere 
ook vele „b lokken" hebben wij in v< 
raad. Prijzen zullen wij u gaarne opge 
De prijzen zijn vrijblijvend en leve 
geschiedt zover de voorraad str 

NO. VOLGENS YVERT 1964 

UITSLUITEND PRIMA KVi/ALITEIT 

ZONDER T E K E N ' I S GEBRUIKT 

* IS ONGEBRUIKT. 

O F * IS GEBR. OF ONGEBR. 

TEL 010-112821 

GIRO 5 9 1 2 7 2 

B A N K : R O T T E R D A M S C H E B A N K N.V. 

C O O L S I N G E L 

Verkrijgbaar bij alle 
postzegelhandelaren of bij 

de vertegenwoordigers 

catalogussen 
Een begrip voor iedere filatelist 

f 5,15 

f 21.50 

MICHEL DUITSLAND CATALOGUS 1965 

MICHEL EUROPA 1965 
(zonder Duitsland) (verschijnt begin sept.) 

MICHEL OVERZEE 1965/66 
Band I inh. de landen A-K verschijnt december 1964 
Band II inh. de landen L-Z verschijnt april 1965 

Ter completering van de Michel catalogi wordt het bekende tijdschrift gebruikt; 

MICHEL RUNDSCHAU 1965 
10 Nrs. van oct. '64-jul i '65. Jaarabonnement franco toegezonden. 

SCHWANEBERGER FARBEN-FÜHRER 
voor de juiste bepaling van alle kleuren van postzegels 

Auf der Heide's Postzegelhandel 
Hilversum, Surinamelaan 31, tel. 143 23 — Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 15, tel. 22 2186 

f 10.— 

f 7 , -



CADEAU-ACTIEII 
Het einde van onze vi^eggeef-bevlieging is in zicht! De balen raken leeg. Geen wonder bijna 600 verzamelaars maakten ge-
bruilc van ons uniek aanbod en ontvingen GEHEEL GRATIS een halve k i lo Amerikaanse Missiezegels. 
Ook Ü kunt t o t 15 oktober a.s. zo'n gratis pakket in ontvangst nemen! 
Iedereen die bij ons f 2 5 , — besteedt, ontvangt als geschenk een % kg. Amerikaanse missiepostzegels. (Verkooppri js f 12,50). 
Bij een bestelling van f 5 0 , — ontvangt U 2 pakketten gratis, bij f 7 5 , — drie pakketten gratis, enz. enz.! 
VRAAG NIET HOE HET K A N ! ! PROFITEER ER V A N ! ! ! 

At ten t ie ! U dient dan bij uw betaling, buiten de normale portokosten, 60 ets extra a^n ons over te maken. 
Rembourszendingen worden eveneens met di t bedrag verhoogd. 

VEEL AVONTUUR!! 
DIT VINDT U IN ONZE „GOUDMIJNTJES" 
50 gram FRANKRIJK, bankpost, allemaal grootformaat

zegels. Slechts f 5,95 
% kilo W.DUITSLAND met iets van de Oost-zone. 

Missiegoed met grootformaatzegels, mooi ! Slechts f 12,50 
YJ kilo DENEMARKEN, zeer modern goed met vele 

grootformaatzegels f 12,50 
% kilo NOORD-IERLAND, wat 'n prachtgoed, we kun

nen helaas niet alles zelf bewaren, profiteer ervan! f 12,50 
% kilo CANADA, kantoorpost, modern! Met groot

formaat! f 12.50 
50 gram DENEMARKEN, bankpost, allemaal groot

formaat! Prachtig f ^,50 
y, kilo ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern f 12,50 
% kilo FRANKRIJK, modern goed, met grootformaat! f 12.50 
% kilo HONGARIJE, poststroken van de regering, met 

grootformaat! f 12,50 
% kilo IERLAND, van de missie, wat 'n r i jk sort iment 

met vele grootformaatzegels! 'n Koopje f 12,50 
% kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
50 gram ISRAËL, bankpost met regeringsstroken, zeer 

veel avontuur met veel mooie grote zegels! f 9,95 

350 gram JAPAN, rege rings post, zorgvuldig verzegeld. 
vele vondsten! Per 1/3 verzegelde kilo voor f 27.50 

1 ki lo NEDERLAND, missiezegels, met vele bijzondere 
zegels, veel weldadigheid f 11,75 

100 gram NIEUW-ZEELAND, bankpost met bijzondere 
zegels. Avontuur ! f 6,75 

% kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi missiegoed. 
beslist onuitgezocht. Veel gedenkzegels. f 12,50 

% kilo SPANJE, modern goed. kleine voorraad f 12.50 
y, ki lo JOEGOSLAVIË, postverzegelde pakketten, zorg

vuldig verzegeld, r i jke inhoud en hoge waarden. f 27.50 
50 gram U.S.A.. bankpost. alleen grootformaat gedenk

zegels. enorm mooi, met zeer vele vondsten! f 6,95 
/ , ki lo GEMENGD BUITENLAND, SUPERIEUR MIX

TURE! Vele landen, veel avontuur, alles door elkaar, 
dus zoeken maar! f 12,50 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND. SUPERIEUR MIX
TURE! Idem als boven. f 24.50 

y^ ki lo GEMENGD BUITENLAND, afgeweekte doch on
gesorteerde zegels. ± 6250 ex. per doos f 19.50 

% ki lo GEMENGD BUITENLAND, afgeweekte doch 
ongesorteerde zegels. ± 12.500 ex. per doos f 37.50 

400 OOST-DUITSLAND, w.o. 250 groptformaatzegels, 
enorme waarde! Unieke collectie voor slechts 

100 PORTUGAL, bijzonder mooi. ongeveer 50 groot
formaatzegels, vele ..Europazegels", koopje 

200 PORTUGAL, wat 'n pracht, wat mooi ! Slechts 
300 PORTUGAL, slechts enkele pakketten aanwezig 
100 ROEMENIË. ALLEEN GROOTFORMAAT! 
200 ROEMENIË, waarbij liefst 140 GROOTFORMAAT! 

50 RUIMTEVAART, het nieuwe verzamelgebied 
100 RUIMTEVAART, waarbij zeer zeldzame zegels, o.a. 

de schaarse Roemeense , ,Tr ip t ieken", bij ons 
•200 RUIMTEVAART, weer voorradig, prachtig! 
100 RUSLAND, GROOTFORMAAT-ZEGELS, slechts 
500 RUSLAND, GROOTFORMAAT-ZEGELS, allemaal 

geheel complete series, een gigantische catalogus
waarde, een prachtig en kleurr i jk geheel 

754 RUSLAND. GROOTFORMAAT
ZEGELS, wederom allemaal geheel 
complete series, 'n niet te becijferen 
cataloguswaarde, veel sport. O lym
piade, dieren, bloemen., luchtpost 
enz. enz. Winkelwaarde f 300,—. 
Bij ons gaan ze weg voor 

f 19.95 

f 4.25 
f 11.75 
f 19,75 
f 4,95 
f 8,50 
f 5,95 

f 13,95 
f 3 9 , — 
f 7,45 

rs4.-

f 99.- I 

100 SAN MARINO. ..Postfris" en bijna allemaal groot
formaatzegels 

100 SPANJE, aardig pakket, alleen bij ons! Nü nog 
50 SYRIË, iets prachtigs! 

100 TSJECHOSLOWAKIJE. GROOTFORMAAT
ZEGELS! Bloemen, dieren enz. enz. 

250 TSJECHOSLOWAKIJE. GROOTFORMAAT
ZEGELS! BInemen, dieren, sport, met schaarse 
waarden; d i t is het mooiste pakket dat w i j ooi t 
tegen een dermate lage prijs hebben aangeboden! 

500 TSJECHOSLOWAKIJE, waaronder veel groot
formaat, mooi pakket 

1000 TSJECHOSLOWAKIJE, iets aparts, alweer bijna 
'n land compleet, ontelbare herinneringszegels! 

100 TURKIJE, 'n mooi pakket voor zeer lage prijs 
300 TURKIJE, alleen bij ons! Een bijzonder pakket 
500 TURKIJE, zeldzaam mooi. 'n sprookje gelijk 
100 U.S.A.. met veel grootformaat gedenkzegels 
100 U.S.A., ALLEEN grootformaat gedenkzegels 
200 U.S.A., met veel grootformaat gedenkzegels 
200 U.S.A.. ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels! 

D i t is werke l i jk UNIEK! Wat een pracht bezit 
500 WERELD, een buitengewoon aardig sor t iment ! 

f 8,95 
f 1.75 
f 3.50 

f 4.95 

f 12,50 

f 19.50 

f 6 8 , — 
f 2.25 
f 9.75 
f 22,95 
f 3,25 
f 5,95 
f 9,95 

f 14.25 
f 3.95 

Vraag onze gratis PRIJSCOURANT met honderden koopjes. 

Postzegel-engroshandel 

H. FIORANI 
Portolcosten steeds e x t r a 

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

P O S T O R D E R A D R E S : (alléén bij vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 
397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. Wi j nemen ook bundel- en massawaar in betaling. Vraagt onze inkoopli jst. 
Op onderstaande adressen zijn alle in de advertenties voorkomende zegels te verkri jgen. 
„Fiopost" , Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. Tel. 5 94 28. Bij hoek Kruislaan/Maxwellstr., bus D, t ram 9. 
MARK,Primulastraat19, Den Haag. Tel. 6816,78. Tram 7 of 14, Bus 2 halte L. v. Meerdervoort/Zonnebloemstraat. 
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Een kampioen Is nog niet 
aan te wijzen 

KAMPIOEN 
is wel 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 

IMPORTA 
p o s t z e g e l g r o o t h a n d e l 

album en stockboeken ind. 

DEN HAAG  POSTBUS 150 

I]\HOlJD 
van dit nummer 

Twee jubilea 397 
De Haarlemse postwaardenproduktie in de negen

tiende eeuw (14) 398 
Rampstukken 404 
125 jaar Spoorwegen, 120 jaar Postvervoer per trein, 

109 jaar Posttreinstempels (slot) 406 
Nederlandse Spoorwegzegels (slot) 408 
125 jaar Spoorwegen (slot) 411 
De „voorlopers" der Nederlandse aanitekenstrookjes 412 
Nederlandse „Etiketten voor aangetekende stukken" 413 
De Bijbel op postzegels 416 
Postzegelboekjes 418 
Inflatie II 419 
Ongevraagde zichtzendingen  Wat te doen? 419 
Heinrich von Stephen (III) 420 
Uit de dode natuur Steenbergen 421 
Tentoonstellingen en ruildagen 422 
Agenda 423 
Personalia 424 
Nederland 425 
Overzeese rijksdelen 425 
Luchtpost 425 
Stempels 426 
België 427 
Brief uit Londen 427 
Post uit Parijs 427 
Verenigde Naties  Verenigd Europa 428 
SuidAfrika 429 
Wij lazen voor u 429 
Voor uw boekenplank 431 
Nieuwtjes van deze maand 432 
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 434 
Verenigingsnieuws 434 

het ideale middel is 

„Hawid klemstroken" 
voor het opberfen van pottfrUse 

volgende maten in zwmrt. Pakjes i 25 stroken, lengte 21 

Hoogte 24 mm f 2.«0 Hoogte 39 
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»» 
•» 
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 f ï , — 
, f 3,25 

1 Pakjes k 75 stroken formaat 21 
" 
»» 
M 

W 

n 
H 

" ̂ 
^ 
„ 
^ 
^ 
j , 

^ 
„ 
„ 
^ 
„ 

» 25 
H 25 
 25 
 47 
. 25 
» 4 * 
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1 Voor blokker 
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2 1 ' 
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 27' 
. 30 
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: 1 strook form, iil 
1 . . 16C 
1 . . 2 1 0 

HAWIDKlemstrokensnijder . . . . 
Dit is slechts een 
pri|$li|sr 

41 
44 
48 
55 
70 

X 24 
X 21 
X 2 1 ' 
X 36 
X 43 
X 24 
X 39 
X 55 
X 24 
X 26 
X 26 
X 41 
X 41 
X 33 
X 26 
X 27' 
X 30 
X 26 
X 33 
X 105 
X 12C 
X 170 

zegels. Leverbaar zijn de 
cm 

mm 
^ 
^ 

^ 

mm 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 

^ 

^ 
^ 
^ 
^ 
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f 3,ï§ 
rs.TS 
f 3,75 
f 4,1$ 
f » , » 
f S,7S 

f 1 , — 
f 0,3S 
f 0.3« 
f 0,40 
f 1 , — 
f 0,M 
» 1 . — 
f 1 , — 
f 0,6S 
» 1 , — 
f 1 , — 
f 0,60 
f 1 , — 
f 1 , — 
f 0,«S 
f 1 , — 
» 1 , 
f 1 . — 
» 1 , — 

mm f 0,21 1 
^ 
n 

ireep uit onze voorraad klemstroken 

I Van de pakies van 25 stroken met een lenf te van I t e m 
1 bestellen. Priis per strook 1/25 gedeelte van de prijs van 

f 0,2« 
ro,u 

. f 2,75 
, vraag onze complete 

kiint u ook enkele stroken 1 
iet pakje. 1 

1 Over de maten nog het volgende: Een pakje van bijv. 26 X 43 mm is dus voor zegels 1 
met een breedte van 
Het bestelde wordt 
bestelling boven f5 , 

26 mm en een hoogte van 43 mm. 
u op zicht gezonden, zonde 
— word 

1 
r verplichting tot kopen. Bij een 1 

en u de klemstroken portvrij 
ting bij een aankoop boven f 10,—. en 10 % korting bij een 

toegczondttn. 5 % kor ■ 
aankoop boven f 25.—. 1 

POSTZEGELHANDEl J. VAN MASTRIGT 
Zwmrte H o n d t t r u t 1 / Blmak  R O T T E R D A M  1 . 
Telefoon (010) 143580, Giro 661478 
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erlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
arin opgenomen „De Philatelist" 
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jaargang - sept. 1964 (777) 

Pieter Wilhelm Waller, geboren ie 
Amsterdam op 5 januari 7869. 
Eerste voorzitter van de Stichting 
Het Nederlandsche Postmuseum, 
erelid van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzege^verzame-
laars, titularis van de Waller-me-
daille en fellow of the Royal 
Philatelie Society. Overleden in 
1938. 

Ir. Alexander Dirk Reinier Verbeek, 
geboren op 10 september 1872 f e 
Fort de Koek op Sumatra. Opvol
ger van Waller als voorzitter van 
de Stichting Het Nederlandsche 
Postmusäum (1938-1949), Ridder 
in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. 

Twee jubilea 

Veertig jaar geleden, in september 1924, 
verscheen ter gelegenheid van de Internatio
nale Postzegeltentoonstelling te 's-Graven-
hage het tweede deel van het „Handboek der 
Postwaarden van Nederlandsch Indië", waar
in onder meer de klassiek geworden beschrij
ving van de zettingen der Portzegels uit de 
jaren 1881-1894 van de hand van de grote 
filatelist P. W. Waller, eerste voorzitter van 
de Stichting Het Nederlandsch Postmuseum. 
Met het Oog op de internationale tentoon
stelling die ons binnen drie jaar in 1967 te 
wachten staat krijgt de voortgezette studie 
van de heer Dekker over de Haarlemse Post-
waardenproduktie in de negentiende eeuw 
deze maand een bijzonder reliëf. Want tien 
jaar later, in 1934, gaf Ir. A. D. R. Verbeek, 
opvolger van WaÜer als voorzitter van het 
Postmuseum, zijn toeUchtende brochure in 
het hcht bij zijn allen verrassende inzending 
Portzegels op de Nationale Tentoonstelling 
te Amsterdam. Dit boekje blijkt een nu vrij
wel vergeten parel aan de kroon van Vrouwe 
Filatelia te zijn. Beide evenementen werden 
georganiseerd door de dit jaar tachtig jaar 
bestaande Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars. 

De twee publikaties behoren nog steeds 
tot de belangrijkste van de Nederlandse fila-
telistische Uteratuur. Vandaar dat zij nu naar 
voren gehaald worden en bezien in het licht 
van de nieuwste vondsten. 
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De Haarlemse postwaardenproduktie in 
Het zettingsschema der portzegels 18811894 

Inleiding 
Aangezien het werk van ir. Verbeek de beschrijving en 

volgorde der zettingen van de portzegels van Waller vol
komen bevestigde, kunnen we dit belangrijkste gedeelte 
van het tweede deel van het Handboek der Postwaarden 
van Nederlandsch Indië als onvergankelijk monument der 
Nederlandse filatelie uit de jaren twintig slechts in grote 
ere houden. 

Geheel los daarvan moeten we constateren, dat ir. Ver
beek in zijn boekje vermeldt, dat hij bepaalde zettingen 
van,enkele waarden niet heeft kunnen terugvinden, terwijl 
hij eveneens voorzichtige opmerkingen maakt over de per
foraties. 

Het allerbelangrijkste is wel de vaststelling 151), dat van 
de „zetting B" voor Nederland een voorraad vellen met 
randen moet zijn aangemaakt, die pas later werd afge
werkt. Ook merkt hij op, dat van de IV2 cent zetting B 
in de perforatie I2V2 : 12B maar zeer weinig zegels van de 
onderhelft der vellen van 200 zijn gevonden 152) en dat dit 
bij de 25 cent zetting B juist het geval is bij de bovenhelft 153). 
Ten slotte noemt hij de 5 cent zetting B I2V2 : 12V2 grote 
gaten de zeldzaamste van de Nederlandse portzegels, het
geen hij raadselachtig vindt," in verband met de 192.800 
stuks van december 1886, die het Handboek hiervoor aan
geeft 154). Merkwaardigerwijs vinden we in de oudere 
Leiddraad voor deze combinatie 1892 opgegeven, hetgeen 
ir. Verbeek bevestigt. 

Voorzijde van hei boekje van Ir. Verbeek. 

PIAATRECONSTRUCTIE 
BII DE 

PORTZEGELS 1881 
SDEStLAND  NEDEEL.INDÏ6  SURINAME  CÜiRACAO 

§ 7 « D A T A V V N A F L t v E R i N O o r R V E R S C H I L L E N D E W A A R D L N A A N D E C O N T R Ö I E A A N T A I 

Dafert der an dte_^KonirolU abgeheferUn Nackporloinarken Zahl de 
Dates of delivery of the different values to the Control Quantities deliv. 

Dales de livraisoii des diverses valeiirs au Controle Nombres de tun 

N E D t R L A N D NIEDERLANDE HOLLAND rA\SBA.S. 

Sorle 
Vtlne 

■« 

i'Uc 

,./.< 

I I M a a r e 1881 
ï 6 S e p t e m b e r 1S81 
2 8 D e c e m b e r 1889 

9 J u l i 1892 
9 S e p t e m b e r 1893 

12 M a a r t i S 3 i 
26 S e p t e m b e r 1 8 8 t 
18 A u g u s t u s I 8 8 9 
l a j u m 1 8 9 ; 
9 S e p t e m b e r 1893 

l a M a i r t 1881 
26 S e p t e m b e r 1881 
I I D e c e m b e r 1882 
2 1 J u l i 1 8 8 7 

5 D e c e m b e r 1892 
[ i g j u m 1 8 9 4 

: 1 

5 C 

, o c 

14 D e c e m b e r 1887 
6 A u g u s t u s i 8 3 B 

] 8 A u g u s t u s 1 8 8 9 
29 M a a r t 1 8 9 0 
i 7 D e t e m b e r 1 8 9 0 
16 D e c e m b e r 1891 
I I M a a r t 1892 
9 l u l l 1 8 9 2 

27 M a a r t 1893 
10 F e b r u a n 1 8 9 4 
9 S e p t e m b e r 1 8 9 4 

I 9 j u m 1S94 

i ( D e c e m b e r 1 8 8 6 
13 D e c e m b e r 1887 
2 8 M a a r t 1S89 
29 M a a r t 1 8 9 0 
17 D e c e m b e r 1 8 9 0 
16 D e c e m b e r 189] 
11 M a a r t 1892 
9 J u t . 1 8 9 2 
9 S e p t e m b e r 1 8 9 3 

. 9 J U T . , 1 8 9 4 

Nombre 

6 S 2 O O 
49COO 
9 8 8 0 0 

191 8lX> 
9 8 6 0 0 

6 8 3 0 0 
4 9 4 0 0 
4 7 8 0 0 

, 9 6 0 0 0 
1 9 5 4 0 0 

6 9 4 0 0 
4 9 6 0 0 
4 8 0 0 0 

1 9 7 4 0 0 
194 S o o 
1 8 2 1 0 0 
4 9 0 0 0 

9 9 0 0 0 
1 9 5 4 0 0 

9 7 0 0 0 
1 9 7 2 0 0 

8 7 6 0 0 
6 8 0 0 0 

1 8 9 8 0 0 
, 0 4 . 2 0 0 

8 8 8 0 0 
1 3 7 8 0 0 

4 7 0 0 0 

1 9 , 2 0 0 
1 9 6 8 0 0 
J 9 0 3 0 0 
1 9 4 6 0 0 
1 9 4 8 0 0 
I I 4 6 0 0 
1 1 7 8 0 0 

, 3 6 2 0 0 
4 9 2 0 0 0 

Lomp* 

B 
II 
E 
F 
G 

B 
B 
E 
£ 
G 

ß 
B 
B 
H 

E e n F 
G 
G 

B 

"/ 
H 
£ 
F 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

D J . 
H 
L 
E 
E 
F 
G 
G 
G 
G 

,.r„. 
■ 3 ' l ' *VU 
. 2 t / , I 2 B 
H ' / e i a  / ' 
1 2 ' / . 1 2 ' / . 
\2'h 1 2 ' / e 

n'i' '3'/, 
1 2 . ; . l ï B 
1 2 i / , I I . ( . 
I I V . I l ' / e 
l ï V . " ■ / . 

1 2 . / , u B 
1 1 ' f . 1 1 C 
I I  ; , 1 1  / , 
i i ' h 1 2  ; , 
1 2 ' / , 12 V . 

\1t'l, 12'1, 
I2'h I I C 
1 2 . ; , 12 C 
i 2 ' ; 2 1 2 ' ; . 

1 2 . ; è i 2 ' ; ! 
i ï . ; > 1 2 ' ; , 
n . f . 1 2 ' ; , 
1 2 . ; , 1 2 ' ; , 
1 2 . ; , . 2 ' / . 
1 2 V . 1 2 ' ; . 

i ï ' ; < 1 2 C 
1 2  ; . 12 c 

t i ' i , i i ' h 
1 1 . ; . 1 3 ' / 
I I V= 1 2 . / 
1 2  ; . 1 2 ' ; 
I 2  / . 1 2 . / 
1 2 ' / , 1 2 ' ; 

NEDERLAND N I E D E R L A N D E HOLLAND PAVSBAS 

Sorle. 
Veine 
Vilonr 

I I ' / . C 

' S C 

„. 

1 5 c 

E L N 
G U L D E N 

l ï M a n r t 1881 
2 6 S e p t e m b e r 1881 
I I D e c e m b e r 1 8 8 2 
3 0 M a a r t 1S87 
i S A i g u s t u s 1 8 8 9 

I S e p t e m b e r 1 8 9 0 

13 M a a r t i 8 3 i 
16 S e p t e m b e r i 8 8 r 
I 4 j u m 1 8 9 0 

11 M a a r t 1881 
2 6 S e p t e m b c r 1881 
13JUI1 18S8 
3 J u n i 1893 

12 M a a r t 1881 
2 6 S e p t e m b e r 1881 
30 M a a r t 1 8 8 6 
17 M a a r t 1 8 8 9 

3 j u m 1893 

l l M a a r t 1S81 
1 6 M a a r t l 8 8 l 

s S e p t e i n b  r 1 8 8 4 
, j O c t o b e r 188S 
21 S e p t e m b e r 1 8 9 1 

Nurabfr 

6 9 4 0 0 

4 6 4 0 0 
9 7 6 0 0 
4 9 4 0 0 

194.B00 

6 9 2 0 0 
4 9 2 0 0 

1 9 7 0 0 0 

6 8 4 0 0 
4 9 4 0 0 

8 4 . 6 0 0 

6 9 0 0 0 
4 9 2 0 0 
9 7 4 0 0 

1 9 1 ^ 1 0 
i 3 5 Ä x > 

14800 
9 S S O 

1 3 0 0 0 
1 4 1 0 0 0 

Zelt n i 

B 
B 
B 

r' 
F 

B 
B 

H e n E 

B 

n 
E 
G 

B 
B 

G 

U 
B 
B 

,.f,r.„. 

1 3 . ; , l a B 
1 2 / . 1 3 . / , 
, 2 ' ; , 1 1 . ; , 

' 3 ' / , 13 "'4 
1 3 . ; , 1 2 : 1 
1 2 ' ; , 1 2 ' ; . 

\ï.';. Wi 
"4. ;ri; 

1 1 ' / , 1 2 U 
1 1 ' / , 12 C 
1 2  ; , i i ' f , 
1 2 ' ; . 1 1 ' / . 

,21, , 2 B 
. 2 ' / . 12 B 
1 1 . ; , 12 u 
1 2 ' / , I I B 

C U L D ' S N .n « l l ^n " L i ^ Ö ' ü n k t " " " ™ " " " ' 

In 1910 werd de E t N GULDEN oietit kl Biel} cent (3S e » " " l " ) 

, >) Gnubleu, kleine U c h e r BofM •OB » 0 Muben nur EEK GULDEN 

■"') f i ^ '  u S . ! * " ^ ! ^ M . . k . 0 EEN GULDEN i be rd .ne ï t mi< 

' " » " " ' w ü r f e ^ V j è ^ ' M e . l T e ' n ^ E E N GULDEN bbecdrockl mit 
] ceni ID Bogen i o n ;e Merken 

>1 C n r blue Hndl holei. The Himpi were ell m iheeH of eco except 
the EEN GULDEN »h id i wu In i b e t u «f 50 

were i&llKred in thee t i of 10. 

>) Bleu pit, 1HIII1 ireui. Feulllei de eon timbrel, Hultinent lei EEN 
GULDEN en feuillei de so I.mbrei. 

>) En 19e; le> E E N GULDbN furent i u r c h » i i i ]B « H l (icDOu) 
En . » . o lei EEN C p L D E N furenl H i r d u n i l J oent IJS 600). C l 

deux Tïlair t » feui l lo de m l i m U « . 

N E D » 

Solle 

2 7 , C 1 

5 c 1 

■ S C 2 

„ c ; 

3 0 c 

4 0 c 

5 0 c 

7 5 c 

, c e n t 

„ c e n t ' 

si 

De Handboekchronologie Van de zettingen 18811894 
Uit de overzichten op de pagina's 140/142 kunnen we on

derstaande lijst samenstellen, waarbij de vet gezette opla
gen in ieder geval in al hun bijzonderheden vaststaan en 
zodoende de ruggegraat vormen. 

Om het geheel overzichtelijk te houden worden slechts 
die oplagen opgenomen, die als vroegste of laatste oplagen 
van een bepaalde „zetting" worden aangegeven. 

ZETTINGSCHEMA VOLGENS OORSPRONKELIJKE HANDBOEKGEGEVEN^ 

POSTZEGELTENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1934 
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B 

BA 
A 
Dx 
Dxy 
Dy 
Dy 
H 

El 

E2 
E3 
F 

(XI) 13'^ 
12!/? 
I2K2 
12'/, 

(Xl2) 12H 
(X2) 
(X3) 

131/ 
13'/, 

(X34) 121^ 
(X4) 
(X4) 
(Yl) 

(Y2) 

(Y3) 
(Y4) 
(Y5) 

12' / 
12' / 
12' / 
12' / 
12^2 : 

j 

) 

13% 
:12B 
:12B 
12H 
12B 1 
13%» 
13 y* 
12B 
12c 
12c 
12c 
12H kl.g. 
12H gr.g 

mrt. '81 
mrt. '81 
sept. '81 
dec. '86 
dec. '81 
dec. '82 
mrt./mei 
dec. '86 
dec. '87 
mrt. '86 
mrt. '87 
sept. '89 
juni '90 
juli '88 
mrt. '89 
nr. 18 ge 
mrt. '92 
mrt. '89 

'83 

Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Ned. Indië 
Ned. Indië 
Ned. Indië 
Ned. Indië 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 

(Z) 

1) de 40 alleen 1214 ■ 12B; 
)̂ datum verbetering: mei 

7 centswaarden 
EEN GULDEN 
7 centswaarden 
5 cent 
5 
2Vi, 20, 401), 75 
10 
5 en 15') 
10 cent 
5 cent 

25 cent meit Dj 
12H cent 

5 cent 
15 cent 
20 cent 

Curasao 10 waarden 
nr. 18 geretoucheerd; nr. 25 nog niet verwisseld. 

Suriname 23^ en 5 cent 
Nederland 25 cent 

sept. '92 Nederland EEN GULDEN 
mrt. '92 Nederland 5 en 10 cent 
nov. '92 Ned. Indië 20 cent 
juni '94 Nederland Z14> 5 en 10 cei 
sept. '94 Nederland 214, 5,10, 1214 

Proefporten donkerblauw. 

83 in plaats van '82. 



^gentiende eeuw ® 
ioor J. Dekker 

LAND EN K O L O N I Ë N M E T O P G A V E V A N Z E T T I N G E N E N P E R F O R A T I E S D E R V E L L E N 

■iande und Kolomen mit Angabt der Satsanordnungtn und Perforattonm 
'ld Colomes wtth statement of settings and perforations of ike sheets 
•i Colonies avec aperfii des compositions et des perforations dis feutlles 

i S N P t R L 

K.m 

3 ' / . 1 3 ' / . 
ï  / . " I t 

3V' 13 ' / ' 
ï V . 11B 
!■ƒ. ( ï B 

J ' / . ' 3 ' / . 

J ' / . 12 B 

3 ' / . 13-/* 
ï-/ . : i l J 
»■/. :2C 

»■/. U V . 

I V . i i B 

2 . / . 12 C 

VU 1 3 ' / . 

I V . 1 1 ' / . 

« . j o C »nd 

SURl^AME. SURIMAM 

i 
2 ' / . C 

S C 

, 0 . 

S O c 

2 5 c 

3 0 c 

4 0 c 

SOC 

2 ' / . C 

„ceni" 

met 
„cent" 

met 
„cent ' 

met 
„cent" 

25 c 

„cent" 

40 D o m 

• Dd}<>C 

«■t> fu 

. . . »,. 
6 October 18S5 

aj November 18*7 

6 October i M j 
1] November 1SS7 

6 October 1B85 

6 October 1885 

6 October 1885 

5 Augutlui 1S88 

6 October 1885 

SAuguttui 1S88 

24Ma»rt 189a 

i3Me] 1891 
24 M u r t 1891 

3Febru»r. 1891 
i9December 1893 

18 December 1893 

18 December 1893 

• D n i o C ubirdiuckl mil . 

n n fuchiiritit le c. T l » 

« 1 l u n h i r i t e i 10 c n 

N o  b . « 

1 4 . 1 0 0 
1 9 . 5 0 0 

1 4 . 1 0 0 
8 9 0 0 

14aoO 

1 4 . 1 0 0 

,^«» 
3 2 3 0 0 

1 4 . 0 0 0 

3 1 4 0 0 

194SSo 

. 6 9 0 0 
9 7 1 5 0 

1 4 . 9 0 0 
32 0 0 0 

33625 

3 4 . 0 3 5 

o C J « l . 

tUlllll it 

'S" 
H . . . . . . ) 

D j  ' 
HI..>1.) 

Djll 

D , i 

D^li 

H " i ) 

D , l l 

H i i ) 

E l " 11 

E' 
E " 

El 
Gl 

C ' 

Gl 

Bofci. h . l , 

. d<liv»«I .n 

p  r f » . . . 

I 2 ' / . 13 C 
. » ■ ; . 1 2 C 

;::!; ;=i 
121/, 12 c 

1 3 . / . . 7 C 

1 2 . ; . 12 C 

. 2 . / . 12 C 

1 2 . / . I 2 . / . 

1 3 ' / . 1.2' / . 
1 3 ' / . 1 2 ' / . 

1 2 . ; , I J . / . 
1 1 . / . 1 3 ' / , 

1 3 . / . 1 2  / . 

. 2 . / . 1 2 . / . 

. h . . i . o r . « . 

CURACAO j 

W u r d e 

V.I .U. 

i./.c 

s c 

„.,.. =... 

29Maarf 1889 

29M>flrt 1SS9 

r . ._ 
1 2 ' / . 

I J C 

» c 

2 5 c 

3 0 c 

4 0 c 

SOC 

2 ' / . C 

S C 

„cent

, ^ n t " 

12'/ . c 
met 

„cent" 

25 c 

„cent ' 

19 Maart 1889 

29M«»rt 1889 

29MaaK 1SS9 

19Muirt 1889 

39 Maart 1889 

29 Moan 1889 

39 Maart 1S89 

9 December 1892 

9 December 1892 

9 December 1893 

i4Mei 1891 
18 December 1893 

UMei 1S91 
18 December 1893 

|) V.ILe„ T,n ,co . t u k L 

A.. Hid 

NoniliR 

3 8 4 0 0 

39«» 

1 4 7 0 0 

' « w 

1 3 7 0 0 

14 .800 

1 3 6 0 » 

1 4 8 0 0 

14 .300 

14 .900 

126 8 5 0 

1 2 9 6 5 0 

1 7 8 9 5 0 

1 6 1 0 0 
1 0 6 7 5 0 

16 100 
107 SSO 

IIS"**' 

S i u u 

E I 

E « 

El 

El 

El 

E " 

c. 

HU 

E " 

El 

G" 

G " 

G I . . 1 1 

E I 
G' 

EI 
Gl 

1 2 . / . 1 3 ' / . 

i 3 . ; . 1 2  / . 

1 3 V . 1 2 ' / , 

1 2  / . I 3 > / . 

1 2 . / . 1 2 . / . 

. 2 . ; . i 2 . / . 

la  / . 12'/ . 

1 2  / . 1 2 . / . 

. 3 . * . . ! ■ / . 

13 V . > * ■ / . 

1 3  / . 12 V< 

1 2 . / , l a  / . 

1 2 . / . 12 V . 

1 2 . / . 12 V . 
l a . / , 1 2 . / . 

1 2 . / . I 2  / . 
l a V . 1 2  / . 

ladzijden 140-141 ran hat Handboek dar Posfwaardan ran Nadarlandsch 
idiä, uitgegeven cfoor def Nadarlandscha Vereeniging van Poifzege/rerzame
lars, gadrukf bij Enschadi ta Haarlam. Dc zeKingen en fandingen Yan da 
o/oniën zijn alia goad; dia van Nadarland wordan in dii artikal aan aan 
r/tisc/ie beschouwing onderworpen. 

Bekijken we dit overzicht nader, dan wil ik voor de op
agen Nederland van maart en september 1881 verwijzen 
laar de hoofden „Proevencorrespondentie" en „Voorraad 
ellen randdruk". In de eerste groep BDy valt allereerst 
ip de oplage van de 5 cent B(X1) K 12Vï grote gaten van 
ecember 1886, die de Leiddraad en Verbeek op 1892 da
eren. Daarmee samenhangend zien we de 5 cent Dy(X4) 
esteld op december 1887, een jaar later dan de overeen
omstige 10 cent en né de 12Vi cent H(Y1) K 12Vi kleine 
aten van maart 1887. 
De beide groepen H.E.F, en G overlappen elkaar sterk 

n dit zou tot de conclusie leiden, dat van H(Y1) randen 
p voorraad gedrukt moeten zijn voor Nederland en van 
l(Y24) voor Nederland en Suriname! 
Van zetting F (Y5), die alleen bij Nederland voorkomt, 

OU eveneens op voorraad gedrukt moeten zijn, daar zet
ing G (Z) reeds vermeld wordt in maart 1892 voor de 5 
n 10 cent Nederland. 
Allereerst moeten we echter vaststellen, dat de zonder 

leer vaststaande combinaties van zetting, perforatie, da
um en zegelsoort geen conflicten opleveren! 
Zie de vetgezette oplagen van december 1881 tot septem

er 1894. We moeten bedenken, dat in deze jaren gedateerde 
^gels wegens algemeen gebruik van puntstempels schaars 
tjn en dat van een gedeelte der gedateerde zegels niet 
iet zekerheid te zeggen valt tot welke zetting zij behoren, 
ïrwijl bovendien de vertraging tussen aanmaak en ge
ruik voor de diverse waarden sterk uiteen loopt! 

Hier lag vooral de grote moeilijkheid voor Waller c.s. 
Zie verder onder hoofd: „Datering der zettingen". 
De nieuwe gegevens 

Nu zijn bovendien ter beschikking gekomen: 
a. De proevencorrespondentie uit het archief van de Con

trole. 
b. Uit de processenverbaal van de jaren 18831892 is te 

zien, dat er 500 vel in twee „extra afleveringen" van 250 
vel van elk der zeven centswaarden van 1881 meer aan 
het Magazijn zijn afgeleverd dan met het overzicht van 
de afleveringen in het Handboek overeenkomt. 

c. De administratieboeken geven hiervoor de verklaring, 
en bovendien blijkt dat in genoemde lijst van het Hand
boek enige zetfouten en omissies voorkomen. 

d. De juiste gebruiksperioden van de verschillende perfo
reerkammen. 

Uitgaande van de Handboeklijst wil ik, met gebruikma
king van bovenstaande gegevens, komen tot een nauwkeu
riger overzicht, waarbij de overgangsdata van de ene 
Handboekzetting in de volgende speciale aandacht verdie
nen. In dit verband zijn de mededelingen van ir. Verbeek 
van het allergrootste belang! 
Enige algemene punten 
1. Behalve voor de 5 en 10 cent blijken de afleveringen van 

de Controle aan het Magazijn te 'sGravenhage van 
de Nederlandse portzegels tot 1 juli 1893 vrijwel altijd 
250 vel te omvatten. 
De oplagen van de drukkerij zijn vaak groter en zijn 
toereikend voor meerdere afleveringen. 

2. De 5 en 10 cent Nederland worden pas voor het eerst 
gedrukt en afgeleverd in december 1886, na uitputting 
van de oude voorraden in type 1870. Zij verschijnen 
medio 1887 156). 

3. Er bestaat een vaste volgorde in de verschillende be
werkingen: 
a. randdruk, waarschijnlijk alleen in september 1881 

voor Nederland — zetting B (XI) — op voorraad aan
gemaakt. Kleinere restanten komen misschien vaker 
voor. 

b. zwartdruk van de waarde en drogen, 
c. eventueel gommen, wederom drogen en ten slotte 
d. perforeren, waarna 
e. keuring en oplevering aan de Controle. 
De bewerkingen be geschiedden altijd dadelijk opeenvol
gend in de aangegeven volgorde, daar in die tijd ook 
boekdruk op gevocht papier werd uitgevoerd. 

4. Waller zag reeds zelf, getuige zijn opmerking op blad
zijde 80, dat het criterium voor een portzegelzetting 
waarbij wordt uitgegaan van de typeverhouding in een 
vel van 200 zegels aan gerechtvaardigde kritiek kan 
worden onderworpen. 
Hij wilde echter de gangbare aanduidingen behouden. 
We zien dan drie groepen gescheiden door twee maal 
een grote schoonmaak, waarbij de drukvorm uit elkaar 
genomen werd en geheel opnieuw samengesteld. 
B, A, Dx, Dy is de eerste groep, dan volgt H, E, F, en 
ten slotte G. Van E zijn drie stadia bekend, waarbij be
paalde clichés toevalligerwijs door andere in het zelfde 
type vervangen werden. Doordat zodoende de typen 
verhouding niet veranderde, werden deze stadia niet tot 
„zettingen" verheven. 
Druktechnisch gezien zijn er slechts DRIE zettingen, 
gescheiden door beide grote revisies waarbij belangrijke 
aantallen, respectievelijk 140 en 36 clichés door andere 
worden vervangen en de „blijvertjes" op geheel andere 
plaatsen terecht komen! 
Hierom voer ik naast de oude aanduidingen een nieuwe 
indeling in met indices voor de verschillende stadia 
van de zettingen X en Y. 
Kenmerkend voor X zijn de typen IV in verschillende 
aantallen. Z (de oude G) komt niet voor met puntstem
pel, behoudens bij de 1 cent („5" Amsterdam) 155), het
geen maakwerk is, daar zetting Z (G) van de 1 cent 
pas op 9 september 1893 is afgeleverd. 
Uit het bovenstaande volgt, dat de zetting Z(G) pas NA 
15 juni 1893, de datum van de afschaffing der puntstem
pels, in gebruik komt. Dit is een belangrijke aanwijzing! 

5. Rectificaties op de Handboeklij sten (bladzijde 140/141) 
aan de hand van de Administratieboeken. 
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NEDERLAND 
VA cent 18 sept. 

5 cent 6 sept. 
18 sept. 
27 mrt. 
9 sept. 

10 cent 16 dec. 
19 juni 

12j^ cent 18 sept. 
15 cent 27 juni 
20 cent 13 juli 

3 juni 
1 gulden 26 mrt. 

1889 
1888 
1889 
1893 
1893 
1891 
1894 
1889 
1890 
1888 
1893 
1884 

in plaaits van augustus 
in plaats van augustus 
in plaats van augustus 
114.200 in plaats van 104.200 
in plaats van 1894 
14.600 in plaats van 114.600!! 
49.200 in plaats van 492,000!! 
in plaats van augustus 
in plaats van 24 juni 
50.000 vervalt geheel! 
134.600 in plaats van 84.600! 
in plaats van 1881 

NEDERLANDS INDIË 
5 cent 12 mrt. 1883 datum tweede oplage wegvallen! 

15 cent 25 mei 1883 in plaats van 1882. 

SURINAME 
30 en 50 5 sept. 1888 in plaats van augustus 

2H cent 13 mei 1891 15.100 NIET vermeld! 
Deze zegel wordt evenwel genoemd in NTP van maart 
1892, bladzijde 76 (in de maand van aflevering der tweede 
oplage!) als enige tijd geleden verschenen samen met ,de 
5 en 10 cent. 

6. In afwijking van het Handboek worden onderstaand de 
oplagen en afleveringen opgegeven in VELLEN, daar dit 
de gebruikelijke rekeneenheid bij de Controle en in het 
Magazijn is. Hierdoor sluit het nauwer aan bij) de offi
ciële gegevens, hoewel het enige moeilijkheden ^kan op
leveren door de verschillen in velgrootte; Nederland 
en Indië 200 per vel, behalve de EEN GULDEN in vel
len van 50 stuks, terwijl Suriname en Curagao uitslui
tend vellen van 100 zegels ontvingen. 

7. Door alle wijzigingen in aantallen vellen van de ver
schillende zettingen hebben de door Korteweg uitgere
kende oplaagcijfers per type en tanding van de verschil
lende waarden geen betekenis meer. 

De Proevencorrespondentie 
's-Gravenhage 8 Februari 1881 1150P (ACIOI) 

„Behalve de reeds bestaande twee zullen er nog bo
vendien met ingang van 1 April a.s. ACHT nieuwe 
soorten van portzegels worden in gebruik gesteld na
melijk van I-IV2-2V2-I2V2-I5-20-25 cents en f 1,—. 
Ik verzoek U derhalve de Heeren Enschedé uittenoodi-
gen met den meesten spoed voor die zegels kleurproe
ven te willen inzenden. 
Vermits 't voornemen bestaat voor alle soorten DE
ZELFDE kleur te nemen, zullen een twee- of drietal 
proeven voldoende zijn om daaruit eene keuze te doen. 
Het is echter noodig voor de portzegels een kleur te 
kiezen verschillend van die der frankeerzegels. 
Met verandering alléén van 't waardecijfer — waar
onder ik gaarne het woordje „CENT" zag bijgevoegd 
— kan de bestaande type behouden blijven. 
Zij zullen voorts behooren te worden gedrukt op wit pa
pier met een ROOD waardecijfer voor de zegels van 
ƒ 1,— en een ZWART voor alle andere soorten. 
Alle vellen zullen 200 zegels bevatten, alléén die van 
ƒ 1,— slechts 50 stuks. 
Van elke soort zullen 250 vel uiterlijk 15 Maart a.s. bij 
het Hoofdbestuur behooren te zijn afgeleverd. 
Bij de toezending der proeven gelieve U mij mede te 
deelen of er kan gerekend worden, dat de aflevering 
op het verlangde tijdstip geschiedde. 

de HDrP Hofstede. 
Dat er snel gewerkt werd blijkt uit: 

's-Gravenhage 14 Februari 1881 1151P (AC103) 
Onder terugzending der door U bij Uw schrijven d.d. 
12 dezer No 380 ingezonden kleurproeven voor de inte-
voeren nieuwe portzegels deel ik U mede, dat voor 
ALLE soorten de BLAAUWE kleur wordt gekozen en 
de proef voor het zegel van EEN GULDEN zooals 
die op blad No 1 door het woord „gekozen" is aange
duid, wordt goedgekeurd. 
V'^orts zou ik wenschen, dat door U alsnog proeven 
v w d e n ingezonden met de VERSCHILLENDE waar
decijfers IETS kleiner van karakter, doch in type gelijk 
of daarmede zoo veel mogelijk overeenkomende aan 
het cijfer 2V2 mede op datzelfde blad aangeduid. 

Zoo dit de spoedige aflevering bevorderen kan, dan kun
nen de vellen 100 in plaats van 200 zegels bevatten. 

De HDrP Hofstede. 

en ten slotte nog: 

's-Gravenhage 17 Februari 1881 1152P (AC103) 
Onder terugzending der door U bij Uw schrijven d.d. 
16 dezer No 383 nader ingezonden kleurproeven voor de 
intevoeren nieuwe portzegels, deel ik U mede, dat voor 
de waardecijfers op de zegels beneden ƒ 1,— mijn keuze 
is gevallen op de type op bijgaand blad No 1 voorko
mende. 
Ik verzoek U zoowel deze als de bij mijn vroeger 
schrijven teruggezonden proeven weder aan mij te doen 
toekomen. 

HDrP Hofstede. 
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Twee proefvellen van februari 1881 (Posimusdum). 
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Briefkaart met paar van de 1 cent port IIV2 : 12 -\- 12'/}: 12, gedafeert 
29-4-1881, dus van de eerste oplagel (Maandblad 1960, bladzijde 139). 
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Deze zeer belangrijke en interessante brieven leren ons 
dat er zeer snel gewerkt kan worden. Tien dagen na de 
eerste aanvraag heeft de CP de goedgekeurde proeven in 
huis! Opvallend is de duidelijk omschreven opdracht, die 
de vlotheid zeker bevorderde. Ook in Haarlem is men er in 
geslaagd op tijd klaar te komen: op 12 maart worden de 
Dplagen afgeleverd! 

Opmerkelijk is de slotalinea in de tweede brief: „Zoo dit 
Ie spoedige aflevering bevorderen kan, dan kunnen de 
^rellen 100 in plaats van 200 zegels bevatten". 

Dit zou de verklaring kunnen zijn voor hetgeen Waller 
ïn Verbeek reeds constateerden bij de IV2 en de 25 cent. 
Dan zou echter de perforatietoewijzing K I3V2 : 13% voor de 
)udste oplagen onjuist zijn! 

Ik meen dat dit inderdaad het geval is, omdat behalve 
3e bovengenoemde statistische vondsten reeds diverse 
Äraarden met de perforatie 12V2:12B gedateerd vóór 26 sep-
;ember 1881 — de afleveringsdatum van de volgende opla-
;en — gemeld zijn 157). (Zie afbeelding.) 

Bovendien vinden we de „SPECIMEN"-zegels uitsluitend 
net K 12V2:12B en waarom zou nu juist de ƒ 1,—, die niet 
n K 13V2:13M. voorkomt, als enige uitzondering in maart 
vel 12V2:12B geperforeerd zijn? De septemberoplagen zul-
en mijns inziens dan K 13V2:13% geperforeerd zijn. 

Ook weten we uit de perforeermachinegegevens, dat de 
Dedaalmachine K 13V'2 : 13% op 22 februari 1881 nog niet 
erug was van een reparatie te Amsterdam. Wanneer deze 
nachine wel weer ter beschikking stond is echter onbekend. 

Tot slot willen we eens nagaan op welke grond de eerste 
)plagen van de centwaarden van 12 maart 1881 de perfora-
ie K 13V2:13% hebben toegewezen gekregen. Meldingen van 
lata van de verschillende perforaties zijn, behoudens de 
uist genoemde betreffende de kam 12'/2:12B, niet te vinden. 
Nel is er het beroemde halve bovenvel van Warren 158) 
log zonder doorloper op nummer 20 geperforeerd K13'/2: 
3%. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de perforatietoewij-
ing hierop steunt. Mijns inziens werd echter het volgende 
»ver het hoofd gezien: Het totale aantal vellen randen dat 
'oor de eerste oplagen moest worden aangemaakt was 
' X 350 + 100 = 2550 vel. Om nu toch vooral niet tekort te 
:omen, kan ik mij voorstellen, dat alvast een groter aan-
al vellen met randen werd bedrukt, waarbij de eerste af-
Irukken nog zonder „doorloper" onder op de stapel kwam 
e liggen. 

Bij het indrukken van de waarden voor de eerste opla-
en bleef zodoende een aantal vellen randdruk over, die 
uist de oudste waren! Deze zijn in september voor de vol-
ende oplagen gebruikt en kregen toen K13V2:13%. 
Dit is weer theorie, want uit de Administratieboeken 

ilijkt hierover niets. Het is jammer dat de Dagboeken of 
ournalen, die immers veel nauwer aansluiten op de dage-
ij kse gang van zaken, niet teruggevonden zijn! 

)e halve-vellen-theorie van Waller 159) 
Tuktechnisch gezien moeten wij ons de zaak iets anders 
oorstellen dan het doormidden scheuren van de hele vel-
!n randdruk en daarna bedrukken met de waarde. Dit 
3U inhouden dat de vellen randdruk eerst gegomd en 
eperforeerd zouden zijn geweest voordat de zwartdruk 
rerd aangebracht. Dit is zeer onwaarschijnlijk. 
Ongetwijfeld heeft men in Haarlem complete vormen van 

)0 voor de zwartdruk samengesteld uit bij voorbeeld 
)0 X 1̂ /2 plus 100 X 1 cent en deze 700 maal afgedrukt. 
Hierdoor werd tijdwinst en materiaalbesparing verkregen, 
ant men behoefde zodoende de vorm slechts vijf maal te 
;ellen in plaats van acht maal voor elke waarde apart, 
e rode EEN GULDEN moest in ieder geval afzonderlijk 
orden afgewerkt! Deze werkwijze zou dan uitsluitend voor 
ä maart-oplagen zijn toegepast, daarna normale vellen van 
)0. 

Bezien we nu de netto-oplagen: 
en IV2 cent ieder 341 vel; 2V2 en I2V2 cent ieder 347 vel; 
i cent 346 vel; 20 cent 342 vel en de 25 cent 345 vel. 
Zijn de gelijke aantallen van de 1 en IV2 cent en de 2V2 en 
V2 cent slechts toevallig? Ik weet het niet, maar het 
ijft merkwaardig. Ook de 15 en 25 liggen zeer dicht bijeen. 
Heen de 20 cent zou dan in complete vellen van 200 zegels 
;drukt moeten zijn als overblijvende waarde. 
De combinatie 15 en 25 cent treft speciaal door het feit, 
it alleen van deze waarden de 1 en 2 afgekeurd werden 
j de laatst ingezonden proeven! Zie ik hier een verband 

dat in werkelijkheid niet heeft bestaan? Npgmaals ik weet 
het niet! 

Een indirecte steun voor bovenomschreven gang van za
ken is echter, dat — in het geval de 20 cent WEL in halve 
vellen zou zijn gedrukt — hetzelfde verschijnsel opgevallen 
zou MOETEN zijn, als bij de IV2 en 25 cent werd geconsta
teerd: het ontbreken van zegels van een bepaalde velhelft. 
Ir. Verbeek zou het zeker vermeld hebben zo dit het geval 
zou zijn. 

Van de 20 cent — de minst gebruikte waarde — komt de 
eerste „extra aflevering" van 250 vel uit de voorraad ran
den pas op 15 februari 1888 en de tweede op 22 januari 
1892! De perforatie van deze beide extra afleveringen in 
gehele vellen moet wel 12V2:12C of 13V2:13% met zetting 
X1(B) geweest zijn, zoals ik later uiteen zal ze1;ten. 

Een handicap hierbij is het geringe onderscheid tussen 
K 12V2:12B en C. Tot nu toe zijn alle gegevens gebaseerd 
op de „politie-agenten" 11V2:12 uit de B-kam. 

Tegenwoordig kunnen we met behulp van lichtdrukken 
van de 12V2:12B en C de zegels gemakkelijker scheiden en 
zou een kwantitatief onderzoek van zuivere 12'/2:12B-zegels 
verdeeld naar de velhelft ons verder kunnen brengen. Her
onderzoek van het materiaal in het Postmuseum en In de 
Collectie Verbeek op dit punt, alsmede meldingen van vele 
verzamelaars, lijken aangewezen om deze Interessante 
puzzel te kunnen oplossen. 

Volgens bovenstaande redenering zouden slechts zegels 
van één helft kunnen bestaan, maar er worden ook van de 
„zeldzame" andere helft gemeld. Controle van deze „zeld
zame" zegels is een eerste vereiste. Ze kunnen ook af
komstig zijn van een naperf oratie van een andere oplage 
waarbij enkele ongeperforeerd gebleven vellen zijn aange
troffen bij de keuring. Dit is dan alleen mogelijk in oplagen 
van vóór einde 1884, toen de oude 12V2:12B-kam werd ver
vangen door de C-kam. 

De extra afleveringen uit de randenvoorraad 
Zoals ik reeds vroeger*) vermeldde, is de vondst van 

het onderscheid tussen oplage en aflevering en het hier
mede duidelijk geworden bestaan van een buffervoorraad 
bij de Controle te Haarlem van het grootste belang voor het 
inzicht in de gang van zaken. 

Voor de portzegels kwam daar bovendien nog bij, dat er 
van de zeven centswaarden van 1881 500 vel per waarde 
meer werden geleverd aan het Magazijn dan volgens de in 
het Handboek vermelde oplagen mogelijk zou zijn! De oplos
sing geeft de extra oplage van 500 vel per waarde na 26 
september 1881, doch vóór de afsluiting van het derde 
kwartaal. (Zie afbeelding.) 

•) Zie Maandblad januari 1963. Inleiding. 

In het AdministraHeboek is vóór de afsluifing van het derde kwartaal 
van 7887 een exfra oplage van 500 vel per waarde geboekt. 
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Op de papierrekening worden ze gewoon geboekt, doch de 
normale tegenboeking op de aparte folio's per waarde bleef 
achterwege! In het nieuwe Administratieboek — geopend 
per 1 januari 1882 — zijn echter de oude saldi per waarde 
met 500 verhoogd! Op 11 december 1882 vinden we voor 
beide waarden 2V2 en 12V2 cent — kennelijk de meest ge
bruikte naast de oude 5 en 10 cent — normale oplage- en 
afleveringsboekingen. Op 29 juni 1883 vinden we de eerste 
aflevering van 250 vel aan het Magazijn uit de saldoverho
ging van 500 vel per 1.1.1882. De laatste is de reeds ge
noemde van de 20 cent op 21 januari 1892! De complete lijst 
van deze extra afleveringen (afgekort E.A.) volgt hieron
der. 

De exitra afleveringen, alle van 250 vel. 

waarde: 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1892 

1 

28/3 

24/9 

VA 
24/12 

17/12 

2'/^ 

13/7 

31/3 

12ya 

28/3 
25/4 

15 

25/4 

15/2 

20 

15/2 
22/1 

25 
29/6 
13/9 

Voor zover ik heb kunnen nagaan aan de hand van de ge
gevens van ir. Verbeek, moeten deze veertien afleveringen 
van 250 vel inderdaad alle bestaan hebben uit randen in 
zetting XI (B) uit de voorraad en één van de perforaties 
K12V2:12B of C dan wel K13V2:13% vertonen. 

EAI van de IV2 alsmede EA I en II van de 25 cent moeten 
wel K13V2:13% hebben gehad, omdat anders het (vrijwel) 
ontbreken van zegels van één der beide velhelften in de 
perforatie Kll'/2:12 uit de B-kam niet zou zijn opgemerkt. 
Verder zouden alle bovengenoemde waarden, behalve de 
25 cent, in zetting X1(B) met de perforatie K12V2:12C kun
nen voorkomen. De 20 cent is als zodanig met zekerheid 
bekend, waardoor ook de 15 cent, die gelijktijdig werd af
geleverd, zeer waarschijnlijk wordt. 

Aparte bespreking verdient echter de laatste aflevering 
van de 20 cent in januari 1892. Volgens het normale schema 
zou dit zetting Y 4(E) K12'/2:12V2 grote gaten moeten zijn. 

Verbeek meldt echter uitdrukkelijk nooit een exemplaar 
in die combinatie gevonden te hebben. Ze zijn óf XI(B) 
K12V2:12B/C óf Z(G) K12V2:12V2 grote gaten. 

Aangezien Z(G) pas in november 1892 (20 cent Indië) 
in gebruik komt (zie later) moet deze tweede aflevering 
X1(B) K12V2:12C zijn. Het is dan waarschijnlijk, dat men 
in februari 1888 alle drie toen nog openstaande afleverin
gen uit de voorraad — dus EAU van de 15 en EA I en II 
van de 20 cent heeft afgewerkt, hoewel de laatste EAU 
van 20 cent ten slotte pas in januari 1892 — bijna vier 
jaar later! — aan het Magazijn wordt afgeleverd. Deze af
levering komt zelfs in zijn geheel terug bij de verhuizing 
naar Haarlem, daar er dan 283,2 vel uit Den Haag komen! 

Ook deze veronderstelling kan slechts door gericht onder
zoek van gedateerde zegels worden geverifieerd! 

Tevens is nog onbekend hoe de ongetwijfeld ook voor
komende afgekeurde vellen van deze 5 x extra afleveringen 
administratief zijn verwerkt. Hebben ze liggen wachten tot 
de eerstvolgende normale oplage in betreffende waarde? 
Van de 1 cent worden merkwaardigerwijs in 1888/1889 
7 + 1 afgekeurde vellen afgeboekt zonder dat er maar sprake 
is van een aflevering van de drukkerij. Tot mijn spijt heb 
ik de juiste datum hiervan niet genoteerd. 

De voorraad vellen randdruk 
Deze voorraad omvatte in ieder geval de in het Admini

stratieboek teruggevonden 3500 vel van september 1881, 
maar ook de oplagen van 2Va en 12V2 cent van 11 decem
ber 1882, elk groot 250 vel bruto, waren van dezelfde toen 
reeds verouderde zetting, evenals de oplagen van 1884 en 
1888 van de EEN GULDEN, samen 170 vel (680 vel van 50) 
bruto, waarbij ten slotte nog het onbekende aantal van de 
zeldzame 5 cent van 1892! 

Zo komen we op een totaal van mogelijk 750 méér dan 
er terug te vinden zijn! We moeten aannemen dat deze als 
„witte vellen" in het Papiermagazijn gelegen hebben, warnt 
er is nog geen enkele aanwijzing, dat één of meer van 
de extra afleveringen uit vellen van een andere zetting dan 
XI (B) hebben bestaan. 

Nu we het toch over de EEN GULDEN hebben is het 

hier wel de plaats er op te wijzen, dat ook deze waarde be
staat in de perforatie K 12^2:120, die afkomstig zijn van de 
oplage van 15 oktober 1888 groot 260 vel of 13.000 stuks. Ver
beek vond ook dit! Opvallend is dat deze oplage niet in 
de Rekening Courant Enschedé voorkomt! De volgende 
oplage van deze waarde in zetting Y5(F) van 29 septem
ber 1892 is in ieder geval gedrukt in complete vellen van 
200 stuks, daar slechts op zegel 165 een beschadigde G 
en op zegel 191 een beschadigde U voorkomt. Dit is be
kend door het gereconstrueerde vel van de 3 cent-opdruk 
in het Postmuseum. Het ligt voor de hand dezelfde 
wijze van aanmaak voor de oudere oplagen in zetting XI(B) 
aan te nemen. Het bewijs zal echter niet gemakkelijk zijn 
te leveren; mogelijk is het in de Collectie Verbeek te vin
den! 

De perforeerkammen 
Reeds vermeldde ik dat in het algemeen de extra afleve

ringen uit de voorraad vellen randdruk vlak voor de af
levering aan het Magazijn worden afgewerkt, hetgeen auto
matisch tot gevolg heeft, dat alleen een op dat ogenblik 
gangbare kam gebruikt wordt, waardoor omgekeerd de 
perforatie een ruwe dateringsmogelijkheid biedt. Uit de da
tering in het Handboek van de zeldzame 5 cent XI (B) 
K 12V2:12V2 grote gaten, op december 1886 — ondanks de 
vermelding van „1892" in de oudere Leiddraad — moeten 
we opmaken dat Waller het belang hiervan niet heeft ge
zien. Van de foutieve redenering dat zetting XI de oudste 
was en DUS de eerste oplage van de 5 cent moest vormen 
zijn meerderen het slachtoffer geworden. Uit het perforeer
schema volgt dat ze op zijn vroegst in september 1888 zou
den afgeleverd kunnen zijn. Nu we ook de voorraadpositi« 
in het Magazijn aan het einde van ieder jaar kennen er 
met behulp van de afleveringen het gemiddelde maandver-
bruik berekenen kunnen, wordt het meer dan waarschijn
lijk dat de vellen van deze zeldzame 5 cent pas in decem
ber 1891 aan het Magazijn zijn afgeleverd tussen eer 
groot aantal vellen in zetting Y2(E). Deze laatste der voor
raad vellen randen in zetting X1(B) hebben ruim tien jaai 
in het Magazijn gelegen! 

In grote lijn kan nog worden gezegd, dat zetting Y1(H 
de laatste is met de perforatie K 12V2:12C en Y2(E1) d( 
eerste met de eenheidskam K 12V2:12V2 grote gaten. Al: 
uitzonderingen zijn slechts bekend de 5 cent Nederland ei 
de 30 Nederlands Indië beide Y1(H) met K 12V2:12V2 grot< 
gaten. 

De laatstgenoemde is daarom nog extra interessant, om 
dat deze, samen met de groene 30 cent Koning Indië di 
enige zegels zijn, die uitsluitend met de oudste kam 12}^ grot 
gaten van de tweede grote machine van 1884, oorspronkelij 
I2H kleine gaten, geperforeerd zijn, daar in april nog gee 
van de andere drie machines gewijzigd was. 

De datering der zettingen 
De vaststaande (vet gezette) oplagen in het verkort 

Handboek-overzicht geven geen complicaties, zodat we d 
overige aan een kritische beschouwing moeten onderwer 
pen om de hieruit voortvloeiende consequenties van o 
voorraad drukken van vellen randen op hun houdbaarhei 
te toetsen. 

Speciaal het drukken op voorraad voor de toch al klein 
— en verhoudingsgewijs schaarse — oplagen voor de kc 
loniën is moeilijk te aanvaarden. 
Stadium Y5(F) — alleen bekend van Nederland — neen 
zo gezien een te ruime plaats in, vooral ten koste van d 
veel meer voorkomende stadia Y2-4(El-3), die met elkas 
slechts negen maanden in gebruik zouden zijn geweest. 

Zo als zo vaak is hier de aangewezen weg van achter i 
terug te werken. 

Van zetting Z(G) is bekend, dat ze in ieder geval g« 
bruikt is voor Nederlands-Indië 20 cent, waarvan de enig 
oplage 23 november 1892 gedateerd is. Bovendien is des 
zetting voor Nederland onbekend met puntstempel, ze kon 
dus pas na 15 juni 1893 aan de kantoren in gebruik. In h< 
Handboek vinden we vóór die datum: 

Nederland 2V2 cent 5 december 
5 cent 11 maart 

9 juli 
27 maart 

10 cent 11 maart 
9 juli 

1892 911 v( 
1892 340 Vi 
1892 949 Vi 
1893 571 v« 
1892 589 V« 
1892 948 Vi 
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Als we nu uitgaan van de voorraad te Haarlem na ver-
uizing van het Magazijn per 1 juli 1893 en de maandelijkse 
emiddelde bestellingen van de kantoren berekenen, dan 
lijkt in het geval van de 2V2 cent de oude voorraad van 
óór de oplage van 5 december 1892 — twee weken na de 
plage van de 20 cent Indië in zetting Z(G) — juist vol-
oende om de fatale datum 16 juni 1893 te halen. Het is dus 
en twijfelgeval of deze oplage reeds Z dan wel (gedeeltelijk) 
'5(F), die door Ir. Verbeek genoemd wordt, is geweest. 
dt zou uit de vroegste gebruiksdatum van de 2V2 cent Z 
loeten blijken. 
Geheel anders ligt het voor de beide oplagen van de 5 

1 10 cent van maart en juli 1892. Deze kunnen onmogelijk 
an de nieuwe zetting Z geweest zijn, daar ze anders zeker 
I ruime mate met puntstempel gevonden zouden moeten 
jn. Hieronder zal blijken, dat de oplagen van juli 1892 
;adium Y5(F) moeten hebben vertoond. 
De 5 cent oplage van 27 maart 1893 kan zeer wel van 
) nieuwe zetting Z(G) gedrukt zijn, daar de oude voor-
lad ruim voldoende was om het maandelijks verbruik van 
II vellen te dekken tot na half juni. 
Uit dit alles volgt, dat we de 20 cent Indië van 23 novem-
ir 1892 als oudste oplage in de nieuwe zetting Z(G) moe-
in aanvaarden. 
u stadium Y5, de vroegere „zetting F" 
Het Handboek geeft hiervan op: 

He van NEDERLAND 
cent 9 juli 1892 959 vel veruit de grootste op

lage 

mijns inziens oplage 
met restant XI (B) 
gerectificeerd 
grootste en laatste 
oplage 
ook omvattend Y2 (E) 
van 50 zegels. 

;V2 cent 3 september 1890 974 vel 
cent 16 december 1891 438 vel 

I cent 16 september 1891 73 vel 
Va cent 2 september 1890 974 vel 

cent 3 maart 1889 963 vel 
EN Old. 21 september 1892 2820 vel 
De Handboekdatering berust op de 25 cent, die echter 
3or ir. Verbeek NOOIT gevonden is! De 1 en I2V2 cent 
orden door hem evenmin vermeld, terwijl van de overige 
aarden 2V2, 5 en 10 cent een verschuiving naar latere 
jlagen meer aannemelijk voorkomt, daar de EEN GUL-
EN de sleutelwaarde vormt. 
Als we nu Verbeek raadplegen, dan vinden we onder de 
en 10 cent „Zetting F" vermeld: 

„Deze zegels vertoonen een opvallend groenachtig 
blauwe kleur, die er eenigszins gevlekt of doorgevloeid 
uitziet. De platen*) hebben de voor zetting „F" zoo 
kenmerkende fout op de 6e rij nr. 8; een witte streep 
door BETALEN. 
Ook de 1 cent Nederland heeft in zetting „E" deze 
zelfde karakteristieke kleur, maar vertoont de fout op 
de 6e rij nr. 8 nog niet. Het mag dus wel aangenomen 
worden, dat deze plaat*) der 1 cent waarde de laatste 
afdruk geweest is van zetting „E" en de 5 cent en de 
10 cent de eerste afdrukken van zetting „F". 

Zoeken we nu terug in de chronologie, uitgaande van 
sleutelwaarde EEN GULDEN van september 1892, dan 

nden we op 9 juli 1892 alle drie genoemde waarden! 
De keuze voor de door Verbeek eveneens in zijn lijst ver-
5lde 2V2 cent is dan niet moeilijk meer. Ze moet zijn 
geleverd op 5 december 1892, want de vorige oplage van 
september 1890 komt niet in aanmerking, daar anders vele 
dere waarden eveneens in Y5(F) gevonden zouden moe-
1 zijn. We zouden in verband met het tijdsverschil van 
ee weken met de 20 cent Indië in Z ook kunnen denken 
n een restant randdrukken, waarbij de mogelijkheid van 
n aanvulling met Z(G) niet uit het oog verloren mag wor-
n. 
Uit dit alles moeten we de conclusie trekken, dat sta-
im Y5(F) pas in juli 1892 in gebruik kwam, hetgeen met-
1 de stadia Y2-4(El-3) de toekomende ruimte geeft en de 
iorie van vellen randdruk op voorraad voor de Koloniën 
erbodig maakt! 
; overgattgen X4-Y1 (Dy-H) en Yl-2 (H-E) 
Allereerst de 5 cent Nederland X4(B) 123^ grote gaten. 
;ze combinatie staat als zodanig vast. Uit het perforeer-
ichineschema volgt, dat de kam I2V2 grote gaten pas na 
ld 1887 in gebruik komt en voor deze 5 cent portzegels 

zijn vroegst van 6 september 1888 kan dateren. Daar 
ze zegel slechts bekend is met stempels uit de eerste 

ï ler lezen ..vellen". Dr. 

helft van 1892 is het waarschijnlijker, dat deze vellen een 
gering gedeelte hebben uitgemaakt van de oplage van 17 
december 1891. 

Hierdoor kunnen we de 5 cent X4(Dy) 12V2:12C van de
cember 1887 naar december 1886 verschuiven naast de 10 
cent in dezelfde combinatie. Dit moet ook wel juist zijn, 
daar in juni 1962 een 5 cent 12V2:12 Type IV werd geveild 
met het stempel TWELLO 3 SEP 87 (afbeelding), die alleen 
afkomstig kan zijn van X4 en afgeleverd MOET zijn op 7 
december 1886! 

Kavel 8J7 A van de Nederlandse Posf-
zegelveiling f e Amsferdam in juni 1962: 
5 cent TWELiO 3 SBP 87, type IV, 
12'/i: 12, zetiing Dy, nummer 6 B / / . 

Hierop volgt de eerste grote revisie, waarbij 140 clichés 
vervangen worden en type IV verdwijnt. De 60 overblijvers 
komen op geheel andere plaatsen terecht. 

Drie maanden later, op 25-3-1887, wordt de eerstvolgen
de portzegeloplage afgeleverd. Het is de I2V2 cent grijs
blauw kam 12V2 kleine gaten in zetting Y1(H) gekenmerkt 
door de fout TiE op zegel 188 van het vel. Onverklaarbaar 
vooralsnog is, dat deze fout slechts in beginstadium bekend 
is van de 2V2 cent, die vier maanden later in een andere 
nuance wordt afgeleverd. 

Nu vermeldt het Handboek echter van de 25 cent Neder
land een gemengde oplage Dy+ H van 30 maar t 1886! Ir. 
Verbeek heeft deze beide „zettingen" teruggevonden, maar 
vermeldt nergens iets over 25 cent-zegels van de „zettingen" 
E en F kam 12V2:12>/2, die wederom gemengd zouden 
zijn afgeleverd op 27 maart 1889 in een totale oplage van 
963 vel, de grootste van deze waarde! 

Ik neem aan dat de oplage van 30 maart 1886 uitsluitend 
uit X4(Dy) heeft bestaan en die van 27 maart 1889 uit H, 
beide geperforeerd kam 12V2:12C, die hiermede de laatste 
was, samen met de 10 cent oplage in dezelfde combinatie. 
Deze wordt echter aangeduid als „zetting E" K 12V2:12Vj. 
29 maart 1889 is de afleveringsdatum van de oudste groe
ne Curacao-serie in Y2(E1) kam 12V2:12V!. 

Er blijven nu nog drie Nederlandse oplagen over die niet 
in dit schema passen, alle met K 12V!:12V2 grote gaten: 

20 cent Y2 (El) 
5 cent Yl (H) 

15 cent Yl (H) 

van juli 1888 
van september 1889 en 
van juni 1890! gemengd met E. 

De eerste oplage — van de 20 cent — moet geheel ver
vallen, daar deze in de Administratieboeken NIET voor
komt! 

Dit klopt geheel met de bevindingen van ir. Verbeek, die 
uitdrukkelijk vermeldt deze combinatie, evenals de 15 cent 
Yl (H), nooit te hebben gevonden. 

De overblijvende 5 cent Y1(H) met kam 12V2:12V2 grote 
gaten is door Verbeek in zijn lijst van reconstructies opge
nomen, maar hij vermeldt er geen bijzonderheden over. 

Er zijn twee mogelijkheden: 
a. ze komen uit de oplage van 6 september 1888, die dan 

gedeeltelijk K 12V2:12C, deels K I2V2 geperforeerd zou 
moeten zijn of 

b. ze komen uit d.e oplage van 18 september 1889, zoals in 
het Handboek aangegeven. Het zou dan weer een res
tant te veel gedrukte randen moeten zijn. 
Dit zal moeilijk door dateringen uit te maken zijn door 

het overwegend voorkomen van zegels met puntstempels. 
Dat de mogelijkheid a bestaat, wordt bewezen door de op
lage 30 Indië van 12 april 1888, die uitsluitend K I2V2 te zien 
geeft. 

Deze 5 cent Nederland en de 30 Indië zijn tot nu toe de 
enige bekende waarden in stadium Y1(H) met de eenheids-
perforatie K 12V2:12V2 grote gaten. Het volgende stadium 
Y2(E1) is tot heden niet bekend met K 12V2:12C. 

Het verbeterde zettingsschema ziet er nu als volgt uit: 
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NIEUWE CHRONOLOGIE DER PORTZEGELZETTINGEN 

XI (B) 12V2 :12B mrt. 1881 Nederland 8 waarden 
13V4 :13% sep. 1881 Nederland 7 waarden en 

± 4250 vel randen op 
voorraad 

Xl-2 (B-A) U2Vi : 12B ) dec. 1881 Ned. Indië 5 
X2 (A) nzVz-.lZVii Ned. Indië 2V2, 20, 40, 75 
X3 (Dx) ISVi :13% 'dec. 1882 Ned. Indië 10 
X3-4 (Dx-y) 12W : 12B mrf 

mei 1883 Ned. Indië 5 en 15 gemengd 
X4 (Dy) 12Vi : 12C dec. 1886 Nederland 5 en 10 cent 

Eerste revisie, 140 clichés vervangen. 

Yl (H) 12Vi : 12Vi mrt. 1887 Nederland 12V4 cent 
(kleine gaten) 

12Vi : I2V2 apr. 1888 Ned. Indië 30 (grote gaten) 
12Vi : 12c mrt. 1889 Nederland 10 en 25 cent 

Y2 (El) 12'/i : 12Vi mrt. 1889 Curagao 10 waarden groen 
Y3 (E2) nr. 18 „geretoucheerd", nr. 

25 nog niet verwisseld. 
Y4-5 (E3-F) 12Vi : 12Vi juli 1892 Nederland 1, 5 en 10 cent 
Y5 (F) 12Vi : 12V6 sep. 1892 Nederland EEN GULDEN 

12Vi : 12Vi dec. 1892 Nederland 2H cent moge
lijk gemengd met Z. 

Tweede revisie, 36 clichés vervangen. 

Z (G) 12Vi : 12Vi nov. 1892 Ned. Indië 20 cent rood 
12Vi : 121^ juni 1894 Nederland 2W, 5 en 10 et. 
12V^ : 12V^ sep. 1894 Nederl. 2V2, 5, 10enl2Vict. 

donkerblauw „Proefpor-
ten" 

Van de eerste overgang Xl-2 is bekend, dat enige duide
lijke clichéfouten — de „typen V en VI" — verdwenen: ze 
werden in de rode kleur te opvallend. Ook het vervangen 
in september 1894 van de derde zetting Z door geheel nieuw 
materiaal in type III vond zijn oorzaak in de vele in de 
donkerblauwe kleur te hinderlijke fouten. 

Zouden nu niet de groene Curacao-porten (Yl-2) en de 
rode 20 cent Indië (Y5-Z) door hun sterkere kleur de juist 
daaraan voorafgaande wijzigingen hebben veroorzaakt? 

U ziet: vragen genoeg. Het antwoord laat ik aan de spe
cialisten over. 

Gaarne wil ik er hier nog eens op wijzen, dat boven
staande nieuwe opstelling niet mogelijk zou zijn geweest 
zonder de gegevens, die ir. A. D. R. VERBEEK dertig jaar 
geleden in zijn kleine brochure wereldkundig maakte. Dit 
boekje blijkt een parel van grote waarde uit de Neder
landse filatelistische literatuur, die niet te hoog kan wor
den geschat. 

Ik hoop met dit artikel beide grote pioniers WALLER en 
VERBEEK ten volle recht te hebben gedaan en geslaagd 
te zijn in een poging de zo interessante portzegels weer 
eens onder aller aandacht te brengen. 

Mijn theoretisch bouwsel moge vele filatelisten er toe 
brengen hun materiaal na te speuren op gedateerde stuk
ken, die steun of verbetering van heit bovenstaande kunnen 
brengen. 

Geïnteresseerden wil ik gaarne de nodige statistische ge
gevens verschaffen van voorraden en verbruik alsmede een 
volledige correctielij st op de staten in het Handboek II 
bladzijden 140/142. 

151) V e r b e e k P l a a t r e c o n s t r u c t l e p . 10/11. 
152) t . a .p . p . 16. 
153) t .a .p . p . 24. 
154) t .a .p , p . 19/20. 
155) t .a .p . p . 23. 
156) N T P I I I p . 133 en N T P IV p . 9. 
157) P H 1037 p . 6 en N M P 1960 p , 139, 283. ij 
158) N M P 1924 p . 147 en H B II p . 72. 
159) N M P 1925, p . 177 en N M P 1926 p . 61. 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
OOK DIE VAN VERTALING COPYRIGHT 19« BY |. DEKKER 
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TstAATSgeomjf DER POWEKIjÈ« TaEGRAFIE IN TSLEfONIt' 

POSTKANTOOR TE ««st« rt««/Soblphol 

an het vliegveld Santa Cruz te Bom-
ay (India) neergestort. Alle 34 passa-
iers en de bemanning van elf koppen: 

N. V. d. Vaart, C. L. van Kooy, P. 
eeman, J. W. Hoogland, P. den Daas, 

R. J. Fronczek, J. W. Dalman, J. 
erhaagen, mejuffrouw C. M. Graf en 
lejuffrouw J. Bruce, kwamen hierbij 
n het leven. 
Het toestel, dat uit Djakarta was ver-
okken op weg naar Nederland, cirkel-

ongeveer twee uur boven het vlieg-
2ld en probeerde vier keer naar bene-
n te komen, maar het kon niet landen 

egens het zeer slechte weer. Het 
ihijnt toen tot 120 m hoogte te zijn 
^daald om te zoeken naar een lan-
ngsterrein. Het is op de top van een 
2uvel verongelukt en in tweeën gebro-
!n. 
De „Franeker" was het eerste toestel 
ü op 26 januari 1949 de KLM-route 
a Mauritius opende. 
De gecharterde machine had geen 
idonesische post aan boord. 

20 november 1949. Ongeluksvlueht 
m de Dakota, PH-TFA. 
Een Dakota van Aero-Holland, op 
Bg van Brussel naar Oslo, meit onder 
idere 29 joodse kinderen uit Tunis 
n boord, stortte neer bij Oslo. Van 

35 inzittenden overleefde slechts de 
raalfjarige jongen, Isaac Allal, de 
mp. De omgekomen bemanning be-
md uit: L. J. Frouws, A. v. d. Touw, 

Westenberg en K. H. Stukje. 
De oorzaak van dit ongeluk is waar-
hijnlijk, dat de vlieger op contact met 

grond in plaats van op de insitru-
snten vloog, terwijl er ook ijsafzetting 
de vleugels geweest kan zijn. 

Geen post bekend. 

3 februari 1950. Ongeluksvlucht van 
Dakota, PH-TEU. 

Het Dakota vrachtvliegtuig van de 
:.M, de PH-TEU, dat om 5.25 uur van 
hiphol vertrok voor een postvlucht 
ar Londen, stortte omstreeks 5.45 uur 

M 3 

op 25 mijl uit de kust ter hoogte van de 
Waterweg, brandend in zee. 

Aan boord bevonden zich zeven per
sonen, onder wie enkele leerlingen, die 
de vlucht meemaakten: J. v. d. Heiden, 
C. J. Mink, A. van Seumeren, A. A. J. 
Legg, B. Slosser, F. J. de Raadt en 
mejuffrouw C. H. M. Lamers. 

Er bevonden zich geen betalende pas
sagiers aan boord. Het vliegtuig moet 
laag gevlogen hebben; de motoren sput
terden; even later vloog het in brand en 
stortte neer. 
M. 1. Zestien kg Nederlandse en zestien 

kg Zwitserse post, in totaal 4 zak
ken post werden dadelijk na het 
ongeval opgevist en doorgezonden 
naar Londen. De Britse PTT 
stempelde de stukken af met een 
violet rechthoekig stempel: 

DAMAGED BY SEA 
WATER 

M. 2. Enige tijd na het ongeluk, op 
19 april 1950, viste de Schevenin-
gen 53, de „Geertruida Jacoba" 
uit de Noordzee nog een zwaar 
beschadigde postzak op, die be
stemd was voor Glasgow (Schot
land). Deze brieven werden door 
de Britse Posterijen voorzien van 
een strookje: 

Delayed on the subject 
of wreckage plane PH-TEN 
on February 2nd. 
Found afterwards. 

N.B. De registratieletters „PH-
TEN" zoals vermeld op dit strook
je zijn foutief aangezien dat de 
letters waren van de KLM-Con-
stellation „Nijmegen", die op 21 
oktober 1948 te Prestwick veron
gelukte. 

Op 2« Apr i l J . 1 . 1« door ««n Mens« 
»l.»«Br «en ?«lt po»t 0|»gevi«t,«fJtouwtig 
T«o h e t op 2 rebruBr l J . l . boT«n de Hoard*. 
re« »eroogelnl i te » l l e g t i i l g nn de K.L.K, 

H l e r l o »era o . > . Jwt aoor o Terdomäeo 
•««.» tu i t «lo.«9»6 e»<jg«*rotfeii,li«1a>«lk B 
hierfe i j ge l i eve een t e t r e f f e » . 

• e Chef S j tped l t l ebö ree l AedT^ttlphoX, 

„Gisferavond keerde </ö reddingboot „Prestdenf 
Jan Leils" met de opgeviste postzakken van de 
verongelukte Dakota in Hoek van Holland terug. 
Stuurman G. 6/(7 (mei pijp) en schipper G. Brink
man met de gevonden stukken, waarop men hef 
woord PAYS-BAS voor Nederland kan lezen" (kran
tefoto van 3 februari 1950). 

M. 3. Op 24 april 1950 is nog een postzak 
opgevist door een Deense visser. 
Deze zak bleek aangetekende 
stukken te bevatten, die voorzien 
van een begeleidend schrijven van 
PTT te Schiphol aan de afzenders 
werden geretourneerd, daar deze 
na ongeveer drie maanden in zee 
te hebben rondgedobberd, door 
het zeewater zwaar beschadigd 
bleken te zijn. 

(Wordt vervolgd) 

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

W. BARON SIX VAN OTERLEEK 
HAARLEM - NEDERLAND 
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125 jaar Spoorwegen 

120 jaar Postvervoer per trein 

door A. van der Willigen X09 jaar P o s t t r e i n s t e m p e l s (siot 

Puntstempels 
Met behulp van het nodige brievenmateriaal zou het moge
lijk zijn de stempelcombinaties op de verschillende trajecten 
en de gebruikstijden eens nader uit te pluizen. Formeel waren 
de puntstempels tot 15 juni 1893 in gebruik. Dit is voor de 
postkantoren dan ook normaal, maar in treinen werd het 
slechts zéér onregelmatig gebruikt. Van nummer 138 werd in 
januari 1890 nog het laatste van de in totaal tien uitgegeven 
exemplaren verstrekt. Van de andere nummers zijn echter 
slechts de volgende aantallen in de daarnaast vermelde 
jaren uitgegeven, althans volgens de afdrukken in de 
stempelboeken: 
Nummer 136, vijf stuks, alle in 1869. 
Nummer 137, zes stuks tussen 1869 en 1880. 
Nummer 141, drie stuks tussen 1872 en 1877. 
Op de lijn RotterdamAntwerpen gebruikte men gedurende 
enige tijd voor de afstempeling van de zegels een haltestem
pel van afwijkend model: ROTTERDAM (BRIEVENBUS), 
dat reeds sinds 1865 gebruikt werd voor de post, welke in 
Rotterdam op de boot werd medegegeven en pas in de trein 
MoerdijkAntwerpen werd gestempeld. 

»• ,a 

Dee/ van een br ie / uif Rotterdam uii 1876 mef haltestempel ROTTERDAM 
(BRIBVENBUS) op de zegels (in plaats van hef punisiempel 138), benevens 
het kleinrondtreinstempel Rotterd: ■ Antw: lY. 

Evenals voor de gewone postkantoren reeds sinds 1860 een 
uuraanduiding in sommige stempels werd opgenomen en de 
stempels met „takje" uit 1865 dan ook reeds in 1866 werden 
gevolgd door stempels, waarin eveneens een uuraanduiding 
op de plaats van het takje voorkwam, zocht men in de 
treinstempels ook een mogelijkheid aan te geven in welke 
trein het betreffende stuk was gestempeld. Een overeen
komstige uuraanduiding kon blijkbaar niet dienen, zowel 
in verband met de reisduur als vanwege het bezwaar dat 
voor de heen en terugreis hetzelfde stempel werd gebruikt. 
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De oplossing van dit probleem werd gevonden door op d 
heenreis de volgorde van de treinen met een nummer (tusse 
1870 en 1872 in Arabische cijfers en na 1872 in Romeins 
cijfers) en op de terugreis met een letter aan te geven. 
Deze kleinrondstempels werden sedert 31 mei 1895 geleidelij 
vervangen door grootrondstempels op de toen bestaande e 
de nieuwere trajecten, ook van de tramwegen en enkel 
bootdiensten. 

T. Kleinrondtreinstempel Rozend:  Vliss: 3 uit 1875 ~^i 
2. Kleinrondtreinstempel Amst: Harmeien Rott: A uit 1897 ^^ 
3. Kleinrondtreinstempel HarlingenN: Schans uit 1903 
4. Grootrondtramstempel DierenTerborg 6 vit 1909. 

19081964. Modernisering en verdere uitbouw. Terugval na i 
crisisjaren. Vermindering van de postverwerldng in de tre 
nen. 

Nadat proefnemingen sinds 1905 op de postkantoren hadde 
geleid tot de definitieve invoering in 1907 van typenrade] 
stempels (waarin alle cijfers van datum en uuraanduidir 

Typenradertreinstempel met Jypenradertreinstempel n 
Arabische maandcijfers Amster Romeinse maandcijfers Old' 
damRheine VIII uit 7909. zaalArnhem C uit 7911 . 

op draaibare cijferlinten zijn aangebracht, zodat de vroeg 
bij elk stempel behorende doos met losse karakters k( 
worden afgeschaft), werden soortgelijke stempels ookopenii 
trein en tramtrajecten sinds 1908 ingevoerd, aanvankeli, 
met Arabische maandcijfers (negen trajecten), doch sin( 
1910 met Romeinse maandcijfers (tien trajecten). Merkwaa 
dig is dat men bij deze typenraderstempels wél afzonderlij! 
stempels voor de heen en terugreis heeft aangemaakt. E 
type was echter slechts een kort leven beschoren (hoew 
het op de tramlijnen in GoereeOverflakkee nog tot in 
dertiger jaren werd gebruikt), want nog in de loop van 19 
werd een geheel nieuw model ingevoerd, hetwelk de naa 
„blokstempel" kreeg. De „conducteurs der brievenmale 

Blokstempel AmersfoortAmsterdam 
BI uit f933 



deden dienst op verschillende trajecten en konden vóór de 
aanvang en na afloop van elke reis de nodige stempels niet 
telkens ergens afhalen of terugbezorgen, zodat verscheidene 
van deze stalen stempels hun trommels natuurlijk bijzon
zonder zwaar maakten. Deze blokstempels, welke thans nog 
op een beperkt aantal trajecten worden gebruikt, zijn in 
dit opzicht een aanmerkelijke verbetering. Zij bestaan uit 
een datumbalk met volgnummer en „volgletter" van de 
trein, welke het eigenlijke stempel uitmaakt, waaraan boven 
en onder losse plaatsnamen (met boven- of onderomlijsting) 
kunnen worden bevestigd. 

Elke conducteur kan dus volstaan met het medenemen van 
één stempel en een aantal losse plaatsnamen. Zéér spora
disch werden bij het samenstellen van de stempels wel eens 
vergissingen begaan: als men bijvoorbeeld van Amsterdam-
Antwerpen voor de terugreis Antwerpen-Amsterdam wilde 
maken en dit in de haast onvolledig deed, kwam er in de 
afdrukken wel eens Amsterdam-Amsterdam te staan. Ook 
ontbreekt wel eens één van de beide plaatsnamen of wringt 
men de onderste plaatsnaam (met onderlij st) wel eens op 
de bovenste plaats, maar dit zijn toch hoge uitzonderingen. 

De uitbreidingen van het spoorwegnet hadden in 1924 wel 
grotendeels hun beslag gekregen en de bedrij f sontvangsten 
bereikten in 1929 voor die tijd een record, doch in de der
tiger crisisjaren liepen de ontvangsten weer zodanig terug, 
dat verscheidene niet-rendabele lijnen moesten worden op
geheven, eerst alleen voor passagiersvervoer en daarna 
dikwijls ook voor het goederenvervoer. Het opkomende, 
meer flexibele autobus- en vrachtautovervoer droeg hier 
vanzelfsprekend het zijne toe bij en met deze inkrimpingen 
in het spoorwegnet verviel natuurlijk ook de mogelijkheid 
om brieven op deze trajecten te stempelen. Trouwens, ook 
de Posterijen gingen meer (lokaal en) interlokaal vervoer 
met postauto's uitvoeren en aan de regelmatige autobus
diensten overlaten. Bovendien vereiste de efficiency een 
kleinere personeelsbezetting in de posttreinen, zodat tijdens 
de reis minder gesorteerd en minder gestempeld kon worden. 
Wie vroeger zijn post in de brievenbussen vóór of in de 
stations van kleine en ook wel grotere plaatsen wierp, kon 
er bijna zeker van zijn, dat deze stukken in de eerstvolgende 
trein zouden worden gestempeld en aldus zo snel mogelijk 
op hun bestemming kwamen. Thans gaat deze post eerst 
(terug) naar het betreffende (stations-)postkantoor en wordt 
alléén dié post in de trein gestempeld, welke men tijdens 
het oponthoud op de stations in de brievenbussen van de 
postrijtuigen werpt. Van deze mogelijkheid wordt (wellicht 
door onbekendheid) in de toch al weinige postrijtuigen 
slechts zelden gebruik gemaakt, zodat men de blokstempels 

Deel van een freinbnefkaari uit 1938, gepost aan het station Bergen aan Zee. 

tegenwoordig nog slechts zelden op de post aantreft. In vele 
treinen gaan de postzakken uitsluitend in de bagageruimten 
mede. 

Snel vervoer per trein is echter ook nu nog wel mogelijk, 
als men er wat extra's voor betaalt. Gewone en expresse-
brieven worden sinds 1925 aan het bagageloket van elk 
station aangenomen en door de goede zorgen van de (trein-) 
conducteur op het station van bestemming aan de poste
rijen ter verdere behandeling doorgegeven. 

Deze treinbrieven kostten boven het gewone port van 
1925-1944 10 cent en sinds 1946 15 cent extra (met een tijde
lijke verhoging tot 50 cent in 1964, welke verhoging na enkele 
weken echter moest worden teruggenomen). Op deze brie
ven wordt een treinzegel geplakt, die tezamen met de post
zegels wordt afgestempeld met de spoorweg-bagagestempels. 

Deel van een expresse-freinbrief uit 1955, gepost aan hef station Eindhoven. 

Zelt hebben wij vermoedelijk' het snelheidsrecord bij het 
vervoer van een dergelijk stuk ondervonden, toen wij vele 
jaren geleden op een zondagmorgen te 9 uur uit 's-Graven-
hage een expressetreinbrief verzonden aan de toenmalige 
hoofdredacteur van dit blad in Driebergen en deze het be
wuste stuk na een telefoontje van de stationschef om 11 uur 
aldaar aan het station kon afhalen! 

Dit was prima service, maar achteraf hoorden wij dat 
deze brave stationschef waarschijnlijk de reglementen had 
overtreden, omdat hij de brief niet aan het (op dat tijdstip 
vermoedelijk gesloten) postkantoor ter verdere behandeling 
had overgedragen. 

1874-1964. Stationspostkantoren 
In de grootste plaatsen van Nederland is het in de loop 

der jaren om redenen van efficiency noodzakelijk gebleken 
het gehele postkantoor, of althans één der voornaamste on
derdelen van het postbedrijf, de verzending en de aan
komst van brief- en pakketpost in de onmiddellijke omge
ving van het station onder te brengen, tegenwoordig in daar
toe speciaal gebouwde stationspostkantoren. Voorheen kon 
men meestal volstaan met één of enkele lokaliteiten in het 
stationsgebouw zelf, waar het publiek dan als regel geen 
toegang had. Afstempeling van de aan het station geposte 
brieven en van aangekomen expresse-brieven vond aldaar 
plaats, evenals de inklaring van postpakketten aan stations, 
welke dicht bij de grens lagen (Oldenzaal, Zevenaar, Arnhem, 
Maastricht, Venlo, Rozendaal). 

Het eerste van deze „stationspostkantoren" werd geopend 
op 1 januari 1874 te Utrecht, gevolgd door Zwolle in 1875, 
Rotterdam (Station Beurs) in 1878 en Arnhem in 1880. Te 
Amsterdam stempelde men in het begin van de tachtiger 
jaren zéér sporadisch met een kleinrondstempel Amsterdam-
Stn, hetwelk op 30 januari 1884 vervangen werd door een 
stempel Amst:-C:Station (wel afgedrukt in het stempelboek, 
doch niet bekend bij verzamelaars), terwijl gelijktijdig een 
stempel Amst:-C .-Station P.P. werd verstrekt. 

Porlzegel met pakketpoststempel 
Amsterdam C: Statn. P.P. uit 1892. 

Dit laatste stempel is wel bekend op de lichtblauwe port-
zegels, evenals het vijf jaar later verstrekte stempel, waar
in de plaatsnaam Amsterdam voluit is opgenomen. Gelijk
tijdig werd een nieuw kleinrondstempel Amsterdam-C: 
Station in gebruik genomen, dat wèl veelvuldig op post
zegels wordt aangetroffen. 
Sinds 1925 is de gehele verzending en aankomst van brief
en pakketpost gecentraliseerd in een speciaal postgebouw 
bij het Centraal Station. 

Te Rotterdam kwamen, behalve aan het station Beurs, in 
het begin van deze eeuw enkele stempels met „Station 
D(elftse) P(oort)" in gebruik, terwijl thans nabij het Centraal 
Station (voorheen DP) één der grootste postexpeditiekanto-
ren van ons land is verrezen, waarvan alle stempels het 
Inschrift Rotterdam CS. dragen. 

(Vervolg op pag. 410) 
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Nederlandse Spoorwegzegels (siot) 

door tnr. G. W. A. de Veer 
Nederlandsche Spoorwegen 

Van 1921 af zijn geleidelijk alle spoorwegzegels versche
nen met de naam van de nieuwe maatschappij: NEDER
LANDSCHE SPOORWEGEN (zoals eerder opgemerkt wer
den de zegels van Staatsspoor en H.IJ.S.M. opgebruikt). Er 
zijn maar twee kleuren: geel voor de zegels van de bagage
bureaus en rood voor die van Van Gend & Loos. 

Filatelistisch gezien vallen de zegels met de naam NE
DERLANDSCHE SPOORWEGEN uiteen in vier groepen: 

1. de zegels gedrukt door Enschedé in de periode 
1920/1923; 

2. de zegels gedrukt door Lindenbaum in 1923; 
3. de zegels gedrukt door Enschedé in de periode 1924/ 

1933; 
4. de zegels gedrukt door de Nederlandse Speciaaldruk

kerijen in de periode 1934/1944. 
De drie drukkers hebben gebruik gemaakt van cij f er-

typen, welke voor elk van hen kenmerkend zijn; alleen 
bij de guldenwaarden van Enschedé en van de Nederland
se Speciaaldrukkerijen zijn gelijksoortige cijfertypen ge
bruikt, maar deze zegels vertonen andere verschillen, welke 
nader zullen worden beschreven. 

Op de bij dit artikel behorende plaat zijn alle voor
komende cöfertypen afgebeeld, zodat deze voor het deter
mineren van de zegels van het grootste belang is. Immers 
aan de hand van de plaat kan men onmiddellijk bepalen 
van welke drukkerij een bepaalde zegel afkomstig moet zijn 
(behoudens de hierboven genoemde kleine restrictie voor 
de guldenwaarden). 

Ik zal nu de speciale kenmerken van de vier hiervoor 
genoemde groepen in chronologische volgorde bespreken 
en deze telkens laten volgen door een opsomming van de 
waarden, welke in die bepaalde groep zijn verschenen. 

1. Enschedé 1921/1923. De eerste zegels met de nieuwe 
naam NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN werden door 
Enschedé eind 1920 afgeleverd en spoedig daarna in ge
bruik genomen (mijn oudste afstempelingen zijn van maart 
1921). De zegels zijn uiterlijk (behoudens de naam van de 
maatschappij) volkomen gelijk aan die van de Staatsspoor, 
zodat het zaak is goed op de maatschappij naam te letten. 

De zegels van deze emissie verschillen in één belangrijk 
opzicht van de emissie Enschedé 1924/1933, welke hierna 
zal worden beschreven (groep 3). Zij hebben, evenals de 
zegels van Staatsspoor en H.IJ.S.M., smalle tandingranden 
en deze zijn een gevolg van het feit, dat de zegelbeelden 
dicht op elkaar stonden (afstand ongeveer 2 mm). De ze
gels van de emissie 1924/1933 hebben brede tandingran
den; de zegelbeelden staan daar ongeveer 3V2 mm van el
kaar. Uit bijgaande afbeelding van twee vertikale paren 
blijkt het verschil duidelijk. 

In deze serie zijn de volgende waarden uitgegeven: 
1921. Gele zegels: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 80 

(1922) cent, / 1,—, ƒ1,50, ƒ2,—, ƒ2,50 en ƒ3,—. 

1921. Rode zegels: dezelfde waarden als in geel, echter 
met uitzondering van de 20, 65 en 80 cent. 
De volgende tandingen komen voor: lijntanding 
11 X IIV2, 11 X 12, IIV2 X 11, IIV2 X IIV2, IIV2 X 12 en 
12 X UW. 

Wat de rode zegels van deze emissie betreft is het weer 
het oude lied: daar de vrachtbrieven door Van Gend & 
Loos niet aan de ontvangers werden afgegeven, zijn deze 
rode zegels niet in handen van het publiek gekomen. De 
enige (!) mij bekende waarde is de 5 cent. De andere ge
noemde waarden zijn echter stellig uitgegeven en het is 
zeer wel mogelijk dat zij nog eens voor den dag zullen ko
men. 

2. Lindenbaum 1923. Gedurende het grootste deel van 1923 
zijn de spoorwegzegels gedrukt door de firma Lindenbaum 
& Co. te Amsterdam. Het is mij niet bekend waarom de 
activiteiten van Enschedé voor een zo korte periode werden 
onderbroken; ook de beide drukkers konden daarvoor geen 
verklaring geven. 

Zoals ik reeds eerder heb vermeld beschikt de firma 
Lindenbaum niet meer over gegevens betreffende de le
veringen aan de Nederlandsche Spoorwegen. Deze moeten 
echter hebben plaats gehad tussen 23 januari 1923 (laatste 
aflevering door Enschedé van de zegels van groep 1) en 13 
maart 1924 (eerste aflevering door Enschedé van de ze
gels van groep 3). 

De emissie-Lindenbaum is onmiddellijk te herkennen aan 
de sterk afwijkende waardecijfers (zie afbeelding). De 
druk is minder zorgvuldig dan die van Enschedé; bescha
digde waardecijfers komen voor, terwijl er grote afstands
verschillen bestaan tussen waardecijfer en breuk bij de 
2H gulden. 

In deze serie zijn de volgende waarden uitgegeven: 
1923. Gele zegels: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cent, 

ƒ 1,—, ƒ 1,50, ƒ 2,—, ƒ 2,50 en ƒ 3,—. 
1923. Rode zegels: mogelijk dezelfde waarden als in geel, 

maar dit is niet zeker. Mij zijn uitsluitend bekend de 
20 en de 35 cent (van beide één exemplaar!). 
Voorkomende tandingen: lijntanding 11 x 12'/2 en 
I2V2 X I2V2. 

De lijn 11 heeft grote gaten, de lijn I2V2 kleine. De per-
foreen.icchine werkte niet regelmatig, zodat men zegels 
kan vinden met zeer smalle en met zeer brede witte ran
den. Dergelijke verschillen verdienen evenwel geen afzon
derlijke catalogisering. 

3. Enschedé 1924/1933. Enschedé hervatte de levering van 
spoorwegzegels op 13 maart 1924. De afgeleverde zegels 
waren niet gelijk aan die van de emissie 1921/1923 (groep 1); 
nieuwe drukplaten werden in gebruik genomen, waarvan 
de zegelbeelden verder uit elkaar stonden, en ten gevolge 
hiervan hebben de zegels bredere witte randen (zie de af
gebeelde verticale paren). 

Voor speciaal verzamelaars interessant is de bijzonder
heid, dat in 1931 wederom nieuwe platen in gebruik wer
den genomen. De zegelbeelden van die platen zijn een fractie 
van een millimeter groter, zowel in de lengte als in de 
breedte. Bovendien zijn zij min of meer scheef, zodat de 
evenwijdige zijden van één zegelbeeld vaak van ongelijke 
lengte zijn. Een specialist zal deze verschillen gemakkelijk 
kunnen onderscheiden, maar ik zou het raam van dit artikel 
overschrijden door er thans verder op in te gaan. 

Wat de tanding betreft: in de eerste vijf jaren gebruikte 
Enschedé wederom verschillende lijntandingsmachines, 
maar in 1929 werd overgegaan op kamperforatie (11 : 113^), 

Zegels in het hiervoor beschreven iets grotere (er 
scheve) formaat hebben altüd kamtanding; bij het oor
spronkelijke kleinere formaat kan zowel lijn- als kamtan
ding voorkomen (echter niet bij alle waarden). 

In deze serie zijn de volgende zegels verschenen: 
1924. Gele zegels: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65 (1930), 

80 (1933) cent, ƒ 1,—, ƒ1,50, ƒ2,— ƒ2,50, ƒ3,— 
1924. Rode zegels: dezelfde waarden als in geel echter mei 
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uitzondering van de 65 cent. De 5 cent werd uitgege
ven in 1925, de 80 cent in 1933. 
Voorkomende tandingen: lijntanding 11 x IIV2, 
IIV2 X IIV2, IIV2 X 12, 12 X IIV2 en I2V2 x IIV2. Voorts 
de reeds genoemde kamtanding 11 x IIV2. De 65 en 80 
cent hebben altijd kamtanding. Met de lijntandingen 
11 X IIV2 en IIV2 x 12 zijn slechts enkele exemplaren 
gevonden. 

4. Nederlandse Speciaaldrukkerijen (N.S.D.) 1934/1944. De 
laatste levering van spoorwegzegels door Enschedé ge
schiedde op 27 november 1933. Na die datum heeft de le
vering plaats gehad door de N.S.D. te Rotterdam. De door 
deze firma gedrukte zegels onderscheiden zich, wat de 
centwaarden betreft, zo duidelijk van de door Enschedé 
en Lindenbaum vervaardigde zegels, dat een beschrijving 
overbodig is. Wie de afbeelding raadpleegt zal ze zonder 
moeite kunnen determineren. 

Enigszins anders is het gesteld met de guldenswaarden. 
Het door de N.S.D. gebezigde cijfertype is geheel gelijk aan 
dat van Enschedé en daar het in de eerste jaren gebruikte 
lettertype eveneens met dat van Enschedé overeenstemt, 
is voor een verzamelaar die nog niet over ervaring be
schikt verwarring mogelijk. Er zijn echter in het zegel
beeld duidelijke verschillen, waarvan ik er hier twee zal 
noemen. Alle spoorwegzegels hebben aan de bovenzijde een 
dubbele kader lijn. Nu is de binnenste van deze twee lijnen 
bij de druk van Enschedé in de hoeken rond, die van de 
N.S.D. hoekig. Verder vertoont de rechter locomotief bij de 
N.S.D. ongeveer in het midden een opvallende witte vlek; 
op deze plaats bevinden zich bij de Enschedédruk een aan
tal arceringslijntjes. 

Er zijn meer verschillen, maar ik meen dat de twee ge
noemde kenmerken voldoende houyast bieden. Ik wijs er 

Vervolg: 125 jaar Spoorwegen, 120 jaar Postvervoer 

door A. van der Willigen 

's-Gravenhage, dat aanvankelijk slechts met het zéér zeld
zame 's-Gravenhage-Stn (kleinrondstempel) en later met het 
ook schaarse grootrondstempel 's-Gravenhage-Station stem
pelde, kreeg eveneens een afzonderlijke lokaliteit in de beide 
stations met eigen stempels 's-Gravenhage-Station HSM en 
's-Gravenhage-Station S.S. Niettegenstaande thans eveneens 
de gehele expeditie is ondergebracht in een enorm gebouw, 
grenzende aan het Hollandse Spoor-emplacement, gebruikt 
men däär, evenals in het oorspronkelijke hoofdpostkantoor 
aan de Prinsestraat (thans Nobelstraat en Kerkplein) post
stempels met uitsluitend 's-Gravenhage (zonder de toevoe
ging station). 

Hoezeer men deze stationspostkantoren of -lokaliteiten 
maar als van geringe betekenis voor de verzending van 
(losse) brieven beschouwde, blijkt wel hieruit, dat ons uit
sluitend van Arnhem-Station en van Rotterdam Station 
Beurs brieven bekend zijn, waarop de zegels met de punt-
stempels 8 en 91 werden gestempeld. 

Volledigheidshalve moge ten slotte nog worden vermeld, 
dat gedurende een aantal jaren de mogelijkheid heeft be
staan postpakketten ook ter verzending aan te bieden bij 
de kantoren van Van Gend & Loos, welke dikwijls in of 
nabij de stations zijn gevestigd. De zegels op de normale 
postpakketkaarten werden met datumstempels van Van 
Gend & Loos in verschillende vormen en kleuren gestempeld. 

nog op, dat verwarring alleen mogelijk is bij zegels mei 
kamtanding 11 : IIV2, een perforatie die door beide druk
kers is gebruikt. Zegels met lijntanding zijn altijd van En
schedé, zegels met kamtanding 11 : 10% altijd van de N.S.D, 

Elf jaren lang hebben de N.S.D. de spoorwegzegels ge
drukt en deze emissie is ongetwijfeld de interessantste 
van alle, van filatelistisch standpunt gezien. De kleurer 
van de zegels zijn, zoals steeds bij de Nederlandsche Spoor
wegen, geel en rood, maar deze kleurbenamingen moe1 
men hier zien als verzamelnamen voor een hele reekf 
kleurschakeringen. Vrijwel iedere nieuwe oplaag had eer 
andere tint en men kan de „gele" zegels dan ook vinden ir 
alle nuances van citroengeel tot bruinoranje en alle „rode' 
zegels van zachtrose tot donkerrood. Schaarste aan ma
terialen in de oorlogsjaren heeft gezorgd voor een aanta! 
opvallende papierverschillen. Men vindt naast papier var 
normale dikte ook zeer dun, dun, dik en zeer dik papier 

Bij de guldenswaarden komen twee typen van de let
ters GLD voor. Aanvankelijk waren deze breed van vorn 
en geheel gelijk aan het door Enschedé gebruikte letter
type. Later werd een iets slanker lettertype in gebruik ge
nomen (zie de afbeelding). 

Er zijn twee kamperforeermachines gebruikt, en we 
van 1934 tot in 1941 een machine die kamtanding 11 : llV 
opleverde, daarna een machine met erg onregelmatig 
staande tanden, welke tanding 11 : 10% produceerde. 

Hier volgt de opsomming der verschenen zegels, voor
zien van enig commentaar. 
1934/1935. Gele zowel als rode zegels: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 

40, 45, 50, 65, 70, 80, 90 cent, f 1,—, ƒ 1,50, f 2,— 
f 2,50 en f 3,—. De 65, 70 en 90 cent zijn pas ir 
1941 verschenen. 
Voorkomende tandingen: kamtanding 11 : \V-lt to 
in 1941, daarna kamtanding 11 x 10%. Alle cent 
waarden bestaan in beide tandingen; van de gul
denwaarden bestaan de rode 2V2 en 3 gulden a l 
leen in tanding 11 : 10%. 

Ik ben hiermede aan het einde van deze eerste beschrij 
ving van de spoorwegzegels gekomen. Daarmee is het laat
ste woord, wat mij betreft, nog in genen dele gezegd. Z( 
heb ik de zegels van de OOSTER STOOMTRAM MIJ. ei 
van de NED. BUURTSPOORWEGMIJ. (opdrukken op ze 
gels van de Nederlandsche Spoorwegen!) voor een laten 
gelegenheid bewaard. Voor het ogenblik zal ik mijn moeiti 
voldoende beloond achten, wanneer meer verzamelaars dai 
tot dusver zich met deze zo interessante uitgaven gaai 
bezighouden. 

per trein, 109 jaar Posttreinstempels (slot) 

Enkele stempels, gebruikt door Van Gend & Loos op de aan hun kanfori 
ier verzending aangeboden posipakkelfen. 

Wij hebben getracht hiermede een samenvatting te geve 
van ruim honderd jaar poststempels, gebruikt in treinen e 
stations, maar konden daarbij natuurlijk slechts tamelijk op 
pervlakkig op de ontwikkeling ingaan. Misschien zal de tij 
en plaatsruimte nog eens beschikbaar komen om deze inte 
ressante stempels aan een nadere en meer volledige b« 
schouwing te onderwerpen. 
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125 jaar Spoorwegen 
In Scandinavië kwamen de spoorwe

gen pas vrij laat. Denemarken was het 
eerste land met de lijn Kopenhagen-
Roskilde 1847, een eeuw later herdacht 
met een serie van drie jubileumzegels 
(afbeelding 18). 

Noorwegen volgde in 1854 met de lijn 
Christiania (nu Oslo)-Eidsvold die met 
een jubileumserie in 1954 herdacht werd 
(afbeelding 19). Zoals u ziet had ook het 
gewone machinestempel in die tijd be
trekking op het jubileum. Zweden volg
de tenslotte in 1856, in welk jaar op 
5 maart de lijn Nora-Ervella en op 1 
december de lijnen Malmö-Lund en 
Göteborg-Jonsered werden geopend. 
Deze laatste datum werd aangehouden 
bij de herdenking in 1956 (afbeelding 
20). Finland sloot de rij van de Scandi
navische spoorwegen in 1862 met de lijn 
Helsingfors-Hameenlina, waaraan een 
speciale jubileumserie in 1962 herinnert 
(afbeelding 21). 

Op het Iberische schiereiland reed de 
eerste itrein tussen Barcelona en Mar-
taro in 1848, herdacht door Spanje in 
1948 (afbeelding 22) en de eerste trein in 
Portugal tussen Lissabon en Carregado 
in 1856 (afbeeldmg 23). 

Noemen we nog onze Benelux-partner 
Luxemburg waar in 1859 de eerste trein 
reed. De jubileumzegel toont niet al
leen de oude locomotief maar ook de 
muziek van het lied „De Feierwon" (De 
vuurwagen) dat speciaal bij deze gele
genheid in 1859 gedicht en getoonzet 
werd (afbeelding 24). 

Met Joegoslavië, dat in 1949 her
dacht dat honderd jaar daarvoor de 
eerste trein reed in zijn tegenwoordig 
grondgebied (afbeelding 25) sluiten we 
de rij van landen, die een hele of zelfs 
één een vierde eeuw spoorwegen her
dachten door het uitgeven van bijzon
dere postzegels, af. 

Twee Europese landen, die hun 
seuwfeest nog niet bereikten, herdach
ten al eerder het ogenblik dat in hun 
territoir de eerste spoortrein reed. 
Roemenië herdacht in 1939 dat toen 
zeventig jaar spoorwegen in gebruik 
ivaren (afbeelding 26) met een serie 
van zes jubileumzegels en Bulgarije 
lerdacht in 1938 het vijftigjarig bestaan 
ran zijn spoorwegen (afbeelding 27). 
De ingebruikneming van de eerste 
spoorlijn zelf werd herdacht door San 
Marino, dat in 1932 door een elektri
sche spoorweg met Rimini verbonden 
iverd. Een jubileumzegel zal hier ech-
;er wel nooit van verschijnen want deze 
spoorlijn werd in de tweede wereldoor-
og vernietigd en is — voor zover be
bend — niet weer hersteld (afbeelding 
J8). Monaco hoort er natuurlijk ook bij; 
lit land heeft wel geen eigen spoor-
Ä êgen maar de aankomst van de eer
ste (Franse) trein in 1859 is toch hon-
lerd jaar later door een postzegel her-
lacht (afbeelding 29). 

In het begin wezen wij er reeds even 
)p dat het Nederlandse jubileum be-
rekking heeft op „Spoorwegen in Ne-
ierland", niet op „Nederlandse Spoor-
vegen N.V.". In haast alle Europese 
anden is de ontwikkeling gelijk ge
veest, dat pas in de twintiger of der-
iger jaren een nationale spoorweg-

21 

maatschappij ontstond. Slechts in Bel
gië is hiervan het jubileum op een post
zegel herdacht: „25 jaar Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwe
gen" in 1951. (afbeelding 30). 

Niet alleen de jubilea van spoorwe
gen in een land als zodanig zijn fila-
telistisch herdacht. Vaak werd ook 
plaatselijk met een bijzonder stempel 
herdacht dat zoveel jaar geleden een 
plaats voor het eerst in het spoorweg
verkeer werd opgenomen. Het kader 
van dit artikel laat niet toe daarover 
verder uit te wijden. Wij volstaan dus 
met de afbeelding van een speciaal 
stempel „Centenaire du Franco-Suisse" 
uit 1960 als voorbeeld. (Afbeelding 31). 

Over „125 jaar Spoorwegen" zijn 
dikke boeken volgeschreven. In een 
paar pagina's van het Maandblad kan 
dit onderwerp niet uitputtend behan
deld worden. Beschouwt u dit verhaal 
dus slechts als een aanwijzing, hoeveel 
interessants u bij het beoefenen van 
de „spoorfilatelie" kunt tegenkomen. 

FL. 
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De „voorlopers" der Nederlandse aantekenstrookjes 
door Mr. W. S. da Costa 

Het is merkwaardig te zien hoe op
eens een verzamelgebied kan ontstaan 
of sterk aan belangstelling gaat inboe
ten, om dan echter later weer in gro
ter getale te worden betreden. Zo 
heeft wijlen de heer J. Braan uit Mid
delburg zich jarenlang bijzonder inge
spannen voor het wekken van belang
stelling voor en onderlinge uitwisseling 
van de zogenaamde R-strookjes, doch na 
een zekere bloeitijd werd de animo 
steeds geringer. Het artikel van J. in 
't Hol in het Maandblad van augustus 
1963 (bladzijde 304 en volgende) heeft 
nu plotseling een opleving veroorzaakt. 
Op initiatief van ir. C. Versteeg, werd 
op 13 juni 1964 door een zevental ge-
interesseerde leden van de Nederland
se Vereniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars een „Raad 
der Wijzen" gevormd, die dit gebied 
gaat inventariseren en vele mede-on
derzoekers oproept. 

In verband hiermede leek het dien
stig de oorsprong van de strookjes eens 
na te gaan en dit onderzoek boeide mij 
persoonlijk meer dan het verzamelen 
op zich zelf. De catalogisering zal de 
heer Versteeg dan hierna bespreken. 

Artikel VI, lid 4 van het Reglement 
behorende bij het Postverdrag van Pa
rijs dd. 1 juni 1878 luidde: 

„De aangeteekende stukken wor
den bovendien op eene bijzondere 
wijze gemerkt (met eene etiquette 
of eenen stempelafdruk) als voor 

dergelijke verzendingen in het land 
van oorsprong gebruikelijk is". 

Volgens lid 5 moest zodanig merkte
ken op de adreszij de worden geplaatst. 
Het nieuwe in eerstgenoemde bepa
ling — die overigens niet afweek van 
hetgeen bij het eerste internationale, 
op 9 oktober 1874 te Bern gesloten, 
Postverdrag werd overeengekomen 
(art. III, lid 3 van het bijbehorende 
Reglement) — was, dat nu ook een 
„etiquette" mocht worden opgeplakt. 

De tekst van het Parij se verdrag is 
gepubliceerd in het Staatsblad nr. 41 
van 1879 en werd voorts met het Regle
ment opgenomen achter de Circ(ulaire 
Aanschrijving van het Hoofdbestuur 
der Posterijen) 1073, die de invoering 
in ons land regelde. Dgze invoering ge
schiedde krachtens het — eveneens 
van deze circulaire deel uitmakende — 
Koninklijk Besluit van 14 maart 1879 
S. 45 en wel op de in artikel 22 van 
het Verdrag reeds overeengekomen da
tum 1 april 1879. Een dergelijk Regle
ment werd niet, zoals het Verdrag, ge
sloten door de verschillende Staten, 
maar door hun Postadministraties en re
gelde „maatregelen van orde en on
dergeschikte aard". 

Het geciteerde lid 4 werd nu bij na
dere overeenkomst van deze lichamen 
gewijzigd, zoals blijkt uit Circ. 1176. 
Het luidde nadien: 

„De aangeteekende stukken moeten 

voorzien zijn van eene strook of 
van een stempelafdruk, op eene in 
het oog loopende wijze de Romein
se hoofdletter R vertoonende; elk 
Officie is overigens bevoegd aan 
de letter R naar verkiezing eene 
bijzondere aanwijzing toe te voegen 
(bijv. den naam van het kantooi 
of het land van oorsprong, een 
volgnummer, enz.)". 

Deze circulaire bepaalde dienover
eenkomstig voor ons land, dat te reke
nen van 1 juli 1882 af alle aangeteken
de brieven (ook met aangegeven waar
de) en verdere stukken moesten wor
den „voorzien, ter vervanging van den 
stempelafdruk ,,Aangeteekend", van 
eene daarop vast te hechten kleine 
strook op rood papier waarop de letter 
R en het nummer van inschrijving ir 
het register no. 11 zijn afgedrukt". Die 
strook was tevens bestemd voor de 
schriftelijke vermelding van het ge
wicht der zending; het stempel „Aan-
geteekend" werd alleen gehandhaafd 
voor de postpakketten. 

Wie een eerstedagenvelop van het 
aantekenstrookje wil bezitten, moei 
dus uitzien naar een poststuk van 
juli 1882! 

Ten onrechte wordt algemeen aange
nomen dat de vermelding van de kan
toornaam op het R-strookje — welke 
blijkens het voorgaande facultatief was 
— pas in het Postverdrag van Rome 
(1906) uitdrukkelijk is voorgeschreven 

A Brief van V/anen naar Nijmegen, verzonden op 10 juni 1883. Aankomst
stempel 11 JUN 83. Aangegeven waarde honderdveeriig gulden (type! I). 

B Brief van Amsterdam naar Foniainebleau, verzonden op 15 mei 1893. Aan-
komstslempel 17 MAI 93. Chargée/Poste restante (type II). 

C Brief van Hoorn naar Rotterdam, verzonden op 30 maart 1906. Aankomst
stempel 30 MRT 06. Aangeteekend (type III). 

C.y^-*lL't,^pjLJ^ 
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dit was immers reeds bij het in 1891 
gesloten Verdrag van Wenen bepaald 
(artikel XI, lid 3 van het bijbehorende 
Reglement, mede opgenomen achter 
V.V. 17/1892). Weliswaar werd daarin 
voorts gezegd dat de landen, wier voor
schriften voor het binnenlands verkeer 
het gebruik van etiquetten nog niet toe
lieten, in plaats daarvan met het ge
bruik van stempels mochten doorgaan, 
doch ook deze bepaling is, via het 
Postverdag van Washington (1897), 
letterlijk bij het Romeinse verdrag 
overgenomen (artikel XII, lid 3 Reg
lement). 

Het 'is echter juist, dat tegelijk 
met de inwerkingtreding van dit Ver
drag op 1 oktoüber „̂ 907 Nederland tot 
het gebruik väh R-strookjes met ge
drukte kantoornaam overging. (V.V. 
25/1907; de volledige tekst van Ver
drag, Reglement, enz. maakt deel uit 
van V.V. 15). Waarom ons land zo lang 
hiermede heeft getalmd — in Neder
lands Oost-Indië zijn zij naar ik meen 
ongeveer tien jaar tevoren ingevoerd 

is mij niet kunnen blijken. In ieder 
geval wacht voor de verzamelaar van 
eerstedagstukken een tweede verzamel
object op ontdekking! 

Een derde zou dan nog kunnen zijn: 
het éérste aangetekende stuk dat door 
een hulppostkantoor met een naam van 
méér dan acht letters is verzonden, 
voorzien van het nieuwe strookje. Uit 
dienstorder 461/1907 blijkt namelijk, dat 
de strookjes voor deze groep kantoren 
niet tijdig vóór 1 oktober gereed konden 
zijn, zodat met het plakken van het 
oude model moest worden doorgegaan 
tot het tijdstip waarop de nieuwe exem
plaren zouden zijn ontvangen. Ter ver
duidelijking diene, dat de hulppostkan
toren met namen van acht of minder 
letters, blanco-strookjes kregen waar-
ap ter plaatse de kantoornaam moest 
worden gestempeld (V.V.25 en Do. 
595/1907). 

Ten slotte moet nog worden vermeld, 
iat blijkens V.V.25 de etiquetten voor 
alle kantoren verstrekt werden in se
ries van 500 nummers (gedrukt op twee 
i^ellen, nummers 1-250 en 251-500) met 
litzondering evenwel van die voor de 
loofdpostkantoren te Amsterdam en 
Rotterdam. Deze ontvingen respectieve-
ijk series van 1500 nummers (1-500, 
iOl-lOOO en 1001-1500) en van 2000 num-
ners (1-1000 en 1001-2000). 

Na 1907 zijn de strookjes niet meer 
ivezenigk gewijzigd. 

NEDERLANDSE „ETIKETTEN 
VOOR AANGETEKENDE 
STUKKEN" door Ir. C. Versteeg 

In aansluiting op het artikel van mr. 
W. S. da Costa volgt hieronder een in
deling van de eerste strookjes (de 
thans algemeen gebruikelijke bena
ming) zonder kantoornaam. De data 
van invoering van de typen II en III 
zijn niet in de Dienstorders vermeld 
en zijn derhalve (nog) niet bekend; de 
vermelde data heb ik ontleend aan 
de mij bekende stukken en ik houd mij 
aanbevolen voor opgave van vroegere 
data. 

Voorlopers zonder kantoornaam 

voor dat het vrijwel ondoenlijk is ze 
alle op een overzichtelijke wijze te ru
briceren. Temeer daar deze varianten 
van het ene type overlopen naar het 
volgende. Een bijkomstige moeilijkheid 
ontstaat, vooral bij de datering, bij het 
in gebruik nemen van nieuwe typen 
voordat de oude waren opgebruikt, die 
daardoor na jaren ineens weer ver
schijnen. 

Bij mijn opstelling ben ik daarom uit
gegaan van een aantal hoofdtypen 
en zijn de voornaamste varianten aan
gegeven in een decimale nummering. 

1882 I doorstoken 
1885 IIa idem 
1897 IIb idem 
1900 IIc idem 
1906 III getand L IIV2 

rose papier dikke R zonder kastje (form. 24 x 13 mm) 
idem idem R formaat kastje I4V2 x 26V2 mm 

lila papier idem R idem idem 
oranje papier idem R idem idem 

idem dunne R idem 14 x 24 mm 

Strookjes met kantoornaam 

In het Maandblad van augustus 1963 
(bladzijde 305) is een artikel verschenen 
van de heer J. in 't Hol te Apeldoorn, 
waarvan ik de algemene strekking vol
ledig kan onderschrijven. Ik ben het 
evenwel niet eens met zijn classifica
tie, in het bijzonder met de aandui
ding van de vele papiersoorten en het 
overboord gooien van de chronologi
sche volgorde. Hetzelfde geldt voor 
een opstelling die ik van dr. B. K. 
Boom te Wageningen ontving, waarin 
bovendien een groot aantal varianten 
van de rode R werden gespecificeerd. 

Evenals bij het catalogiseren van 
postzegels moeten wij er naar mijn 
mening van uitgaan, dat de meeste ver
zamelaars van R-strookjes hoofdtypen 
zullen verzamelen en dat slechts en
kelen verder gaan met het opnemen van 
varianten. En juist deze varianten ko
men bij de strookjes in zo grote getale 

Dit heeft het voordeel dat nog niet be
kende varianten op eenvoudige wijze 
kunnen worden ingelast en dat iemand 
die verder wil specificeren dit kan 
doen door een cijfer toe te voegen."^ 

Het principe van de aanduiding is 
als volgt: het eerste cijfer vóór de 
punt is het hoofdtype; het tweede cij
fer vóór de punt slaat op de naam 
van het hoofdkantoor (de eerste tekst
regel); het eerste cijfer na de punt 
slaat op de naam van het bijkantoor 
(postagentschap, enzovoort) en het 
tweede cijfer na de punt heeft betrek
king op de postale afkorting. 

De belangrijkste typen die ik tot op 
heden ben tegengekomen zijn hierbij 
afgebeeld. Het in 1962 verschenen 
nieuwe letter- en cijfertype heb ik voor
lopig buiten beschouwing gelaten. Ook 
zijn niet opgenomen de zogenaamde 
bank- en remboursementstrookjes, als
mede de op enveloppen gestempelde 
en gedrukte R-aanduidingen. 

(Vervolg op pag. 414) 

Oneerlijke filatelist veroordeeld 

Het bestuur van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeni-
jing bericht ons dat de 36-jarige H. K., kantoorbediende te 
Rotterdam, door de politierechter van de Arrondissements-
-echtbank te Rotterdam veroordeeld is tot een boete van vijf
tig gulden of een hechtenisstraf van tien dagen voor het ver-
iuisteren van een postzegel. K. is inmiddels als lid van de 
H.Ph.V. geroyeerd. De publikatie geschiedt ingevolge een 
)epaling in het huishoudelijk reglement. 

Reeds vele maanden was het de directeur van de afdeling 
•ondzendingen gebleken, da t -er in boekjes postzegels op 

een zeer geraffineerde manier werd geruild. Nadat door uit
gebreide onderzoekingen was gebleken in welke sectie de on
eerlijke filatelist moest voorkomen, werd voldoende bewijs
materiaal bijeen gebracht, om een aanklacht bij de politie 
te kunnen indienen. De verdachte bekende na een verhoor, 
dat enkele uren duurde, dat hij inderdaad geruild had. Eén 
enkele zegel werd hem noodlottig; de verduistering daarvan 
was dan ook ten laste gelegd. Op de rechtzitting was ver
dachte niet verschenen, zodat hij bij verstek — conform de 
eis van de Officier van Justitie, — werd veroordeeld. Het 
vonnis is inmiddels in kracht van gewijsde gegaan. H. 
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Bij de rubricering zijn de volgende 
afkortingen gebruikt: 

kt = naam van postkantoor, hulpkan
toor of poststation (eerste tekst
regel) 

bkt = naam van bijkantoor of post
agentschap (tweede tekstregel) 

vk = verkorte kantoornaam (postale 
afkorting) 

kap = kapitalen (hoofdletters) 
ok = onderkast (kleine letters) 
gr = groteske letters of cijfers 
ant = antiqua of Egyptische letters en 

cijfers. 
(De nummers achter de rubricering 

verwijzen naar de afbeeldingen). 
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1921 

1931 
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11 
12 
13 
14 
15 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
39 

40 
41 
42 
43 
49 

01 
02 

01 
02 
03 

01 

Vierzijdig getand IIV2. zonder vk, afmeting kastje 
ongeveer 38 x 14 mm, dunne rode lijnen, dikke rode 
R, dikke gr cijfers midden onder kt, cursief No, zorg
vuldige uitvoering 
blanco strookje 
kt in smalle brkap 
kt in brede gr kap met of zonder punt erachter 
kt in gr ok 
kt in ant ok (mager) 
kt in ant ok (vet) 
overgestempeld cq. geschreven 
bkt in kleine ant ok 
bkt in grote ant ok 
bkt in gr ok 

Als 1, doch met vk 
blanco strookje 
nummer in het midden 
nummer naar rechter hoek 
kt in gr ok 
kt in ant ok (mager) 
kt in ant ok (vet) 
overgestempeld 
bkt in kleine ant ok 
bkt in grote ant ok 
bkt in gr ok 
vk in gr ok 
vk in ant ok 

Tweezijdig getand met cursief No en ant cijfers, 
dikkere rode lijnen afmeting kastje 35 Vi x IS'/i mm, 
de tekst in een aantal verschillende lettertypen die 
soms op hetzelfde strookje voorkomen, rode dikke R 
ongeveer als bij 1 en 2. In 1947 komt dit type bij vele 
postkantoren terug met groter kastje (371/2 x 14 mm) 
en slankere R. 
blanco strookje 
kt in vette gr kap (verschillende afmetingen) 
kt in smalle hoekige kap (idem) 
kt in gr kap 
kt in ant kap 
kt in gr ok 
overgestempeld 
bkt in vette gr ok (verschillende afmetingen) 
bkt in smalle hoekige ok 
bkt in gr ok 
bkt in ant ok 
vk in vette gr ok 
vk in smalle hoekige ok (verschillende afmetingen) 
vk in gr ok 

Tweezijdig getand, met cursief No en gr cijfers (let op 
1 en 3), dunne rode lijnen, afmeting 371/2 x 13 Vi nun, 
slanke rode R. 
blanco strookje 
kt in gr kap (als 12 en 22) 
kt in gr ok 
kt in kleine gr kap 
overgestempeld 
bkt in gr ok (als 35.3) 
vk in gr ok 
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1938 

50 
51 
52 
53 
59 

1940 

1944 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
69 

1943 

70 
71 

72 
73 
79 

If*! 

1962 

01 

01 

Tweezijdig getand, met cursief No. en gr cijfers, [die 
iets vetter zijn dan bij 4. (let op 1 en 3), dunne rode 
lijnen, afmeting kastje 37'/i x ISVz inm, slanke rode 
R. Tijdens Wereldoorlog II slecht papier en slordige 
druk. No door slijtage vaak onduidelijk, rode horizon
tale streepjes onder en boven de cijfers. 

blanco strookje 
kt in gr kap 
kt in gr ok 
kt in kleine gr kap 
overgestempeld 
bkt in gr ok 
vk in gr ok 

Blanco Duitse strookjes, gestempeld met Duitse 
veldpostkantoren 

Oorlogsstrookjes gedrukt in Eindhoven, vierzijdig 
getand (11 of U'/a) dikke rode R als 1 en 2, dunne 
rode lijnen, No. in blokschrift zonder streepjes onder de 
o, kleine rode cijfers zonder dikteverschil, verzorgde 
uitvoering. Deze strookjes zijn alleen uitgegeven in 
de eerder bevrijde delen van Limburg, NoordBrabant 
en Zeeland. 
blanco strookje 
kt in vette brede gr ok, vk in zelfde lettertype 
kt in smalle gr ok, vk in zelfde lettertype 
kt in smalle hoekige ok 
kt in smalle vette ant ok, vk in zelfde lettertype 
kt in brede vette ant ok, vk in lettertype van 64 
kt in brede, duime ant ok, vk in lettertype van 64 
overgestempeld 
bkt in smalle vette ant ok 
bkt in vette gr ok 

Tweezijdig getand zonder No. Aanvankelijk dezelfde 
slechte uitvoering als de laatste drukken van 5, zijn 
daaraan gelijk met weglating van No. In 1945 worden 
de rode lijnen en de R tijdelijk zeer dik. Geleidelijk 
worden papier en druk weer beter. Tenslotte ver
zorgde druk op zeer dun en glad papier. In 1962 
begint men de punten uit de vk weg te laten, 
blanco strookje 
kt in gr kap als 5 

kt in gr ok 
kt in kleine gr kap 
overgestempeld 
bkt in gr ok 
bkt in ant ok 
bkt in kleine gr kap 
bkt in grote gr kap 
vk in gr ok 

Tweezijdig getand, gewijzigd letter en cijfertype, 
afmeting kastje 371/2 x 14'/^ mm, slanke rode R en 
dunne lijnen. De punten verdwijnen geleidelijk. In het 
begin staan bkt en/of vk nog in oude lettertypen (met 
of zonder punten). Tot op heden zijn deze strookjes 
alleen bekend van postkantoren, bijkantoren en 
postagentschappen. 

(17) 

(19) 
(20) 

(20) 
(19) 

(48) 

(36) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 

(45) 
(37, 38, 
40,41) 
(42) 
(39) 
(46) 
(40) 
(41) 
(39) 
(44) 
(3744) 
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Dit artikel is overgenomen uit het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Poststukken en 
'oststempelverzamelaars, „De Postzak" van september 1964). 
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DE BIJBEL 

O P P O S T Z E G E L S (sioo C^^^. 
door C. G. van Veenendaal 

aNewAgio 

Frankeermachinestempel van het Britse Bijbelgenootschap met de slagzin: 
„God's Word for a New Age  Gods Woord voor een nieuwe tijd". 

LIECHTENSTEIN 
De eedsaflegging van vorst Antonius 

Florianus op 5 september 1718 voor 
het kasteel te Vaduz was aanleiding 
op 29 mei 1939 een zegel van 20 r. uit 
te geven, waarop werd afgebeeld een 
monnik met een bijbel bij deze eeds
aflegging. Dezelfde afbeelding op de 
zegels van dezelfde serie van 30 r. en 
50 r. (Yv. 155, 156 en 157/Mi. 180, 181 
en 182). Yv. 181/Mi. 206 — een zegel van 
2 fr — werd uitgegeven voor de 600ste 
verjaardag van de deling van gebied 
tussen de graaf van MontfontWerden
berg en de graaf van Sargas. Op deze 
zegel de hier besproken afbeelding. 

'W W » ■ " * p i * »I WW ■ » ■ WV ■ ■ H H W l i i l ■ ■ ■ pig'WJ 

LUXEMBURG 
De St. Willibrordherdenking was 

aanleiding op 5 juni 1938 een zegel uit 
te geven van 1.75 fr + 50 c (Yv. 303/ 
Mi. 312) waarop we de bijbel zien in 
de hand van bisschop Willibrordus 
(naar een miniatuur uit Vita Willi
brordi). Op 25 mei 1947 werd een serie 
uitgegeven ten bate van de opbouw van 
de abdij van Echternach. Op de 25 + 
25 fr. (Yv. 397/Mi. 422) komt dezelfde 
afbeelding voor. 

MALTA 
In 1926/27 verscheen een 10 sh. (Yv. 133/ 

Mi. 131) waarop een bijbel in de hand 
van de apostel Paulus (standbeeld). De
zelfde afbeelding komt voor op Yv. 153/ 
Mi. 149, uitgegeven 1 oktober 1928 met 
de opdruk Postage & Revenue; Yv. 170/ 
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Mi. 168, uitgegeven 20 oktober 1930 met 
dezelfde opdruk en Yv. 192/Mi. 190, uit
gegeven op 15 februari 1938. Nogmaals 
op Yv. 215/Mi. 213, opdruk SelfGovem
ment, uitgegeven op 25 november 1948 
en Yv. 254/Ml. 252, uitgegeven 19 no
vember 1956, 

De schipbreuk van de apostel Paulus 
is herdacht met een serie zegels, uit
gegeven op 9 februari 1960. Hieruit de 
1 sh. (Yv. 272/Mi. 270) waarop een open

geslagen bijbel met de tekst van Han
delingen 27 :26 en 28 : 1 . Op de 2/6 sh. 
(Yv. 273/Mi. 271) een opengeslagen bijbel 
met de tekst van Corinthiërs H 11 :25. 

NEDERLAND 
Op 16 juni 1964 werd een zegel van 

12 cent uitgegeven ter herdenking van 
het 350jarig bestaan van de Groningse 
Universiteit. In het wapen van deze 
Universiteit is afgebeeld een openge
slagen bijbel en over beide bladzijden 
verdeeld de tekst „Verbum Domini lu
cerna" (het Woord des Heren is een 
lamp.  Psalm 119 :105). 

NORFOLK 
De kerstzegel, uitgegeven op 9 no

vember 1960, de 5 d. (Yv. 46) toont een 
opengeslagen bijbel; op de linkerblad
zijde Lucas 2 :10. 

Op de 8 november 1961 uitgegeven 
kerstzegel van 5 d. (Yv. 47) is afgebeeld 
een opengeslagen bijbel; op de rechter
bladzijde Lucas 2 :14. 

OOSTENRIJK 
Ten bate van de wederopbouw van 

de Evangelische school te Wenen werd 
op 5 november 1953 een zegel uitge
geven van 1.50 s. + 40 gr. (Yv. 824/ 

•MMMMl 

Mi 991). Afgebeeld is de titelpagina van 
een Lutherbijbel, welke zich bevindt in 
de Oostenrijkse nationale bibliotheek, 
Dit is een exemplaar van de originele 
eerste druk; een kostbaar werk. 

PITCAIRNEILANDEN 
Op een 'tweetal zegels is de „Boimty
bijbel" afgebeeld. Deze bijbel werd ir 
1789 door de muiters van de Bounty 
naar Pitcaim meegenomen. In 1839 heef1 
de kleinzoon van John Adams deze bij 
bel weggeschonken; ze kwam terecht ir 
de bibliotheek van de Connecticut His
torical Society, waar het werk tot 194{ 
verbleef. Op verzoek van de school 
meester van Pitcaim werd in dat jaai 
de Bountybijbel naar het eiland te 

f »W« iT»*W^^Wt 

ruggezonden. Afgebeeld op de op 1 sep
tember 1951 uitgegeven 4 d. (Yv. 17 
Mi. 6) en op de in 1957 uitgegeven 2 d 
(Yv. 22). 



PORTUGAL 
Een bijbel in de hand van de H. An

tonius van Padua zien we op de zegels 
van de herdenkingsserie 11951895, uit
gegeven op 13 juni 1895; 150 r., 200 r., 
300 r., 500 r. en 1000 r. (Yv. 119/123 
en Mi 119/123). 

ROEMENIË 
Ten bate van de Koning Karel Istich

ting werd op 9 mei 1941 een zegel uit
gegeven van 1.50 + 43.50 lew (Yvert 
644/Mi. 686). Afgebeeld een bijbel waar
op een koningskroon (ex libris van deze 
stichting). Deze zegel werd van een op
druk voorzien „Cernauti 5 julie 1941" 
(Yv. 656a/Mi. 691) en van een opdruk 
„Chisenau 16 julie 1941" (Yv. 656f/Mi. 
B91). 

TRIEST A. 
De Italiaanse zegels uitgegeven ter 

gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van de Biennale te Venetië (Yv. 532/535 
an Mi. 767/770) op 2 mei 1949 zijn voor
zien van de opdruk A.M.G./F.T.T. Voor 
Triest Yv. 32/35 en Mi. 59/62. De door 
Italië uitgegeven zegel voor de 26ste 
Biennale te Venetië (Yv. 630/Mi. 864) 
ap 14 juni 1952 is eveneens van de op
iruk A.M.G./F.T.T. voorzien. Voor Triest 
Yv. 142/Mi. 181. Op al deze zegels het 
Marcussymbool: een bijbel onder een 
poot van een gevleugelde leeuw. 

FRIPOLITANIE 
Het Marcussymbool is afgebeeld op de 

navolgende zegels: juni 1933 19,75 lire 
sn 44,75 lire (Yv. 37 en 38 LU/Mi. 196 
in 197). Uitgegeven in 1938, ter gelegen
lieid van de twaalfde beurs van Tripoli 
de 5 c, 25 c. en 75 c. (Yv. 161, 163 en 
165/Mi. 257, 259 en 261). 

rSJECHOSLOWAKIJE 
Duizend jaar geleden zijn de H.H. 

Cïyrillus en Methodius in Moravië aan

jekomen. De beide heiligen met geopen
ie bijbel, waarop de tekst Johannes 1 : 1 , 
;ijn afgebeeld op de op 22 juni 1935 
litgegeven zegels van 50 h., 1 kcs en 
! kcs (Yv. 299/301 en Mi. 339/341). 

i^ATICAAN 
Ter gelegenheid van de Wereldten

oonstelling „Katholieke Pers" werden 
>p 22 juni 1936 uitgegeven zegels van 
.0 cmi. en 75 cmi. (Yv. 73 en 76/Mi. 52 

en 55), waarop een bijbel is te zien op 
een collectie boeken; op de achtergrond 
een kerk. Het Vaticaan gaf twee zegels 
uit ter herdenking van het overlijden 
van de H. Bernardus op 10 november 
1953; 20 en 60 lire (Yv. 189/190 en Mi. 

209/210). Afgebeeld is een opengeslagen 
bijbel bij een voorstelling van de ver
schijning van de H. Maria aan Bernar
dus van Clairvaux (naar een schilderij 
van Lippi). 

De geboortedag van de H. Augustinus, 
1600 jaar geleden (354430) is door het 

Vaticaan herdacht met twee zegels, van 
35 en 50 lire (Yv. 205/206 en Mi. 225/226). 
Afgebeeld een bijbel naast de beeltenis 
van de H. Augustinus (naar een schil
derij van Botticelli). 

Voor de Bonifatiusherdenking gaf 
het Vaticaan een drietal zegels uit op 
28 april 1955: 10, 35 en 60 lire (Yv. 
210/212 en Mi. 230/232). In de hand van 
de H. Bonifatius zien we een bijbel. 
(Rechts de Dom van Fulda). 

VERENIGDE STATEN VAN 
NOORDAMERIKA 

Op 30 april 1939 werd het feit herdacht 
dat 150 jaar geleden Washington tot 
president werd gekozen. Uitgegeven 
werd een zegel van 3 c. (Yv. 406/Mi. 449). 
Afbeelding: een bijbel waarop Washing
ton de eed aflegt. Omdat het 500 jaar 
geleden was dat Gutenberg zijn eerste 
bijbel heeft gedrukt hebben de Ver
enigde Staten op 30 september 1952 een 
zegel van 3 c. uitgegeven (Yv. 565/Mi. 
633) met een afbeelding van Gutenberg, 
die een proefdruk van deze bijbel laat 
zien (detail van een schilderij van Ed
ward Laning in de Openbare biblio
theek van New York). Deze bijbel is 
uitgevoerd in groot folioformaat en ge
drukt met houten letters. 

Laborday 1956 was aanleiding tot de 
uitgifte op 3 september 1956 van een 
zegel van 3 c. (Yv. 619) waarop moeder 
en kind in de bijbel lezen. 

■ m i i j i i M n i i 
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Het jaar daarop herdenken de Ver
enigde Staten het bestaan van reli
gieuze vrijheid gedurende 30O jaar. Op 
27 december 1957 werd uitgegeven een 
zegel van 3 c. (Yv. 635) waarop onder 
meer een bijbel is afgebeeld. 

Ter ere van de Amerikaanse vrouw 
werd op 2 juni 1960 een zegel van 4 c. 
(Yv. 686) uitgegeven, waarop een afbeel
ding van een moeder en kind, die in een 
bijbel lezen. 

ZUIDAFRIKA 
Ter gelegenheid van de onthulling 

van het Voortrekkersmonixmenit te Pre
toria werd op 1 december 1949 een zegel 
uitgegeven van 3 d. (Yv. 181/MI. 195). 

In het centrum van deze zegel zien we 
een opengeslagen bijbel, waarboven een 
brandende kaars. 

ZWEDEN 
500 jaar Rijksdag. Ter ere van dit 

jubileum verscheen op 10 januari 1935 
een zegel van 60 öre (Yv. 234/226), waar
op een bijbel in de linkerhand van een 
bisschop is afgebeeld, als vertegenwoor
diger van één van de vier standen. 

In 1541 w^erd de eerste bijbelvertaling 
in het Zweeds aangeboden. Op 11 mei 
1941 werd dit feit herdacht met een 
zegel van 15 öre (Yv. 287/Mi. 281). Op 
deze zegel zien we dat de Zweedse bij
belvertaling wordt aangeboden aan 
koning Gustaaf Wasa (naar een schil
derij van J. G. Sandberg in de Dom te 
Uppsala). Deze bijbel, gepubliceerd in 
Uppsala, is een typografisch meester
werk, dat verlucht is met talrijke hout
sneden. Dezelfde afbeelding op de 90 öre 
(Yv. 288/Mi. 282). 

ZWITSERLAND 
In de Pro Juventuteserie, uitgegeven 

op 1 december 1930, is op de 5 + 5 c. 
(Yv. 246/Mi. 241) afgebeeld een bijbel in 
het wapen van het kanton Freiburg. 
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Postzegelboekjes in automaten 
Op 2 september 1964 werden de eerste automaten, als 

voorlopers van driehonderd stuks over het gehele land ver
spreid, in 's-Gravenhage geplaaitst in Madurodam en aan 
de De 'La Reyweg. Twee dagen later werden ze weer tijde
lijk verwijderd, omdat de met de hand vervaardigde boekjes 
niet geheel aan de verwachtingen beantwoordden. 

Intussen blijven de boekjes voor verzamelaars verkrijgbaar 
bij het Districtspostkantoor aan de Prinsestraat te 's-Graven
hage. Ze zijn van 12.00-15.00 uur te koop aan het filaitelisten-
loket en kunnen ook besteld worden door gelijktijdige over
schrijving van het verschuldigde bedrag — de boekjes kos
ten ƒ 1,— per stuk — op postgiro 211, t.n.v. de Directeur van 
het Postdistrict te 's-Gravenhage. 

Van 1902 tot 1952 werden in ons land postzegelboekjes 
aan de loketten der postkantoren verkocht, waarvoor onvol
doende belangstelling bleek te bestaan, zodat de verkoop 
gestaakt werd. 

In het voorjaar 1962 is er in Rotterdam een proef genomen 
met een automaat van Zweeds type, die postzegelboekjes 
leverde, die met de hand waren samengesteld en zegels van 
4 en 12 cent bevatten uit de normale vellen. 

Deze proef werd na twee weken gestaakt, omdat de auto
maat de voor het publiek aantrekkelijke eigenschap had zo 
nu en dan twee boekjes te leveren voor EEN gulden. Diit vond 
zijn oorzaak in de te dunne kaften. 

Voor de verdere bijzonderheden verwijzen we naar het 
Maandblad 1962 pagina's 158, 159 en 200. 

Nu zijn er weer twee verschillende boekjes in omloop 
gebracht elk met een nominale waarde van een gulden. 

Het ene boekje met blauwe kaft bevat zes verticale paren 
naast elkaar op een velletje dat aan beide lange horizontale 
zijden ongetand is, van links naar rechts een paar van het 
koerserende type koningin Juliana 15 cent wijnrood en vijf 
paren van het type cijfer Van Krimpen 7 cent rood. In het 
andere met rode kaft zitten slechts vier paren, wederom van 
links naar rechts een paar van de 5 cent cijfer geel en drie 
paren van de 15 cent. 

Het drukken geschiedt op de Reginapers (rasterdiepdruk) 
van gegomde rollen papier met ringen-watermerk, waarbij 
het papier drie verschillende cilinders passeert, voor elke 
waarde (kleur) een. 

Na het drukken wordt de perforatie afzonderlijk aange
bracht. 

De eerste oplage der boekjes is nog met de hand aange
maakt; de velletjes zijn dus nog niet langs machinale weg 
in de omslagen geplakt. Dit werk zal binnenkort worden ge
daan door een machine uit West-Berlijn, die een capaciteit 
heeft van ongeveer tienduizend boekjes per dag. 

Deze machine zou ook kunnen worden gebruikt voor de 
kinderzegels, die nu nog in envelopjes door de schooljeugd 
worden verspreid. 

Bij een eventuele verhoging der tarieven kan de inhoud 
der boekjes gemakkelijk worden aangepast en zou het wel 
eens kunen zijn, dat de nu gemengde inhoud door een enkel
voudige wordt vervangen, daar dan kan worden volstaan met 
de waarden 10 en 20 cent. 

Om de voor de automaten vereiste hoogte van 44 mm der 
boekjes volledig te kunen benutten zijn de zegelbeelden op 
de rotogravurecilinders 90° gedraaid. De breedte van de cilin
der is echter voldoende om beide velletjes tête-bêche naast 
elkaar geplaatst te drukken, waardoor beide zelfkanten van 
de papierbaan, waarin twee perforatiegaatjes voorkomen, 
voor het inplakken gebruikt kunnen worden en er in totaal 
slechts drie cilinders nodig zijn. Het is hierdoor meteen 
duidelijk, dat de zegelbeelden van de 15 cent-zegels op de 
eerste rij juist andersom liggen dan die van de rijen 7-9. Ook 
de 5 cent wordt vergeleken met de 7 cent kopstaand gedrukt. 

Vergelijken we de zegels uit de boekjes met de normale 
uit de vellen, dan blijkt, behoudens de ene lange ongetande 
zijde bij de boekjeszegels de perforatie precies gelijk te zijn. 
Toch kunnen nooit door het afknippen der tanden van velze-
gels boekjeszegels gemaakt worden, omdat door het draaien 
van de zegelbeelden op de boekjescilinders het watermerk, dat 
altijd dwars op de papierbaan staat in de losse boekjeszegels 
juist anders staat dan in de velzegels! Bovendien zijn paren 
uit de boekjes 44 mm breed tegen 42 mm voor de paren uit 
de vellen inclusief de beide zijperforaties. 

De afmetingen der zegelbeelden van de 5 en 15 cent geven 
geen afvidj kingen te zien, doch de 7 cent uit de vellen is 
0,2 mm breder dan die uit de boekjes. 
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Nederland: 
Twee kleuren, rofo

gravure. 
Zweden; 
Soms fwee waarden 
doch alfïid één kleur, 
diepdruk. 

Nederlandse boekjes: 
78'/2x 44 mm 

Zweedse boeicjes: 
75'/2 X 44 mm 

De vellen van 200 zegels, waarvan de boekjes worden ge
maakt, bevatten achteenvolgens van links naar rechts in 
verticale rijen van 20: 
20 zegels van 15, 100 van 7, 60 van 15 en 20 van 5 cent. 

De vellen worden verticaal doorgescheurd tussen de zesde 
en zevende rij (tussen de 7 en de 15 cent dus) en leveren elk 
de inhoud voor twintig boekjes, tien met blauwe en tien 
met rode omslag. 

De veldelen worden op strips van tien kaften geplakt. 
Deze zijn daartoe aan de binnenzijde gedeeltelijk met zwarte 
plakkruisen bedrukt. Na het invouwen worden ze met een 
aantal tegelijk gesneden en zijn de boekjes gereed. 

Om bij het afsnijden der kaften geen uitval te krijgen dooi 
versnijding is een doorlopende bedrukking gebruikt, waarin 
een foutje is gevonden (zie afbeelding). 

De automaten kunnen 150 boekjes van beide soorten be
vatten en wij vernamen uit Haagse knngen, dat de eerste 
voorraad voor elk der beide boekjes 200.000 stuks groot is 

Onze boekjes zijn duidelijk afgeleid van de Zweedse, die 
ook 44 mm hoog zijn doch 3 mm korter — 75J^ mm tegen 
783/2 mm. 

Er zijn echter itwee duidelijke verschillen: 
1. De velletjes met verschillende waarden zijn hier twee

kleurig tegenover de eenkleurige van Zweden (30 + IC 
öre blauw en 15 + 5 öre rood) 

2. De Nederlandse boekjes vertonen geen subtypen, hetgeer 
in Zweden wel het geval is. 
We mogen als filatelisten de Nederlandse Posterijen hier

voor dankbaar zijn en wel in het bijzonder voor de uitdruk
kelijke toezegging, dat er geen vellen van 200 zegels zoals 
ze voor de boekjesaanmaak gedrukt worden aan de filatelis
tenloketten verkrijgbaar gesteld zullen worden! Het aanta 
mogelijke combinaties blijft nu beperkt tot hetgeen in d( 
boekjes te vinden is en die door de verkoop in automater 
noodzakelijk zijn. 

Een vooraanstaand filatelist verzuchtte: 
„Zoiets vind ik een verademing tussen al dat plaatjesspu 
door". 

A. B. D 
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INFLATIE n 

HONGARIJE - 1946 
De Duitse inflatie stelde nog niets voor, vergeleken bij 

wat men in 1946 in Hongarije beleefde. Om dit goed te 
begrijpen moet men zich allereerst even realiseren dat de 
volgorde van Yvert niet zuiver chronologisch is. De num
mers 755/72 vormen samen met „colis 1-8" drie series die 
achter elkaar uitgegeven werden. In januari 1946 begon 
de inflatie zulke onrustbarende vormen aan te nemen dat 
men vreesde met het drukken van zegels met een bepaal
de nominale waarde de zaak niet te kunnen bijhouden. 

Op 14 januari kwam daarom de eerste serie met letter-
opdrukken, die aangaven waarvoor de betreffende zegels 
gebruikt konden worden. Bij voorbeeld Any voor drukwerk, 
Hl. voor stadsbrief enzovoort, zoals ook in Yvert is aange
geven. De eerste week werd deze serie verkocht voor prij
zen die liepen van 150 Pengö voor nummer 755 tot 6000 
Pengö voor Colis nummer 3 en 4. Colis 2 en 4 vervingen 
op 28 januari colis 1 en 3 die op 22 januari ingetrokken 
werden. Tot 31 januari werden de zegels verkocht voor een 
regelmatig stijgende prijs, die door de geld(on)waarde van 

Het schijnt de laatste maanden voor te komen, dat leden 
van verenigingen — en voornamelijk nieuwe leden die in het 
Verenigingsnieuws van het Maandblad voorkomen — onge
vraagde zichtzendingen ontvangen, ook uit het buitenland. 

Men heeft ons gevraagd, wat daarmede gedaan moet wor
den. Het antwoord is eenvoudig. 

Wanneer u een zending postzegels ontvangt, waarom u niet 
heeft gevraagd, schrijft u een brief of briefkaart aan de af
zender, in het Nederlands! Daarin schrijft u, dat u een onge
vraagde zending postzegels heeft ontvangen, dat de zending u 
niet interesseert en dat u bereid bent die zending terug te 
sturen wanneer u voldoende postzegels of internationale ant
woordcoupons zult hebben ontvangen voor aangetekende te
rugzending, plus het port voor de brief of briefkaart die u 
stuurt. 

Mocht u binnen een maand geen antwoord op uw bericht 
nebben ontvangen, dan stuurt u de hele zending aan het 
Bondsinformatiebureau (adres op bladzijde 434 van dit blad). 
Eventuele portokosten zal het Bondsinformatiebureau 
IX vergoeden. Mocht u naderhand toch nog bericht van de 
afzender krijgen, dan verwijst u hem eenvoudig naar het 
Bondsinformatiebureau. 

Laat u niet verleiden veel geld te betalen voor veelal mooie 
plaatjes (vooral ruimtevaart is in „de mode" en dus duur) 
net voorafstempeling, postzegels die nimmer op een echte 
Drief hebben gelopen. Ze worden in de groothandel per dui-
;end en tienduizend series verhandeld voor een fractie van 
Ie cataloguswaarde! Wanneer u twijfelt, raadpleeg dan het 
jestuur van uw vereniging. 

het ogenblik bepaald werd. Op 1 februari kwam de tweede 
serie, die begon met prijzen van 500 Pengö voor drukwerk 
tot 15.000 Pengö voor een pakket tot 10 kg (colis 6). Ten 
slotte kwam op 1 mei de derde serie, nu met de aandui
dingen voluit, die begon met prijzen van 400.000 Pengö voor 
drukwerk tot 8.000.000 Pengö voor een pakket van 10 kg 
(colis 8). Op 30 juni 1946 werden al deze opdrukken ongel
dig. Naast en tegelijk met deze opdrukken circuleerden er 
echter steeds zegels wel met een waarde-aanduiding. Ook 
de eerder verschenen nummers 663 tot 754 waren geldig 
tot 30 juni 1946. En de bij Yvert later gemelde zegels had
den de volgende koersduur: 

nummers: 
773/85 
786/7 
788/95 
796/806 
807/10 
811/13 
814/27 
828/37 
838/41 

van februari/april 1946 
van 12 februari 
van 1/20 mei 
van 24 mei/18 juni 
van 1 mei 
van 27 juni 
van 3/13 juli 
van 16/26 juli 
van 15 juli 

tot 30 juni 1946 
tot 30 juni 1946 
tot 30 juni 1946 
tot 30 juni 1946 
tot 30 juni 1946 
tot 31 juli 1946 
tot 31 juli 1946 
tot 31 juli 1946 
tot 31 juli 1946. 

Op 1 augustus 1946 kwam de Forint, die na 500.000 biljoen 
Pengö en 5 miljoen Adopengö (belasting-pengö) weer een 
normale rekeneenheid moest vormen. De hier genoemde 
data zullen u echter de overtuiging gegeven hebben dat deze 
zegels op echt gelopen stukken vrij zeldzaam zijn. Ik kan 
drie briefkaarten uit die tijd tonen. Een stadsbriefkaart op 
12 juni kostte 1.600.000.000 Pengö. Een stadsbriefkaart op 
28 juni 160.000.000.000 Pengö en een briefkaart buiten de 
stad 240.000.000.000 Pengö (afbeelding 23). Want Ezer Pen
gö betekent 1000 Pengö en Milpengö 1.000.000 Pengö. 

Vaak was het onmogelijk alle postzegels op de brief te 
plakken. Ik heb brieven gezien waar een vel gestempelde 
zegels met een paperclip aan vastgehecht was als franke
ring. Dergelijke astronomische getallen zijn voor zover 
schrijver dezes bekend verder nergens op postzegels voor
gekomen. 

Hoe interessant dit alles voor de filatelist en voor de 
historicus ook mag zijn, laten we ons bewust zijn hoeveel 
menselijke ellende met dit alles gepaard gegaan is en ho
pen dat het mogelijk zal zijn herhaling van een dergelijke 
inflatie te voorkomen. 

FL. 
(Het eerste deel van dit artikel werd in het julinummer 

gepubliceerd). 

Tenslotte nog dit: deze waarschuwing geldt niet voor de bonafide 
postzegelhandel. Een bonafide postzegelhandelaar zal nooit onge
vraagd zichtzendingen sturen. Zijn goede naam is hem meer waard 
dan een vlug gewin. Hij — en zijn opvolgers — zullen gaarne u, 
uw kinderen en uw kleinkinderen blijven bedienen! En bedenk ook, 
dat de postzegels in Europa vrijwel nergens zo goedkoop zijn als 
in Nederland. Wij komen nog wel eens in het buitenland. En 
daar zijn de catalogusprijzen meestal ook de handelaarsverkoop
prijzen! 

H. 

I.V. P H I L A T E L I C A : 7000 leden 
Binnen het tijdsverloop van twaalf maanden heeft de In

ternationale Vereniging „Philatelica" de sprong van 6000 naar 
7000 leden gemaakt en tegelijkertijd het aantal aangesloten 
afdelingen afgerond op vijftig. 

Stichting voor het PhilateHstisch Jeugdwerk 
in Nederland 

Wegens ziekte van de heer A. M. L. van Delft zal het 
secretariaat van de Stichting worden waargenomen door 
de heer N. van Bakelen, Javastraat 20, Nijmegen. Gelieve 
alle correspondentie te zenden aan het genoemde adres waar 
alle inlichtingen over jeugdfilatelie verkregen kunnen 
worden. 

Ongevraagde zichtzendingen - Wat te doen ? 
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HEINRICH VON STEPHAN III 
Blairs voorstellen leidden tot een conferentie die van 11 

mei tot 8 juni 1863 te Parijs werd gehouden. De honderdste 
verjaardag van deze conferentie werd in vele landen met 
een herdenkingspostzegel gevierd (afbeeldingen). 

Zijn aandeel in het 
totstandkomen van de 
Wereldpostvereniging 

door 
M. J. van Heerdt-Kolff, 
FRPSL 

Stephan opperde in 1872 het plan om een internationaal 
postcongres bijeen te roepen. Hij begaf zich daartoe in 
juni 1873 naar Brussel en 's-Gravenhage waar hij bespre
kingen hield met de Belgische en Nederlandse postadmini-
straties. Na afloop hiervan stelde hij aan rijkskanselier 
Bismarck voor het inititatief te nemen tot het bijeenroepen 
van een postcongres. 

Bern, de hoofdstad van Zwitserland, was door haar cen
trale ligging de meest geschikte plaats voor het houden 
van een congres. De Zwitserse regering stemde dadelijk 
toe, waarna op 1 juli 1873 door de Duitse gezanten te 
Athene, Brussel, 's-Gravenhage, Konstantmopel, Lissabon, 
Londen, Madrid, Parijs, St. Petersburg, Rome, Stockholm, 
Washington en Wenen de vereiste mededelingen werden ge
daan, onder overlegging van een ontwerpverdrag, waarvan 
de bepahngen in hoofdzaak ontleend waren aan Stephans 
voornoemd „Denkschrift". 

De officiële uitnodigingen aan de verschillende landen tot 
het bijwonen van dit congres, met het doel een algemeen 
postverdrag te sluiten, werden door Zwitserland gedaan 
Behalve Frankrijk, Rusland en Turkije waren de uitgeno
digde staten bereid afgevaardigden te zenden. Ten slott« 
besloten de drie genoemde landen toch nog afgevaardigden 
te sturen. 

Op 15 september 1879 werd het congres te Bern geopend 
Vertegenwoordigd waren 22 landen: België, Denemarken 
Duitsland, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brit-
tannië, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwe
gen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië 
Spanje, Turkije, de Verenigde Staten van Noord-Amerika 
Zweden en Zwitserland. 

Ter voorbereiding van de beraadslagingen over het dooi 
Duitsland voorgestelde ontwerp, werden de afgevaardig
den van België, Duitsland, Egypte, Italië, Nederland 
Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland aangewezer 
om een commissie te vormen, waarvan Stephan als voor
zitter optrad. De voorbereiding was, dank zij het krachtig« 
initiatief van Stephan zo goed dat het verdrag al op 9 ok
tober werd ondertekend en de „Union Postale Universelle' 
(Algemene Postvereniging) tot stand kwam, die tot op d« 
huidige dag is blijven bestaan. 

De zetel van UPU bevindt zich in Bern, Zwitserland 
De UPU heeft op het ogenblik 117 leden-staten. Het con

gres dat dit jaar in Wenen werd gehouden (afbeeldingen 
heeft geweigerd communistisch-China als lid toe te laten 
De UPU kan regionale en multilaterale bindingen en bij
zondere regelingen erkennen die dienen „ter vergemakke
lijking van de samenwerking in een bepaalde streek of ir 
bepaalde gebieden met dezelfde cultuur, op basis van ge
meenschappelijke, culturele, historische of economische be 
langen". Zo bestaat er een aantal regionale postverenigingen 
van de Noordse landen, van de Latijns-Amerikaanse lander 
en Spanje, van de Arabische landen, van Malaya, van d< 
Balkan, van Azië en Oceanië, v%9 de Casablanca-lander 
in Afrika en nog andere. 

Ook aan de ontwikkeling van de telegrafie wijdde Stephar 
zijn beste krachten, evenals — later — aan de telefonie 

Nadat Stephan in 1881 tot „Staatssekretär des Reichs 
Postamts" was benoemd, werd hij in 1885 door de keize 
in de adelstand verheven, met het predikaat „von". Oi 
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26 april 1895 vierde Von Stephan zijn zilveren jubileum als 
postmeestergeneraal. Op die dag ontving hij een eigen
handig geschreven gelukwens van de Duitse Keizer met 
|zijn ambtsjubileum. 

Aan de gevolgen van suikerziekte overleed von Stephan 
op 9 april 1897. Op 1 mei 1899 werd te zijner ere een stand
beeld onthuld op een der binnenplaatsen van het Rijks
postmuseum te Berlijn. Afbeeldingen van dr. Von Stephan 
komen ook voor op postzegels van Duitsland, in 1924 uitgege
ven iter herdenking van het vijftigjarig bestaan van de 
UPU, in de waarden 10, 20, 60 en 80 Pfennig; op postzegels 
uitgegeven door de geallieerde bezettingsautoriteiten in 
Duitsland (Occupation interalliée de 1945), op Westduitse 

postzegels ter herdenking van Von Stephans vijftigste sterf
dag in 1947 en op een Westduitse zegel van 30 Pfennig in 
1949. 

(Het eerste en tweede deel van dit artikel werden respec
tievelijk in het juni en julinummer gepubliceerd). 

Literatuur: 
1. Dr. Von Stephan 

Uitgegeven in de reeks „Mannen en vrouwen van Be
teekenis in onze Dagen". Uitgave Hollandia Drukkerij 
Baarn (Deel 28), zonder auteursnaam of jaartal. 

2. Die Weltpost. A. von Schweiger Lerchefeld.  zonder jaar
tal. 

Uit de dode natuur steenbergen 
Vele mijnstreken worden niet alleen gekenmerkt door 
schachtbokken met hun draaiende wielen, maar ook door 
hoge, zwarte, min of meer piramidevormige bergen, die daar
naast zijn opgeworpen. Tegenwoordig zullen de meeste men
sen, die deze bergen zien wel beter weten, maar vroeger 
meenden velen, als ze die voor het eersit in ZuidLimburg 
zagen, dat daar de voor verkoop beschikbare hoeveelheid 
steenkool was opgeslagen. 

Maar niets is mmder waar want er ligt geen produkt maar 
afval waarmee men eigenlijk geen raad weet. Om een mijn 
aan te leggen en te ontginnen moet men schachten en gangen 
maken om de delfstof te bereiken. Zowel bij steenkool als 
ertswinning wordt zoveel waardeloze siteen verkregen, dat 
men die ergens moet opslaan en zo ontstaan dan die overal 
aanwezige steenbergen. 

Bij sommige ontginningen van ertsen is de toestand nog een 
Jeetje anders. Erts kan zo met steen vergroeid zijn, dat men 
5m het erts te concentreren het waardeloze bijmengsel er 
î an moet afscheiden. Dikwijls gebeurt dit nadat alles eerst 
s fijngemalen. Om een paar gram goud te winnen moeten 
luizenden kilogrammen gesteente worden vergruisd en dit 
afval komt eveneens op hoge bergen terecht. Bij het ver
smelten van ertsen ontstaan soms grote hoeveelheden slak
5;en, die, als er geen afzet voor is, als slakkenbergen naast 
ie smelterijen worden opgeslagen. 

Het beroemde kloosterkasteel van Philips II van Spanje 
s niet ver van Madrid gebouwd bij het dorp El Escurial. El 
Sscurial betekent; opeenhoping van slakken. Deze waren af
Lomstig van in de nabijheid gelegen ijzersmelterijen. Op 
jostzegels (Yvert 1055, 1060) is wel het kasteel afgebeeld, 
naar er is niets van de slakken ite zien. Steen en andere 
ifvalbergen komen evenwel op een aantal postzegels uit an
lere landen voor— weliswaar niet altijd even duidelijk, maar 
lis men goed kijkt, toch wel te herkennen. 

Op een postzegel van België, Yvert 758, staat de steenberg 
)oven het wapen van Charleroi. Rusland laat zo'n berg zien 

op Yvert 1184, geheel rechts. Ook Saarland heeft zijn steen
bergen afgebeeld, zie de reprodüktie, de berg staat in het 
midden; en ook Yvert 290. Verder staat een ijzerslakkenberg 
op onder andere 58 en 92. 

Geweldige gesteentestofbergen zoals men die wel bij goud
mijnen aantreft, itoont ZuidAfrika op enige zegels, onder 
andere Yvert 76 en 77 (afbeelding), en op het eiland Fidzji, 
Yvert 154. Er zijn nog meer zegels waarop steenbergen 
voorkomen, zij het ook niet zo duidelijk. Er is wel eens be

weerd dat de merkwaardige driehoekige vorm van de Kaap
deGoedeHoopzegels, (1 tot 13) (zie ook de afbeelding) ge
ïnspireerd is door de vorm van de steenbergen bij de goud
mijnen, die in 1884 zijn ontdekt. Maar dat is niet mogelijk, 
want de zegels verschenen al in 1853. 

Copyright FR. SMEKEN 
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GRONINGEN 
Schepen Op Postzegels (SOS) 

De postzegeltentoonstelling „S.O.S" 
(Ships on Stamps) zal worden gehouden 
in het „Noordelijk Scheepvaart Mu
seum"  Sint Walburgstraat 9  te Gro
ningen van 25 september tot en met 
4 oktober 1964. 

De bedoeling is de tentoongestelde ze
gels viermaal volledig te verwisselen; 
alleen zegels met nautische motieven. 

Er zijn zeer vele, mooie inzendmgen 
te verwachten. Er zal een bijzondere 
envelop worden uitgegeven met onder 
meer scheepsafbeeldingen en als bij
schrift: „Groninger Kustvaart Vracht
vaarders van Europa". 

Deze enveloppen kunnen worden ge
frankeerd met „Europa"zegels van 15 
cent — en zullen, indien in het Museum 
gepost, worden voorzien van een bijzon
der illustratief stempel. 

Na toezending van ƒ 0,45 zal de con
servator voor volledig verzorgde cou
verten zorgdragen. De prijs van deze 
couverten bedraagt ƒ 0,25; voor de han
del ƒ 0,20. 

Toegangsprijs ƒ 0,50. Doorlopende 
kaart ƒ 1,25. 

Openingstijden: 10.00 tot 22.00 uur. 
De conservator: 

P. C. DIJKEMA 
Kompasregeling „K.N.M.I." 

Huize „Antilia" 
Lokveenweg 23 
HAREN (Gr.). 

Telefoon (05900) 4 41 14 
Giro 896322 

lEPER (Vlaanderen) 

„1914-1918 en de FUatelie" 
Van 1 tot en met 10 augustus werd in 

de Lakenhalle te leper in Vlaanderen een 
internationale postzegeltentoonstelling 

gehouden die werd ingericht door de 
Postzegelclub leper, met medewerking 
van het Stadsbestuur, het bestuur der 
Belgische Posterijen, het Belgische 
Postmuseum, het Koninklijk Leger
museum en het Belgisch Verbond voor 
Themaverzameling. Op het speciale 
postkantoor geschiedde voorverkoop 
van de nieuwe Belgische uitgiften „Vijf
tigste verjaring van de wereldoorlog 
1914-1918" en „Bevrijding-Weerstand". 

De tentoonstelling werd gehouden in 
de Lakenhalle, geheel in oude stijl her
bouwd na de totale verwoesting in de 
eerste wereldoorlog- Zij had tot motto 
„1914-1918 en de Filatelie". 

In de stijlvolle zaal was een zee van 
ruimte en de opzet was royaal, smaak
vol en artistiek. De kaders, grotendeels 
van de Belgische Posterijen, waren niet 
volgestopt, maar met overleg gevuld, en 
het geheel maakte een schitterende in
druk. De sfeer werd geintensifieerd 
door kleurrijke Vlaamse standaards, 
welke verticaal waren opgehangen on
der het hoge plafond. 

Voor deelneming had men exposanten 
uitgekozen, die op het gebied van de 
eerste wereldoorlog bekende verzame
lingen hebben; er werd deelgenomen 
door achttien particuliere exposanten, 
waarvan elf in België, een uit Luxem
burg, een uit Nederland, twee uit 
Groot-Brittannië, twee uit Frankrijk en 
een uit de Bondsrepubliek. De Belgische 
Posterijen hadden enkele kaders, als
ook het Postmuseum te Brussel en het 
Koninklijk Legermuseum. De particu
liere inzenders vulden 183 kaders, die 
voor het grootste deel betrekking had
den op België. Er waren vier inzendin
gen uitsluitend aan het Rode Kruis ge
wijd. Men zag er een keur van eerste 
klasse materiaal: de zeldzaamste proe
ven van de Belgische uitgiften van die 
periode; 44 kaders — een deel van een 
gespecialiseerde verzameling van de 
1915-uitgiften van België; gespeciali
seerde verzamelingen van de Duitse 
overdrukken Belgien; een stempelver-
zameling op Belgische Rode Kruis post
zegels; gespecialiseerde verzameling 
van de Helmen-serie (in 1919 uitgege
ven) en een verzameling vlugschriften 
(waaronder verscheidene „Lettres du 
Soldat") boven België uitgeworpen — 
speciale tak van lucht-filatelie. Verder: 
Duitse krijgsgevangenenpost uit Japan, 
documentatie en inrichting van de 
Franse militaire post; Britse veldpost
kantoren. 

Er waren ook 22 kaders zuivere 
beeldfilatelie van het Rode Kruis. Hoe
wel deze expositie van schitterende 
kwaliteit en opzet was, behoorde zij 
naar mijn mening niet op deze tentoon
stelling thuis; slechts een klein deel had 
betrekking op de periode 1914-1918. 

Maar als zuiver beeldfilatelistische ver
zameling was het de moeite waard er 
naar te kijken. 

Wat vooral trof was dat, met uitzon
dering van deze laatste inzending, het 
geëxposeerde voor wel negentig percent 
bestond uit gestempelde zegels en ge
bruikte poststukken, die een weelde 
aan post- en censuurstempels te zien 
gaven. Enkele niet strikt filatelistische 
stukken, als landkaarten, proclamaties, 
vignetten en dergelijke, die bij dergelij
ke verzamelingen aanwezig behoren te 
zijn, waren er in zeer bescheiden mate 
en verhoogden het effect zonder het 
geheel te schaden. 

Alles bij elkaar kan gezegd worden, 
dat deze internationale tentoonstelling, 
uiteraard van beperkte omvang, op een 
zeer hoog internationaal peil stond en 
ongetwijfeld voor velen een openbaring 
zal zijn geweest wat in de thematische 
filatelie bereikt kan worden: een prach
tig geslaagde thematisch-historische 
tentoonstelling. 

Melding dient eveneens gemaakt te 
worden van enkele verkoopstands van 
Belgische filatelistische verenigingen, 
alsmede van het speciale postkantoor 
met bijzondere afstempelingen en wat 
verder daarbij hoort. 

Alles verliep in een gezellige sfeer 
van Vlaamse hartelijkheid en gezellig
heid. De officiële opening geschiedde op 
een receptie ten stadhuize, aangeboden 
door Burgemeester en Schepenen van 
de Stad leper (bijgestaan door twee 
charmante gemeente-hostesses), terwijl 
's middags een dertigtal genodigden 
aanzaten aan een lunch, aangeboden 
door de erevoorzitter van de Postzegel
club leper. 

Er waren geen prijzen; alle deelne
mers kregen een bronzen gedenkpen
ning met inscriptie van de stad leper. 

De belangrijkste organisatoren waren 
de heren Ch. van den Broek, secretaris 
van de Postzegelclub leper en J. Le-
pingle, voorzitter van het Belgisch Ver
bond voor Themaverzameling. 

C. D. RICARDO. 

MIDDELHARNIS 
Postzegeltentoonsteling ter gelegenheid 
van de expositie „FLUZI" (Flakkee uit 
zgn isolement) en ter herdenking van 
het vijftienjarig bestaan der afdeling 
Flakkee van de I.V. Philatelica. 

In een aardig zaaltje van de Rijks 
H.B.S. te Middelharnis had de afdeling 
Flakkee een zeer bescheiden maar alles
zins aanvaardbare tentoonstelling ge
organiseerd. Voorzitter De Vries heette 
alle aanwezigen welkom, waarop de al
gemene voorzitter van Philatelica, de 
heer P. L. Backer, nadere uiteenzetting 
gaf van het doel en de propagandis
tische strekking van onderlinge tentoon
stellingen. Hierna opende de burge
meester de tentoonstelling met een toe
passelijk woord, waarbij hij zinspeelde 
op de verbinding welke de nieuwe brug 
naar Flakkee bracht met de vele en ver
strekkende verbindingen die door PTI 
(de postzegel) zijn tot stand gebracht. 

De niet zeer talrijke bezoekers toon
den intense belangstelling voor het ge
toonde, dat zeer overzichtelijk en keu
rig stond opgesteld. 
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AGENDA 
v a n fHatelistische gebeurtenissen 

H e t Neder iandse Postmuseum 

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

EXPOSITIES: 

 De kunst van de ontwerper . 

 De totstandkonning van postzegels in plaat

d ruk , boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 

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

 Vij f jaar moderne Japanse postzegeluitgi f ten en 
de postzegels van Frans WestAf r ika , Alger i je , 
Broenei, Cambodja, Cyprus, Dahomey, Grieken

land, Israël, Joegoslavië, Laos, AAauretanië, 
Nieuv^Zeeland, OpperVol ta, Pitcairn ei landen, 
RoeandaOeroendi (Rwanda, Boeroendi), Tristan 
da Cunha en Tsjechoslowakije. 

 Beeldverzameling „Ruimtevaart o p postzegels". 

 Luchtpost Nederland  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? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 1ó jaar. 

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 ru i ldag in het 
stadhuis. Speciale envelop en bi jzonder stempel i n 
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 d e Cheminots 
(FISAIC). 

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

zegels" (S.O.S. '64) in het Noorde l i j k Scheep

vaartmuseum. 

26 september: 
Rotterdam. Tentoonstell ing en internat ionale ru i l 

dag t i jdens de „Dui tse w e e k " van 9.(X)18.00 UUT. 
Zalencentrum, Delftsestraat 33. Rotterdamsche Phi

latelisten Vereenig ing. 

Onze conclusie was onder meer dat 
het bestuur van Philatelica met het or
ganiseren van dergelijke exposities in 
gewestelijk verband, vooropstelt voor
lichting en lering te geven aan haar 
leden. Wij twijfelen er niet aan of de 
jury, die deze tentoonstelling heeft be
oordeeld — er waren geen prijzen be
schikbaar gesteld — zal in haar schrifte
lijk uit te brengen rapport ruimschoots 
gelegenheid vinden een juister begrip 
te kweken voor het opzetten van een 
verzameling, rangschikking van de ze
jels en het aanbrengen van onderschrif
ten. 

Wij geloven dat Philatelica de enig 
juiste weg gaat om haar leden te dienen 
en leiding te geven. En daarvoor wensen 
wij haar alle succes. 

S P . 

26 september: 
Epe. Grote ru i ldag van 10.0018.00 uur in eafè

restaurant Stern, Hoofdstraat 108. Afde l ing Neder

landsche Vereenig ing van Postzegelverzamelaars. 

26 september: 
Schiphol. Dag van de Aerophi latel ie. 

29 en 30 september: 
'sGravenhage. Postzegelveiling 403, J . L. van 
Dieten, gehele wereld en Engros, Anna Paulowna

straat 58. 

3 oktober : 
ZuidScharwoude. Tentoonstell ing in de zaal van 
N. Kramer ter gelegenheid van het tw in t ig ja r ig 
bestaan van de afdel ing Langedijk van de I.V. 
Philatelica. 

68 oktober : 
'sGravenhage. 252ste vei l ing J . K. Rietdi jk N.V. 
10 oktober : 
Dordrecht. 26e Dordtse Postzegelveiling in ge

bouw „Pa t r imon ium" , Dordrecht. 

10 oktober : 
Midde lbu rg . Dag van de Postzegel in restaurant 
Wöhler , Lange Delft 12. Afde l ing Walcheren van 
Philatelica. 

10, 11 oktober : 
Rozendaal. Vier ing van de Gelderse Dag van de 
Postzegel met ledententoonstel l ing en ru i ldagen. 
Rhedens Lyceum. Afde l ing van „ D e G l o b e " . 

1011 oktober : 
Odense (Denemarken). Tentoonstell ing ter ge le

genheid van de 25ste Deense Dag van de Post

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

11 oktober : 
Geleen. Ruildag In terphi l . Beambtencasino Staats

mijn Mauri ts. Zie ook verslag van ru i ldag inter

phi l te Seraing in de rubriek Tentoonstel l ingen. 

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

1719 oktober : 
LudwigshafenOggersheim. Postzegeltentoonstell ing 
in Rang I I ter gelegenheid van het veer t ig jar ig 
bestaan van de verenig ing i n Oggersheim (West

Duitsland). 

17 oktober : 
Televisierubriek „ O n d e r de l o e p " van 15.25

15.45 uur door J . J . M. Kiggen. Hoofdonderwerp : 
Radio en televisie o p postzegels; de opzet van een 
beeldverzamel ing. 

24, 25 oktober : 
Hamburg. Hamburgse postzegeltentoonstel l ing 
1964. In l icht ingen: Fr. Volg t , 2160 Stade. Postfach 
210. 

SCHIPHOL 
Dag van de Aërophilatelie 

Gaarne wil ik uw aandacht nog even 
vestigen op de Dag van de Aërophilate
lie die op 26 september 1964 te Schiphol 
zal worden gehouden. De toegangsprijs 
tot de tentoonstelling bedraagt f 0,25; 
van 16.00  18.00 uur wordt er een vei
ling gehouden. Er is een tijdelijk post
kantoor gevestigd dat een bijzonder 
stempel gebruikt. Tevens zijn er bij
zondere enveloppen beschikbaar voor 
ƒ 0,25 per stuk; ook te bestellen door 
overschrijving van het verschuldigde 
bedrag op postgiro 40 26 28 ten name van 
de Stichting Tentoonstelling van de 
Vliegende Hollander. De oplage bedraagt 
slechts 2.500 exemplaren. 

R. TOCILA 

25 oktober : 
Ni jmegen. Regionale rui ldag in Hotel Erica te 
Berg en Dal. Aanvang 10.00 uur. A fde l ing van 
de Gelderse Filatelisten-Vereniging „ D e G l o b e " . 

26-30 oktober : 
's-Gravenhage. Postzegelveil ing 404, J . L. van 
Dieten, losse zegels en series gehele wereld met 
Neder land en Overzeese Rijksdelen, Anna Päülow-
nastraat 58 . 

29-31 oktober : 
Veendam. Regionale postzegeltentoonstell ing in 
hotel Veenlust. Openingst i jden: donderdag 20.(X)-
23.00 UUT, vr i jdag 13.00-22.00 uur en zaterdag 
09.00-23.00 uur. O p 31 oktober internationale 
rui lbeurs. Fi latel istenvereniging Veendam & O m 
streken. 

7 november: 
Deventer. Internationale rui ldag in de kant ine 
van Thomassen & Drijver van 10.00-17.00 uur. 
In l icht ingen Th. B. Heb ing, Deltalaan 179, Deven
ter, secretaris van „ D e Bl ikboys", afdel ing Phila
tel ie. 

12 december: 
Televisierubriek „ O n d e r de l oep " . Filatelistisch 
al ler le i , postfris en gebru ik t , voor u verzameld 
en gecommentarieerd door J . J . M . Kiggen. 

1965 

12-21 maart: 
Aken . Postzegeltentoonstell ing „Aqu i s Grana — 
de were ld van d e f i l a te l ie " in het Aud i to r ium 
Maximum van de technische hogeschool onder 
beschermheerschap van groothertog Franz Joseph 
von Thurn und Taxis. 

15, 16 mei: 
Oostburg. Provinciale tentoonstel l ing en rui lbeurs 
in het gemeentehuis ter gelegenheid van het t ien
jar ig bestaan van ' t Land van Cadzand, afdel ing 
van Philatelica. 

4-13 jun i : 
Wenen. WIPA 1965 in Wiener Hofburg en Messe-
palast. Secretariaat: Universitätsstrasse 8 I, W ien 
IX. Oostenr i jk. 

5-7- jun i : 
Weer t . Regionale tentoonstel l ing van hoofdzakel i jk 
Brabantse en Limburgse verzantelingen ter ge
legenheid van de v ier ing van het derde lustrum 
van de afdel ing Weer t van Philatelica. 

SERAING 
Ruildag Interphil 

De ruildag in het kader van de Inter
phil te Seraing op zondag 28 juni 1964 
gehouden mag zeer zeker geslaagd ge
noemd worden. Tevens bewees deze dag 
weer duidelijk aan een grote behoefte te 
voldoen mits niet-officiële handelaren 
de filatelisten hun streven niet bemoei
lijken, maar hen met rust laten door 
weg te blijven. 

De kantine van de Cockeril S.A. was 
voor deze ruildag disponibel gesteld. 
Het was een mooi, groot gebouw, waar
in de filatelisten niet alleen hun hobby 
konden beleven, maar tevens op zeer 
goedkope wijze honger en dorst stillen. 
Het verlaten van het gebouw was niet 
nodig, zodat het verloop, dat normaal 
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hierdoor ontstaat, zo goed als nihil was. 
Rond sluitingstijd waren dan ook hon
derden ruilers nog druk doende nieuwe 
aanwinsten te verwerven. 

Van alle kanten waren filatelisten 
naar Seraing getogen. Volgens de offi
ciële entreekaartenverkoop waren bijna 
500 liefhebbers de loketten gepasseerd; 
leden van de plaatselijke vereniging 
niet inbegrepen, zodat ruim 500 perso
nen deze dag bezochten. Hetgeen op een 
dergelijk warme zomerdag een groot 
succes genoemd mag worden. Velen wa
ren zelfs van verre gekomen. Zo waren 
er Amerikaanse soldaten van de bezet
tingslegers aanwezig, alsmede ook be-
stuurderen van Antwerpse verenigingen 
die verbaasd stonden, niet alleen over 
het grote aantal bezoekers, maar meer 
nog over het feit dat het verschil in 
taal geen enkele belemmering vormde. 
Zij spraken de hcop uit met Nederland
se verenigingen uit hun buurt contact 
te kunnen opnemen voor het aanknopen 
van ruilbanden. 

Jammer is natuurlijk, dat ook hande
laren — velen hiervan uit Amsterdam 
en omliggende gemeenten, alsook di
verse sjacheraars — deze dag met een 
ongewenst bezoek vereren. Zij doen 
door hun optreden niet alleen de offi
ciële standhoudende handelaren, die ons 
helpen deze dagen mogelijk te maken, 
veel afbreuk; erger nog, deze mensen 
— zonder enig interesse in ruil — trach
ten op alle mogelijke wijzen de ruilers 
in hun gezonde bezigheid te hinderen. 
Het was van de organisatoren dan ook 
zeer juist gezien hen te verbieden op 
deze wijze voort te gaan en enkelen het 
verblijf in het gebouw te ontzeggen. 

De eerstvolgende ruildag van de In-
terphil zal op zondag 11 oktober 1964 
worden gehouden in het Beambten-
casino van Staatsmijn Maurits te Ge
leen. 

Tevens werden de eerste programma's 
van de „Aquis Grana" de grote tentoon
stelling te houden te Aken van 12-21 
maart 1965 verspreid. Exemplaren 
hiervan zijn verkrijgbaar bij ondergete
kende en bij de heer Gerhard Müller, 
5101 Haaren Kreis Aachen, Hainbucher-
weg 14, 

De mogelijkheid en de wenselijkheid 
om over enkele jaren een grote tentoon
stelling, uitsluitend van en door Inter-
philleden, te houden werd overwogen 
en besproken. Verder zal een chro
nologisch geschiedkundig overzicht van 
alle afstempelingen van in het kader 
van de Interphil gehouden ruildagen 
worden samengesteld. Deze zal op 
iedere toekomstige ruildag worden ge
ëxposeerd. 

Bovendien zegden diverse gegadigden 
voor een toekomstige ruildag in het ka
der van de Interphil toe ook tijdens deze 
dagen een kleine tentoonstelling te zul
len organiseren. 
Heerlen, C. VAN DISHOECK 
Llntjensstraat 21, 29 juni 1964 

VEENDAM 
Bijzondere envelop en stempel 

Ter gelegenheid van de regionale 
postzegeltentoonstelling die van 29 tot 
en met 31 oktober in Veendam zal wor
den gehouden wordt een bijzondere en
velop uitgegeven waarop een speciaal 
stempel kan worden verkregen. 

Filatelistisch gefrankeerde speciale 

enveloppen, in tweekleurendruk, voor
zien van het tentoonstellin^sstempel, 
kunnen worden besteld bij iet secre
tariaat: 

E. E. Stolperlaan 24, Veendam. Beta
ling door overschrijving van ƒ 0,60 per 
stuk op postgiro 1001355 ten name Van 
de penningmeester van de Filatelisten
vereniging Veendam en Omstreken te 
Veendam. 

VELP-ROZENDAAL 
Bq zondere envelop en stempel 

Op 10 en 11 oktober 1964 zal in de 
aula van het Rhedens Lyceum te Ro-
zendaal „De Gelderse dag van de Post
zegel" worden gevierd met een leden
tentoonstelling van de organiserende 
afdelingen Velp-Rozendaal, Arnhem en 
Rheden-de Steeg van de Gelderse Fila
telisten-Vereniging „De Globe". Tevens 
is er volop gelegenheid tot ruilen. 

Toegangsprijs 50 cent per persoon, 
kinderen 25 cent. Elke bezoeker ont
vangt een bijzondere envelop gratis. 

De openingstijden zijn: 
zaterdag 10 oktober van 14.00-22.00 uur, 
zondag 11 oktober van 10.00-19.00 uur. 

Handelaren die geen speciale toe-
gangskaart hebben ontvangen worden 
niet als handelaar toegelaten. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstel
ling wordt een bijzondere envelop uit
gegeven, terwijl de op de tentoonstel
ling geposte enveloppen van een spe
ciaal stempel zullen worden voorzien. 
Zij, die niet in de gelegenheid zijn de 
tentoonstelling te bezoeken en toch in 
het bezit willen komen van speciale 
stempel en envelop, kunnen deze bestel
len door een storting van 40 cent (25 
cent per envelop + 15 cent portokosten) 
op girorekening 987517 van de penning

meester „De Globe" te Velp, met de 
aanduiding „Gelderse dag van de Post
zegel". 

Inlichtingen: M. J. H. SCHMEITZ, 
Thorbeckestraat 15, Velp. 

WENEN 
WIPA 1965 

De kaderhuur voor de internationale 
postzegeltentoonstelling, die volgend 
jaar van 4 tot 13 juni in de Oostenrijkse 
hoofdstad zal worden gehouden, is thans 
definitief vastgesteld: 125 Oostenrijkse 
Schilling (ongeveer ƒ 18,—) voor het 
congrescentrum in de Wiener Hofburg 
en 75 Oostenrijkse Schilling (ongeveer 
ƒ 11,—) in het Messepalast. De afmeting 
van de kaders is tevens aangepast aan 
de internationale standaard: 100 x 120 
en 100 X 100 centimeter. 

Ingaande 1 september 1964 gebruiken 
acht postkantoren (Wenen 76 en 101, 
Eisenstadt, St. Polten 1, Graz 8, Linz 1, 
Saltzburg 1 en Klagenfurt 1 een 
WIPA-stempelvlag in hun frankeerma
chines. Op de eerste dag van uitgifte 
van de eerste WIPA-serie is op 20 juli 
1964 in de acht provinciale hoofdsteden 
een bijzonder stempel gebruikt: Bre-
genz, Graz, Eisenstadt, Innsbruck, Kla
genfurt, Linz, Salzburg en Wien. 

Afbeelding in het augustusnummer 
bladzijde 366. 

De Brit Marc Fitch behoort tot de 
eerste aanmelders met zijn speciaal ver
zameling Oostenrijkse afstempelingen. 
Ook de Nederlandse PTT heeft haar 
deelneming al toegezegd. 

Inlichtingen bij de commissarissen-
generaal. 

T ^ e r S O n a l t a "̂ ^' ^' Varekamp naar Nederland 

Voor 
uw 
boekenplank 

De heer P. J. A. Varekamp, oprichter, eerste voorzitter en 
erelid van de afdeling Suriname van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars, heeft zich voorgoed in 
Nederland gevestigd. Het Surinaamse blad „De West" van 
29 juli 1964 wijdt een waarderend afscheidsartikel aan de 
voortvarende leider van de N.V. Varekamp & Co., die Suri
name om gezondheidsredenen moest verlaten. Het bestuur 
van de afdeling Suriname van de NVP vereerde hem op 24 
juli wegens zijn bijzondere verdienste voor de fUatelie met 
een oorkonde waarin hem het erelidmaatschap van de afde
ling werd verleend. 

A. J. UYLEN. 

DR. J. M. FUCHS. „125 JAAR SPOORWEGEN IN NEDER 
LAND". Geïllustreerde geschiedenis in sneltreinvaart. Uit
gevers-Compagnie „De Branding", Amsterdam, 80 bladzüden. 
Prijs ƒ 5,90. 

Hoewel dit boekje niet in de eerste plaats voor filatelisten 
is geschreven — er staat geen postzegel in — is het toch 
voor iedereen die belang stelt in de spoorwegen in Neder
land een aantrekkelijke uitgave waar heel wat wetenswaar 
digheden en anekdotes over de spoorwegen in Nederland te 
vinden zijn. 

Ik noem er slechts één; om de overige te vinden moet u het 
werkje zelf kopen: De componist Lex van Delden vond in 
1952 inspiratie voor een compositie voor mannenkoor m 
„Het Spoorboekje". Deze compositie eindigt met de woorden: 
„Deze dienstregeling kan zonder voorafgaande kennisgeving 
te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid, inge 
krompen of gewijzigd." Gevolgd of voorafgegaan door een 
achttienvoudig „pam" van de bassen. 

FL. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C H. W. Heusdens, 

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

Persbericht S.8030 voegt hieraan nog toe: 

Vellen: van 10 x 10 is 100 zegels. 
Papier: zonder watermerk. 
Gomming: normaal. 
Tanding: 12% : 14. 

EUROPA-POSTZEGELS 1964 
Dienstorder H.441 van 13 augustus 1964. 

N e O E R L A N O ^ ^ N E D E R l A N D 

^ 2 0 c 
o ïï* o iF»#%^^B E U R ta » 3 Ä 

FILATELISTENLOKETTEN 
Definitief gevestigd: Epe, iedere derde maandag van de 

maand van 17.00 tot 18.00 uur. 
Gevestigd, voorlopig gedurende zes maanden bij wijze van 

proef: Oud-Beijerland, iedere eerste dinsdag van de maand 
van 16.00 tot 17.00 uur. 

Eveneens gevestigd gedurende zes maanden bij wijze van 
proef: Katwijk aan Zee, gedurende de maanden juni, juli 
en augustus elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur, gedurende 
de overige maanden elke tweede dinsdag van de maand 
van 16.00 tot 17.00 uur. 

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

1. Algemeen 
Door de „Conférence Européenne des Administrations des 

Postes et des Telecommunications" (CEPT), waarvan PTT-
administraties van 22 Europese landen deel uitmaken, werd 
besloten ook dit jaar weer een Europa-postzegel uit te geven. 
De zegels van de CEPT-landen, welke tot uitgifte van een 
Europa-postzegel hebben besloten, zullen zoveel mogelijk 
dezelfde voorstelling dragen. 

2. Ontwerp 
De betrokken PTT-administraties hebben uit een aantal 

ontwerpen van kunstenaars uit verschillende van vorenbe
doelde landen het ontwerp gekozen van de Fransman George 
Bétemps. Het ontwerp stelt een bloem voor, waarvan het 
hart wordt gevormd door het symbool „CEPT", met daarom
heen 22 blaadjes. Als bijzondere tekst is op de zegel opge
nomen: „Vijf jaar CEPT". 

3 Waarde, verkooptijdvak 
In Nederland zal de uitgifte in 2 waarden geschieden, 

namelijk van 15 en van 20 cent (zonder bijslag). De zegels 
zullen van 14 september 1964 tot en met 10 oktober 1964 
verkrijgbaar zijn. Aan het publiek moeten gedurende ge
noemd tijdvak bij aankoop van postzegels van 15 of 20 cent 
de Europa-postzegels worden verstrekt, tenzij bepaaldelijk om 
zegels van de gewone uitgifte wordt verzocht. Met de verkoop 
mag niet vóór 14 september 1964 worden begonnen. Eventueel 
op 10 oktober nog aanwezige exemplaren behoren te worden 
uitverkocht. 

4. Overige bijzonderheden. 
Kleur van de zegel van 15 cent: groen. 
Kleur van de zegel van 20 cent: bruin. 
Geldigheidsduur: tot en met 31 december 1965. 
Druktechniek: rasterdiepdruk. 
Beeldgrootte: 33 x 22 mm. 
Zegelgrootte: 36 x 25 mm. 
Drukker: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting N.V. 
te Haarlem. 

5. Verstrekking 
Door de Controle Haarlem zal tijdig een eerste voorraad 

van deze bijzondere postzegels worden toegezonden. Mocht 
de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan behoort 
aanvulling te worden gevraagd. De postzegels zullen mede 
voorhanden zijn op de bij- en hulppostkantoren, de post
agentschappen en poststations alsmede bij de bestellers, be
last met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de 
bestelling. 

SURINAME 
Voor de Jamborette-serie die op 29 juli in Paramaribo is 

verschenen zijn tenminste twee verschillende eerstedagenve-
loppen uitgegeven. Vermoedelijk zijn er meer. De kleuren 
van de zegels hebben een bijzondere betekenis. 

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

NEDERLAND 
In vervolg op het bericht in het augustusnummer kan 

nog gemeld worden dat van de vlucht Amsterdam-Con-
stanza-Varna nog trajectenpost bestaat van Dusseldorp 
naar Boedapest. Ook bestaat er Belgische post naar beide 
eindbestemmingen. i 
PHILIPPIJNEN 

Op 20 juli 1964 verscheen een nieuw luchtpostblad van 
50s., dat op de eerste dag voorzien werd van een speciaal 
stempel (afbeelding). 

POLEN 
Ook dit jaar zijn zoals gebruikelijk de jaarlijkse ballon

wedstrijden gehouden, waaraan meestal vier ballons mee
doen, namelijk de Kattowicz, de Polen, de Posen en de 
Syrena. Er zijn alleen speciale enveloppen, voor dit doel 
beschikbaar gesteld, vervoerd, terwijl elke ballon een eigen 
semi-officieel vignet had. Van de ballon Syrena hiernaast 
de afbeelding. 
PORTUGAL 

Op 8 juli opende de Portugese maatschappij TAP haar 
dienst Lissabon-Funchal, waarbij zowel voor de heen
reis als voor de terugreis hetzelfde type stempel is ge
bruikt, waarvan hier slechts het stempel Funchal-Lissa-
bon wordt afgebeeld. 
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aaintekenstrookjes door bet aldaar gevestigde tijdelijke bij
kantoor werden gebruikt. 

4. Op 12 september werd in de R.K. Technische School 
„De Blauwe Kei" te Breda een tentoonstelling betreffende 
ruimtevaart op postzegels „Van Icarus tot heden" gehouden. 
Op het aldaar gevestigde tijdelijke bijkantoor werden een bij
zonder poststempel en speciale aantekenstrookjes gebruikt. 

5. Eerstedagstempels voor de Europazegels werden ge
bruikt: 
a. te 'sGravenhage, uitsluitend op de semiofficiële couver

ten, welke geen andere dan één of meer van de nieuwe 
Europazegels droegen en op 14 september op een post
kantoor ergens in Nederland waren gepost; 

b. te Amsterdam, waar een ander stempel gebruikt werd in 
het gebouw Frascati ter gelegenheid van de aldaar even
eens op 14 september gehouden filatelistenbeurs, welke 
jaarlijks wordt georganiseerd door het Verbond van Post
zegelhandelaren. Dit geeft ook een bijzondere envelop uit, 
waarvan het gebruik voor het verkrijgen van dit stempel 
echter niet verplicht is, terwijl het ook op andere dan 
alleen de Europazegels mag worden afgedrukt. Er was 
wel een tijdelijk bij postkantoor doch dit gebruikte geen 
bijzondere aantekenstrookjes. 
6. Van 17 tot en met 20 september staat een brievenbus op 

een in de Neudeflat te Utrecht te houden postzegeltentoon
stelling, genaamd „Spoorphilex '64", georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten ter ge
legenheid van het 125jarig bestaan van de spoorwegen in 
Nederland. Uitsluitend op 19 september zal aldaar een tijde
lijk bij postkantoor worden gevestigd, waar behalve het spe
ciale poststempel ook bijzondere aantekenstrookjes worden 
gebruikt. 

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

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Van de in het vorige nummer reeds gemelde bijzondere 

stempel voor het 49e Esperantowereldcongres te 'sGraven
hage, geven wij hierbij nog een afbeelding. 

Sindsdien zijn wederom een aantal bijzondere stempels ge
bruikt ter gelegenheid van de volgende gebeurtenissen: 

^vJ^'«%, 

%6RES0 nAIX££ IVT ZUN lAXErlEHI 
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] 
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Herhaaldelijk ontvangen wij brieven van lezers, die zich 
afvragen hoe zij deze stempels kunnen verkrijgen, omdat de 
vermelding ervan nu eenmaal meestal pas na het gebruik 
mogelijk is. 

Slechts enkele handelaren leveren deze afstempelingen, al 
dan niet op bestelling, maar indien men ze voor eigen ver
zameling wil aanvragen, kan men geadresseerde en gefran
keerde stukken vóór het gebruik van de stempels toezenden, 
gesloten in een andere, gefrankeerde envelop aan het post
kantoor ter plaatse waar het speciale poststempel wordt ge
bruikt. Op het couvert moet dan boven het adres de vermel
ding „Bijzondere stempeling" worden geplaatst. 

Teneinde tijdig op de hoogte te zijn van het gebruik dezer 
stempels kan men bij elk postkantoor een abonnement ne
men op de wekelijks verschijnende „Dienstorders" der PTT, 
waarin al deze stempels tevoren worden vermeld. De kosten 
van dit abonnement zijn verhoudingsgewijze laag. 

Verzamelaars, die het zelf aanvragen van deze stempels 
te bezwaarlijk vinden, kunnen ook, indien zij lid zijn of 
worden van de Nederlandse Vereniging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars, een „nieuwtjesabonnement" af
sluiten bij de heer F. W. van der Wart, Mr. Jan Gerrits
laan 391, HaarlemNoord, die hieromtrent desgewenst na
dere inlichtingen verstrekt. Onder meer dient men dan aan 
dit adres periodiek een hoeveelheid geadresseerde en gefran
keerde stukken toe te zenden. 

MACHINESTEMPELS 
Van 3 tot en met 30 augustus werd in één der stempel

machines van de districtspostkantoren Amsterdam CS., 
'sGravenhage en Rotterdam de hierbij afgebeelde stempel
vlag inzake het 100jarig bestaan van de Nederlandsche Ver
eeniging tot Bescherming van Dieren gebruikt. 

1. Van 20 tot en met 29 augustus werd te Middelhamis een 
land en tuinbouwtentoonstelling onder het motto FLUZI 
(Flakkee uit zijn isolement) gehouden ter gelegenheid van 
de opening der nieuwe brug over het Haringvliet. Post, af
komstig uit een aldaar geplaatste brievenbus, kreeg op het 
postkantoor Middelhamis het hierbij afgebeelde speciale 
poststempel. 

2. Voor de eerste dag van uitgifte van de Bijbelgenoot
schappostzegels op 25 augustus werd op de gebruikelijke 
wijze het speciale poststempel op de semiofficiële envelop
pen afgedrukt. 

3. In aansluiting op de vermelding in het vorige nummer 
kunnen wij nog melden, dat voor het farmaceutische congres, 
dat van 7 tot en met 12 september te Amsterdam werd ge
houden, wel een speciaal poststempel, maar geen bijzondere 

100 JAAR r^^f^oTl 
NED VEREENIGINS £  2
TOT BESCHERMING 3WÏQ 

VAN DIEREN [ BA ^ 

Van 24 augustus tot en met 24 september werd te Rotter
dam een stempelvlag „Duitse week Rotterdam 21 t/m 26 
sept. '64" gebruikt. 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.8.1964 Naamswijziging: postagentschap TilburgGasthuis

straat heet voortaan TilburgGasthuisring. 
2.9.1964 Gevestigd: postagentschap SittardObbichtPastoor 

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

Sorteemummers voor brieven 
In navolging van West-Duitsland zal België nog dit jaar 

nummers invoeren die voor de plaatsnaam op brieven ge
plaatst moeten worden. Brussel wordt O, Groot Brussel 01. 
Hoofdplaatsen krijgen een nummer met de cijfers van 1 tot 
en met 9, iets kleinere plaatsen een nummer daarachter en 
kleine plaatsen twee of drie nummers achter dat van de 
hoofdplaats. 

Luminescerende postzegels 
Om het mechanisch stempelen van poststukken te verge

makkelijken, gaat de Belgische postadministraitie luminesce
rende postzegels uitgeven. Het is nog niet bekend welke 
waarden deze uitvoering zullen verkrijgen, maar het ligt 
voor de hand dat de meest gebruikte postzegels het eerst in 
deze uitvoering verwezenlijkt zullen worden. 

BRIEF UIT LONDEN 

van 1710 voet elk; met de aanbruggen is de totale lengte ruim 
achttienhonderd meter. De hoofdspoorlijn van Londen naar 
Noord-Schotland (Dundee, Aberdeen) kruist hier de Finth of 
Forth. Er is in de brug 54.000 ton staal verwerkt. Een ploeg 
van 45 schilders is steeds aan het werk om de brug te schil
deren. In drie jaar hebben ze de brug opnieuw geschilderd; 
daarvoor was 54 ton verf nodig. Na drie jaar beginnen ze 
opnieuw aan het andere eind. De brug is dubbelsporig, ze 
werd gebouwd door Tancred, Arrol and Co. Het ontwerp was 
van Sir John Fowler en Sir Benjamin Baker, die ook het 
toezicht op de bouw hadden. 

Nieuwe voorzitter voor de „Royal" 
Captain B. J. L. Rogers-Tillstone R.N. werd unaniem als 

opvolger van Mr. H. L. Holmes (die zich na drie jaar niet 
herkiesbaar had gesteld) gekozen tot voorzitter van de Royal 
Philatelie Society, Londen. Captain Rogers-Tillstone heeft 
in de afgelopen jaren naam gemaakt als organisator van 
congressen in Engeland; hij organiseerde onder andere het 
Gouden Jubileum-Congres te Torquay in 1959. Als filatelist 
specialiseert hij zich in de opdrukken op de Britse dienst-
zegels en de „Zemstvo"-zegels van Rusland. 

Watermerken 
Het Kroonagentschap meldt dat de voorraad papier met 

watermerk 'CA' in schrijfletters is uitgeput; in het vervolg 
zal uitsluitend papier met watermerk 'CA' in drukletters en 
de kroon van St. Edward gebruikt worden. 
Londen, september 1964. CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

RECORD-VEILINGOPBRENGST 
Robson Lowe Ltd, de bekende Britse veilinghouders, heb

ben in het afgelopen seizoen een totale opbrengst van hun 
veilingen geboekt die bijna drie keer zo groot is als het beste 
seizoen tot dusver. Voor een opbrengst van ruim ƒ 13.820.000 
kwam dit seizoen onder de hamer. Daarbij waren dan ook 
wereldberoemde collecties, zoals Burrus-Mauritius en -Brits 
Guiana. Naast de bekende veilingen in Londen en Bourne
mouth werden reeds twee veilingen in Bazel gehouden, ter
wijl de kavels door een overeenkomst met veilinghouders op 
het vasteland ook in Den Haag, Parijs, Bazel, Milaan en Tu
rijn bezichtigd konden worden. 

Forth Road Bridge 
Voor een bedrag van ongeveer ƒ 200 miljoen heeft Schot

land de langste hangbrug in Europa en de vierde in de ge
hele wereld gekregen. De twee torens zijn ieder meer dan 
150 meter hoog. Het wegdek hangt aan twee stalen kabels 
van 7.000 voet lengte van ankerplaats tot ankerplaats; ze 
zijn gemaakt van 12.000 gegalvaniseerde staaldraden in een 
bundel van zestig centimeter doorsnede. Het wegdek is ruim: 
twee verkeerswegen van 24 voet, twee rijwielpaden van ne
gen en twee voetpaden van zes voet breed. Het laagste punt 
is nog altijd meer dan honderd meter boven de rivier! 

De ontwerper van de twee bijzondere postzegels, uitgege
ven op 4 september ter gelegenheid van de opening van de 
brug door koningin Elizabeth, en van de bijzondere envelop, 
is Andrew Restall, Engelsman van geboorte, die zijn artis
tieke opleiding kreeg in Edinburgh, Schotland, waar hij 
sedertdien werkzaam was als ontwerper van drukwerk, ad
vertenties en ander drukwerk. 

FORTH 

De Forth Spoorbrug 
Op de zegel van 6d. staat ook de spoorwegbrug afgebeeld. 

Deze op 4 maart 1890 geopende brug werd destijds als een 
wonder van bruggenbouwkunst beschouwd — en terecht! 
Er moest rekening gehouden worden met enorme wind
krachten — de noordelijker gelegen brug over de Tay bij 
Dundee verdween tijdens een storm gedeeltelijk met een 
passerende trein in de rivier. De brug is nog iets hoger dan 
de brug voor het wegverkeer en heeft drie overspanningen 

POST UIT PARIJS 

D. de Vries, Waalstraat 5 3 , Amsterdam-Z. 

Een schijnbaar eenvoudig zegeltje, de 30 centimes Se-
meuse, uitgegeven in 1961 (Yvert 1234a) heeft hier ineens 
de belangstelling van de filatelisten opgewekt. Deze zegel, 
gedrukt van een enkele plaat in een tweetal oplagen, na
melijk een eerste met Coins Dates van 17-2-1961 tot 

1-3-1961 en een tweede met Coins Dates van 22-8-1961 tot 
29-8-1961, werd voornamelijk gebruikt ter voldoening van 
cheque-kosten voor hun houders van een postgirorekening 

Men kon, tegen zekere voorwaarden contant geld (tot 
een maximumbedrag van 1000 franc) van zijn girorekening 
opnemen, waarbij dan onder andere een frankeerrecht van 
30 centimes op de daarvoor bestemde girocheque vereist 
was. De in koers zijnde grootformaatzegel van 30 cent, 
type Arcachon (Yvert 1312) bleek echter voor de kleine 
ruimte op het girostrookje te groot en men besloot tot uit
gifte van een kleine Semeuse-zegel in deze frankeerwaar-
de. Deze zegel werd dus in feite slechts alleen voor dit 
soort girocheques gebruikt en werd door de positambtenaar 
na uitbetaling meteen afgestempeld. Maar sinds 1 janua
ri 1962 wordt deze 30 centimes meteen met het uit te be
talen girobedrag verrekend, waardoor de zegel overbodig 
is geworden; hij is daarop teruggetrokken op 7 juli 1962 
(volgens Dienstorder d.d. 30 mei 1962). 

Het zegeltje is dus in feite slechts een tiental maanden 
in gebruik geweest, voornamelijk dadelijk afgestempeld 
en het dreigt ongebruikt schaars te worden. De Yvert-
Catalogus noteert nu al vier maal de nominale waarde, 
maar voor die prijs zal geen Franse handelaar het willen 
verkopen. Er blijkt hier weer eens uit, dat de verzamelaar, 
die zich wat verdiept in de achtergronden van zijn ze
gels, hier en daar • wetenswaardigheden kan opdoen, die 
hem bij zijn hobby van nut kunnen zijn. 
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Immers, het staat wel vast, dat dit eenvoudige, onopval
lende en bepaald lelijke zegeltje (het werd in typografie 
gedrukt, en niet in „taille-douce" zoals de Franse groot
formaat-zegels; er zijn ook kleurvariaties in de zwarte 
kleur, tot leikleur te vinden) voorbestemd is om, vooral 
ongebruikt, nog flink in waarde te stijgen, waarbij vooral 
de Coin-Datés (eerste en tweede oplage) gezochte stukken 
zullen worden. 
UNESCO-ZEGELS. De drie zegels, in 1960 uitgegeven ten 
dienste van de UNESCO, zijn weliswaar aan vele Franse 
filatelistenloketten te verkrijgen, doch ze zijn alleen geldig 
voor frankering van correspondentie die in het Parij se 
UNESCO-gebouw aan het Place de Fontenoy ter post is 
bezorgd. In dit imposante gebouw is in de grote ontvangst
hal een speciale kiosk ingericht, waar in een aantal vi
trines een permanente (beperkte) expositie wordt gehou
den van zegels met UNO, UNICEF, UNESCO en andere 
motieven. Deze filatelistische dienst van de UNESCO, te
vens agentschap voor Frankrijk van de Administratie der 
Posterijen van de Verenigde Naties, verkoopt alle moge
lijke eerstedag (en andere) ^enveloppen met alle denkbare 
gelegenheidsstempels, zoals ingebruikneming van het UNES
CO-gebouw in 1958, UNESCO-conferentie in Parijs in 1946 
met „oprichtingsstempel". Rechten van de Mens, Wereld-
vluch telingen jaar. Antimalaria-actie, Antihonger-campag-
ne, benevens alle emissies van de Verenigde Naties die 
sinds 1952 zijn verschenen. 

Men kan daar zijn envelop met UNESCO-zegels in de 
speciale brievenbus deponeren, doch dat betekent niet dat 
men dan ook een authentiek UNESCO-stempel krijgt. De 
brieven worden door het zich in de onmiddellijke nabijheid 
bevindende hoofdpostkantoor van de Franse P & T afge
stempeld met het aldaar in gebruik zijnde stempel: PARIS 
VII - Rue Cler (7e) en wij kunnen niet nalaten ons af te 
vragen, waarom dan de post met deze UNESCO-zegels 

per se in het gebouw van de UNESCO moet worden ver
zonden en waarom deze dienst zelf geen eigen (UNESCO)-
stempel mag gebruiken. . . . 
PORTVRIJDOM: Vrijdom van briefport genieten, naast 
president De Gaulle nog een groot aantal vooraanstaande 
personen, waarvan de lange lijst op elk postkantoor ter 
inzage voor elke burger ligt. Maar, anders dan bij ons in 
Nederland, kunnen in Frankrijk brieven tot 20 gram, be
stemd voor in werkelijke dienst zijnde militairen van land-, 
zee- en luchtmacht, portvrij worden verzonden; vooi 
brieven die zwaarder zijn dan 20 gram, gelden speciale 
frankeerfaciliteiten. Ook postwissels en pakjes naar mili
tairen kunnen, tot zekere hoeveelheden, zonder betaling 
van frankeerrecht worden verstuurd. De in actieve dienst 
zijnde militairen mogen per maa,nd acht brieven of kaarten, 
portvrij versturen; zij dienen hun stukken te voorzien van 
het bekende F M (Franchise Militaire)-vignet. Op 20 juli 
1964 is er een nieuw type van zulk een F M-zegel aan de 
militairen uitgereikt. Het vertoont de Franse driekleur en is 
ontworpen door de bekende tekenaar van heraldische mo
tieven, Robert Louis; de zegel werd gegraveerd door Gil
bert Aufschneider en is gedrukt in plaatdruk in .vellen van 
honderd stuks. De zegel is niet verkrijgbaar (zoals te be
grijpen valt) voor het publiek, dus ook niet aan de filate
listenloketten. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Riibriekredacteur 

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

Postale overeenkomst tussen USA en UNO (vervolg) 

III. Verkoop van V.N.-postzegels 

(1) Het V.N.-kantoor zal slechts V.N.-postzegels verkopen, 
die zullen worden verzorgd door de V.N., in zulke hoe
veelheden, als zal blijken nodig te zijn voor een redelijke 
uitoefening van haar taak. 

Alle inkomsten uit deze verkopen of uit andere door het 
bureau verleende dienstverrichtingen zullen ten goede ko
men aan het Departement der Posterijen van de V.S. als 
volledige compensatie voor de nakoming van de uit de over
eenkomst voortvloeiende verplichtingen, behalve dan dat 
het Departement vergoeding ontvangt voor iedere postale 
dienst, voortvloeiende uit het gebruik van V.N.-postzegels, 
verkocht voor filatelistische doeleinden onder de voorwaar
den van de onderafdeling (ii) van deze sectie, die zijn ge
bruikt voor port op brievenmaal, gepost bij de V.N.-post-
kantoren, door de betaling van een bedrag, dat "gelijk is 
aap de aangegeven waarde op iedere zodanige zegel en 
ook zodanig als port gebruikt, 
(ü) De V.N. mogen een apart agentschap onderhouden voor 
de verkoop van haar zegels voor filatelistische doeleinden; 
alle inkomsten, verkregen uit dergelijke filatelistische ver
kopen van V.N.-postzegels zullen door de V.N. behouden blij
ven voor eigen gebruik. 

Opname gemaakf bij Enschedé te Haarlem in sepfember 1961: de zegels met 
de afbeelding van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York 
op de perforeermac/i/ne. 
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SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr F G. E. Nilant, 

Unjversiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika. 

Ter gelegenheid van de nationale postzegeltentoonstelling 
in Pretoria zal een tijdelijk postkantoor ter plaatse van 12 
tot 17 oktober 1964 een bijzonder datumstempel gebruiken 
met een afbeelding van de Unie-gebouwen in Pretoria en 
daarboven de woorden PREPEX-PREFU (afbeelding). 

De Suid Afrikaanse Verpleegstersvereniging stelt een eer-
stedagenvelop beschikbaar voor de beide zegels die op 12 ok
tober verschijnen ter gelegenheid van haar vijftigjarig be
staan. Tijdens het jubileumcongres dat van 26 tot 30 oktober 
in Kaapstad wordt gehouden zal een herinneringsenvelop 
verkrijgbaar worden gesteld. Een tijdelijk postkantoor ter 
plaatse zal een bijzonder stempel gebruiken (afbeelding). 

As gevolg van omstandighede was daar nog geen geleent-
heid om eerder die besonderhede van die Transkeiseëls te 
gee nie. Hierdie seëls het op 11 Desember 1963 verskyn, 
waarde 2Vi c. Die seëls is gedruk op papier met RSA-water-
merk, tanding 15 x 14. Daar is twee vertikale panele: A en 
B, die laaste links van die eerste, elkeen twintig rye van 
vier seëls. Dit is 'n afwyking van die tiendelige stelsel, wat 
waarskynlik gedoen is om papiervoorrade van ou afmeting 
op te gebruik. Die tanding loop deur in die boonste en on
derste velrande, wat elkeen 'n onderbroke bruin lyn vertoon. 
Die syrande is nie deurgeperforeer nie en het in die middel 
die bekende pyltjie, in hierdie geval in bruin. Die silinder-
nommers S12 (groen) en S31 (bruin), A en B staan op die 
onderrand van die veile, onder die vierde seël. Op die B-
paneel kom twee rooi velnommers van vier syfers voor, 
teenoor ry en ry 20. Die seëls toon die ou Bungagebou in 
Umtata; huUe is tweetalig: Republic of South Africa links, 
Republiek van Suid-Afrika regs, op die onderkant die woord: 
Transkei, die 2Vi c. waardesyfer regs in die middel. 

Die volgende afwykings kom voor: op vel A: 'n bruin kol 
links van die groot 2 van 2V4 en onder die H van South 
(1 - 1), links van die S van Suid (1 -3), bo die dak regs (2 -1), 
regs van die 3 van 1963 (7 - 1), bo die dak (7-3); twee bruin 
kolletjies regs van die C van die waardesyfer (8 - 1), 'n wit 
vlekkie regs van Vz (8 - 3) en regs van die F van of (10 - 1); 
drie klein bruin kolletjies op die regter sykant (10 - 4), 'n 
bruin stippel op die regter sykant (12 - 1), onder die tweede 
A van Afrika, regs van die 3 van 1963 (14 - 1); 'n bruin lyntjie 
onder die 2 van 2V2 c. (16 - 4), 'n bruin kol links van die 
groot 2 van 2V4 (17 - 3) en nog daaronder (19 - 2 en 20 - 1), 
'n groen sirkeltjie in die F van Afrika (20-3). 

Vel B: 'n klein bruin kolletjie links van die onderste ven
ster (2 - 4), groen stippels onder UI van Suid (3 - 2), 'n klein 
groen kol onder die U van South (5 - 2), 'n gevlekte S van 
South (6 - 4), 'n bruin stippeltjie onder die A van Afrika 
(8 - 1) en links van die groot 2 van 2V̂  (8 - 3), 'n wit strepie 
onder die R van Transkei (12 - 3), 'n bruin vlek op die reg-
terkant van die seël (16-4), 'n klein groen kolletjie onder 
UT van South (18 - 1) en 'n bruin vlek bo die T van Transkei 
(20 - 1). 

Seëls uit die Twede Vryheidsoorlogr: daar is 'n spesiale 
vereniging die „Anglo-Boer War Philatelic Society" (76, Se
cond Cross Road, Twickenham, Middlesex, England), wat 
hom toelê op die bymekaar maak van seëls, veldpos, briewe 
vir binne- en buiteland uit daardie oorlogtydperk. Die ver
eniging gee elke kwartaal 'n tydskrif uit en dit lê in die 
bedoeling om later 'n spesiale handboek oor die seëls en 
posstempels saam te stel. 

Ryende poskantore: daar word op die oomblik vyftien van 

sulke poskantore in die Republiek gebruik. Geen posstukke 
mag vanuit hierdie poskantore verstuur word nie, maar die 
spesiale stempels wat gebruik word kan op koeverte wat aan 
de Philatelistiese Kantoor in Pretoria gestuur word, verkry 
word. 

^ lazen voor u 

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

Ook de Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde houdt zich 
met het kilowaar-probleem bezig. H. Kratzert analyseert de 
inhoud van een pakket van twee kilogram „hochwertige Aus
landware der holländischen Post 1963", in Duitsland aange
boden voor de slordige prijs van DM 475,—. Van de 2 kg kort 
afgesneden delen van buitenlandse postpakketformulieren 
waren ongeveer 150 gram beschadigd (waaronder een 5 Pond
zegel van Nieuw-Zeeland). Er bleken 7415 zegels in 286 soor
ten van een twintig landen te zijn met een totale catalogus
waarde van bijna 6000 Michel-Mark (MiMk). De Duitse 
Bondsrepubliek was het beste vertegenwoordigd met 3222 
zegels, gevolgd door Zwitserland met 1328; 3 en 4 waren De
nemarken en Italië met respectievelijk 734 en 667 zegels. Er 
is een aparte opstelling gemaakt van de zegels van 1-2 MiMk 
en boven 2 MiMk. Het zijn er respectievelijk 1973 en 406, sa
men 2379 met een totale cataloguswaarde van 4400 MiMk. 
Van de 1973 zegels van 1-2 MiMk waren er niet minder dan 
1321 van de Bondsrepubliek (een naar verhouding hoog aan
tal, wat volgens mij bewijst dat de Michel de Duitse zegels 
te hoog catalogiseert). Van deze 1321 waren 715 stuks van 
3 DM en 488 van 2 DM Heuss-type. Dus (zie blz. 374) bundelen 
en als massawaar aan de man brengen. Een notering van 1 
MiMk zegt dus in dit geval ook niets. Of het pakket, gezien 
zijn hoge prijs, aan te bevelen is, laat de auteur ook hier af
hangen van de mogelijkheid de overtollige zegels te gelde te 
maken. 

Op een andere plaats in hetzelfde nummer lezen wij ook de 
naam Nederland en wel in een artikel van Dr. W. F.: „Genf 
und die Niederlande — einst in Burgund". Het is een artikel 
over Bourgondië en Nederland, zulks naar aanleiding van 
onze zegel 500 jaar Staten-Generaal. Aan het slot een opgave 
van de zegels met steden en landschappen en met personen, 
die op dit Bourgondische Rijk betrekking hebben. We zien 
België hierbij veel beter vertegenwoordigd dan Nederland. 

In Der Deutschland Sammler komt de redactie op tegen de 
bepaling van de Bundesptost, dat het zogenaamde 20 juli-blok 
in zijn geheel niet voor frankering geldig is; de enkele ze
gels wel. Wat doet de omlijsting er toe, zo zegt de schrijver, 
gewone zegels mag ik toch ook met een stuk velrand op
plakken? Het is een rare zaak, vooral als men bedenkt dat de 
blokken wel met een welwillendheidsstempel afgestempeld 
mogen worden. Het laatste woord zal hierover nog wel niet 
gesproken zijn (zie bladzijde 430). 

Overigens gaat G. Opitz op een ander plaats in dit blad in 
zijn beschouwing over blokken en „Kleinbogen" mijns inziens 
wel wat te ver. Met als bewijs de animo voor het Philatec-
velletje, pleit hij voor het meer laten verschijnen van her
denkingszegels in kleine velletjes van tien of twaalf stuks; 
twintig kan ook nog, maar dat moet uitzondering blijven. In 
deze tijd van hoogconjunctuur, waarin zelfs jeugdige verza
melaars tien Mark of meer voor aankoop van postzegels uit
geven, kan dat best, vindt de schrijver. Compleet zijn is toch 
slechts voor een paar percent van de verzamelaars wegge
legd en als men het dan niet betalen kan, dan doet men het 
maar zonder (dat zullen de catalogi beslist niet doen. W.). 

Wat daarna volgt loopt helemaal de spuigaten uit. In 
Duitsland worden niet alle zegels bij de staatsdrukkerij ge
drukt, maar er zijni er ook een aantal gedrukt bij drukkerij 
Bagel. Hiervan zijn nu ongetande exemplaren in omloop, 
die tegen 500 DM verkocht worden. In plaats van te adviseren 
deze rommel niet te kopen, wil de schrijver nu deze onge
tande zegels tegen drie tot vier maal de nominale waarde 
door de Bundespost laten verkoi>en, zoals ook in Hongarije 
gebeurt. En dan natuurlijk ook nog de beroemde „Kleinbogen" 
ongetand, dat is dan de gemakkelijkste manier voor specu-
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lanten om rijk te worden en om de filatelie te vermoorden. 
Ik vrees, dat Der Deutschland Sammler de Duitse en niet
Duitse filatelisten geen dienst heeft bewezen door dit artikel 
in het anders zo voortreffelijke blad op te nemen. 

Na een onderbreking van enige maanden ontvingen we 
kort acher elkaar drie nummers van Netherlands and Co
lonial Philately, officieel orgaan van de Nederland en Over
zeeverzamelaars in de Verenigde Staten, onder redactie 
van Joh. de Kruyf, aan wie dit jaar door de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen de Wallermedaille 
is toegekend. Dr. Fred. L. Reed geeft hierin een verhande
ling over de „Regular Town Cancellations on the First 
Issue of Netherlands" met waarderingstabellen, herzien 
sinds zijn laatste artikel over dit onderwerp, enige jaren 
geleden. Het grote vervolgartikel van Plantinga c.s. over de 
postkantoren en afstempelingen van de Nederlandse An
tillen gaat verder met de „cirkel in vierkanf'stempels 
van Saba, St. Eustatius en St. Martin, daarna zijn de di
verse rondstempels uit de latere tijd aan de beurt. 

E. Matthews brengt een verhaal over de veldpoststem
pels van de WBrigade 194548, een klein detail uit de vele 
mogelijkheden, die de filatelie biedt. De WBrigade bestond 
uit I en II 4 R.I. (Regiment Infanterie) en I 11 R.I. en werd 
eind 1945, begin 1946 via Singapore naar Batavia verscheept. 
In Indonesië verbleef zij in verscheidene plaatsen en nam deel 
aan verscheidene acties; midden 1948 had de repatriëring 
plaats. Dit alles is aan de poststempels te volgen. De schrij
ver heeft voor het schrijven van dit artikel onder andere 
geput uit „Een jaar WBrigade" van H. J. Anselms, 15 
jatnuari 1947 in Tjandoer gepubliceerd. 

The Collectors Club Philatelist van juli bevat een artikel 
van Robson Lowe over Blood's Penny Post. Dit was lokale 
post in Philadelphia in de jaren 18491860, een in Europa 
onbekend verzamelgebied. Blood gaf ook zegels uit, ■waar
van nog hele vellen over zijn, wat natuurlijk het „platen" 
erg vergemakkelijkt. Opmerkelijk is, dat de eerste zegels 
het opschrift „Post Office" hadden, daarna kwam geduren
de korte tijd „Paid" (vergelijk Mauritius) en ten slotte 
kwam „One Cent" op de zegels te staan. 

In een ingezonden stuk vertelt Derek Palmer, een in San
tiago (Chili) wonende Amerikaanse filatelist zijn belevenis
sen. Hij ontvangt per week ongeveer honderd stuks zaken
post uit de Verenigde Staten; 99 hiervan hebben machine
frankering, de 100e de gewone 15 cents airmailzegel. Spe
ciale zegels ontvang ik hier nooit en ik zou niet weten, dat 
ze bestaan als ik ook nog niet post van mijn filatelistische 
vrienden kreeg, zo besluit de schrijver. (Gaan we nu al de 
weg op, dat speciale postzegels alleen maar dienen voor 
de frankering van filatelistische correspondentie? ' Ook in 
Nederland begint het er op te lijken. Hoeveel Zomerpost
'pffels hebt u gezien op brieven van nietfilatelisten? W.) 

De Oostduitse „Sammler Express" komt na enige jaren 
afwezigheid weer regelmatig in ons bezit. Als we de laatste 
nummers zo eens doorbladeren om een indruk te krijgen 
van het filatelistisch leven in de Deutsche Demokratische 
Republik, dan zien we ook hier een opbloei van onze hobby. 
Het accent moet hier wel gelegd worden op de thematische 
filatelie, waarbij natuurlijk verscheidene onderwerpen 
prachtig passen in het kader van de huidige politiek. De 
Oostduitse verzamelaars zijn verenigd in de Centrale Com
missie voor filatelie in de Deutsche Kulturbund, die na 
vier jaren een congres heeft gehouden in Leipzig. Het aan
tal leden is in die vier jaar gegroeid van 47.900 tot 65.000; 
verenigingen kent met niet, wel 1300 „Arbeitsgemeinschaf
ten". De Lipsia is de voorgeschreven catalogus. Zoals te 
verwachten was wordt veel van boven af geregeld. In
ternationale contacten — zowel via tentoonstellingen als 
via ruil — worden ten zeerste bevorderd. 

Als onderwerpen van filatelistische artikelen noemen we 
een studie van E. Wenke over de ontwikkeling van het ver
keersnet van de Reichspost van 1868 tot 1870 en themati
sche artikelen over filatelie en economie. Niet onvermeld 
mag blijven een zeer waarderend verhaal over een bezoek 
aan het Postmuseum in Den Haag. Ten slotte vinden we 
nog afbeeldingen van lucifersmerken uitgegeven door de 
firma De Gruyter, elk merk voorzien van een bloemen
postzegel. 

In Der Sammler Dienst nummer 16 vertelt E. Hinske 
over San Marino als verzamelgebied en bespreekt dr. W. 
Blank Malaysia als nieuw verzamelgebied. Voor de mo
tiefverzamelaars geeft Ing. K. D. Schäfer een opsomming 
van watervallen op postzegels. Wist u, dat er 49 natuur
lijke watervallen afgebeeld staan op een totaal van meer 
dan honderd postzegels? Daarbij komen dan nog 35 aange
legde watervallen, dammen en waterkrachtcentrales. 

De Deutsche Bundespost heeft de reden bekend ge
maakt waarom het 20 juligedenkvelletje niet voor franke
ring geldig is: omdat op de velrand een politieke tekst 
voorkomt, wat verboden is. Men weet nu in WestDuitsland 
waarom, maar of men er tevreden mee is? Ik vrees, dat 
er nog wel de nodige polemieken in de filatelistische bla
den zullen volgen. 

Behalve enkele korte klassieke artikelen bevat de 
Schweizer Briefmarken Zeitung een thematisch artikel 
„Les Plantes sucrières" van J. L. Nagel. Hierin zijn alle 
zegels vermeld en ten dele afgebeeld, die met de fabricage 
van suiker verband houden. Als stralend middelpunt de 
zegel van Haiti met de schoonheidskoningin van dit suiker
eiland. 

Van suiker naar Zucker is maar een stap, maar met dit 
laatste woord bedoelen we ditmaal niet het Duitse woord 
voor suiker, maar de man, die zijn naam verbonden heeft 
aan de „ZuckerRakete". De heer Zucker is een van de 
vele raketpioniers, die zijn liefhebberij, i.e. het afschieten 
van raketten, pleegt te doen op kosten van argeloze fila
telisten. Nadat er in Duitsland bij het afschieten van zo'n 
raket een dode gevallen, zijn Pierre Seguy in Der Samm
ler Dienst en Gaudenz Müller in de Schweizer in de pen 
geklommen om deze experimenten te veroordelen. Niet al
leen de raketafschieters, maar ook de verzamelaars, die 
altijd maar weer bereid zijn geld te geven voor deze fila
telistische rommel, stellen zij hieraan schuldig. Nadat 
reeds de Duitse Bond van Filatelisten en het Duitse han
delarenverbond zich van deze zaak gedistantieerd hebben 
(„Mit Philatelie hat der Raketenrummel dieser Art nichts 
zu tun"), heeft nu ook de Deutsche Bundespost een ver
klaring afgegeven. Nadrukkelijk wordt er hierin op ge
wezen, dat de Bundespost nooit post met raketten heeft 
vervoerd en ook nog nooit speciale stempels hiervoor heeft 
aangemaakt. Alles wat op deze enveloppen staat is dus zui
ver maakwerk. 

Nu ik toch over dit onderwerp praat, herinnert u zich 
nog, dat enkele jaren geleden in deze rubriek geschre
ven is over de „rakettenpost van Varazze?" (39e jaargang, 
1962, bladzijden 305 en 334). De hier bedoelde raketbrieven 
hadden zelfs helemaal niet gevlogen. Ik moest hieraan on
willekeurig denken bij het lezen van het volgende krante
bericht van enkele weken geleden. Al staat hier dan de 
naam Varazze niet in, ik heb toch zo'n idee, dat het hier 
om dezelfde persoon gaat. Het bedoelde bericht laten wij 
hier in zijn geheel volgen: 

Duitser fantaseerde rakettenpost 

Buit 4000 Mark 
AKEN, 31 juli — Voor de rechtbank te Aken is een 54

jarige elektromonteur en rakettenmonteur uit Lübeck tot 
vier maanden gevangenisstraf en een boete van vijfhon
derd mark veroordeeld. De man haalde dikke winst uit een 
door hemzelf gefantaseerde raketpost. Ongeveer vierdui
zend mark verhuisde van de beurzen van goedgelovige ver
zamelaars en postzegelhandelaars te Aken en Bielefeld naar 
zijn portemonnee. De man zou op een strand in Italië vele 
honderden „speciale" enveloppen per raket driehonderd 
meter de lucht in geschoten hebben. 

Het „bijzondere" stempel daarvoor werd door hem zelf 
gemaakt en op de enveloppen aangebracht. Hij vertelde 
echter dat de afstempeling in het bijzijn van een Italiaanse 
postbeambte was verricht. Als enige getuige voor het af
schieten van „de raket" noemde de verdachte een Italiaan
se visser. Afgezien van de vraag of hij ooit de bewuste ra
ket afschoot kon door deskundigen op de zitting worden 
bewezen dat de „bijzondere raketpost" voor de filatelis
ten en speciaal voor de handelaars, die er goed geld voor 
gaven, volslagen waardeloos was. 

(Volkskrant) 

430 September 1964 



VOOR UW BOEKENPLANK 
CATALOGUE DES VARIÉTÉS DE FRANCE, DU TYPE 
„BLANC" A NOS JOURS (1900-1964). Vierde druk. 1964. 
Uitgave Editions Cérès, 25, Rue du Louvre, Paris. Auteurs: 
L. Wanos & de Belleville. Formaat 13 x 21 cm, 336 blad-
zgden. Pros Fr. 21.50. 

Kort na de tweede wereldoorlog (in 1946) verscheen de 
eerste uitgave van een gespecialiseerde catalogus van de 
Franse postzegels vanaf het type Blahc (1900). Deze va
riëteitencatalogus beleeft de vierde druk en de samenstellers 
van dit uitvoerige werk hebben van hun meer dan twintig
jarige arbeid een bijzonder nuttige bron van kennis weten 
te maken. 

Deze catalogus is voor de zegels van Frankrijk van 1900 
tot heden de uitvoerigste die er bestaat en is voor een echte 
speciaalverzamelaar een onschatbaar hulpmiddel. Het moet 
niet de bedoeling zijn aan de hand van deze catalogus een 
verzameling „gespecialiseerd Frankrijk" op te zetten. Daar
voor zijn de variëteiten die bij elke zegel zijn opgesomd 
te veel; dit zou trouwens niemand ooit lukken. Van de 1 cen
time grijs type Blanc (Yvert 107) geeft men 30 varië
teiten; van de 5 c. Semeuse (Yv. 137) liefst 58; van de 
bruine 1.50 Pétain-zegel (Yv. 517) 61 werkelijk bestaande en 
„erkende" typen. De zegel Marianne van Gandon wordt 
in alle waarden in tientallen kleuren en plaatfouten 
(soms ook druktoevalligheden) uitgewerkt en voor de thans 
in koers zijnde zegel Marianne van Decaris (Yv. 1263) 
waarvan bekend is dat er zeer veel drukmethoden zijn 
(platen, rouletten, carnets enzovoort) en waar ook zeker 
een gespecialiseerde opzet van Ie maken is, geeft deze ca
talogus 142 (!) verschillende variëteiten aan, die duidelijk 
van elkaar zijn te onderscheiden. 

Het werk moet dienen om speurders naar variëteiten te hel
pen zoeken naar de spelden in de hooiberg en moet vooral 
een aanmoediging zijn om verzamelaars van het „moderne
re" Frankrijk te helpen een leerrijke en interessante ge
specialiseerde verzameling op te zetten van „gewone" ze
gels, waar men als regel overheen pleegt te kijken! 

Mijn enige bezwaar is dat de illustraties op een achttien
tal bladzijden nogal onoverzichtelijk bij elkaar zijn gedron
gen waarnaar dan door middel van letters in de tekst wordt 
verwezen. Maar na enige ervaring in het gebruik, leert men 
deze illustraties, die meestal fragmenten van de drukva-
riëteit aangeven, wel waarderen en gebruiken bij het speur
werk. 

Wij zouden de verzamelaars die zich de moeite en het ge
duld willen getroosten ook aan de modernere zegels wat 
meer „filatelistisch" plezier te beleven, zeker willen aanra
den deze catalogus aan te schaffen. Het dwingt u tot betere 
beschouwing van uw materiaal en zal in vele gevallen de 
kennis van uw verzameling verrijken; hetgeen voor elke 
verzamelaar toch een aantrekkelijke zijde van zijn hobby mag 
worden genoemd. 

De catalogus wordt geleverd in een stevig, plastic omslag 
en is op stevig houtvrij papier gedrukt in een — voor de 
meeste catalogi hoogst ongebruikelijk — duidelijk lettertype. 

D. DE VRIES. 

LES PRÉOBLITÉRÉS DES PAYS-BAYS 
I Les préoblitérés précurseurs et roulettes de 1912, Maurice 
Joliveau. 
II Les préoblitérés typographiques, Dr. L. Philippe. 
Association des Collectionneurs de timbres Préoblitérés 
(A.C.P.), 73 avenue Mozart, Paris 18e. 1964. 
Brochure van twaalf bladz^den, formaat 212 x 135 mm, uit
gegeven door de Franse vereniging van verzamelaars van 
postzegels met voorafstempeling, die voor 40 Belgische 
frank besteld kan worden bg mr. J. Lépingle, 14 rue Renkin, 
Brussel 3. 

De inhoud van deze brochure levert het bewijs dat de 
schrijvers grote belangstelling hebben voor onze Nederland
se voorafstempelingen en voor hen die aangewezen zijn 
op het lezen van de Franse taal is het een prima wegwijzer 
in deze materie. Ongetwijfeld zal de bekende Nederlandse 
verzamelaar van dit gebied, de heer F. Blom, die ook enige 
malen in de brochure wordt genoemd, hieraan een belang
rijke bijdrage hebben geleverd. 

MICHEL-CATALOGUS „DEUTSCHLAND 1965". 363 blad-
zyden, prijs D. Mk. 4,50. Uitgave Schwaneberger Album, 
Gmb.H. München. 

Verleden jaar gaf Michel voor het eerst de Duitsland- en 
de Europa-catalogus naast elkaar uit. Op deze weg gaat men 
voort. Ook nu is de eind juli verschenen Duitsland-catalogus 
geen onderdeel meer van de in september ite verwachten 
Europa-catalogus. Ondanks het feit dat de catalogus weer 
dikker is geworden — zelfs de in juli verschenen herdenkings
zegels „Verzetsstrijders" zijn nog opgenomen — is de prijs 
in Duitsland nog dezelfde namelijk D. Mk. 4,50, dat is dus 
rond ƒ 4,—. Het is overdreven te zeggen dat dit de enige 
prijs is die gelijk gebleven is, maar soms krijgt men haast 
de indruk. Want — en we hebben het vergeleken met de in 
april verschenen „speciaalcatalogus" — de prijzen zijn weer 
grondig herzien en dat betekent heden ten dage in Duitsland 
nog: gestegen. Dit is wel met zorg gebeurd. 
Van de samenhangende waarden van de cijferserie van 1946 
is het horizontale paar 16-12 gestegen van 0,50 op 4,— en 
het verticale paar 12-16 — dat ook drie maal zo vaak 
in het boekje voortkomt — van 0,40 op 0,80. Terwijl het 
„Goethe-blok" van de D.D.R. gelijk gebleven is, zijn de 
„Karl Marx-blokken" meer dan verdubbeld. In de inleiding 
schrijft de uitgever echter eerlijk dat het moeilijk is bij de 
huidige prijsverhoudingen noteringen te geven die over een 
jaar nog precies de verhouding van de waarden van de 
verschillende zegels juist aangeven. 

Verder is er weinig over te vertellen. De tekst is, afgezien 
van de uitbreiding door de nieuwe uitgaven, wel dezelfde 
als de verleden jaar verschenen catalogus „Deutschland 
1964". En die tekst is nog steeds voortreffelijk.Voor de gewone 
Duitsland-verzamelaar is deze „gewone" Michel — in tegen
stelling tot de om de twee jaar verschijnende „Spezialkata-
log" — een bijzonder praktische en doelmatige gids. Hoe de 
prijzen zich zullen ontwikkelen weet niemand. Maar de 
wetenswaardigheden die in deze catalogus staan zijn op 
zichzelf de aanschaf al waard. Voor iedere verzamelaar 
aanbevolen. 

FL. 

Met het Maandblad naar De WIPA in Wenen in 1965 
Op de oproep in het augustusnummer aan gegadigden voor 

een groepsreis naar de internationale postzegeltentoonstelling 
WIPA '65 die volgend jaar in Wenen zal worden gehouden 
zijn al een veertigtal opgaven binnengekomen. Deze reis, 
waarvoor contact is opgenomen met een bekend reisbureau, 
zal zeven dagen duren. De tocht wordt gemaakt per trein. 
Voor de overnachting zal gebruik worden gemaakt van 
een eenvoudig goed hotel waar tevens ontbijt en diner 
kunnen worden genoten. Het vertrek is voorlopig bepaald 
op 8 juni; de datum van terugkomst is maandag 14 juni. 
De kosten worden geschat op een bedrag van ƒ 250,—. 

Het is wel zaak de aanmelding zo spoedig mogelijk te doen 
omdat de hotelaccomodatie in Wenen zeer schaars is. 

Voorlopige opgaven, die nog tot niets verbinden, worden 
aangenomen door de heer: 
C. H. W. Heusdens, 
Postbus 619, 
Rotterdam. 

Verlate aprilmop 
Een grappenmaker heeft een horizontaal paartje 500 jaar 

Staten Generaal-zegels — boven de waarde-aanduiding in 
het lichtgroene vlak — op ongelijke hoogte bedrukt met 
een vijf puntige ster. Het versierde paartje is op een brief 
geplakt en afgestempeld. Het zou ons niet verbazen als het 
poststempel 1 april zou luiden. 

Najaarsvergadering Raad van Beheer 
De najaarsvergadering van de Raad van Beheer van 

het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zal dit 
jaar gehouden worden op zaterdag 10 oktober, des na
middags te 14.00 uur in Utrecht. 

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

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

^■^S^fl Redacteur J. Th. A. Friesen, 

V ^ Rembrandtstraat 18  Goor 

Jg t^ Telefoon (05470) 2135 

EUROPA 
ALBANIË 

238'64. Tentoonstelling in Riccione. 
2 en 8 1. Zegels uit serie ruimtevaart, oktober "63, nu 
met opdruk: ,,Riccione 23/8/64". 

25.^.'64. Olympische Spelen in Tokio. 
I . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 1. Alle sporten die op de 
spelen vertegenwoordigd zijn, worden op deze zegels uit
gebeeld. Alle zegels getand en ongetand; ook blokjes 
met getande en ongetande zegels. 

iio'64. Vijftien jaar republiek China. 
7 en 8 1. Geen afbeelding ontvangen. 

DUITSLAND (OOST) 
i28'64. Standbeeld voor verzet van Leningrad. 

25 pf. blauw, oker en zwart. Beeld van verzet Leningrad 
19'64. Strijd voor de wereldvrede. 

20 pf. rood en zwart. Portret en handtekening van 
Frederic JuliotCurie. 

25 pf. blauw en zwart. Idem van Bertha von Suttner. 
50 pf. violet en zwart. Idem van Cari von Ossietzky. 

39'64. Najaarsbeurs in Leipzig. 

10 pf. Middeleeuwse glasblazerij. 
15 pf. Modem glaswerk. 

De zegel verbonden door vignet met wapen jaarbeurs. 
i69'64. Honderd jaar Eerste Internationale. 

20 pf. rood en zwart; 25 pf. blauw en zwart. Stempel
afdruk van de organisatie. 

DUITSLAND (WEST) 
149  '64. Europazegels. 

15 en 20 pf. Gemeenschappelijk motief. 
i99'64. Vervolg serie hoofdsteden landen van de 

Bondsrepubliek. 
20 pf. groen, blauw, grijs en zwart. Rijksdaggebouw in 

Berlijn. 
Deze zegel in als enige van de serie ook verschenen 

in WestBerliijn, op i29'64, met Inschrift Deutsche 
Bundespost Berlin. 

259'64. Hoofdsteden der landen van de Bonds
republiek. 
20 pf. bruin, blauw, grijs en zwart. Gutenbergmuseum 

in Mainz. 

GROOTBRITTANNIË 
49'64. Verkeersbrug over de Forth. 

3 d. Nieuwe brug, schip en portret koningin Elizabeth. 
6 d. Nieuwe brug en spoorbrug en portret. 

IERLAND 
149  '64. Europazegels. 

8d. en I sh. 5 d. Gemeenschappelijk motief. 

JOEGOSLAVIË 
267'64. Eerste verjaardag ramp in Skoplje. 

25 d. donkerbruin. Verzinnebeelding van aardbeving 
en wederopbouw. 

50 d. blauw. Internat, solidariteit en wederopbouw. 

277'64. Twintigste verjaardag aankomst verzet 
op eiland Vis. 
25 d. groengrijs en roodbruin. Schilderij van strijdende 

partizanen. 
58'64. Serie klederdrachten. 

25 d. blauwviolet, oker, donkerbruin en rood. Vrou
wendracht uit de provincie KosovoMetohije, 
Servië. 

30 d. blauwbniin, donkergroen, oker, lichtgroen en 
rood. Vrouwendracht uit Slovenië. 

40 d. bruin, zwart, oker, donkergroen en karmijngrijs. 
Vrouwendracht in Sanski Most, Bosnié eo Herze
gowina. 

50 d. blauw, oker, zwart en geelgroen. Vrouwenkostuum 
uit Turopolje, Kroatië. 

150 d. groengrijs, oker, karmijngrijs en donkerbruin. 
Vrouwendracht uit Debar, Macedonië. 

200 d. oranje, zwart, oker en bruin. Vrouwendracht uit 
Titograd, Montenegro. 

LUXEMBURG 
14 9  '64. Europa zegels. 

3 fr. bruinrood, chamois en donkerblauw; 6 fr. groen, 
geel en donkerbruin. Gemeenschappelijk motief. 

i49'64. Nieuw gymnasium in Luxemburg. 
3 fr. Gebouw met menigte scholieren. 

MONACO 
129'64. Europazegels. 

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

NOORWEGEN 
149'64. Europazegel. 

90 ö blauw. Gemeenschappelijk motief. 

OOSTENRIJK 
49'64. Honderd jaar arbeidersbeweging. 

I sch. Piramidevormige groep werkende mensen. 
149'64. Europazegel. 

3 sch. Gemeenschappelijk motief. 

SAN MARINO 
De in het vorige nummer gemelde zegels ,,locomo

tief", hebben de volgende afbeeldingen. 
1 1. MurrayB lenk insop uit 1812. 
2 1. Puff ing Billy uit 1813. 
3 1. Locomotion i uit 1825. 
4 1. Rocket uit 1829. 
5 1. Lion uit 1838. 

15 1. Bayard uit 1839. 
20 1. Crampton uit 1849. 
50 1. Little England uit 1851. 
90 1. Spitfire uit i860, 

i io 1. Rogers uit 1865. 

SOVJETUNIE 
306'64. Vervolg serie overwinningen tweede we

reldoorlog . 
4 k. Twintig jaar bevrijding van Bjelo (Wit)Rusland. 

306'64. Tweehonderd vijf tig jaar postdienst in 
Leningrad. 
4 k. Postkantoor en oud schip. 

i67'64. Twintig jaar bevrijding van Polen. 
6 k. Kaart Polen en voortbrengselen van het land. 

3i7'64. Olympische Spelen in Tokio. 
I,— r. Blokje, verdere gegevens niet ontvangen. 

208'64. Serie ruimtevaart. 
Zes zegels van 10 k., elk samenhangend in blokje, 

met wereldbol, maan, planeten en verschillende Russi
sche ruimtevaartuigen. 

SPANJE 
149'64. Europazegels. 

I en 5 p . Gemeenschappelijk motief. 
i9io'64. Vervolg wapenserie. 

5 p. Wapen van Navarra. 

26io'64. Vervolg toeristenserie. 
I p . Kathedraal van Leon. 

1210'64. Serie ontdekkers van Amerika. 
25 c. en 2 p. Diego de Almagro. 
70 c. en 2,50 p . Virrey Francisco de Toledo. 
80 c. en 3 p. Aartsbisschop St. Toribio de Mogrovejo. 
I en 5 p . Francisco Bizarro. 

TURKIJE 
168'64. Negenhonderd jaar verovering Kars. 

50 k. Oude kerk en kasteel. 
130 k. Middeleeuwse vorst. 

149'64. Europazegels. 
50 en 130 k. Gemeenschappelijk motief. 

IJSLAND 
149 '64. Europazegels. 

4,50 kr. bruin en groen; 9,— kr. blauw en bruin. Ge
meenschappelijk motief. 

ZWEDEN 
248  '64. Nieuwe gebruikszegels. 

2,55 kr. rood en 3,— kr. blauw. Bestaande ,,drie kro
nen "type. 

ZWITSERLAND 
i49'64. Nieuwe gebruikszegel. 

2,20 fr. groen. Toren in Liestal. 
149'64. Europazegels. 
20 r. rood en 50 r. blauw. Gemeenschappelijk motief. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

i25'64. Congres Rechten van de Mens , 
3,75 a. Hand met toorts en opschrift, 

256'64. Serie wilde dieren. 
25 p. Sneeuwluipaard. 
50 p . Ibex. 
75 p . Marco Polo. 
5,—a. Yak. 

127'64. Toerismeserie. 
25 p. Panorama van de stad Herat. 
75 p. Graftombe van koningin Gowhar. 
3,— a. Kaart van Afghanistan. 

267*64. Olympische Spelen in Tokio. 
25 p . Hordenlopen. 
I,— a. Duiken. 
3,75 a. Worstelen. 
5,— a. Voetballers. 
15,— a. Blokje, afbeelding niet ontvangen. 

ARGENTINIË 
228'64. Driehonderd vijf tig jaar Universiteit van 

Cordoba. 
4 p. Wapen van de universiteit. 

AUSTRALIË 
i98'64. Nieuwe gebruikszegel. 

6 d. Geelstaartkolibri. 

•64. 
BOEROENDI 

Wereldtentoonstelling in New York. 
0,50, I,—, 4,—, 6,50, 10,—, 15,— en 20,— fr. Ver
schillende inlandse dansers en embleem tentoonstelling. 
Ook blokje met drie hoogste waarden. 

CANADA 
99'64. Eeuwfeest conferentie in Quebec. 

5 c. Maple leaf, (ahornblad), hand met veer. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
58'64, Serie pioenrozen. 

4 , 4 , 8, 8, 8, 8,8 , 10, 10, 10, 10, 10, 20, 43 en 52 f. Ver
schillende in China voorkomende pioenrozen. 
Ook blokje ter waarde van 2 y. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
39*64. Tiende dag der gewapende strijdkrachten. 

0,80 en 6,— $. Artillerie, oorlogsschepen en straal
vliegtuigen . 

io9'64. Wereldtentoonstelling in New York. 
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o,8o $. Wereldbol en vlaggen. 
5,— $. Chinees paviljoen. 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
i3-7-*64. Olympische Spelen in Tokio. 

5 en lo fr. Hoogspringer. 
7 en 20 fr. Speer^erper. 
8 en 100 fr. Hoijdenlopers. 

w<i 
DAHOMEY 

8-8-'64. Inlandse dansers. 
3, 10, 15, 25 en 30 f. Scènes van stamdansen, zoals 

ook te zien op tentoonstelling in New York. 

EGYPTE 
28-8-'64. Zesde Panarabische jamboree. 

10 m. Embleem van de jamboree. 
10 m. Symbool van lucht verkenners. 

ETHIOPIË 
ii-io-'64. Eleanor Roosevelt Memorial Foundation. 

10, 60 en 80 c. Portret mevrouw Roosevelt, Verklaring 
Rechten van de Mens en vlam. 

FALKLAND EILANDEN 
8-i2-'64. Vijftig jaar zeeslag bij Falkland-eilanden. 

2Ï4 d. Oorlogsschip Glasgow. 
6 d. Oorlogsschip Kent. 

1 sh. Oorlogsschip Invincible. 
2 sh. Monument op de eilanden voor de slag. 

^H îuJOAND ISIAND: 

ï OF THE VCTTLE OFTHC MUOAHD ISlMtoe 

GHANA 
21-9-'64. Nationale feestdag, verjaardag president 

Nkroemah. 
3 d . , 6 d . , i s h 3 d . e n 2 s h . 6 d . Portret van de president 
en inlandse bloemen. 

INDIA 
i5-8-'64. Tweeënnegentigste verjaardag Sri Aurc-

bindo. 
0,15 Portret van Aurobindo. 

INDONESIA 
i5-7"'64- Derde Transport- en communicatie-serie, 

alle in de bekende uitvoering. 
Rp. I,— buffelkar, bruinviolet. 
Rp. 2,50 zeilprauw, blauw. 
Rp- 5,— vliegmachine, olijfbruin. 
Rp. 7,50 telexapparaat, groen. 

i5-7-'64. Waarde Rp. 20,— in nieuwe president-
serie. 

i5-8-'64. Derde Thomascup-serie, driekleurendruk. 
Rp. 25,— ; Rp. 50,— en Rp. 75»—. 

(Opgave A. J . Uylen, Eindhoven). 

ISRAËL 
5-8-'64. Zesde wereldcongres Israëlitisch medisch 

verbond. 
I I£. Embleem van congres. 

5-8-*64. Israëlitisch nieuwjaar. 
0,08 I£. Vat uit derde eeuw. 
0,35 I£- Vat uit eerste tot tweede eeuw. 
0,70 ÏJC- Vat uit eerste eeuw. 

JAMAICA 
27-8-'64. Interamerikaanse padvindersconferentie. 

3 d. Gesp met padvindersembleem. 
8 d. Wereldbpl met padvindersdas en -hoed. 
I sh. Embleem en krokodil. 

JAPAN 
i5-7-'64. Gion festival in Kyoto. 

10 j . Berg Higashiyama en Japanse gebouwen. 
i-8-'64. Opening autosnelweg door Tokio. 

10 j . Afbeelding van deel der weg. 
9-9-'64. Olympische Spelen in Tokio. 

5 y. Nog geen afbeelding ontvangen. 
io-io-'64. Olympische Spelen in Tokio. 

10.30, 40 eh 50 y. Geen verdere gegevens ontvangen. 
Ook een blokje met totaal waarde van 140 y. 

KOREA (NOORD-) 
2i-5-*64. Elektrificatie spoorlijn Pjongjang-Si-

neuijoo. 
10 j . Elektrisch treinstel en gebouwen. 

i5-6-*64. Nationale dansen. 
2 j . Trommeldans. 
5 j . Boerendans met inheems muziekinstrument. 

10 j . Oude dans ,,Ecstazy". 
i5-6-'64. Nationale held Li Soo Bok. 

5 j . Soldaat in het veld. 
i5-6-*64. Nampo smeltbedrijf. 

5 j . Gebouwencomplex vandeze in 1915 gestichte fabriek 
15-6-'64, Tweede economisch seminarium voor Azië 

5 j . Fakkel, tandwielen en embleem. 
10 j . Vlaggen, tandwiel en embleem. 

LIBIË 
Juni '64. Vrouwenemancipatie. 

Behalve de gemelde zegels, verscheen ook nog een 
blokje met drie getande zegels, waarde 100 m. 

Juli '64. Padvindersbelofte. 
10 m. Opgeheven hand, Libische vlag enpadvindersvlag 
20 m. Padvinderslelie en twee handen. 

Ook weer blokje met twee ongetande zegels, 50 m. 

MAROKKO 
25-5-'64. Deelneming aan wereldtentoonstelling in 

New York. 
I d. Wereldbol en afbeelding paviljoen. 

NIGERIA 
Behalve de gemelde drie zegels ter herdenking van 

president Kennedy komt ook een blokje met viermaal 
de zegel van 5 sh. en bovendien in de rand portret van 
mevrouw Kennedy en beide kinderen. 

REUNION 
i4-9-'64. Opdrukken van Franse zegels. 

35 f. op 0,70 F Tour César in Provins. 
500 f. op 10,— F . Luchtpost Alouette. 

ROEWANDA 
27-7-'64. Werelddag van de meteorologie. 

25 f. Ongetand blokje kaart Congo, embleem en meteo 
rologisch instrument. 

SYRIË 
Nieuwe gebruikszegels, uitgegeven respectievelijk 

28-6, 15-7, 8-7 en 15-7 en 6-7-'64. 
27^2» 45» 50» 55 enöop . Afbeelding mozaïek van Shehba 

TOGO 
18 -8 - '64, Vereniging en verzoening. 

1, 5. 25, 45 en 85 f. Portret van de president en bloemen, 
vlinders en vogels. 

Oktober '64. Olympische Spelen in Tokio. 
I f. Voetballers. 
5 f. Hardlopers. 

25 f. Discuswerper. 
45 f. Voetballer. 

100 f. Tennisspeler. 
Ook blokje met de drie hoogste waarden. 

TRUCIAL STATEN 
Ook de staten Ajman en Umm al Qaiwain geven nu 

afzonderlijke zegels uit, die niet door het Bntse post
agentschap worden verspreid, noch in Londen verkrijg
baar zijn. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
i i-9- '64. Eerbewijs aan gebroeders Mayo. 

5 c. groen. Portretten van de medici Mayo en aesculaap. 

DOCTORS! 

MAYOi 
VIETNAM (NOORD-) 

20-7-'64. Tiende verjaardag overeenkomst van 
Geneve. 
12 xu. Kaart Vietnam, wederopbouw en soldaten. 
12 xu. Kaart en vlaggen. 

VIETNAM (ZUID-) 
2o-7-'64. Serie voor hereniging. 

0,30,0,50 en 1,50 d. Kaart van het land en twee figuren. 

ZUID-AFRIKA 
i2-io-*64. Vijftig jaar Suid Afrikaanse Verpleegsters

vereniging. 
zYi c. Verpleegsterslamp. 

izYi C' Verpleegster met lamp. 

i i i i i i iF r^p^rww 
^ REPUBLIC OF 
l SOUTH AFRïa 

:2c ^ 
RrPUBUEK VAN 
SUïDAFRIKA 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende post administra
ties, ,,New Stamps" en de heren P . Oosterhof in Rijs
wijk, ,,E1 centro filatelico" in Madrid, Verschuur in 
Teheran en Wiegman in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden- en Zuidamerikaanse en Aziati
sche landen — die de actualiteit van deze rubriek kun
nen vergroten, houden wij ons van harte aanbevolen. 
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NiDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

"̂F PRET ARIA AT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

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

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: Mr. T. J. B. van der Meyden, de Sa-
vornin Lohmanlaan 29, Groningen, tel. (05900) 5 31 78. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden ge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. 
(Je Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage. 

RUILADRESSEN 
Het Bondssecretariaat ontvangt geregeld aanvragen van 

verzamelaars in het buitenland (veelal landen achter het 
ijzeren gordijn), die willen ruilen met verzamelaars in Neder
land. Een opgave van deze aanvragen werd voorheen van 
tijd tot tijd in het Maandblad gepubliceerd. 

Het overstelpend grote aantal reacties op dergelijke mede
delingen leidt tot overbelasting van het secretariaat, zodat 
het onmogelijk is hiermee door te gaan. Daarom is de vol
gende regeling getroffen: 

Éénmaal per kwartaal, voor het eerst omstreeks 1 septem
ber, zal een lijst worden opgemaakt van de in de afgelopen 
drie maanden binnengekomen ruilaan vragen. Deze lijst zal 
OP VERZOEK worden verstrekt aan de secretarissen van de 
aangesloten verenigingen, die deze dan op hun beurt kunnen 
doorgeven aan hun leden. Men kan zich voor regelmatige 
toezending van deze lijsten laten noteren. 

Voor zoveel nodig wordt er nogmaals de aandacht op ge
vestigd, dat de Bondssecretaris de adressen doorgeeft zoals 
hij deze heeft ontvangen, echter zonder iets te weten om
trent de betrouwbaarheid der aanvragers. Enige aansprake
lijkheid dienaangaande wordt dan ook niet aanvaard. 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 
Bij het secretariaat is het verzoek van de Eerste Kerkraad-

se Philatelisten Vereniging te Kerkrade binnengekomen om 
lid te worden van de Nederlandse Bond. De statuten van 
deze vereniging zijn koninklijk goedgekeurd. 

De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen 
bepalingen die in strijd zijn met de statuten en reglemen
ten van de Bond. 

Het aantal leden bedraagt 90. . 
Secretaris van deze kandidaat is G. van Dijk Ing., Dne-

vogelstraat 181 te Kerkrade-West. 
Wij herinneren aan artikel 5 van onze statuten waarm 

is vastgelegd, dat mochten binnen drie maanden geen be
zwaren tegen de aanneming bij het secretariaat binnenkomen, 
het Bondsbestuur de kandidaat kan aannemen. „ , „ „ ^ 

Eerste secretaris: C. MUYS. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem, 

telefoon (08300) 2 59 06. 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Ge
opend van 13.30 tot 17.30 uur; bovendien woensdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 
uur. Schriftelijke aanvragen voor het te leen ontvangen van 
boeken uitsluitend aan bovenstaand adres. De catalogus van 
de bibliotheek is te verkrijgen door overmaking van / 1,25 
op postrekening 902131 van de Gelderse Bibliotheek te Am-
hem. 

Alle overige correspondentie over de bibliotheek en over 
de aan de bibliotheek verbonden verkoopafdeling recht
streeks te richten tot de beheerder. De volgende bondsuit
gaven worden franco toegezonden na overmaking van het 
verschuldigde bedrag op postrekening 853466 ten name van: 
Beheerder bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen te Arnhem. 
Van Tongeren, Handleiding voor het herkennen van verval

singen, losbladig in bandje met supplement ƒ 4,30 
Idem, alleen de inhoud ƒ 2,40 
Idem, alleen supplement f 0,65 
Costerus, Klapper op de Nederlandse tijdschriften 

(tot 1940) f 0,50 
Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) ƒ 1,-
Beknopt Handboek deel I, Koningin Hangend Haar ƒ 1,50 

per 10 ƒ 12,50 
per 50 f 50,— 

Bondstandingmeter . . . , per stuk / 0,15 
per 50 ƒ 6,-
per 100 / 10,-
per 250 / 20,— 

Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor 
PhUatelie ƒ 1,50 

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 ; 
oktober 
november 
december 

19 september 
23 oktober 
21 november 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS. Secr,; D. Hutting, Arn
hemseweg 240, Apeldoorn. Tel. (06760) i 53 26. Leden
administratie: J . G. Th. Wind, Celebesstraat 33, 
Vlaardingen. Tel. (01898) 34 26. 

Lijst secretariaten: onderaan bijvoegen: Centrale 
Rondzending voor leden niet bij een afdeling aange
sloten: H. L. 1. M. Schellart, Eeckenrhodeflat B 22, 
Irenelaan 9, Aalst (N.Br.). 

Royementen: 2100 Mevr. v. d. Belt-Assen, Luxem
burg; 909 Mevr. V. d. Leur-Mes, Brussel; 100 R. B. 
Roquette, Wupperthal; 1659 Drs. Steenwinkel, West 
Pakistan; 2618 J . P. M. v. d. Voort, Haarlem. 

Royement ingetrokken: 1526 R. de Jong, Den Haag; 
278 G. C. Duinker, Rotterdam; 970 Mej. M. Meijer, 
Amsterdam; 2126 P. H. M. Nijs, Wateringen. 
2 . 

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

Nieuwe leden: 800 F. P. van Duuren, Breda (NOR); 
70 Mej. A. M. Emmen (zuster Alexandra), Chaam; 
802 J . A. Waltjen, Breda (EUR.NOR). 

Kandidaat-leien: M. C. van der Brugge, Jan v. 
Glymesstraat 16, Willemstad (N.Br.); L. F. Klaassen, 
Marckhoekflat C 47, Ginneken; H. C. Schaiks, Zand
bergweg 130, Breda; J . V. J . M. Simons, Plein 14, 
Gilze; L. J , Tiemersma, Dr. Janssenslaaa lo i . Ooster
hout (N.Br.); J . L. van Uythoven, Tasmanstraat 12, 
Breda. 

Bedankt: 78 A. Leeflang, Breda. 
Overleden: 59 Mr. A. M. J . J . Smits van Waesberge, 

Breda. 

Geroyeerd: 748 J . R. de Graaff, Roermond. 
Verloting voor de buitenleden: In de tweede viermaan

delijkse verloting van dit jaar zijn de prijzen gevallen 
op de volgende nrs: 26, 41, 65, 98, 140, 159, 171, 225, 
253, 262, 289, 305, 314, 331, 352, 358, 361, 402, 420, 
421, 469, 487, 493, 509. 621-
De plaquette voor 25-jarig lidmaatschap is uitgereikt 
aan de heren P. Th. Cox te Huybergen en Mr. W. S. 
Wolff de Beer te Huizen. 

Ledenvergadering: maandag 28 september a.s. te 
20 uur in de Graanbeurs. 

Jeugdbij eenkomst: zondag 4 ortober a.s. te 10 uur in 
de Graanbeurs. 

Mededeling: Het bestuur heeft besloten de verkoop
prijs van de rondzendboekjes voorlopig nog niet te ver
hogen; de verkoop door de heer L. Ribbens, Havermarkt 
te Breda betreft grote boekjes ä 40 ct. en kleine boekjes 
ä 25 et. per stuk. Indien toezending der post moest ge
schieden, dient men echter minimaal 5 stuks te bestellen 
door betaling op postrekening nr. 1179042 ten name 
van Verkoopleider rondzendboekjes Postzegelver. 
,,Breda" te Breda; de sterk verhoogde porto-kosten 
hebben ons gedwongen tot deze maatregel. 
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i 
HERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
. H O L L A N D I A " Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 
2, Hollandsche Rading Tel (02957) 489 

Ledenvergadering op vrijdag 2 October 1964 te 20 15 
lur in hotel K r a s n a p o l s k y " Warmoess t raa t Am 
t e rdam C De veil ing wordt gehouden van ig 30 
0 15 uur 

Kandidaathd 427 G Wolzak Eemss t raa t 47 hs 
Imsterdam Z 

Overleden 555 J Lambert Joh Verhuls ts t raa t 200 
Amsterdam Z 

Wijziging hdmaatschapsnummers J L van der Laan 
10 35 wordt no 3 1 1 , A Werkgoven no 311 wordt 
LO 4x6 

' U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
JING Secr H G van de Westeringh Tolsteegsingel 
7bi3 Utrecht i 

Ledenvergadering maandag 28 september a s n m 
uur in Tivoli Jaarverslagen van de secretaris en de 

i ibliothecaris 
Lan^enwedsirtjd max 10 bladen Algemene Beeld 

1 late he 
Contributie Wij verzoeken de leden de contr ibut ie 

>er I september a s te s tor ten op postrekening 36991 
n v Penningmeester U Ph V Stadsled en / 10 — , 

>uitenleden / 8 — 

HAAGSCHE P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
iecr C Muys Pioenweg 25 *s Gravenhage 

Ledenadministratie G M van Ast Prins Maurits 
aan 156 Den Haag 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden 
n Dil igent ia Lange Voorhout 5 's Gravenhage op 
ionderdag 24 september 1964 te 20 00 uur 

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 
 I C A " Wnd Secr Drs H C Kruidenier de Milde 
t r aa t 23 's Gravenhage i , Tel 24 12 70 Beheerder 
Centraal Ledenregister N F Hedeman Valkenbos 
:ade 86 's Gravenhage tel 39 08 57 

E L F MAANDEN NA H E T B E K E N D M A K E N VAN 
) E AANMELDING VAN H E T 6 oooste L I D K U N N E N 
VIJ T H A N S M E D E D E L E N D E ZEVENDUIZEND 
;TE ONTVANGEN TE H E B B E N ' 

Bijeenkomsten 
AALSMEER (Ar) t e Hoofddorp niet meer op de 2de 
voensdag doch op de 2e dinsdag 

J I T H O O R N (Un) iedere 4e dinsdag 20 uur Hotel 
, H e t R e c h t h u i s " te Uithoorn 

Overleden Le 1728 W P Kerkvl ie t L i s s e . D r 3550 
r W Schouten Deventer 

Bedanken ld 3894 B A Dumoré , Leeuwarden, 
d 3515 W van Eenennaam, Noordwolde 

Schorsen Bp 2926 H F Rutgers , Badhoevedorp 
Royement fintrekken Ob 3749 Mevr J Doolaard 

' D n e l , Oud Beyerland 
Kandidaat leden A m 3515 J a c van D a m , Amster 

lam, Am 6647 J J Ebbink , Diemen , Cd 6652 R 
ran den Broucke, West Kapelle (Zl ) , Gv 6639 G J 
'"eijen, Rijswijk {Z H ) , Gv 1728 E Hert J r , Den 
l a a g 9 , G v 6651 W F J N H u y s m a n s , Den Haag 8, 
iv J L 156 J C Kapteyn {11 9 49) , Den Haag 14, 
JV 6632 Mr G H L van Oordt , Den Haag 2A, Gv 
1645 Mej H F Visser, Wassenaar , H m 6648 Drs 
1 C J van den Heuvel , Aerdenhout , ld 6634 H 
keukens, Geldrop, l d 6650 G Commu, Leeuwarden, 
d 6636 Nico Snel , Wageningen, l d 6631 Mevr C 
leeman Middelburg, Naaldwijk, Kw 6637 H H van 
taarsen. Katwijk a/d Rijn, Kw 6638 J M Muller, 
Catwijk a/Zee, Lk 6649 H A Stempher , Wieringer 
r a a r d , Md 6646 P van Brouwenshaven, Nieuwesluis 
l e env l i e t , Md 6629 L J Froberg, B n e l l e , Rm 6641 
j van Dor land , Rot te rdam x, Rm, 6630 J o b van 
)ijk, Rot te rdam 2 5 , Rm 6643 Mej G J , Luchtmeyer , 
Rotterdam 24 , Rm 6640 S F Markus , Nieuwerkerk 
,/d I J s s e l , R m 6642 J de Footer , Rot te rdam 2 3 , 
ï m 6644 W Visser, Poor tugaa l , T h 6653 W Eysink , 
r t s . H u l s t , Un 6655 G J Koot , Uithoorn , Ut 6633 
■ L van Leeuwen, Utrech t , W p 6635 J R o o s , W e e s p , 
^ 6654 J M Bron , H a t t e m , Ar 6612 J A Kamer 
nan , Aalsmeer Ar 6613N v a n d e r Pla s , Nieuw Vennep, 
Lr 6614 C de Rooy J r , Nieuw Vennep , Bb 6624 P 
Cort, de Bi l t {U ) , Bb 6625 F W Laimbock, Bilt 
loven, B b 6626 G Th W Loos, de Bil t (U ) , Bb 
1627 A H W m d , Bi l thoven , Gv 6615 A Bleijenga, 
)en Haag 6, Gv 6616 P A Fransen , Voorburg, Gv 
1621 Mevr E H Kruisheer Kloosterman, Den Haag 2 , 
Jv 6628 Mej M C M van Malssen, Rijswijk, Gv 
.618 J J M Romijn, Den Haag 9 , Gv 6617 Mr R S 
Jebel, Den Haag 2A, Gv 6619A H T o p , Den Haag 9 , 
iv 6620 W Verburg, Den Haag 2A, H k 6607 J 
l u i s m a n . Harderwijk, Hd J L 6 K Boer ( lo 4 47) , 
Varffum, H d 6597 W J Lietmeyer , Uithuizen , ld 
•599 D van D a m , Hoek van Hol l and , l d 6605 Y J 
illsinga, Har l ingen , Le 6602 Mevr C M v Eijk van 
^uijssen, Hil legom, Le 6603 Mej A Kingma, Lisse , 
l d 6596 W van der Wal , Zuid land , NI J L 151 W 
Jootsveld {17 12 50) Nijverdal , NI 6622 J Broeks, 
Jijverdal, NI 6623 J van der Brug, Almelo , Ok 6606 

J A Akerboom, Haaren (N Br ) , R m 6600 A G 
lo l l ander , Rot te rdam 2 3 , R m 6601 A Steenhouwer, 
Rotterdam 26 , Un J L 27 J J M Dijkman {15 6 49), 
J i t h o o m , Un J L 51 R Koster , Uithoorn , Un 6608 

van der Neut , Uithoorn , Un J L 110 G L Plan tmga 

(i 5 50) , Ui thoorn , Un 6609 Mevr P C Schalke 
de J a g e r , U i t h o o r n , Un 6610 A A Schalke (huisgenoot 
l i d ) . Uithoorn , Un 6611 Mevr M Zwetsloot Huij ts , 
Post Mijdrecht, W n 6604 J J Cosijn, Middelburg , 
W t 6598 P van den Berg, Weert 

Verandering f van lidmaatschap Ut 183 B Kest ing 
(overleden). Zuilen (post Utrech t ) , wordt nu Mevr 
N A J Kesting de Koek, Zuilen (post Utrecht) 

Verandering van afdeling Wo J L 250 M J van der 
Wal , Utrech t , nu Afd Utrecht, Mn 4889 J F van 
Doorn , Rijswijk (Z H ) nu Afd 's Gravenhage, Bb 
5429 S Woldr ing , Utrech t , nu Afd Utrecht, Gs 220 
I C Fl ipse , Biggekerke nu Afd Vkssmgen, Am 3257 
H Chr Klaassen s Gravenhage 7 nu Afd 5 Graven 
hage,Gv 5084 W Ros , Oegstgeest, nu Afd Leiden 

Rectificatie Md 6017 J H Terder, Hoogvl ie t , moet 
zijn J H F er du 

Ledenstand Hoogste nummer leden 6655, open num 
mers 49, saldo 6606, hoogste nummer junior leden 365 
open nummers 5, saldo 360, hoogste nummer jeugdleden 
70, open nummers 1 1 , saldo 59 Totaa l generaal 7025 

7 
R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
GING Secr G C Tops , Stadhoudersweg 89B, Rot ter 
dam 4 , tel (oio) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 28 september 20 u u r , 
Zalencentrum, Delftsestraat 33 Gewone agenda Be 
zichtiging van kavels der veil ing op zaterdag 19 sep 
tember in c lublokaal Noordsingel l o i 

Overige vergaderingen m 1964 26/10, 30/11 en 21/12 
alle in het Zalencentrum 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15,00 to t 17 30 uur , 
bovenzaal , ,De Z o n " , Noordsingel 101, Rot t e rdam 
Noord , donderdag 19 30 to t 22,30 uur , ,De Gunst ' , 
Bnelse laan 192, Rot t e rdam Zuid 

Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel 
bladen aan de di rec teur , C H W Heusdens Postbus 
619, Rot te rdam Betal ingen uitsluitend op giro 655177 
t n V Rot terdamsche Fila te l is ten Vereeniging afd 
VeiUng, P o s t b u s 619, Rot te rdam 

Rondzßndmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de adminié t ra teur 
J Jaa rsve ld , plassingel 10, Rot te rdam 8 Betal ingen 
van boekjes en aankopen uitsluitend op giro 403895 
t n V Adminis t ra teur Afd Rondzendingen v d Rot 
terdamsche Phi la te l i s ten Vereeniging R o t t e r d a m 8 

Aankoop Correspondentie to t nader order te r ichten 
tot de heer E F Gill issen, F v d Poest Clement laan 
30, Poortugaal Betal ingen uitsluitend op giro 574915 
t n V Rot terd Phi la te l i s ten Vereeniging Afd Aan 
koop , Poortugaal 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15,30 16,30 uur , clublokaal Noordsingel l o i 

Rondzendmg f poststukken Belangstellenden voor in 
zenden en kopen wordt verzocht zich te wenden to t de 
admin i s t r a t eu r , W Schilperoort Herman Robbers 
s t raa t 9 0 E , Rot t e rdam 1 

Schorsing opgeheven 1269 K Ph Annokkee , Rot ter 
dam 25 

Overleden 781 E J A Stel ter , Rot t e rdam 8 
Verbetering 885 F J Coldenhoff moet zijn F A 

Coldenhoff 

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 , Kievi t laan 5, Hoevelaken 

Vergadering 4e donderdag in september a s in Hote l 
, ,Monopo le" , Sta t ions t raa t 6, Amersfoort In Augustus 
geen vergadering 

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

T E L I S T ' Secr F van de Vijver, Bankas t raa t 29, 
Amste rdam 6 

In de maand oktober komen wij bijeen op dinsdag 
6 oktober voor de ledenvergadering en op dinsdag 20 
oktober (zie voor verdere publ ikat ies , ,Amsterphi la ) 
De bijeenkomsten zijn als gewoon in Café Rest , ,De 
K r o o n " Rembrand t sp l em 17 Zaal open om half ach t , 
aanvang 20,00 uur 

Kandidaat leden 1293 A Roeper , J o h Ammanhof 
25 I I I , Amsterdam 1 8 , 1294 G Schoonhoven, Vesta 
plein 3 1 , Wormerveer , 1295 N J Meeuwsen, 2e Wete
r ingplantsoen 13 , Amsterdam 2 , 1396 J M Prooper , 
Maasstraat 20, Purmerend , 1297 W B Brinkman J r , 
Zeeburgerdijk 4 1 , Amste rdam 6 , 1298 C Th Visser, 
v Boetzelaerstraat 3 I I I , Amsterdam 14 

Afgevoerd 1115 F L Visser, 366 A J a n s e n , 1071 
A B Knippers , Weesp 

10 
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 Z 
Bijeenkomsten 23 september , 14 en 28 oktober , 

sociëteitsavond 

z i 
AMSTERDAMSE S P O R T V E R E N I G I N G , , S H E L L ' 

Afd Fi la te l ie Secr N J vanDei j ck , Badhuisweg 3 , 
Amsterdam N Tel 6 n 11 

Nieuw lid (per i 8 64) H Cohen, Andenesenhof 2 h s , 
Amsterdam W 

12 
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 " , 

Amsterdam Afd Phila te l ie Secr J P C Sprenger , 
v Gilsestraat 18 I , Amsterdam Slotermeer 

Bijeenkomsten 28 sept , 9 okt , 9 en 30 nov , 21 dec 
1964 (zie verder augustusnummer) in het gebouw van 
de PVWA 

V E R E N I G I N G , . R O B A V E R " , Afd Filatel ie 
Secr penn J P de Best , Hoogeweg 69 I I I , Amster 
d a m O (Wategraafsmeer) Tel 5 9 6 4 0 

Vaste da t um der bijeenkomsten iedere 15e van de 
maand tenzij deze op zaterdag of zondag val t dan op 
de eerste daaropvolgende werkdag 

Afgevoerd J A H a a n r a a d t s , J Oskam, C J S m i t , 
allen Amsterdam 

14 
O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G SOCIALE V E R 

Z E K E R I N G S B A N K , Afd Fi la te l ie Secr W F H 
Hoetjer , Slotermeer laan 167 I I , Amste rdam W 2 

Tot ons groot leedwezen moeten wij het overhjden 
bekend maken van ons lid de heer G Langerijs te 
Amsterdam 

Afgevoerd M A de Vringer , Amsterdam 
Nieuw lid G J de Graaf, Insul indeweg 144 I I , 

Amsterdam 6 

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 M 
Amsterdam Secr J A Hegeraad , Leenhofstraat 25, 
Amsterdam 16 

Bedankt 117 D A v d Zee Landsmeer 
Bijeenkomsten Onze c lubavonden vangen weer aan 

op vrijdag 4 september te 20 uur in gebouw Saron ' , 
Heggerank 53 55, Arasterdam N Voorts iedere 3e 
vrijdag van de maand 

16 
G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , , D E 

GLOBE Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36 Arnhem 
Tel {08300) 2 65 I I Ledenadminis t ra t ie G Kuiper , 
Trans 21 Arnhem Tel (8300) 3 02 44 

Bijeenkomsten der afdelingen (aanvang tenzij anders 
vermeld 8 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 12 oktober in het r k 
Jeugdhuis Brinklaan 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 7 oktober in de Coehoorn, 
Coehoomstraat Arnhem 

Afd Barneveld vrijdag 9 oktober in café Vinkenborg, 
Nieuwe Markt 23 Barneveld 

Afd Doetmchem donderdag 8 oktober in zaal Mei 
nicke Veemarkt , Doetmchem 

Afd Ede Wageningen woensdag 7 oktober , plaats 
niet bekend 

Afd Eist maandag 12 oktober in het , ,Wapen van 
Eist* , Dorpsstraat 28, Eist 

Afd Epe vrijdag 16 oktober in café S t e m , Hoofd 
s t raa t 108, Epe 

Afd Lobith donderdag 15 oktober , p laa t s m e t bekend 
Afd Nijmegen vrijdag 2 oktober in Uni ta s , Gerard 

Noots t raat 3 , Nijmegen 
Afd Oosterbeek maandag 12 oktober plaa ts niet 

bekend 
Afd Rheden de Steeg m a a n d a g 18 oktober in kant ine 

van motorfabriek Thomassen, Pinkelseweg, De Steeg 
(aanvang 19,45 uur) 

Afd Velp woensdag 4 oktober in de Dr van Voort 
hijsenschool, ingang I Jsse ts t raa t , Velp 

Afd Winterswijk donderdag i oktober in hotel Cen 
t raa l (G J Arpink) Misters t raat 68 , Winterswijk 

Afd Wijchen dinsdag 20 oktober in café Scholze, 
Markt , Wijchen 

Afd Zevenaar dinsdag 13 oktober in hotel Benen, 
Babberichseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen maandag 5 oktober in het C J M V 
gebouw, Paardenwal , Zutphen 

Overleden 271 A G Hopink , 2e voorzi t ter der Afd 
Zevenaar 

Mededelingen op 10 en i r oktober rui ldag afd Velp 
in Rozendaal en op 31 oktober najaarsvergadering met 
veil ing te Arnhem 

20 
D E K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B , Beverwijk 

Secr J W Schachtschabel , St ra tmgp lan t soen 46ZW , 
Velsen N , Post Beverwijk 

Bijeenkomsten maandag 28 sept en 12 en 26 okt a s 
te 19,30 uur m de , ,Opgang te Beverwijk Florast raat 2 

Nieuwe leden 201 N Nieuwboer , Pilotenweg 11 , 
Beverwijk, 202 H Busscher Mercuriusstraat 16, I J m u i 
d e n , 203 H Kleijn, Vondel laan 8 3 , Beverwijk 

22 
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 

E E N I G I N G , , D E V E R Z A M E L A A R " , Bussum Secr 
H W Kohl , Piersonlaan Naarden , tel 16870 

Vergadering iedere 2e maandag van de m a a n d , echter 
nie t m ju l i en augustus , m Café Rest , ,De Harmonie ' , 
Brinklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur 

Bedankt 53 R Tennissen, Bussum 

V E R E N I G I N G VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS , , D O R D R E C H T " Secr A de W i t , Willem 
s t raa t 50, Dordrecht 
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Huishoudelijke vergadering tevens Ruil en Koop 
avond iedere 2e woensdag van de maand m het C J 
M V gebouw, Burg de Raadts ingel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en p laa ts van 19 20 uur 

D O R D T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
D E POST J A G E R ' ' Secr A L Blonk , H e n n 

Po laks t r aa t 154, Dordrecht Tel (01850) 2 04 28 
Ledenvergadering vrijdag 25 september a s m gebouw 
P a t r i m o n i u m " te Dordrecht , Lange Breest raat 24 

Aanvang 7,30 u u r n m 
Coniactavond vn jdag 9 oktober a s zelfde p laa ts en 

tijd 
Nieuw lid 100 F . Husen , Henr i Polaks t raa t 78 , 

Dordrecht 
Rondzendmg met ingang van september kunnen wij 

weer nieuwe boekjes gebruiken Looptijd max "i j a a r , 
kosten 10% Inzendmgen aan de heer H M M van 
R u y v e n , Noordersingel 8 te Papendrecht 

^ ^ P H I L A T E L I S T E N C L U B , , E I N D H O V E N ' Secr 
J J . H A Dolha in , Pe t rus Dondersstraat 100, E ind 
hoven Tel I 06 15 

Vergadering elke eerste woensdag van de m a a n d , 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

Nieuwe leden C de Langen, v d He lms t r aa t 3 6 , 
G F . Bogaar t s , Arnoudiple in 2 5 , G S van Bruggen, 
Nic Beetss t raa t 4 1 , al len Eindhoven 

Bedankt W M Varkenvisser, E indhoven 

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 Kuijkf^n, Lupine laan 7, Son (N Br ) 
Vergadering iedere eerste maandag van de maand in 

de zaal T v a n het Phi l ips Ontspanningsgebouw te 
E indhoven Aanvang 8 uur n m 

Nieuwe leden 539 J H A Oosterman, Belgiëlaan 
19, S t a d s k a n a a l , 540 J Kl iphu i s , Zuiderdiep 160, 
Nieuw Buinen 

E N S C H E D E 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 penn W E J Aeijelts Aver ink , Min 
Treubs t raa t 18 , Enschede 

Nieuwe leden R Meijer, Potgie ters t raa t 1 7 , H W i t , 
J J V Demseiaan 183, beiden Enschede 

Geroyeerd T Bloemhof, Enschede 

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 , Bol lenst r 7 , Geleen 

Afd Geleen Vergadering Eerstvolgende vergadering 
weer m ' t Roadhoes , Nieuwe Markt te Geleen Agenda 
en ve rgaderda tum worden per convocatie bekend ge 
m a a k t 

Nieuwe leden Mevr M G P E Penders , Kerks t raa t 
67, Sweijckhuizen (Lb) , Mevr J v d H a r t e n Neihaus , 
Bandkeramikerss t raa t 9 , E ls loo , J A M v Gurp , 
Weves t raa t 13 , Geleen 

Aid Kerkrade Vergadering op de 3e zaterdag van 
de maand in he t Pa t ronaatsgebouw, Bleijerheide 

Nieuwe leden B J Wes te rkamp, Doorenk amps t r aa t 
22, Nieuwenhagen , H L J Slangen, Heivelds t raa t 124, 
Kerkrade W , A R F Derks , Schouts t raa t 20 Kerk 
r a d e , Drs L Wijnen, KI Seminarie Ro lduc , Heyen 
d a h l l a a n , W Kre t , Guipenerstraat 4 7 , F J W Paffen, 
Nummer I I s t r aa t 122, allen Kerk rade , W Schoonhen, 
Rozens t raa t 24 , Kerkrade-W 

Afgevoerd A Krihgs , Kerkrade 
Afd Sittard Vergadering in , ,Schtad Z i t t e r d " 

Word t per convocatie bekend gemaakt 
Afgevoerd J S to rms , Roermond, P A v Vliet , 

Nieuwstad t 
Afd Vaals Vergadering wordt met agenda per 

convocatie bekend gemaakt 
Afd I T E P Waubach Vergadering wordt per 

convocatie bekend gemaakt 

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 
Col ignyst raa t 76, Gouda 

Vergadering 4e maandag van de maand in Café Rest 
, ,De K r o o n " , Kleiweg 79, Gouda 

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, Thorbeckelaan 238, 
's Gravenhage Penn P Krabbendam, Oosteinde 185, 
Voorburg Tel 86 24 43 Postgiro 54 90 32 

Bedankt 180 W F Nicolay, Den Haag 

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, 
n - n Haag 

Nieuwe leden 125 J Groenhof, Chopinlaan 12, Voor 
hot*"n, 75 K To lman , Valkenboskade 2 4 1 , 91 H 

^t^i d a g , de Rade 4 4 , 120 J v d Berg, Laan van Poot 
( K 8 , al len Den Haag 

Vervallen 27 J H Wijnmaalen (overleden). 
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P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , .GRONINGEN *' 
Secr J M Offringa, de Savornin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Vergaderingen maandag 28 september , 8 uur n m en 
voorts elke 4e maandag van de maand m Rest Het 
Boschhuis te Groningen zelfde tijd 

Nieuwe leden de kand idaa t leden gemeld in het 
augustusnummer 

Kandidaat leden 446 H van der Spoel S u n n a m e -
s t raa t 165, 458 J Elzer Peterhendnksenzs t raa t 38 A , 
461 J Visser, Prof Rankes t raa t 40 A , allen te Gro 
nmgen 

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 

E E N I G I N G , , 0 P H O O P VAN Z E G E L S " te Haar lem 
Secr M W V d Koog, Leidsevaartweg 12g, Heem 
stede 

Kandidaat leden 234 P van Schuylenburg Blijft l id , 
590 Mevr C Haasnoot van Dijk, Karel Doormanlaan 
22, Aerdenhout , 378 G J van Honschoten Barrevoete 
s t raa t 16, H a a r l e m , 599 J G Ot t e , Bijweglaan 6 
Bennebroek, 601 J C v d Oever, Braban t laan 5, 
Heemstede , 602 W J Muuse, Rijksstraatweg 506, 
H a a r l e m , 605 J A Bender , Maxwellstraat 18, Haar 
lern, 608 H L Hi la r ides , Tolweg 2, Zandvoor t , 610 
J P Wever , Berckheydestraat 27zw , H a a r l e m , 611 
D Bijleveld, Aster laan 17, Aerdenhout , 613 J Bu i t , 
Boekeurodestraat i , Haa r l em 

Overleden 72 Mevr W L v Alphen v d Valk, 
Bergen (N H ) 

Bedankt per i 9 64 378 Mevr L M v Hameren-
E lbu rg , Nw Vennep 

Bedankt per i maa r t 1965 173 J H de Vries, Haar 
lem 

Algemene vergadering Donderdag 24 september a s , 
8 uur , in de aula van de A H Gerhardschool, ingang 
poort Raaks , Haa r l em 

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 

POSTZEGELVERZAMELAARS Secr Mevr H A 
A Schneider Meijs, Taa i s t r aa t 63 , Vught 

Ledenvergadering woensdag 16 september a s in 
Hote l Cent ra l , Mark t , Den Bosch 

Nieuwe leden de kand idaa t leden gemeld m het 
augustusnummer 

Kandidaat lid G J Zwanikken , Boxtelseweg 93 , 
Vught 

Afgevoerd A W Rijken, P F A Tanse, G van 
Cromvoir t , A Danke r s , al len Den Bosch, J de Mol, 
Heeswijk, P v d Bergh, Rosmalen 

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 Ebrech t , Oude Amersfoortsewef 116, Hilversum 
Postgiro t n V de Ver 360655 

Vergadering iedere 3e donderdag van de maand 
ruilbeurs elke za terdagmiddag van 1,30 4 30 uu r , alle 
in de Openbare Leeszaal te Hi lve rsum, 's Gravenlandse 
weg 

42 
L E Ï D S C H E V E R E E N I G I N G VAN POSTZEGEL 

VERZAMELAARS Secr G M Minnema, Boerhaave 
laan 4 1 , Leiden 

Vergadering Woensdag 23 september 1964 's avonds 
te 8 uur precies in de zaal van Gebouw Steenschuur 6 
Gewone agenda e t lezing verder veil ing en verlot ing 

Nieuwe leden 38 J F J M Koens , 56 H ter Meulen, 
beiden Le iderdorp , 63 C Jansen , Noordwijk a/Zee 

Weder ingeschreven {oud lid) 208 P G Hilgersom, 
Leiden 

Kandidaat leden 211 F van Dijk, Hugo de Vriesstr 
5 1 , Le iden , 212 K de Bru in , Gerri t Kastesmstr 5, 
Leiden, 115 G J K u h n , Middelstegracht 29, Leiden 

Volgende vergadering op woensdag 28 October 
Jeugdafd bijeenkomst elke 2de donderdag van de 

maand in Huize , ,Over ' t Hof f " , Gerecht 10, Leiden 
Noteert u even de vergaderingen m de maanden nov 

en dec , zijn gezet op de volgende d a t a woensdag 11 
nov en 9 dec 

P H I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G , ,ZUID LIM 
B U R G " Secr W G J Hack , Wolfstraat 10, Maas 
t n c h t 

Eerstvolgende bijeenkomsten steeds i e en 3e woensdag 
m Rest , , In de Gouwe P o o r t " , Vrijthof Maastr icht , 
aanvang 20 uur 

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 

46 
R O T T E R D A M S E 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 " Afd Fi la te l ie Secr A Keemink, 
Sweelinckstraat 209-B, Vlaa rdmgen . Tel 01898 9228 

Bedankt als lid 240 R E Por t ier , Vlaardmgen, 49 
G Leenman, Vlaardmgen, 109 D Dop , Vlaa rdmgen , 
63 J F Lucouw, Hoogvliet , 182 J M J Slager , 
Ro t t e rdam 

Nieuw lid 251 A Nieuwenkamp, Toscalaan 512, 
Hoogvliet 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , R O O S E N D A A L " 
Secr J C Jochems, Hobbemast raa t 4 , Roosendaal 

Vergadering iedere derde woensdag van de maand 
m Hotel Lockefeer, aanvang 20 uur 

Ruilbeurs iedere laatste vnjdag van de maand in 
Hotel Lockefeer 

48 
P H I L A T E L I S T E N C L U B , , R O T T E R D A M " Secr 

M J Feenst ra , Dorpsstraat 2 , Capelle a d IJssel 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand m het 

Beursgebouw, ingang Meent i i o , Ro t t e rdam 

49 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , S A N T P O O R T " 
Secr J G H Bos, Charlotte de Bourbonlaan 22, 

Santpoort Zuid Tel 02560 8799 
Bedankt 29 P v d Boogaard, Eindhoven 

50 
P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G W I L T O N - F I J E N -

OORD, Afd Filatel ie Secr A v d Bosch, Noord-
vestsingel 59, Schiedam Tel o io 6 04 85 

Afgevoerd (per i 8 64) A C Don, Vlaardmgen 
Nieuwe leden (per i 8 64) A Kroeze, Roentgens t r aa t 

34, C F de Vink, Prof Rutgersstraat 325 , J Vrijen-
hoek, V Hoonrbeekstraat 7A, alle te V laa rdmgen 

51 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G Z E E U W S C H VLAAN

D E R E N , Terneuzen Secr I r W D G Toorenman, 
Frans Hals laan 20, Terneuzen 

Eerstvolgende vergadering woensdag 7 oktober a s 
Zie voor verdere vergaderingen het augustusnummer 

Op iedere vergadering dubbelt jesverloting en grat is 
verloting 

52 
V E R E N I G I N G VAN POSTZEGELVERZAME 

LAARS , , T I L B U R G " Secr W van E r v e , Insu l inde 
plein 5 , T i lbu rg ' 

Vergadering iedere i e woensdag van de maand in 
de grote bovenzaal van Huize Remmers , Heuvel 28, 
Ti lburg 

Gestaakt wegens onbekend adres J A Lupker 

POSTZEGELCLUB ,, W A S S E N A A R " Secr W 
van der Worp , Starrenburglaan 70, Wassenaar 

Vergadering iedere 2e donderdag van de maand in 
café rest , ,De Dey l ' , hoek Kerkdam en Rijksst raat 
weg. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , I J M U I D E N " 
Secr J Groen, Velserduinweg 8, I J m u i d e n 

Ruilavonden vrijdag 18 sept , 2 en 16 okt en donder 
dag 29 okt a s m het Patronaatsgebouw WiUemsbeek-
weg 100, I J m u i d e n O Aanvang 19,30 uur 

Nieuwe leden 104 H W Zaadhof, Liers t raa t 36 , 
105 H \ isser. Waals t raa t 14 , beiden I J m u i d e n 

64 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , D R A C H T E N " Secr 

A Ot te r , Handwerkerszijde 127, Drachten 
Nieuwe leden alle in het augus tusnummer gemelde 

kandidaa t leden 
Nieuw lid J o h de Jong , Stationsweg 149, Roorda 

huizum 
Bijeenkomsten 6 okt , 3 nov , i dec a s in , ,Pro 

R e g e " , Torenstraat 18, Drachten Aanvang 20 uur 
Let op de mededeling in de toegezonden convocatie 

69 
F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G ,VEENDAM & 

O M S T R E K E N Secr I r J D Neuteboom, E E 
Stolperlaan 24, Veendam 

Bijeenkomsten woensdag 28 okt en 25 nov a s in 
, , V e e n l u s t " Aanvang 8 uur n m 

Tentoonstelling Degenen die met een inzending wiUen 
deelnemen aan de tentoonstelling worden verzocht zulks 
schriftelijk mede te delen aan de secretar is , waarna toe
zending van een aanvraagformulier volgt 

70 
D E POSTZEGEL Filatel is tenvereniging voor 

Personeel der Rotterdamsche Droogdok en Scheeps
bouw MIJ , ,Nieuwe W a t e r w e g " Secr W P H 
Zom, Schippers t raa t 60, Rot te rdam 16 

Nieuwe leden C P de Man, Rechthuis laan 39, 
Rot te rdam 20 , A Hemelop, Asters t raa t 21A, Rotter
dam 25 

78 
P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G , . E N E R G I A ' ^ 

Gem Energiebedrijf Amsterdam, afd 1 iitticii.. 3 t» r 
L G Bol , Middenweg 145 hs , Amsterdam 

Nieuw lid J B Huy , Middenweg 21 I I , Amsterdam 
O (per I 8 64) 



BUITENLAND 
V o o r t ransac t ies m e t he t b u i t e n l a n d kan pe r i n t e r n a t i o n a l e pos tw isse l w o r d e n o v e r g e m a a k t . ' ) max imaa l per pos tw isse l . ^) m e t 
A - f o r m u l i e r b o v e n h e t bedrag v a n : 

B e l g i ë B f r . 1 6 0 Ö 0 ; B f r . 6 9 0 0 ; Canada $ 1 0 0 , — ; $ 1 5 0 , — ; D u i t s l a n d D M . 1 3 0 0 , — ; D M . 5 5 0 , — ; O o s t e n r i j k Sch. 8 5 0 0 , — ; S c h . 3 6 0 0 , — ; 
Spanje Pts. 1 9 0 0 0 , — ; Pts. 5 0 0 , — ; U.S.A. $ 1 0 0 , — ; $ 1 4 0 , — ; Z w i t s e r l a n d Z . f r . 1 / .00 ,—; Z . f r . 6 0 0 , — . H e t e v t . benod igde A - f o r m u 
l i e r is b i j e l k p o s t k a n t o o r v e r k r i j g b a a r ä f O , 1 0 . 

DE 
voor 

2 6 e 

KOPIJ 
advertenties dient 

V A N ELKE 
uiterlijk 
M A A N D 

in ons bezit te zijn 

L I E C H T E N S T E I N 
Series 

Losse zegels 
Verzamelingen 

ongestempeld en gestempeld 
TE KOOP GEVRAAGD 
W. Schlemmer, 5 Koln-Weiden-
pesch, Neusser Str. 505, Duitsland. 

6 2 e D O R N H Ö F E R PO STZEG EL V E I L I N G 
op 25 en 26 september 1964 in Gaststätte Ziegler-Bräu, 6900 Heidelberg, Berg-
heimerstrasse 1b. 

Meer dan 4300 kavels met prachtig materiaal uit de gefiele wereld. 

Catalogus met foto-afbeeldmgen aan serieuze gegadigden gratis. 

Inleveringen voor de 63ste veiling — november 1964 — reeds nu gevraagd. 
De inzendtngstermijn sluit op 15 oktober 1964. 

Heinrich Dornhöfer, Postzegelveilingen 
6800 Mannheim, Eichendorffstr. 29, Postbox 571, Tel. 3 39 29 

DIVERSEN 
Te koop gevraagd. Verzamelingen, partijen, losse zegels, engrosposten van Duits
land, Zwitserland, Oostenrijk, Verenigd Europa Prijsaanbiedingen, zo mogelijk m 
het Duits, te richten aan Heinz W. Muller, 565 Solingen Landwehr, Wipperauer 
Strasse 114, West-Duitsland. 

Voor de 26ste 5 M ? veiling 

7 

worden nog inzendingen gevraagd van kostbare 
zegels en gehele verzamelingen. Ook steeds aan
koop tegen contant geld. Grotere objecten 
worden op verzoek in de woonplaats van de in
zender overgenomen. 

De inzendingstermijn sluit 
25 september 1964 

De L & F. veilingen behalen topprijzen. 

Maakt ook u zich de ongeëvenaarde resultaten 
van de L & F. veilingen ten nutte. 

LANGE & FIALKOWSKI 
POSTZEGELVEILINGEN 

Eigenaar: Hubertus Lange 
Beëdigd en officieel toegelaten veilinghouder 
62 Wiesbaden, Langgasse 20/22. Tel. 2 87 65 

Postfns 
156/58 
161/63 
170/72 
173/75 
176/78 
180/82 
186/88 
189/91 
196/99 
209/12 
214/17 
225/28 
246/50 
261/64 
271/74 
Behände 
5°/, kor 

Uw Scandinavie-speciahst/handelaar 
rode kruis 

4,50 
13,50 

4,50 
3,25 
3,— 
3 , -
3 , -

26,— 
12,— 
25,— 

2,80 
6,50 
3,80 
2,10 
1,40 

ing mancolijsten 
mg, indien void 

FINLAND 
gebruikt 
108 2,90 
156/58 13,50 
161/63 13,50 
170/72 13,50 
173/75 3,20 
176/78 3,— 
180/82 3,— 
186/88 3,— 
189/91 5,— 
196/99 4,80 
209/12 4,80 
214/17 2,80 
225/28 6,— 
246/50 3,80 
261/64 2,10 

biedt u aan 
rode l<ruis 
gebruikt 
271/74 
278/81 
305/08 
334/37 
345/48 
375/77 
390/92 
405/07 
430/32 
448/51 
463/65 
477/79 
504/06 
542/44 
1964 

1,40 
0,65 
0,70 
1,60 
1,85 
1,45 
2,40 
1,60 
1,80 
1,90 
3,45 
1,80 
1,60 
1,40 
2,10 

Scandinavië gebruikt-ongebruikt minimumorder f 10,— j 
lan in 10 dagen, (giro Den Haag 34 46 23). 

Postzegelhandel HENRI KUIPERS 
P.O. BOX 7. CLARKSON ONT. CANADA 

HAMMER 
k o o p t t e a l l en t i j d e c o n t a n t : 

Zeldzame losse zegels, series en brieven van de hele 
wereld en vooral waardevolle omvangrijke verzame-
Iwgen van diverse soorten. 

Ik geef de voorkeur aan speciale verzamelingen van 
allerlei landen en gebieden, alsmede brief- en stem-
pelverzamelingen. 

HELMUT HAMMER 
Postzegelhandel sinds 1936 

6 F r a n k f u r t an M a i n , 

Ra thenau p la t z 2-8 

T e l e f o o n 2 8 2 3 9 3 



Uifknipsels van buitenlandse pakketkaarten 
Zeer kort uitgesneden, tevens weinig papier met zeer veel Heuss 2 en 3 D M 

1 kilo f 8 5 , - . 100 gram f 9 , 5 0 
Verkoop zolang de voorraad strekt. Levering onJer rembours. Waarschijnlijk zult U direct nabestellen I 

FELIX CHRUSZCZ, HAMBURG 11 
Brandstwiete 2-4 

Postscheckkonten: Hamburg 32101 - 4274 - Zürich VIII 38685. 
Telegramm-Adresse: Philatelie [Hamburg 

Bank: Hamburger Bank von 1861, Konto 21102 
Grootste speciale verzendhuis van Duitsland voor postzegelverzamelaarsbenodigdheden, prijslijsten gratis, alle Duitse albumuitgaven 

Inkooplijst aan te vragen 

voor Duitsland van 1870 tot heden, alle nevengebieden, 
oud-Duitsland, Duitse koloniën evenals Zwitserland, Liech
tenstein, Oostenrijk en Vaticaan. Wij betalen de beste 
dagprijs In contanten en kopen 

Losse waarden. 
Series, 
Partijen, 
Verzamelingen 

Korrespondentie In het Duits en Engels 

W. en N . Michel, 3 Hannover 
Plantagenstrasse 18, Telefoon 49 07 58 

De 86ste Salomon-veiling 
op 23 september 1964 in Berlijn, brengt vele interessante kavels van het Duitse Rijk met nevengebieden, waarbij o.a. twee 
grote speciaalverzamelingen „gebouwen", Saar met speciale zegels, zeer goede Duitse Koloniën met ten dele vrijwel 
nergens aangeboden stukken, oud-Duitsland met fraaie brieven, waaronder 160 kavels Thurn & Taxis, met vele stukken 
voor de gespecialiseerde verzamelaar, Europa, iets Overzee, vele engrosposten, fraaie verzamelingen en restanten. 

Rijk geïllustreerde catalogus gratis op aanvraag. 

Heinrich Salomon - 1 Berlin 12 - Knesebeckstr. 68/69 M - Tel. 914242 

Ü H H Ü I 

BRIDGER 6i KAY LTD. 
86 STRAND - LONDON, W.C. 2 

(TEM 2316) 24 UUR TELEFOONSERVICE 
(Estd. 1897) Cables: „BRIDKAY, LONDON" 



E B E L 

Partii nr 3152 Beieren nr. 1 in postfrisse originele vellen (ex „Burrus") voor 6 0 . 0 0 0 D M 
en vele duizenden andere partijen voor 60 000 DM met klassieke en moderne zeldzaamheden, goede series, blokken 
etc. etc, natuurlijk ook veel partijen voor 100 DM netto of nog billijker Vele duizenden handelaars en verzamelaars 
uit de gehele wereld kopen geregeld op onze veilingen. Ebel-veilingen zijn wereldbekend, en u bevindt u in 
goed gezelschap wanneer u zich hierbij aansluit 
De 69e Ebel-veiling vindt plaats v/a 28 september tot 2 oktober 1964 in de volkshogeschool in Frankfort/M Er 
worden goede zegels uit alle landen ter waarde van 

2 miljoen D-Mark 
geveild De catalogus daarvoor verschijnt begin september en wordt gratis verzonden aan onze huidige klanten. 
Nieuwe belangstellende verzoeken wij per omgaande te bestellen. 

Arnold EBEL 6 FRANKFURT/Main Zeil 111 Tel. (0611) 28 47 46 
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RECONQUISTA 284 COSO FUofcliCO COSSQ BUENOS AIRES  ARGENTINIË 
Speciale aanbieding ENGELSE KOLONIËN in complete series '^'' ^'''' '"'' °"S''' 

IUI ■» ■■»»■»■» I U I « » ! ! i m » » » 

IMMÉM 

A 

z 

Verzamelaars van speciale gebieden worden verzocht deze op te geven! 
Aden 
1/12 
16/27 
30/31 
36/46 
48/62A 

160.— 
24,— 
10,— 
26,— 
55,— 

Aden Seiyun 
1/11 12,— 
14/15 4,— 
20/27 10,— 
29/38 10,— 
Aden Shihr 
1/11 12,— 
14/15 4,— 
20/27 10,— 
Aden 
Hadramaout 
29/40 11,— 
Antigua 
64/73 120,— 
74/77 8,— 
95/96 5,— 
97/100 4,— 
103A/117 24,— 
Ascension 
31/34 34,— 
38/50 35,— 
53/54 8,— 
63/75 13,50 

Bahawalpur 
2/15 13,— 
22/25 11,— 
Of 17/24 11,50 
Bahrain 
34/46 
47/57 
58/59 

5,— 
22,— 
17,50 

8,— 
8,— 
5,50 

15,— 
13,50 

Barbados 
160/63 
176/80 
188/89 
194/205 
212/24 
Barbuda 
1/11 68,

Basutoland 
11/14 5,
18/28 14,
39/40 8,
46/56 14,

Bechuanaland 
15/21 7,
58/61 3,
65/75 15,
86/87 8,
93/104 17,

Bermuda 
55/63 34,

Of 1/13 14,— 

Cameroons 
Uktt 
1/12 30,— 

Canada 
179/89 
197/201 
219/24 

97/100 
127/28 

5.— 
4,50 

22,50 
20,— 
14,— 

Cayman Eil. 
73/84 190,— 
85/88 6,— 
120/121 8,— 
140/53 13,50 

Ceylon 
234/37 4,— 
252/63 13,— 

Cook Eil. 
45/47 
59/61 
63/70 
76/85 

Cyprus 
106/15 
127/30 
149/50 
156/70 
171/85 

Gambia 
12/19 
20/27 
28/39 
83/92 
115/18 
122/36 
139/40 

23,— 
34,— 
80,— 
30,— 
4,50 

20,— 
12,— 

Jamaica 
116/19 
123/35 
136/42 
145/46 
147/48 

Johore 
108/09 
110/24 

6.— 
1 8 , 
12,— 
17,— 
13,50 

12,50 
20,— 

Malta 
135/53 70,
154/70 70,

Marocco 
62/65 
85/86 

8,
15.

5,— 
7,— 
7.— 
6.50 

110,— 
6,50 

14,— 
35,— 
30,— 

Gilberten Ellice 
8/11 7,— 
31/34 25,— 
38/49 10,— 
52/53 11,— 
59/70 12,— 
Goudkust 
106/09 8,— 
113/25 14,— 
140/41 7,— 
Grenada 
29/36 40,— 
115/18 6,— 
123/33 21,— 
136/37 8,— 
142/54 17,— 
Guyana 
107/12 20,— 
137/41 27,— 

Kaap de goede 
Hoop 
55/63 18,— 

Kedah 
53/61 

15,
20,
17,
23,

62/63 
68/87 
89/99 

30,— 

12,50 
22,— 
22,— 

Tanger 
27/28 
56/69 
74/76 
87/106 
Alle bureaus 
1/7 22, 
24/27 9, 
39/55 18, 
56/62 9, 
63/70 6 

Negri Sembilan 
39/40 11,— 
41/55 26,— 
61/71 20,— 
Newfoundland 
201/04 5,— 
208/18 18,— 
219/23 4,— 
Up. 6/8 
Up. 13/17 

36.
83.

Kelantan 
51/52 12.50 
57/76 20.— 
78/88 22.— 

Kenya 
29/32 
50/62 
73/74 
90/101 
105/20 

7.— 
110.— 

14,— 
30.— 
28,— 

Mascate en 
Dubai 
1/9 
14/15 
27/33B 
38/39 

Mauritius 
86/91 
93/97 
194/97 
201/12 
219/20 

12,
20,
8,
9.

6,
6,

37,
18,
13,

Nigeria 
33/36 4,50 
52/62, 63/66 25,— 
69/70 4,— 
76/87 27,— 
97/109 23,— 
Niger Kust 
1/6 20,— 
27/32 8,— 

Niue 
38/41 
56/58 
62/64 
80/89 

32,— 
6,— 
5,— 
5,50 

NieuwZeeland 
126/29 60,— 
144/47 60,— 
169/74 14.— 

Wij leveren U manco's van de gehele wereld! 

A 

Z 
1 
• 

A 

z 
1 

Australië 
94/96 
100/01 
102/04 
107/09 
110/22 
123/25 
126/35 
136/39 
164/67 

Bahamas 
70/74 
93/96 
118A/Q 
137/38 
147/62 

6,— 
7,50 

11,— 
4,— 

37.— 
6.50 
6,50 
7,— 

30.— 

18.— 
8.50 

26,— 
16,— 
26,— 

88/91 
123/24 
Brunei 
64/76 
84/97 
Burma 
18A/33 
35/49 
Of 1/14 
Of 27/39 
Mil Ad 1/1 
Gouv int 
1/15 
Indep. 
21/32 
47/52 
53/66 

7,50 
16,— 

24,— 
10,— 

70,— 
15,— 
40,— 
12,— 

6 8,— 

12,— 

7 , 
i — 

U . 

Dominica 
45/53 
85/88 
109/10 
117/31 
137/51 
Eritrea bi 
1/12 
13/25 
26/32 

8/15 
95/96 
101/14 
Dep 1/32 
Fidji 
83/96 

55,— 
7,50 
7,50 

24,— 
25,— 

na 
19 
22,— 
26 

35,— 
50,— 
32,— 
18,— 

24,— 

155/58 6.— 
162/73 22,— 
176/77 8,— 
185/99 27,— 
Honduras 
106/10 10,— 
111/14 4,— 
118/29 34,— 
132/33 30,— 

HongKong 
169/70 8,— 
India 
3/6 13,— 
54/66 19,— 
Irak 
273/83E 27,— 

Kuwait 
74/84 
85/86 
114/16 
128/40 

Leeward 
82/85 
89/101 
104/05 
119/33 

Malacca 
(Straits) 
205/19 
238/39 
240/54 
260/75 

26,— 
20,— 
21,— 
23,— 

Eil. 
5,50 

26,— 
4,— 

27,— 

40,— 
12,50 
20,— 
40,— 

225/39 25,— 
241/55 19,— 

Montserrat 
77/86 110,— 
87/90 15,— 
94/103, 
106/07 45,— 
108/09 4,50 
148/51 11,50 

MoyenOrient 
(M.E.F.) 
1/11, Port 1/5 

16,— 

Nauru 
15/28 14,— 

180/82 12,— 
243/55 32,— 
285/94 7 — 
327/40 22,— 

NoordBorneo 
242/56 75,— 
274/75 16,— 
280/94 26,— 
296/310 24,— 
Adm. Mil. 
1/15 40,— 
NoordNigeria 
28/39 34,— 
Noord
Rhodesia 
18/21 4,50 

Wilt U een nieuw land beginnen te verzamelen? Wij hebben een collectie of restant voor U! 



Mancolijsten  Onze speciale zorg! 

25/37 
40/41 
53/57 

Norfolk 
1/12 

44,— 
15,— 
7,— 

5,50 

Nyassaland 
l_ 52/55 10,— 
t 77/90 30,— 

94/95 7.— 
100/03 9,— 

Palestina 
63/81 

k Eg. Bez. 
^ 1/19 

20/38 
J 39/56 

7 0 , 

36,— 
34,— 
32,— 

■ Ltp. 1/12 11,— 

Pahang 
35/36 12,— 
41/60 20,— 
62/72 22,— 

. Pakistan 
24/43 40,— 

\ (>Sf7\ 6,
77/78 

! 87/89A 
Of. 1/13 

Papua 
97/100 6,— 
101/04 5,— 
Ltp. 5/9 17,— 
Ltp. 10/15 20,— 

Penang 
1/2 12,— 
3/17 20,— 
23/37 22,— 

Perak 
73/74 12,— 
79/98 22,— 
100/10 22,— 

Perlis 
1/2 13,— 
7/26 26,— 
28/38 22,— 

Pitcairn Eil. 
11/12 8,— 

58/70 
73/74 

Samoa 
72/77 
83/91 
92/97 

20,— 
6,— 

5,50 
5,50 
5,50 

Sarawak 
151/65 13,
166/67 11,
189/203 14,

Selangor 
45/46 12,
47/61 20,
67/77 22,

Somaliland 
1/13 
14/19 
20/32 
33/41,42 
69/72 
76/87 
88/99 
102/03 
108/18 

40,— 
6,— 

56,— 
16,— 
10,— 
40,— 
15,— 
6,— 

10,— 

121/35 36,— 
138/39 15,— 
140/53 28,— 
170/81 11,— 

Seychelles 
1/8 
29/37 
49/51 
111/14 
133/41,146 
144/45 

30,— 
40,— 
U,— 
5,— 
7,— 
6,— 

Qatar 
1/15 20,— 

18,
19,
16,

Rarotonga 
1/13 13,50 

Salomon Eil. 
51/54 11,— 

Singapore 
21/22 11,— 
28/42 12,— 

Sierra Leone 
151/54 5,50 
174/75 14,— 
181/93 25,— 

St. Christopher 
86/89 7,50 
107/08 3,50 
134/48 25,— 

St. Helena 
20/26 15,— 
41/50 44,— 
68/78 36,— 
89/92 13,50 
96/109 32,— 
112/13 8,— 
122/34 16,— 

St. Lucia 
89/92 
108/21 
127/28 
133/46 
155/67 

St. Vincent 
114/17 8,

9/16 
36/49 
50/58 
59/61 
77/92 
Ltp.1/3 
Ltp. 3A/11 
Ltp. 12 
Ltp. 13/18 
Ltp. 19/20 
Ltp. 29/32 
Ltp. 33/40 
Of. 84/100 

Swaziland 
20/23 
27/37 
48/49 

25,— 
12,— 

120,— 
16.— 
20,— 
8,— 

55,— 
13,50 
45.— 
22,50 
16,— 
8,— 

13,— 

' I , — 
13,— 
8,— 

Trinidad 
122/30 
131/34 
138/48 
151/52 
159/70 
172 
176/89 

18,— 
3,50 

28,— 
14.— 
20,— 
6,— 

20,— 

Zanzibar 
43/52 
167/77 
178/90 
201/02 
207/20 
226/40 

Z 
1 1 .  I 
8,— Ï 

25,— 
6,50 

26,— 
18, A 

Tripolitana 
14/26 24,

Tonga 
70/72 
73/81 
94/99 
100/13 

ZuidAfrika 

8,
10.
7,

20,

9,
40.
16.
26.
11,

Transjordanië 
322/337 27,— 
Ltp.1/7 5,50 

Trenganu 
58/59 11.— 
64/83 20,— 
85/95 22,— 

Turks Ei 
58/68 
113/16 
120/31 
134/35 
136/42 
147/59 

Virgin Eil. 
20/27 
28/36 
37/45 
67/70 
74/85 
88/89 
96/99 

20,— 
5.— 

20.— 
7,50 

15,— 
15.— 

48,— 
54,— 
32,— 
5,— 

30,— 
11,— 
6,— 

55A/61 
62/63 
68/75 
92/99 
118/33 
134/47 
201/14 

ZuidWest
Af ri ka 
126/29 
130/37 
156/63 
164/67 
168/73 
232/36 
237/48 

8,— 
4.— 

20.— 
8,— 
9,— 
5.— 

20,— 

15,— 
7.— 
8.— 
5.— 
6,— 
7.— 

20.— 

ZuidRhodesië 
1/14 54.— 
40/52 11.— 
54/61 4.— 
72/76 6.— 

Behoudens de hier aangeboden series hebben wij een zeer grote voorraad van de oudere emissies gebruikt, zowel als ongebruikt. Gaarne zien wij hiervan mancolijsten tegemoet. 
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I 
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I 

z 
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jL Bestellingen te richten aan ons correspondentieadres: Mevr. A. E. GosseBeek, Groest 88, Hilversum  Giro 676339. Tel . (02950) 1099ft. A 
% Voor een snelle afwikkeling van uw mancolijst, kunt u deze eventueel rechtstreeks PER LUCHTPOST a^n ons zenden. Betalingen uitsluitend via Hilversum. Bestellingen ' ^ 

boven f 20 ,— portvri j . Leveringstijd ± 4 weken, in volgorde van bestelling. 

Li jst N r . 21  Sept. 196«(. 
Nummers Zonnebloem Cat. 1965 

395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424, 428/30 
425/27 
424/30 
431/34 
Nub. Monum. 
100 j . Postz. 
Tent. N.Y. 

Porten 
1/3 
4/13 
21/26 

0,35 
0,30 
0,30 
0,30 
0,40 
1,25 
0,35 
8 , 
2,75 
9,50 
0,25 
0,75 
0,30 
1,10 

2,75 
10,— 
0,75 

RIAUuitgiften 
1/22 Ie pi. 165,— 
idem zonder nr. 
3,6, 11,1e pi. 
23/25 
26/31 
32/40 Ind. dr. 

Westlrian u 

75,— 
65,— 

5,— 
125,— 

tciften 
1/20, port 1/6 cpl. 

30,— 

Catalogus postzegels 
Rebellerende Regime 
Republiek Indonesië 

17 aug. 1945  27 december 1949 
Uitgave: Ver. Dai Nippon 

f 15,25 portovrij 
Uitsl. bij vooruitbetaling 

REPUBLIEK INDONESIË 
Voor zover niet anders vermeld alles postfris. Veel series en zegels ook leverbaar in blokken van 4 
1/8 3,50— 25A/32A 3,75 67/71 2,25 236/41 0,65 
1/11 70,— 25A 0,25 72/80 3,— 242/47 1 , — 
9 15,— 27A 0,60 81/95 5,— 248/51 0,75 
10 25,— 28A 0,40 96/100 0,25 252/56 0,45 
11 35,— 29A 1 , — 101/06 16,— 257/61 0,50 
8A 1,75 30A 0,60 107/16 7,50 262/67 0,50 
1B/8B 2,50 31A 0,50 117 0,25 268/75 0,55 
1B 0,60 32 A . 1 , _ 118 3,— 276/79 0,50 
2B 0,15 24B 0,35 119/26 9,— 280/85 0,60 
3B 0,35 26B 0,20 127/32 0,45 286/88 0,30 
4B 0,25 30B 0,50 133/36 3,75 289 0,15 
7B 0,60 33 0,50 137/41 0,60 290/99 2,25 
8B 0,65 38 12,50 142/45 3,— BI. 1/4 2,— 
1D/7D 3,25 39 0,65 146/49 6,— 300/02 0,50 
1D 0,60 40 1,65 150/53 5,— 303/05 0,75 
2D 0,40 41/63 Ie pl. 165,— 154/56 6,— 306/17 1,25 
3D 0,20 41A 0.10 157/60 1 , — 318 0,65 
5D 0,75 42A 0,10 161/63 6,— 319/21 2,— 
«D 0,35 43A 0,10 164/78 1,50 322/27 0,50 
7D 1 , — 45A 0,20 179/84 0,50 328/31 0,50 
12 0,65 46A 0,15 185/88 6,— 332/35+344/63 2,25 
13/14 0,75 48A 0,15 189/94 0,60 336/39 0,50 
15A 0,60 51A 0,25 195/99 3,50 340/43 0,40 
1<A 17,50 55A 0,75 204/08 2,— 364/66 0,40 
17A 0,50 44B 0,15 209/13 1,50 367/74 0,90 
20A 2,50 47B 0,25 214/19 0,50 375/78 0,30 
21A 2,50 49B 0,30 220/22 0,35 379/82 0,30 
23A 5,— 51B 0,60 223/27 1,90 383/86 0,30 
15/23 2,— 58 1,25 228/30 0,35 387/90 0,30 
24/38 Ie pl. 40,— 64/66 6,— 231/35 1 , — 391/94 0,30 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N : Aankopen beneden 25 gid 75 et kosten extra (idem onder rembours plus 1 gid). Opdrachten onder 5 gid kunnen niet uitgevoerd worden. Aan 
ons onbekende personen, levering uitsl. onder rembours. Persoonlijke bezoeken na telefonische afspraak. Ook des avonds! Alle vorige aanbiedingen zijn vervallen. 

Bij aankoop boven f 100,— 5% korting 
Fröbelstraat 5III  Amsterdam (Osdorp) 

Zonnebloem Indonesië 
Cat. 1965 

met belangrijke pnisverandenngen! 
Bestelt nog heden. Prijs bij vooruit

betaling franco huis f 2,— 

1964 Cat. Israëlische PTT N r 7 
franco huis f 1,25 bij vooruitbetaling. 

P O S T I E G E L H A N D E L H A R T O G O K K E R Te l . 19 00 23  Postgiro 193156 



Internationale postzegelveiling 
van 5 tot 9 oktober 1964 te Hamburg 

OUD-DUITSLAND: 
liquidatie van twee bekroonde speciaalverzamelingen met alle zeld-
zaamheden, gedeeltelijk in meerdere exemplaren. 

ZWITSERLAND: 
Grote speciaalverzameling met alle kantonaalzegels, gedeeltelijk in 
meerdere exemplaren. 

EUROPA: Zeldzaamheden van alle landen. 
Mauritius, Brazilië, Kaap de Goede Hoop, 
De rijk geïllustreerde veilingcatalogus wordt aan serieuze gegadig
den gratis toegezonden. 

INZENDINGEN VOOR ONZE GROTE WINTERVEILING 
DIRECT GEVRAAGD! 

Onze veilingcatalogussen komen in de handen van bijna alle belang
rijke verzamelaars in de gehele wereld. Wij kunnen daarom de 
best-mogelijke opbrengst voor Uw zegels garanderen. 
Een limiet kan in onderling overleg vóór de veiling worden vastge
steld. Veilings-inleveringsvoorwaarden, evenals opbrengstlijsten van de 
laatste veilingen, staan ter beschikking. 
Voorschotten tot elk bedrag, in verhouding tot de waarde van de 
inzending. Grote objecten worden desgewenst in de woonplaats van 
de inzender overgenomen. 

EDGAR M O H R M A N N & CO. 

HAMBURG 1 - DUITSLAND - SPEERSORT 6 

Telefoon 326428-336728 
Telegramadres EDMORO 
Bankrelaties: Commerzbank, Hamburg, Schweizerisciier Bankverein, Zürich. 

Leidende postzegetve'ding met wereidreputatle. 



1 72/80 
1 96/100 
1 117 
1 127/32 
1 137/41 
1 161/63 
1 179/84 
1 189/94 
1 195/99 
1 209/13 
1 220/22 

242/47 
248/51 

Omgaan 

2,25 
0,30 
0,22 
0,55 
0,55 
5,50 
0,55 
0,65 
3,10 
1,20 
0,35 
0,85 
0,65 

POSTFRIS 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
286/88 
289 
blok 1/4 
300/02 
307/17 + 
367/74 
322/27 
328/31 

de franko toezend 

0,30 
0,55 
0,35 
0,45 
0,50 
0,22 
0,10 
1,90 
0,45 

2,— 
0.60 
0,45 

ing na 

NDONESIA 
332/35 + 
344/63 2,— 
336/39 0,40 
340/43 0,38 
375/78 0,28 
383/86 0,24 
391/94 0,24 
395/97 0,25 
398/401 0,25 
420/23 0,35 
431/34 0,22 
Nub. Monum. 

0,65 

^ 
100 ir. Posti. 0,25 9 
New York 1 , — V 
Verkeerd 1,25 6 
Soekarno (S 
20R 0,28 y 
Verkeer III 0,15 V 
Zonnebloem ^ 
Catalogus 2,— K 

Nieuwtjes in y 
abonnement C) 
tegen scherpste {S 
prijzen. / 

ontvangst bedrag op giro 522124 ^ 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland en O.R. postfris zonder 
plakker tegen de hoogste prijzen 

Ook mooi gebruikte betere zegels/series koop ik tegen de hoogste 
prijzen. 
De nieuwe catalogi zijn net uit (ik lever u de catalogi franco tegen de 
bekende prijzen). Mijn biedprijzen konden niet tijdig gedrukt wor
den; neemt u echter ONVERWIJLD contact op wanneer u tot ver
koop wenst over te gaan. 
Voor belangrijke objecten bezoek ik u. 
DtSCRETIE VERZEKERD! 

P05TZECELHANDEL W, VAN SPLUNTER 
VAN ADRICHEMWEG 376 - ROTTERDAM-8 - TEL. (010) 1519 76 - OOK 'S AVONDS BEREIKBAAR - PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG 

Nieuwe prijscourant 
Israël 
is verschenen 

M. A. Manuskowski 
Wagenstraat 105 
Den Haag 
Tel. (070) 60 51 47 

Voor de ie,ste maal staat heden de verzamelaar een 100% complete 
gratis-prijslijst van de postfrisse na-oorlogse uitgiften van 

JOEGOSLAVIË 
ter beschikking! 

Meer dan 200 verschillende uitgiften zijn los naar Michel en Zumstein 
nummer opgevoerd, zoals ook de gezamenlijke emissies van de 
Triest Zone B! Alle gezochte Motief-uitgiften zijn natuurlijk ook 
ingesloten. 
Joegoslavië is slechts een voorbeeld! Alhoewel wij op het moment 
geen andere prijslijsten af te geven hebben, kunnen wij ongebruikte 
series en blokken v.a. 1920 van de gehele wereld bijna volledig 
leveren. Mancolijsten worden per omgaande uitgevoerd. Het blijft 
hetzelfde, welke landen u verzamelt: 

Belgisch-Kongo 
Brits-Somallland 

Frans-lndochina 
Italiaans-Tripolie 

Nederlands-N ieuw-Gulnea 
Portugees-lndia 

Spaans-Marokko 
Frank Warner heeft de ware! 

Verbluffende gelegenheidsaanbiedingen van buitengewone eerste-
dagsbriefverzamelingen: Wereldvluchtelingen-jaar - Antimalaria -
Antihongeractie - 100 jaar Rode Kruis. Vele brieven ook los naar 
mancolijst. 

Frank Warner 
109 Nassau Street, New York 38, NY U.S.A. 

Een van de meest complete voorraden van de wereld in de wereld. 

FDC Nederland spec, afst.: 
'64 SPOORWEGEN op org. FDC 28/7: 

EINDHOVEN, wonderland (violet of zwart) f 1,95 

ROTTERDAM, jeugdland f 1,95 

'bU UNIVERSITEIT afst. op 24/6 f 1,95 

'bU BIJBELGENOOTSCHAP afst. Middelharnis 25/8 f 1,50 
excl. porto. 

Postzegelhandel , ,Phi lato", G. Wentzel 
Smedenstraat 126 - Deventer - Tel. (05700) 1 78 67 - Giro 917809 

Muntenverzamelaars opgelet!! 

Kennedy-herdenkingsmunten van de U.S.A. van % $, zilver, per stuk 
f U,— per 10 stuks f 37,50. 

Ik koop ook verzamelwaardige munten 

O T T O HELLING, postzegelhandelaar, 2 H A M B U R G 11 
Duitse Bondsrepubliek, Kleine Johannisstrasse 17 

Fost^irorekening Hamburg 891 09. Bankverbinding: Hamburger Bank vpn 1861 

1 JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Ned.-lndië 

1 Nr. 1 de 10 et. Koning gebr. 
luxe kwal. 37,50 

Nr. 2 de 10 et. get. gebr. 52,50 
Nr. 5 de 2 ct. Lillabruin ongebr. 42,50 
Nr. 16 de 2'/, gid. Koning gebr. 18,— 
Nr. 30 de 2 ' / gId. K.H.H. ongebr. 57,50 
Nr. 34-37 opdrukken ongebr. 62,50 
Nr. 80 de 2 / , gId. Java opdruk 

ongebr. 22,50 
Nr. 80 de 2 ' / g I d . Java opdruk 

gebr. 18,— 
Nr. 129-134 ongebr. 29,50 

1 Nr. 149-159 Jaarbeurs Bandoeng 
1 ongebr. 90,— 

Nr. 160-166 Jubileum 1923 serie 
ongebr. 57,50 

1 Nr. 195-210 serie cpl. ongebr. 42,50 
1 Nr. 260 de 50 ct. met v^aterm. 

ongebr. 
Nr. 262 de 80 et ongebr. 
Nr. 280 de 35 et ongebr. 
Nr. 287 de 5 gId. ongebr. 
Nr. 289 de 25 gId. ongebr. 
Nr. 289 de 25 gId. gebr. 
Nr. 345-346 de 10 en 25 gId. 

ongebr. 
Nr. 361 de 25 gId. gebr. opdr. 

Indonesia 
Nr. 13 vliegp. de 1 gId. ongebr. 
Nr. 49-52 Port Makassar ongebr 
Nr. 8-27 Dienst ongebr. cpl. 
Nr. 1-7 Brandkast ongebr. 

Nïeuw-Guinea 
Nr. 1-21 serie cpl. ongebr. 
Nr. 22-24 serie cpl. ongebr. 
Nr. 22-24 serie cpl. gebr. 

UW MANCOLIJST WILLEN V/IJ GRAAG VERZORGEN 

250,— 1 
47,50 1 
77,50 

225,— 
187,50 
77,50 1 

50,— 

22,50 1 
12,50 
19,50 
57,50 

125,— 1 

64,75 1 
48,50 1 
48,50 

WIJ HEBBEN INTERESSE OM BETERE ZEGELS TE KOPEN VAN NEDERLAND EN 
OVERZEESE GEBIEDSDELEN, UW AANBIEDINGEN ZIEN WIJ GAARNE TEGE- 1 

'^°"' POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Postgiro 312696 - Telefoon 23 09 98 1 

INKOOP VERKOOP TAXATIE | 



DE 189e 
VEILING 

Catalogus is op 
aanvraag 

gratis verkrijgbaar. 

POSTZEGELVEILING 
R. POSTEMA 
SINGEL 276, AMSTERDAM 

TELEFOON 24 97 49 

vindt plaats op 
24. 25 en 
26 september 

Met de opening van het nieuwe seizoen 
hebben wij het genoegen u op nevenstaande 
pagina een klein overzicht te geven 
van het materiaal dat in onze 
189e veiling ter tafel komt. 
Een en ander is slechts een beknopt 
overzicht van hetgeen wij in deze 
septemberveiling aanbieden. 

Voor de 190e veiling, welke in oktober 

wordt gehouden, kunnen wij nog 

tot 26 september inzendingen aannemen. 



Wij vragen uw aandacht voor: 
Nederland en Overzeese Rijksdelen: 

uitgebreid eerste emissie, 
groot aantal F.D.C.'s, 

ƒ5 ,—, hangend haar ongebr., 
ƒ10,—, 1905 gebr., 
ƒ10,— jubileum 1913, ongebr, met gebroken E, 
Tralies V-j^ en 2 /̂2Ct. samenhangend in blok van vier, 
7V2 et 3-gaats, gebr., 
12 et overdruk op 10 et, kopstaand. 

Ned.-Indië port 5 et no. 6 ongebr. met waardecijfer in 
dubbeldruk. UNIEK! 
Ned.-Indië no. 2 ongebr. 

„ 22V2 c- Bezit Buiten gebr., 
„ ƒ2,50 Java hoogst, ongebr., 

Suriname luchtpost D.O.X., 

„ „ 24 f.a. kopst. opdruk. 

Diverse hetere Europazegeh, zoals: 

Frankrijk luchtpost: lie de France, 
IJsland: Hópflug, 
Italië: luchtpost, triptieken in compl. 
vellen, postfris, 
Volo di Ritorno en div. Servizio di 
Stato's. 
België: 5 frs. 37A, ongebr., 
Duitsland Polarfahrt, zonderverbin-
dingsstreepje, 
Denemarken no. 11, 12 onget. in ongebr. 
blokken 
Lombardije no. 4 ongebr., keur Diena, 
Engeland I.R. off. £ 1,—, met certificaat 
Zweden 19a, ongebr.. 

Overzee: 

Australië luchtpost no. 1 op brief 
Newfoundland, Airmail De Pinedo 1927 
1930 Transad. „Columbia", 
193 Balbo FHght in postfrisse blokken v.4 
Columbia luchtpost: div. vignetten, 
alsmede vele andere zeldzame lucht
postseries. 
Brits Nyassaland £ 10,— Edward, 
ongebr., 
N.Z. Wales 5A ongebr., 

23B ongebr., 
Queensland no. 1, ongebr., 

no. 3, gebr., 
Z.-Australië no. 3 ongebr.. 
Transvaal £ 5.— Edward, ongebr., 
U.S.A. $ 5, Columbus, gebr., 

Alsmede enige honderden nrs collecties, 
restanten, enz. 



>; 

ti 

t' 

INKOOP 
VERKOOP 

TAXATIE 

Postzegelhandel 
C. A. BREDERO 
Gespecialiseerd i n : 

Nederland en Overzee 
West-Europa 

Israël 
Verenigd Europa 

Zadelstraat U , Utrecht . Tel . 27128, 150 meter vanaf de Domtoren 

POSTZEGELHANDEL ,,DE VELUWE" 
J. V. d . Berge - Ape ldoorn - N ieuwst raa t 66 - T e l . 20919 

Bestel 0 Nederland speciaal catalogus, 
. j tt Yvert - MIchel-landen Borek cat., 

nos heden ^ _ ^ r^ ^ 
0 Nieuwtjesabonnement + F.D. Covers. 

^^ 0 voor Nederland, Ned. Antil len, Suriname. 
0 ,,Europa"-Cept. zegels en F.D.Covers. 

KENNISGEVING 
Vanaf heden kunt u bij mij alle zegels van Nederland en 
O.G. laten K E U R E N , tegen onderstaand tarief: 
van 1 t /m 5 zegels f 10,—; ieder zegel meer f 2,— per 
stuk, ongeacht de waarde of hoedanigheid der zegels 
(plus porto) . Alleen echte zegels in prima conditie zullen 
van mijn keur, resp. paraaf worden voorzien. 

H. Koopman 
beëdigd expert en makelaar 

N.Z. Voorburgwal 3 U - Amsterdam-C. 

Tel. 23 U 73 - postgiro 513427 

Uw mancolijst ook voor de betere zegels wordt 
gaarne ontvangen. 

Neem een abonnement op ome nieuwtjesdienst. Cat. N.V.P.H. 1965 
f 3 50 + porto. 

POSTZEGELHANDEL „ZELBO" 
Molenweg 59, Harskamp-Holland. Tel. 08383-322. Giro 1U7200. 

Gratis 
Op U ligt te wachten onze nieuwste prijslijst 
ISRAËL 

Wanneer u interesse heeft voor di t gebied en 
u w i l t deze lijst ontvangen schrijft u ons dan even. 
Wi j 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 

^ 

LES CONSIGNATAIRES PHILATELIQUES REUNIS 
( C . P H . R ) 

Rot terdam, Binnenrotte 75B - T e l . (122323)5 8179 

Gespecfo/fseercf 
In Spaanse postzegels 

Alle nieuwe uitgiften van 1964 nog direct leverbaar, ook 
FDC's tot speciale lage prijzen. Eveneens steeds voorradig 
alle zegels van de jaren 1950 t/m 1963 postfrls. Zegels van 
vóór 1950 in de meeste gevallen direct leverbaar. Vraagt 
gratis prijscourant. 

J O N G E M A N , IA jaar,' Mulo A, programmeur bij groot 
cor)cerr), enthousiast filatelist, zoekt werk
kring in de postzegelhandel. 

Brieven onder nummer Ph. 183 aan Boom-Ruygrok N.V. Haarlem 

Speciaalcollectie Paraguay 
PRIJS f 20.000,— 

Aangeboden In 8 dikke banden een uitzonderli jke collectie Paraguay 
met duizenden kopstaande opdrukken, dubbeldrukken, ongetande 
exempl. enz., waarbij complete vellen nog onbekend. Deze collectie. 
waarvan er nooit een tweede is samen te stellen, komt rechtstreeks 
uit Zuid-Amerika en is afkomstig van een kolonel die hieraan kapi
talen heeft besteed. De werkel i jke waarde van de collectie, die op 
iedere internationale tentoonstell ing goud zal opbrengen, is niet 
te schatten, doch bedraagt beslist vele malen onze vraagprijs. 

Postzegelhandel P. A. WEERS 
Gravenstraat 26 - Amsterdam - Tel. 236472 ('s avonds tel. 948638) 

G L O B U S - N e t t o - Catalogi 1965 
Duitsland f 2 , 2 5 - Oostenr i jk f 1,50 - Zwitser land f 1,75 -
Frankri jk f 3 , 2 5 - Scandinavië f 2 ,50 -Europa-Union f 1 , — -
Sport in Europa f 3,50. 
Verlirijgbaar bij uw handelaar of toezending uitsluitend na stort ing 

plus 25 et port op postgiro 512461 t.n.v. 
Pos tzege lg roo thande l W . F. H E I M A N N 

Parnassusweg 2A hs. Amsterdam-Zuid 2 Tel. 79 26 40 

Postzegelvereniging ,3REDA" 
vraagt voor haar rondzendverkeer 

qoede boekjes 
a) N.O.R., b) Europa en c) buiten Europa; in te zenden 
aan S. Kort, dr. Struyckenstraat 88 te Breda. 

Verenigingsboekjes minimaal 5 stuks worden na betaling op post
rekening nummer 1179042 t .n.v. Verkoopleider rondzendboekjes 
Postzegelver. Breda (groot ä 40 et en klein ä 25 et per stuk) 
toegezonden. 



TOPPRIJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootformaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier è ƒ 15,— per kilo 
Vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na ont
vangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

Goede en goedkope rondxendingen 
Nad Spec. Cat. 
Duitaland an Gab. 20-40% MIchal. 
Raat van da warald 30-60 cant p. Y v * i ^ ''''•• 

van bijna alk land voor
radig. Pracht kwalltall -
rijka varachaldenhald an 
ultgaprUad voor: 
Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 

Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; 
België, Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter ijzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschourije, Palestina, Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, 
Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, Australië, Noord- en Zuld-
Amerika. Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat 
een prachtige rondzending geen doel meer heeft. De verzending 
kan soms enige tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes 
onderweg zijn. 
Minimumafntma 10,— Korting bij afn»ma bovan 25,— 5% an bovin 100,—10% 
Bij bttullmg foarne opfove refer, en w»Hc land gtbniikt ofangtbnilkt (ewentt wordt 

T O I J H I J I Z E I V GRONINGEN-TELEFOON 31577 

Uw 
mancolijst 
naar: 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem 

Verzamelingen en parfijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS 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, L A N D E N -
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. 

100 fTootformaat China 
100 grootformaat Polan 
50 grootformaat Ruaiand 

3 ^ 
*.50 
7,50 

I Allaa franco huia. 
Bij vooruitbatallng 
liafit per peat-

I wiaaal. Alia •amemtallingan zaar hoge cataloguiwaardalt 
500 varechillenda grootformaatzagala f 12,— 
Bundali-maaaagoed-kilo'i te koop gevraagd. Caliava 
aantal nummers op te gaven. 

J. WoH - Meeuwenplein 31 - Amsterdam (N.) . Tel. 6 0 9 4 9 

BEGIN SEPTEMBER 1964 VERSCHIJNT 

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

Band I Frankrijk en de Franse Unie 474 bIz. f 4.15 
Band II Europa (zonder Frankrijk) 704 bIz. f 16.10 
Band III Overzee 1024 bIz. f20.75 

Prijs complete catalogus in 3 delen 
plus porto 

f 4 1 . — 

DEZE CATALOGUSSEN ZIJN BIJ ALLE POSTZEGELHAN
DELAREN VERKRIJGBAAR. 
DE MEESTE HANDELAREN Z U L L E N U VOOR UW OUDE 
CAT. 1964 BIJ A A N K O O P V A N EEN CAT. 1965 EEN INTE
RESSANTE PRIJS AANBIEDEN. 

m Catalogue YVERT & TELLIER 



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 iandencollecties 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) vóórfll. 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 n i 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 
V PAULOWNASTRAAT 58 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 32 5932 

Enkele van de vele zeldzaamheden uit veiling 404: 

op 15 cent 
Enig beleende exemplaar Puntstempel 159 Kamp bij l^ijen Puntstempel 159 Kamp bij Milligen 

op brief. Slechts 2 bel<end. op brief z.z.z. 

VEILING 4 0 5 : 
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 veilmg 
eerder volgeboekt is. 

Wendt u zich zowel voor AAN- als VERKOOP tot een vertrouwd adres: 

EGELVEIL INGEN 



Ziehfzendingen 
N.O.G. 
nog steeds voordelig uitgeprijsd. 
België 
Gebruikt/Ongebruikt proeven spoor telgr bezetting 
têtê bêche enz. nog uitgeprijsd 40 ä 50 % Yvert. 

Zwitserland 
buiten de Dienst zegels zeer goed vertegenwoordigd, 
ook topnummers ä 40 tot 50 % Yvert. 
Engeland en Kol. 
20 tot 25 % van de Yvert, hiervan geen mancolijsten 
Duitsland en Gebieden 
speciaal oudduitse Staten, Koloniën enz. 

Uw Mancolijst of Aanvrage naar: 

G. L. van Toor 
Oude Rijksstraatweg 14 Loenersloot 
Tel. (02949) 377 's middags na 2 uur. 

België: 

Oostenrijk: 
U.S.A.: 

Argentinië: 
Filippijnen: 
Suriname 

te KLAS 
Protestantisme 
1914'18 Herd. 
Herd. Bevr. '44 
St. Holl. Dag Expo 
WienWIPA '65 (4) 
Kennedy herd. 
ld. pfr 0,25 Gest. 
Kennedy 
AHonger 
Jamborette 
id. Kampcover + st. 

FDC. 
1,85 
1.35 
1,55 
0,50 
5,75 
1,25 
0,15 
1,75 
2,75 
2,25 
2,95 

Porto e x t r a 
Nederland. 

Sept.. 
Jordanië: 
W.Duitsl.: 

Spanje. 
Europa '64. 

s.v.p. 
Nato Konf. 
Schaakt. 
MK. St.Gen. 
Mk's Spoorw (2) 
Spoorw.Tent.St. 
Bez. P. Paulus 
Verzetsbl. 
id. op 8 Covers 
Schepen (5) 
(ca. 20 Landen) 

T. HARTEVELDS FDC SERVICE 
1 Kerstroosstraat 9  Rotterdam12 Tel. 18 42 00 Giro 

0,50 
0,50 
0,60 
1,50 
1 , — 
8,50 
3,25 
6,— 
5,50 

± 2 5 , 

50 74.07 

Aantrekkelijke aanbiedingen in postzegels 

Kilowaar, combinaties, 
postfris Indonesië (eerste jaren) 
enz. tegen sensationele prijzen 

Vraag vrijblijvend maandelijke aanbiedingen. Gratis serie Internatio

nale Hof van Justitie (Vredespaleis) voor elk aangebracht, nieuw adres 
van verzamelaar. 

NED. ORG. & SECR. BUREAU, 
AFD. POSTZEGELS 

Hendrik Sorchstraat 42a  Rotterdam  Tel. 57503 

The Holy Land Philatelie 
Nieuwe prijslijst op aanvraag 
Keizersgracht 602, AmsterdamC. 
Postbus 1705  Tel. (dag en nacht) 23 39 38. 

SPECIALE C A T A L O G U S N.V.P.H, f3,50 

HEKKER'S 
P o s t z e g e l h a n d e l 

KLEVERIAAN 97  BLOEMENDAAL  TELEFOON 56154 

26e DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Onze 25e veiling was wederom een succes! 
De volgende veiling wordt gehouden op 10 okto
ber a.s. 
Voor deze veiling is reeds interessant materiaal 
ingezonden. 
Inzending van goed materiaal voor onze veilingen is 
steeds mogelijk. 
Belangrijke partijen worden desgewenst bij u In 
ontvangst genomen. 
Lage veilingkosten, vlotte afwikkeling. Catalogus 
gratis. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Schiestraat 36, Dordrecht  Telefoon (01850) 2 07 33 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND & O.R. 

Zorgvuldig samengestelde boekjes. 
Billijk geprijsd. 
Minimale uitname per zending f 18,—. 
De retourport mag dan afgetrokken worden. 
Vergeet u niet referenties op te geven. Alleen dan 
wordt uw aanvraag behandeld. 

SOESTDIJKSE POSTZEGELHANDEL 
N. OVERDUIN 
Jan Steenlaan 37 Soestdijk 
Telefoon 02955  48 41 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 
Nederland nr. 80, 10 gid. ong. 330,— 
Nederland nr. 80,10 gId. gebr. 225,— 
Nederland nr. 32, 7]/, et. 3g. rolt. 

ong. 675,— 
Nederland Telegraafsene ong. 675,— 
Curasao 104120, Herd serie ong. 

cpl. 125,— 
Curasao nr. 8388, Vliegp. ong. 370,— 
Suriname nr. 32a 10 op 25 et. 

Ultramarijn ong. 250,— 
Suriname nr. 62,15 op 25 et. 

Ultramarijn ong. 40,— 
Suriname, nr. 64, 30 et op 2% 

gId. ong 60,— 
Suriname nr 104120, Jubileum 

1923 serie cpl ong. 115,— 
Suriname nr. 202205, serie opdr. 

ong. 30,— 
Suriname nr. 280283, serie ong. 25,— 

Nieuw Guinea UNTEA Ie en 2e 
druk ong. 000,— 

Ned.lndie nr. 98f, Bezit Buiten 
ong. 1050,— 

Liechtenstein Vaduzblok ong. 1000,— 
Oostenrijk 10 sh., Dollfuss ong. 500,— 
Oostenrijk Wipa blok ong. 1050,— 
San Marino Vliegp. 110 ong. 220,— 
San Marino Vliegp. 1116 ong. 180,— 
San Marino Vliegp. 88 ong. 300,— 
Vaticaan Vliegp. 1617 ong. 425,— 
VaticaanVhegp. 1819 ong. 180,— 
Vaticaan Vliegp. 2021 ong. 225,— 
Zwitserland 405417 PAX serie 

ong. 200,— 
Zwitserland, blok L ong. 350,— 
Zwitserland blok 5 ong. 185,— 
Zwitserland, blok 6 ong. 57,50 
Zwitserland blok 7 ong. 42,50 

VERZAMELINGEN  PARTIJEN  BETERE ZEGELS VAN V/ESTEUROPESE LANDEN 
WORDEN DOOR ONS GEKOCHT TEGEN EEN HOGE PRIJS ( O O K M E T G O M 
STROKEN) UITSLUITEND MOOIE EXEMPLAREN. 
DESGEWENST OOK HUISBEZOEK. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
INKOOP 

Spuistraat 301  Amsterdam  Postgiro 312692  Tel. 3126 96 
VERKOOP TAXATIE 

G I R O 553801 

Te koop 
Liechtenstein: 
82/9 
108/10 
111/13 
114/6 
117 
128 
129 
172 
266/67 
272 
294/95 
LP 1/6 

7/8 
Bloks 4 

5 
6 
8 

** = postfris zond 
Ik koop deze zegels 

gevraagd 
*♦ 

180,— 
30,— 
90,— 
25,— 
80,— 

225,— 
55,— 
40,— 
30,— 
60,— 
20,— 
50,— 

10O,— 
40,— 

160,— 
60,— 
24,— 

ïr plakker 
ook met 

« 
200,— 

30,— 
80,— 
26,— 
80,— 

250,— 
55,— 
40,— 
30,— 
50,— 
16,— 
45,— 

110,— 
40,— 

160,— 
60,— 
2 6 , 

* = geb 
plakker. 

van deze landen zoek ik eveneens te 
gaarne tegemoet. 

c. 

tegen enorme 

ruikt 

Vatikaan: 
40/43 
80/85 
158/60 
161/62 
163/66 
167/71 
174/75 
187/88 
191 
LP 1/8 

9/15 
18/19 
20/21 
22/23 
24/32 
33/34 

Paket 1/15 
met rondstempel. 

prijzen! 
** 

80,— 
160,— 

45,— 
40,— 
65.— 
90,— 
1 8 , 
2 6 , 
60,— 
10,— 
28,— 

250,— 
3 5 0 . 
160,— 

18,— 
30,— 

110,— 

1530% goedkoper. De meeste andere 
koop Aanbiedingen met 

Opscholtens 
1 C. OPSCHOLTENS, BERGSELAAN 81B, ROTTERDAM11. 

prijsopgave 

* 
55,— 
60,— 
40,— 
25,— 
50,— 
75,— 
16,— 
20,— 
50,— 
10,— 
14,— 

160,— 
280,— 

35,— 
15,— 
20,— 
80,— 

zegels 
zie ik 

(TEL. 0108 32 76) | 



Enige rariteiten uit de 252e postzegelveiling J. K. Rietdijk N.V. 
welke gehouden zal worden 6. 7 en 8 oktober 1964 (5 zittingen) 

te 's-Gravenhage in Grand Hotel Central Lange Poten 6 

Ie z i t t ing : 
Engros en 
Verzamelingen 

2e z i t t ing : 
Nederland en 
Overz. Rijksdelen 

3e z i t t ing : 
Albanië tot 
Frankrijk 

4e z i t t ing : 
Engelse Kol. 
tot Noorwegen 

5e z i t t ing : 
Oostenrijk tot 
Zwitserland 

Deze wederom be
langrijkeveiling bevat 
vele zeldzame ze
gels en series w.o. 
Nederland vele 10 
Guldens, Cura9ao 
6/7^2 C' kopst. gebr. 
blok van 4, Liechten
stein 3 Vaduzblocs, 
Wipabloc, IJsland 
Hopflug gebr., Zwe
den 55 en 80 öre 
postfris, Zwitserland 
met vele rariteiten 
w.o. Bazelerduif, 4 
ets. Waadt, 2'/2 Rp. 
Winterthur, enz. enz. 

Vraagt per omgaan
de de rijk geïllu
streerde veilingcata
logus. Alleen voor 
serieuze reflectanten. 

Vraagt de gunstige veiling-verkoopvoorwaarden. Voor onze a.s. 253e postzegelveiling 

kan nog worden ingezonden. Gaarne verstrekken wij renteloze vooruitbetalingen op te 

veilen objecten. Stelt u zich nog heden met ons in verbinding. 

J. K. RIETDIJK n.v. 
Telefoon (070) 11 7 0 2 0 - Lange Poten 15a - DEN HAAG 



A A N G E B O D E N : 

A. BLOK 
Leersum. Tel. (03431) 3 60. 

een praktisch complete 
verzameling postzegels 
van ZWEDEN 

's avonds na 7 uur, 's zondags niet. 

Israël 50 verschillende 
E E R S T E D A G E N V E L O P P E N 

uitsluitend door stort ing van f 40,— op postrelcening 48 94 85 

THE HOLY LAND PHILATELIE 
Postbus 1705 Amsterdam 

ENGROSZICHTZENDINGEN 
Vraagt geheel vri jbl i jvend een l ichtzending met: 

per 10 en 100. 
Complete en korte motiefseries, o.a. 
dieren, sport, bloemen, ruimtevaart. 
Vele samenstellingen. 
Indonesië, speciale aanbiedingen per 100. 

POSTZEGELHANDEL J. A. P. IJLAND 
SoecenduI 702  AmsterdamZ.  (Buitenveldert) 
Telefoon 42 05 62  Past{iro 200046 

Wie ruilt mijn Luxemburg, Italië, België en Zwitserland tegen Vaticaan of 
Nederland'. 
A . V A N ELK  Wllhelminalaan 6  Beuningen (G Id . ) • T e l . 
(08807) ■ 218 . 

JONGE FILATELIST 
22 jaar. 
Lange philatelistlsche ervaringen, 
talen: Duits, Engels, 
bekend met inkoop en verkoop, 

zoekt samenwerking In postzegel handel. 
Aanstelling: voorjaar 1965. 

Brieven te richten onder Pb 184 aan BoomRuygrok te Haarlem. 

Wij hebben de laatste maander 
de navolgende landenverzamel 

NEDERLAND en O.G. 
BELGIË 
ENGELAND 
MALTA 
NOORWEGEN 

onze voorraad weer uitgebreid met 
Ingen en wel: 

OOSTENRIJK 
VATICAAN 
ZWEDEN 
ISRAEL 
enz. enz. 

Wij behandelen mancolijsten met de nodige zorg. 
Ook zijn v^ij altijd kopers van mooie collecties, speciaal 
NEDERLAND en O.G. gespecialiseerd op tandingen 
en stempels. 

Postzegelhandel Tine de Buhr 
Amsterdann  N.Z. Voorburgwal 347 
Telefoon 23 33 24, na 19 uur 18 69 55 

Postsegels 
Veiten 

late men slechts door 
iemand doen die: 

a. het veiijngvak 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. 

M deze en andere pluspunten vindt u bij de 
veilinghouder en keurmeester: 

ixoeir 
poQKema 

DEN HAAG 
Telefoon (070) 11 0319 
Postbus 45 
Prinsestraat 5860 
hoek Juffrouw Idastraat 

n . 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier. Ieder kwantum, snelle afwikkeling. Uitgezochte kilo
waar van Nederland te koop gevraagd è ƒ 3,— per kg. 

,^NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvrije leasten f 295, - en f 480 , -

Tevens voorradig. 6 0 z .g .a .n . b randkäs ten 

en kluisdeuren Interessante pri|zen 

Vraagt voorraadliisten 

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

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon 2 5 37 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAEL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bi j-

H. FIGGEJr - Eindhoven 
K I . Be rg 34b - T e l . 2 2120 

filmteliititch adviesbureau: meer dan 50 ju r ervaring te uwen dienste met 
taxatie (kosten 2%, minimum f 15,—); keuring, catalogisering, enz. enz. (kosten 
2-4% catalogus, minimum f 3,— per zegel). 
j . g millaard, beëdigd filatelistisch makelaar-expert, specialist m filatelistische 
onderwerpen, hoveniereweg 18 - tiel - te l . (03440) 3879 



BOREK 
LANDENCATALOGI 

1965 
Bij de voortdurende stroom van nieuwe uitgiften, door het ontstaan van vele jonge staten, is het welhaast onmogelijk 
geworden de hele wereld te verzamelen. Hierdoor vindt er steeds meer specialisatie plaats en natuurlijk ook bij de 
catalogi-uitgevers. De reeks overbekende BOREK-CATALOGI zijn dan ook voor talloze verzamelaars een onmisbare 
handleiding geworden, te meer daar men zich van het eigen verzamelgebied een aparte Catalogus kan aanschaffen. 

In de BOREK-serie zijn reeds verschenen: 

AUSTRALIË — NW-ZEELAND 2,— 
BELGIË — LUXEMBURG 2,50 
CANADA 2,— 
DUITSLAND 3,25 
FRANKRIJK — M O N A C O 2,75 
GRIEKENLAND 2,75 
GROOT-BRITTANNIË 2,50 
HONGARIJE 2,75 
INDIA — NIEUWE OVERZEESTATEN 2,— 
ISRAËL 1,50 
ITALIË — VATICAAN — SAN MARINO . . . . 2,75 
JAPAN 2,75 

Borek-Catalogi 1965 zijn verkrijgbaar bij UW POSTZEGELHANDELAAR 
of BOEKWrNKELIER 

Alleenvertegenwoordiger voor Nederland 

M . M O U R I T Z - P O S T B O X 1 6 4 1 - A M S T E R D A M 

JOEGOSLAVIË 2,75 
NEDERLAND EN O.G. — INDONESIË 2,50 
NIEUWE AFRIKAANSE STATEN 2,75 
OOSTENRIJK 2,50 
POLEN 2,75 
SCANDINAVIË 2,75 
SPANJE — PORTUGAL 2,75 
TSJECHOSLOWAKIJE 2,75 
TURKIJE 2,75 
USA — U N O 2,50 
VERENIGD EUROPA 1,— 
ZUID-AFRIKA 1,75 
ZWITSERLAND — LIECHTENSTEIN 2,50 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii^^ 

KLEINE ANNONCES 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiinHiM^^ 

In Suriname en Curaeao ruiladres 
gezocht door J. v. d. Leeden, Voor
straat 7, Kockengen, Nederland. 

AANGEBODEN 
Ver. Naties compleet, inclusief 
beide blokken ƒ 235,—. Compl. 
serie F.D.C.-blokken met Tap 
ƒ 1.800,—. P. R. Bender, Tempe
liersstraat 48, Haarlem. 

Te koop of te ruil: Verzameling 
IJsland. Te bevragen: J. Hen
driks, wilhelminastraat 112, Eg-
mond aan Zee. 

Te koop: 150 verschillende Noorw., 
veel gr. form., ƒ 7,50; 60 versch. 
gr. form. cat. N.F. ƒ 25,— voor 
ƒ 5,25; 17 versch. Nw. Guinea cat. 
ƒ 6.,50 voor ƒ 2,25; 30 versch. gr. 
form. Finland N.F. ƒ 28,— voor 
ƒ 4,95; L.P. No. 4 voor ƒ 0,75; 100 
versch. Ned. ongebr. cat.waarde 
f 50,— voor ƒ 21,25; Turkije post-
itr. 1567/1568 ƒ 1,75; IJsland postfr. 
311/312 ƒ 2,70; Grlekenl. postfr. 
753/754 ƒ 1,15; Portugal postfr. 888/ 
890 ƒ 1,60; Eng. postfr. 362/364 
ƒ 0,75; Spanje postfr. 1038/1041 
ƒ 0,60; Zweden postfr. 454/455 
ƒ 1,10; Italië postfr. 858/859 ƒ 0,60. 
Alles franco. Betaling na ont
vangst. W. Blom, Mr. v. Cooth-
straat 30, Dr'uten. Giro 978816. 

GEVRAAGD 
Geheel gewijzigde prijzen voor 
bundels en massawaar. Vraagt 
prijs aan (met opgave van hetgeen 
u verkopen wilt). A. v. d. Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag. Tel. 
67 06 75. 

Te koop gevr.: Verzameling o( 
gedeelte daarvan Ned. en O.G.iD. 
of losse series. P. Berkelaan, Doe
lenstraat 114, Delft. 

Te koop gevraagd: FDC's en Maxl-
mumkaarten, bijzondere afstem
pelingen Anti-Honger-Wereldcam-
pagne. Telef. Warfum e.d. (alleen 
Nederland). Alleeen goede kwali
teit. Brieven met prijsopgave en 
beschrijving aan G. Huisman, Es-
doornlaan 26, Putten (G.). Telefoon 
(03418) 14 88. 

De Vereniging van Postzegelver
zamelaars Tilburg vraagt voor 
haar rondzendverkeer boekjes met 
goede zegels. De adm. W. van 
Erve, Insulindeplein 5, Tilburg. 

Te koop gevraagd: Nummerstem-
pels op Nederland 5 ets KW III 
(Yvert no. 19). Alleen goede kwa
liteit. Aanbiedingen: Wessels, Ze
venend 49, Laren (N.H.). 

Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbrieven), zend brief
kaart. W. J. Lentlng, v. d. Wate
ringelaan 154, Voorburg. Tel. 725793. 

I.V. Philatelica, afd. Amersfoort, 
vraagt goede rondzendlngen, voor
keur Nederland en O.G. Leider 
rondzendverkeer: D. v. Bemmel, 
Celsiusstraat 16, Amersfoort. 

DIVERSEN 

HEKKER's 
Pos tzege lhande l 

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? 

Verkoop, koop en ruil van port-
zegels van Ned. en O.R. (typen, 
tandingen, plaatfouten). Drs. L. H. 
Wilde, Boedekerstraat 30, Deven
ter. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 

Voor onregelmatigheden In niet-schriftelijk op
gegeven advertenties kunnen wij geen verantwoor
delijkheid aanvaarden. Adm. PHILATELIE 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse fllatellstlsche tijdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagma's — fotopagina's op 
kunstdrukpapier - abonnementsprijs f 9,70 per haif jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer Abonnementen kunnen steeds per Ie v. d. mnd. ingaan. 
Woordadvertenties- opschriftwoorden. 54 cent; tekstwoorden: 22 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. V. Andel - Postbus 54 - KatwUk a/Zee - Giro 516928 - Tel. (01718) 4068 

Mededeling aan mijn geachte cliënten 
Na langdurige ziekte ben ik v/eder in staat op zeer beperkte wijze 
mij met postzegels bezig te houden. 
In de eerste plaats zal ik zoveel mogelijk de orders die vele maanden 
geleden ontvangen zijn uitvoeren, ik verzoek echter beleefd mij te 
wil len berichten met een enkel woord , als de opgegeven bestelling 
gewijzigd moet worden of helemaal zou moeten vervallen, di t om 
overbodig werk te voorkomen en heen en re tourpor to te besparen. 
Zonder bericht worden de orders dus zoveel mogelijk in hun geheel 
uitgevoerd in september en oktober. 

HENDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
Philatelistisch Bureau 

Juliana van Stolberglaan 192 - Den Haag - Tel.(070)85 0190 
Gi ro 24392 

TE KOOP GEVRAAGD SAMENSTELLINGEN 
van NEDERLAND 

betaal voor 100 x 100 verschillende Nederland f 50,— 
betaal voor 100 x 200 verschillende Nederland f 185,— 

Ook alle andere samenstellingen te koop gevraagd 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde Petristraat 8 - UTRECHT 
(Oog in Al) ■ Tel. 31082 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Berlijn (Duitsland) Bundespost 
54/56* 
58/59* 
60* 
68/72* 
74/76* 
87/91* 
96/97* 

70.— 
25,— 
22,50 
18,75 
16.25 
15,— 
4,50 

3/6* 
3/6 
7/8* 
9/24* 
25/26 
33* 
42/45* 

25,— 
25,— 
22,50 

150,— 
25,— 
11,25 
22,50 

Te koop gevraagd. 
Postzegelverzamelingen 
gebruikt en ongebruikt. 
Liechtenstein 
Vaticaan 
San Marino 
Ned. & O.G. 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Bergseiaan 225b ■ Rotterdam - Tel. 4 83 86 - Giro 481779 

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. 

K. KEIZER - TILBURG 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Tel. (04250) 23102 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

HAGA'S 

CONTANTE BETALING 

POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

HSH 

Alvorens uvtr 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 pri jzen 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 inkoopli jsten. 

Voor collecties eveneens alti jd belangstelling; voor grote objecten 
kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wif 
Albrecht Dürerstraat A, Amtterdam-Z., te l . 71 34 89, postbus 7055. 



Een abonnement op de 

nieuwe uitgave van 

Zwitserse Postzegels 

is zeer voordelig. 

Inlichtingen bij uw handelaar of bij 

Werfzeichenverkaufssfelle PTT 
3000 Bern/Schweiz 
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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING N.Y. 

^l§[i]lL]rDIH]©i^ '^°' ' '" ^^ ' An'sterdain-C. - Tel. (020) 23 02 61 en (020) 2423 80 

^ ^ EERSTE IMPORTANTE VEILING in het nieuwe seizoen in de week van 

^ppDBD"ffi 12 tot 17 oktober a.s. 
Veel belangrijk materiaal van N E D E R L A N D en O.R. E U R O P A en O V E R Z E E , 
veel klassiek, vele honderden waardevolle kavels, waaronder met zeer zeldzame zegels afkomstig 

uit diverse bekende keurcoiiecties. R E S T A N T E N D A G , Z A T E R D A G 27 oktoker a.s., honderden 

waardevolle en interessante collecties, landenverzamelingen enz. enz. 

De catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen toegezonden; voor serieuze gegadigden, die 
nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd en op 
aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

Begin oktober 196A vangen wij aan 
met liet versturen van R O N D Z E N D I N G E N I 

Voorlopig hebben wij dan boekjes met de volgende landen en thema's gereed liggen: 

•k NEDERLAND (GEBRUIKT EN POSTFRIS) 
ie NEDERL. RIJKSDELEN (GEBRUIKT EN POSTFRIS) 
-k FRANKRIJK NA 1945 (POSTFRIS) 
• WEST-DUITSLAND (POSTFRIS) 
•k OOST-DUITSLAND (POSTFRIS) 
ie ENGELSE KOLONIËN (GEBRUIKT) 
if VERENIGD-EUROPA (GEBRUIKT EN POSTFRIS) 
• RUIMTEVAART (POSTFRIS) 
• SPORT (POSTFRIS) 
ir DIVERSE EUROPA (POSTFRIS) 
ir DIVERSE OVERZEE 
Bij aanvrage van een zending Nederland en Nederl. Rijksdelen opgeven: beginnend-, gevorderd-, ver gevorderd 
verzamelaar en gebruikt en/of postfris. (Zegels zonder plakker zijn in klemstroken gestoken!) 

DE HEEN- EN RETOURPORTO WORDT DOOR ONS BETAALD ! ! 

Uitname van ten minste f 10,— per zending is gewenst en zal geden de samenstelling geen moeilijkheden opleveren. 

VRAAGT NOG HEDEN EEN RONDZENDING BIJ ONS AAN: Een briefkaartje is voldoende. 

W.H. DE MUNNIK Postbus 5036y Scheveningen. Postgiro 172807. 

<OFFSETP»UK »OOM-RUTGKOK NV-HAAI 


