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HET IS ZO EENVOUDIG. . . . 
U pakt even een briefkaart en een pen, en maakt uw keuze! ! ! 
500 versch. BELGIË, véél grootformaat 
150 RUIMTEVAART, waarvan ruim 100 verschillende 
100 RUIMTEVAART, waarvan ruim 50 verschillende 
125 versch. FRANSE KOLONIËN, enz., bijna alles groot

formaat !! 
100 versch. grootformaat POLEN, Zéér hoge cat.waarde 
100 versch. NIEUW-ZEELAND. O zo mooi!! 
300 verschill. ZWEDEN 
500 versch. ZWEDEN. Wat een prachtige collectie van dit 

zeldzame land 
100 versch. ISRAËL, zéér veef grootformaat!! 
300 versch. NOORWEGEN!! Héél mooi!!! 
100 versch. NOORWEGEN! Slechts 
50 versch. PERZIË, waaronder zéér zeldzame exemplaren 
50 versch. URUGUAY, véél grootformaat 

100 versch. grootformaat U.S.A. (waaronder zeldzame exem
plaren !!!) 

500 versch. FRANKRIJK. Véél grootformaat! 

f 17,25 
f 15,50 
f 7.75 

f 4,95 
f 3,95 
f 6,75 
f 15,75 

f 9.95 
f 29,50 
f 2,75 
f 3,50 
f 3,95 

2000 versch. WERELD! 
500 JOEGOSLAVIË, een prachtcollectieü! 
200 versch. zegels OOST-DUITSLAND, minstens de helft 

grootformaat 
100 versch. SPORTZEGELS, een en al kleurenpracht 
200 HONGARIJE, uitsluitend grootformaatzegels! Zoiets zag 

u nog nooit!!! 
100 HONGARIJE, uitsluitend grootformaatzegels! Héél hoge 

cat.waarde!! Slechts 
100 versch. grootformaatzegels TSJECHOSLOWAKIJE; hoe 

bestaat ' t ! De prijs is slechts 

KILOWAAR (prijzen per kilo) 
U.S.A 

f 5.95 
f 24.95 

SPANJE .. 
BELGIË . . 
CANADA 

f 27.5 
f 29.5 

f 5,9 
f 4,9 

f 9.9 

f 4.9 

f 4,9; 

f 9,5 
f 15,-
f 9.51 
f 1 2 . -

DIRECT VAN GROSSIER NAAR VERZAMELAAR!.... 
Schitterende partijen van NEDERLAND, INDIË. INDONESIË, NIEUW-GUINEA. CURASAO en SURINAME!! Meer dan 1400 zegels per partij 
waarvan ruim 1000 verschillende ! 
Zo'n kans komt niet terug! Een prachtige verzameling + een portie geweldig interessant ruilmateriaal! En dat voor zo weinig geld! Het gehein 
hiervan? U zoekt zelf de zegels uit en plakt ze zelf in! Zo betaalt u geen tientallen uren arbeidsloon, maar alléén de postzegels, die OPTIMUS overa 
ter wereld tegen de laagst mogelijke prijzen in grote partijen inkoopt! Hoeveel de cataloguswaarde bedraagt? Dat weten wij heus niet precies 
Dat te tellen zou ons vijf uur per partij kosten! De cataloguswaarde blijft dus een verrassing, die evenwel alléén aangenaam kan zijn! Want: wi 
GARANDEREN ten minste ƒ360,— per partij (winkelwaarde f300,—). Waag uw kans. want HET KAN ALLEEN MAAR MEER ZIJN! O ja de prijs 
NIET TE GELOVEN! Slechts f119.—!! 

GRIJPT UW KANS!! Wij beschikken nog over TWEE EXEMPLAREN van onze befaamde partij DROOMDOZEN Suriname. 
250 zegels, ruim 60 soorten. Cat.waarde méér dan f 200.—! Dit is prachtig ruilmateriaal. Winkelwaarde ruim f 150.—. SLA TOE. slechts f55.— 

NEDERLAND EN OVERZEE -1- INDONESIË. 
Nog slechts enkele dozen Méér dan 400 soorten per doos. minstens 750 zegels, ten hoogste 4 ä 6 van één soort!!! Schitterend als ruil 
materiaal. Cat.waarde: ruim f 225.—. Ook slechts f 55,— per doos! Nog meer krijgt u: hierbij cadeau 10 complete series van Indonesi 
(winkelwaarde f 10.—). 

INDONESIË 30 verschillende geheel complete series. Alles postfris. Prachtexemplaren!! Cataloguswaarde f46,50. Slechts f 19,50. 

HET NEUSJE VAN DE ZALM VOOR MOTIEFVERZAMELAARS!!! 
1500 versch. grootformaatzegels, „prachtplaten"!! Wat gaat dit kosten??!! Slechts f49,—! 

BANKPOST Wij hebben nog een klein restant partijen onafgeweekte zegels met bijna uitsluitend betere en hogere waarden van diverse lander 
Minimaal 125 gram per partij. Slechts f 19,—. 

ENGELSE KOLONIËN - 2000 versch. Eng. koloniën en gebieden, prachtcollectieü Deze collecties vormen een goede geldbelegging!! 
Hoge cataloguswaarde! Slechts f119,—. 

TSJECHOSLOWAKIJE -1000 verschillende. Ontzettend veel grootformaat; ook vele oude. zeldzame exemplaren!! De prijs f68.—. 

..OPTIMUS MIXTURE", wat een pracht, om van te smullen!! 5000 verschillende zegels van de gehele wereld. Zolang de voorraad strekt voor slecht 
f99.— !!!! 

OPTIMUS - het Postzegeldiscounthuis 
Afd. Verkoop: Plataanstraat 6, DUIVENDRECHT. Giro: 671120 (t.n.v. T. Thöenes). Telefoon: (020) 94 38 05 

Uitsluitend onder rembours of tegen vooruitbetaling; porto extra. 

H . H . Wederverkopers: 
TALLOZE GOEDKOPE AANBIEDINGEN van INDONESIË, buitenlandse motiefseries en samenstellingen vindt u in onze en-gros-prijslijsten! 
Na ontvangst van f 1,50 in postzegels sturen wij u deze een jaar lang toe. Losse nummers 40 et. Deze bedragen zijn aftrekbaar van uw eerste 
bestelling. 



EEN RESTANTJE 
van 83 USA-pakketten ligt nog op GRATIS UITDELING te wachten. 
Ook u kunt zo'n gratis pakket in ontvangst nemen I 

ledereen die bij ons f 2 5 , — besteedt, ontvangt als geschenk een % kg. Amerikaanse missiepostzegels, (verkoopprijs f 12,50). Bij een 
bestelling van f 50,— ontvangt U 2 pakketten gratis, bij f 75,— drie pakketten gratis, enz. enz.! 
VRAAG NIET HOE HET K A N ! ! PROFITEER ER V A N ! ! ! 

A t t e n t i e ! U dient dan bij uw betaling, buiten de normale portokosten, 60 a s extra aan ons over te maken. 
Rembourszendingen worden eveneens met d i t bedrag verhoogd. 

PRACHTIGE COLLECTIES!! 
91 ALBANIË, allemaal geheel complete series, licht 

gestempeld, een ENORME cataloguswaarde voor 
slechts f 29,95 

300 BELGIË, een schitterende part i j , veel „Bee ld" -
zegels f 8,25 

500 BELGIË, een buitengewoon voordelige aanbieding. 
Mooi ! f 17,25 

1000 BELGIË, bijna een land compleet en toch maar voor f 7 8 , — 
300 BULGARIJE, zeer veel bijzondere zegels, een uniek 

pakket f 11,95 
500 CHINA, een enorme aanbieding met vele zeldzame 

zegels! f 8,95 
1000 CHINA, wederom bijna een land compleet, voor 

een koopje f 19,95 
200 CROATIË, ook alweer bijna een land compleet, 

zeldzaam! f 29,75 
500 DUITSLAND, een zeer leuke aanbieding, weggeef-

pri js! ƒ 9,95 
1000 DUITSLAND, zeldzaam mooie samenstelling. 

(Duizend!) f 29,95 
400 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, ALLEEN 

GROOTFORMAAT-ZEGELS, wat mooi, wat 'n 
pracht! f 19,95 

500 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, zeer mooie 
parti j , toch maar f 13,75 

1000 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een pracht-
collectie! f 3 5 , — 

500 FRANKRIJK, werkel i jk iets buitengewoons. Toch 
maar f 24,95 

200 HONGARIJE, UITSLUITEND GROOTFORMAAT
ZEGELS! Een pracht pakket met Sportzegels, 
Bloemen, Kevers, Torren enz. enz ƒ 9,95 

1000 HONGARIJE, weer bijn» een land compleet! Gaan 
weg voor f 58,— 

100 ISRAËL, ontzettend veel GROOTFORMAAT-
ZEGELS, ENORME W A A R D E ! f 9,95 

300 ITALIË, wat 'n pracht pakket, gering aantal in 
voorraad f 9,— 

100 M O N A C O , een zeldzame aanbieding 
van d i t kleine land, wat een pracht 
zegels, sport enz. enz f 12,95 

100 PHILIPPINEN, bijna allemaal 
GROOTFORMAAT-ZEGELS! 'n 
pracht ƒ 8,50 

400 NEDERLAND-NED.-INDIË en INDONESIË 
een pracht van 'n samenstelling met veel 
bijzondere en postfrisse zegels, 'n koopje! f 14,95 

500 NEDERLAND-NED. - INDIË- INDONESIË-
NIEUW GUINEA - C U R A < ; A 0 en SURI
NAME! zéér mooi pakket voor een buiten
gewoon lage pr i js ! f 27,50 

625 t o t 650 verschillende zegels! Di t zijn onze 
GOUDDELVERSDOZENÜ Schitterend 
goed van NEDERLAND EN DE OVERZEE
SE RIJKSDELEN, u vindt o.a. NEDERLAND, 
gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid, 
NEDERLANDS-INDIË, INDONESIË, 
NIEUW-GUINEA, NED. ANTILLEN, CU
R A S A O en SURINAME! Elke partij heeft 
minstens een oude cataloguswaarde van 
f125 ,—. De winkelwaarde zou terecht 
f lOO,— moeten bedragen, maar nu be
taalt u slechts f 39,95 

1050 NEDERLAND-NED.-INDIË-INDONESIË-
NIEUW GUINEA-NED.-ANTILLEN-CU-
R A ^ A O en SURINAME. Iets geweldigs! Uw 
album is meteen gevuld. Ruim f250,— oude 
cataloguswaarde. Winkelwaarde f 200,—. 
Bij ons ontvangt u 'geheel gratis de SURI
NAME Hammerskjöld-blokken en u betaalt 
toch maar f 99,— 
(vri jbl i jvend op voorraad) 

200 POLEN, GROOTFORMAAT-ZEGELS, een zeld
zaam k leurr i jk pakket, bloemen enz f 12,50 

200 PORTUGAL, wat 'n pracht, wat mooi ! Gaan weg 
voor slechts f 11,75 

200 ROEMENIË, waarbij liefst 140 GROOTFORMAAT! 
'n pracht pakket f 8,50 

100 RUIMTEVAART, waarbij zeer zeldzame zegels, o.a. 
de schaarse Roemeense „Tr ip t ieken" , bij ons slechts f 13,95 

200 RUIMTEVAART, weer voorradig! f 39,— 
500 RUSLAND. GROOTFORMAAT-ZEGEL§, allemaal 

geheel complete series, een gigantische catalogus
waarde, een prachtig en k leurr i jk geheel f 54,— 

Vraag onze gratis PRIJSCOURANT met honderden koopjes 

Postzegel-engroshandel 

H. FIORANI 
P o r t o k o s t e n 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 voorui tbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 
397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. W i 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, Primulastraat 19, Den Haag. Tel . 6816 78. Team 7 of 14, Bus 2 halte L. v. Meerdervoort/Zonnebloemstraat-
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TOKYO I S M 
Kampioenen zullen gaan 

en komen 

KAMPIOEN IS EN BLIJFT 

HOLLAND ALBUM 
no,-

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 

INHOUD 
van dit nummer 

Kinderpostzegels Nederland 1964 457 
Rampstukken 458 
De Haarlemse Postwaardeproduktie in de negentiende 

eeuw 460 
Autopost in Nederland 463 
De Nederlandse Spoorwegen en de postwaardestukken 464 
Poststukken van en naar Nederland afkomstig van 

treinrampen 466 
Boekenplank 467 
De Zweedse postzegelboekjes voor automaten 468 
Boekenplank 469 
Europese conferentie voor jeugdJilatelie „Jugend baut 

Europa" 470 
Tentoonstellingen en ruildagen 471 
Agenda 471 
Personalia 474 
Waller-tentoonstelling in het Post-Museum 474 
Nederland 475 
Overzeese Rijksdelen 476 
Luchtpost 476 
Postwaardestukken 477 
Stempels 478 
België 479 
Brief uit Londen 480 
Post uit Parijs 480 
Verenigde Naties, Verenigd Europa 481 
Suid-Afrika 482 
Wij lazen voor u 482 
Nieuwtjes van deze maand 484 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 488 
Verenigingsnieuws 488 

Zithtxendingen 
N.O.G. 

Zichtzendingen bevatten materiaal zowel voor gevorderden 
als voor beginners. 

België 
Zowel oud als modern, gebruikt en ongebruikt spoor telegr. 
enz. vind u goed vertegenwoordigd in deze boekjes. 

Duitsland en Gebieden 
speciaal de OUD-DUITSE STATEN nagenoeg compleet in 
voorraad, hoofdzakelijk gebruikt. 

Zwitserland 
Zoekt u modern oud Lp. gebruikt en ongebruikt, in deze 
boekjes vindt u dat. 

Franicrijlc 
Op een tiental zegels na compleet verwerkt in deze boekjes. 

Grielcenland 
Gebruikt en ongebruikt. 

Scandinavië 
hHoofdzakelijk gebruikt. Zweden nagenoeg compleet ver
tegenwoordigd. 

Oosten ri j l< 
Gebruikt en ongebruikt. 

Monaco 
Hoofdzakelijk ongebruikt. 

Collecties 
Baltanische Staten ruim Fr 500,— cat. waarde f 95,— 
Japan ruim Fr 350,— cat. waarde f 75,— 
Spanje oud ruim Fr 700,— cat. waarde f 75,— 
Polen ruim Fr. 140,— cat. waarde f 33,— 
Bovengenoemde bestaat uit hoofdzakelijk ongebruikt en 
complete series van voor 1940, buiten Spanje. 
Uitgebreide verzameling Franse Koloniën, waaronder vele 
ongebr. series en blokken, cat. waarde Fr ± 4000,— f475,— 
Tevens diverse restant verz. Engelse Koloniën, prijs op aan
vraag. 

U aangeboden door 

G. L. van Toor 
Oude RiJIcsstraatweg 14, Loenersioot 
Tel. (02969)-377 alleen namiddag 
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Kinderpostzegels Nederland 1964 

Van 17 november 1964 tot en met 15 januari 1965 zullen op alle post-
inrichtingen in Nederland de kinderzegels 1964 verkrijgbaar zijn. Deze zegels 
worden uitgegeven met een toeslag ten bate van het misdeelde en hulp
behoevende kind. 

Nederland Nederland 
V10?5' 

De serie van dit jaar is ontworpen door de kunstenaar R. D. E. Oxenaar 
te 's-Gravenhage die „het kind in zijn creativiteit" op de zegels heeft afge
beeld. 

Waarden, kleuren en voorstellingen: 
7 + 3 cent groen en blauw, schilderen 

10 -)- 5 cent rood, groen en roze, balletdansen 
15 -l- 10 cent oker, geel en zwart, fluitspelen 
20 + 10 cent roze, rood en bruin, maskerade 
4 0 + 1 5 cent blauw en groen, knutselen 

De zegels worden gedrukt in rasterdiepdruk door de Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Overige gegevens: 
beeldgrootte: 22 x 33 mm 
zegelgrootte: 25 x 36 mm 
vellen van: 1 0 x 1 0 = 100 zegels 
papier: zonder watermerk 
gomming: normaal 
tanding: 123^ : 14 

De kinderzegels 1964 blijven voor frankering geldig tot en met 31 decem
ber 1965. 

De foto's zijn genomen van de ontwerpen, waarnaar de zegels zullen wor
den gemaakt. 

Oktober 1964 457 



Rampstukken x 
door W. Baron van Six van Oterleek, Haarlem 

N. 22 maart 1952. Ongeluksvlucht van 
de Douglas DC-6, PH-TPJ „KONIN
GIN JULIANA". 

Op 22 maart 1952 te 6.38 uur vertrok 
het uit Johannesburg komende lijntoes-
tel de „Koningin Juliana" van Rome 
voor een vlucht naar Amsterdam, waar
bij een tussenlanding zou worden ge
maakt op het vliegveld Rhein Main, na
bij Frankfurt am Main. Aan boord be
vond zich een bemanning van 10 perso
nen, alsmede 37 passagiers. Te 9.41 uur 
pjisseerde het vliegtuig het wachtba-
ken Staden op een hoogte van 4000 voet 
(1220 m) in radioverbinding met de 
verkeersleiding van het vliegveld Rhein 
Main. De bedoeling was dat het toestel 
op een hoogte van 2000 voet (610 m) 
over Offenbach zou vliegen, alwaar het 
zich opnieuw in radioverbinding met de 
verkeersleiding van het vliegveld Rhein 
Main zou stellen. Er werd evenwel na 
het vliegen over het baken Staden geen 
radioverbinding meer met het vliegtuig 
verkregen. Het toestel werd het laatst 
waargenomen laag vliegend op een 
hoogte van ongeveer 60 m boven en 
even voorbij Neu-Isenburg, ongeveer 
een kilometer links van de normale 
route en 6 tot 7 km voor het begin van 
de landingsbaan. Het was daarbij nog 
niet aan het dalen. De normale hoogte 
op deze afstand van de landingsbaan 
bedraagt ongeveer 250 meter. Uiterlijk 
waren toen aan het vliegtuig geen ab
normale verschijnselen merkbaar, met 
uitzondering van de zeer geringe hoog
te waarop het vloog. 

Boven, of kort na het passeren van 
Neu-Isenberg, werd het onderstel neer
gelaten. Ongeveer 10.45 uur stuurde ge
zagvoerder Poutsma het toestel uit de 
vrij laaghangende wolken in een fijne 
motregen naar omlaag. Hij naderde het 
vliegveld uit noordoostelijke richting. 
Schuin over de Frankfurter Strasse 
koersende, vervolgde het toestel zijn 
weg, die naar de ondergang leidde. 
Het eerste werd een kruin van een hoge 
den geraakt. Deze knapte af, de bot
sing met een volgende boom deed een 
vleugeltip afbreken. Als een bulldozer 
baande het toestel zich toen verder een 
weg dwars door de bomen, een geul 
van ruim 400 meter door het bos ma
kend. Het laatste kwam de cockpit met 
de bijna vleugelloze romp tot stilstand, 
waarna het toestel geheel uitbrand
de. 

Met uitzondering van een lid van de 
bemanning en een passagier, kwamen 
alle inzittenden bij het ongeval of kort 
daarna om het leven. Het vliegtuig 
werd geheel vernield. 

De omgekomen bemanning bestond 
uit: L. E. J. Poutsma, J. J. Gart, A. 
van der Stelt, C. Hoefnagel, S. de 
Waard, C. van Etten, H. van der Zee, 
F. J. Koershuis, J. Blaauw. 

Bij het onderzoek is niets gebleken 
van enige technische storing aan het 
vliegtuig of zijn onderdelen, of van een 
noodtoestand aan boord waardoor het 
ongeval geheel of gedeeltelijk zou kun
nen worden verklaard. De hoogteme
ters die in de wrakstukken werden 
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aangetroffen, waren juist of nagenoeg 
juist ingesteld. Evenmin is bij het on
derzoek gebleken van enige ongeschikt
heid of ongesteldheid van één van de 
leden van de bemanning. 

De radioverbinding was tot het wacht-
baken Staden voldoende. Uit het onder
zoek is niet komen vast te staan waar
om het vliegtuig daarna niet meer op 
oproepen van de verkeersleiding heeft 
geantwoord. Van enige fout in de ver
keersleiding of van enige storing in de 
technische apparatuur van de landings
hulpmiddelen is niets gebleken. Het is 
daarom niet mogelijk gebleken voor het 
ongeval een bevredigende verklaring 
te vinden, terwijl ook geen feiten be
kend zijn geworden, waardoor het on
geval ten dele kan worden verklaard. 

N.1 De geredde post voor Nederland 
werd door de Westduitse PTT-autori-
teiten doorgezonden naar Amsterdam, 
alwaar de PTT van Amsterdam 
Centraal Station de stukken voorzag 
van een getypt strookje: 

Amsterdam CS. 

Het bijgevoegde stuk is 
beschadigd in verband met 
vliegtuigongeluk bij 
Frankfurtmain. 

N.2 Zwaar beschadigde stukken wer
den voorzien van onder N.1 genoemd 
strookje, doorgezonden in dienstenve-
loppen waarop het stempel voorkomt 
van het „Expeditiebedrijf Posterijen 
Amsterdam CS". 
N.3 Als N.2 dienstenveloppen behan
deld door het „Postkantoor Amster
dam Centraal Station". 
N.4 Als N.2 post afkomstig uit Vati
caanstad. 
N.5 Als N.1. post afkomstig uit Brazi
lië. 
N.6. Als N.1. post afkomstig uit Bir
ma. 
N.7. Ook is Chileense post voor West-
Duitsland bekend. De Westduitse PTT 
voorzag deze post van een speciaal 
strookje van 24 maart 1952. 
N.8 Als N.7. Chileense post voorzien 
van een strookje van 29 maart 1952 en 
met een ietwat gewijzigde zetting. 
N.9 Aangetekende-expresse stukken 
werden door de Westduitse PTT-auto-

D I E N S T 
T T 

riteiten van een Franstalig getyp 
strookje voorzien: 

Par suite de l'accident d'un avion 
de la Compagnie KLM les corres
pondences ci-ajouteés ont été en-
dommagées. 
C'est pourquoi que Ie réachemi-
nement de ces ob jets s'est retardé. 
Ce bureau vous pris d'en faire 
part aux destinataires resp. 

Pour Ie Chef 
w.g. onleesbaar. 

N.10 Braziliaanse post door de West 
duitse PTT doorgezonden naar Dene 
marken. Deze post werd voorzien va; 
een speciaal strookje en doorgezonde: 
in doorzichtige dienstenveloppen: (Zi 
I.l bladzijde 309 julinummer). 

Beskadiget ved flyveuheldet 
ved Frankfurt (Main) den 22.marts 
1952. 
OMKARTERINGSPOST-
KONTORET, 
K0BENHAVN V. 

(N.B. De post genoemd onder de nurr 
mers N.5., N.6., N.7., N.8. en N.10 wer 
te Rome overgeladen in het toestel aJ 
komstig uit Johannesburg en met Eure 
pese bestemming). 

Correspondentie: 
Schriftelijke reacties op de laatsl 

afleveringen van deze artikelenreeh 
werden in dank ontvangen van de he 
ren: F. van den Blink, Maarn; T 
Cohen, Rotterdam; dr. D. A. van Dorj 
Vlaardingen; mr. Hardeman Smitl 
Engeland; H. Onderstijn, Leeuwarder 
L. van Os, Amsterdam; A. J. Uyle: 
Eindhoven en J. P. Visser, Drachtei 
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De Haarlemse postwaardenprodtiktie in c 

De drukwerkzegels van 1869, 
onze eerste boekdrukemissie 

Tot nu toe is de gunst van de verzamelaars vrijwel aan 
deze toch zo interessante emissie voorbijgegaan. Terecht 
wordt zij wel de assepoester van onze 19e eeuwse emissies 
genoemd. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voe
ren: 
1. Het is geen klassieke emissie. 
2. Het zijn drukwerkzegels, waarvan een groot deel in de 

prullemand terechtkwam. 
3. Er zijn weinig paren, strippen en blokken te vinden, zodat 

het „platen" een vrijwel hopeloze zaak is, vooral daar 
er weinig ongebruikte veldelen zijn overgebleven. 

4. De gepubliceerde gegevens zijn schaars en weinig zeg
gend. Ook hier is het weer Gatsonides 120), die ons 
iets over platen en oplagen weet te vertellen. Later doet 
ir. Reus 121) de ontdekking, dat ze tot en met het tweede 
kwartaal 1876 zijn gedrukt, daar de opvolgende^ emissie 
1876 op 21 september 1876 122) aangekondigd wordt en 
medio november in gebruik komt. 

Met enige volharding en wat geluk blijkt echter nog heel 
wat te achterhalen, zoals u hieronder kunt lezen. 

Tllüi J i l W iüüüS!^ 

De platen 
Naar het ontwerp van Vurtheim, waarschijnlijk daterend 
van voorjaar 1866, graveert Virey te Parijs de originele 
stempel in koper in de waarde van 1 cent. De firma J. 
M. van Kempen te Voorschoten heeft alle platen in drie 
verschillende grootten gemaakt 36A) 37). Daar de inventa
ris van november 1875 als origineel materiaal van elk der 
waarden slechts één koperen stempel vermeld staat, moe
ten we aannemen dat Van Kempen voor de platen van 150 
elk 150 losse galvanische clichés vervaardigd en deze tot pla
ten verenigd heeft. 

Een aanwijzing in deze richting geeft een proefvel van de 
1 cent zwart van 5 x 4 zegels in het Museum Enschedé, 
dat blijkens de daarbij gestelde aantekening gedrukt is van 
een vorm van 20 losse clichés. 

Het proefvel van de plaat in het Postmuseum wekt 
de indruk, dat men eerst telkens 15 clichés tot een lange 
rij heeft verenigd en daarna deze rijen naast elkaar heeft 
gezet, daar ze verticaal in lijn staan terwijl ze horizon
taal enigermate „dansen". 

Van de andere plaat is een veldeel met bovenrand van 
46 stuks van de 1 cent groen bekend, waarbij dit verschijn
sel niet zo duidelijk is. 

Warren vermeldt reeds 123) bij deze oude vellen geen aan
duidingen te hebben gevonden, die op het gebruik van moe-
derblokken van 25 of 50 wijzen. 

Bij de platen van 25 en 50 moet wel een matrijs ge
bruikt zijn, daar anders de grootte van deze platen nooit 
gevonden zou zijn. 

De aantallen platen zijn: 
Waard: V^ 1 1% 2 2% 

1868/69 platen van: 150 — 2 )̂ 2 2*) — 
1870 platen van: 25 20 _ _ _ 20 
1870/72? platen van: 50 20 )̂ 32 )̂ 6? 6 — 
1) Vernie t igd 23.11.1872. 
2) Min imum aan ta l 

De aantallen platen van 150 en 25 staan vast, aangege
ven in verschillende officiële stukken, doch die der platen 
van 50 zijn niet zeker, daar de mogelijkheid bestaat, dat 
er tussentijds nog meer zijn vernietigd dan is terugge
vonden in de processen-verbaal van vernietiging van 23 no
vember 1872 en 13 december 1875. 

Ook op dit punt zouden de jaarverslagen van de Contro
leur belangrijke gegevens kunnen opleveren en wel spe
ciaal over de platen van de IV2 cent. 

Daar de oude platen van 150 nog in het eerste kwartaal 
van 1873 zijn gebruikt voor een oplage en deze noch in het 
proces-verbaal van vernietiging van december 1875, noch in 
de inventaris van november 1875 genoemd worden, doch 
wél vijf platen van 50 plus één afgekeurde plaat, ligt de 
veronderstelling voor de hand, dat men de beide grote pla
ten in drieën heeft gedeeld om vellen van 200 te kunnen 
drukken. Dit gebeurt voor het eerst in het tweede kwar
taal van 1875, waardoor alle zegels met kam 13% grote ga
ten van vellen van 200 afkomstig moeten zijn. Het proces
verbaal van aflevering over het tweede kwartaal 1875 is 
gedateerd 4.8.1875 en hierin staan onder meer vermeld 
2000 vel van de IV2 cent, niet 200 doch 150 zegels groot 
Dit berust op een vergissing blijkens de navraag van de 
Algemene Rekenkamer. *) 

Het bewijs voor de driedeling van de beide platen zou gele
verd kunnen worden door een plaatfout van een zegel ge
perforeerd kam 13% grote gaten, die ook bekend is met lijn 
14 of kam 13% kleine gaten. 

De bovengenoemde ene afgekeurde plaat is opgenomen 
in het proces-verbaal van vernietiging va'n 13 decembei 
1875. Merkwaardig is echter dat het oorspronkelijk eer 
plaat van „50 zegels" heette te zijn; doch later gewijzigc 
in „49"! Dit duidt er op dat van die plaat één cliché werd 
afgenomen. Misschien is dit gebruikt voor een reparatie 
van één der overige vijf platen. Het is de vraag of ooit he' 
•) Zie afbeelding in het novembernummer. Proefvel uit hef Postmuseum van de I cenf zv/arf plaaf I. 
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;gentiende eeuw © 
door J. Dekker 

Ornament links onder nummer 52 van 1 cenf groen mef ondervelrand 
plaaf /. en groene streep Ungs de rand 

van (gedeelte van) de balk. 

Dewijs in de vorm van een duidelijke reparatiesporen dra
gend paar gevonden zal worden. Paren van deze laatste 
jplagen zijn al schaars en de mogelijkheid is niet uit
gesloten dat de gerepareerde plaat de reserve vormde. 

Statistische bewerking van de nu bekende gegevens geeft 
>ok wel enige steun voor de driedelingtheorie. We weten de 
lantallen vellen per waarde (in duizendtallen). 

Waarde: V2 1 iVz 2 2V2 
Vellen van: 150 — 150 18.4 27 — 
iTellen van: 200 315 360 3.2 48.2 21 

jf omgerekend in het aantal afdrukken per plaat: 

Waarde: % 1 1% 2 2% 
Platen van: 150 — 75 9.2 13.5 — 
Platen van: 25/50 42 45 2.5 32.1 8.5 

De oude platen van de 1 cent geven de beste produktie 
;e zien, dan volgen de kleine van de 1, % en 2 cent, waar-
)ij bedacht moet worden, dat deze platen bij de emissie-
)vergang zeker niet alle totaal waren opgebruikt, zodat de 
jroduktie nog hoger had kunnen liggen. 

De overige blijven alle ver achter, speciaal de 2% en de 
[Vz cent. De laatste waren in 1875 zeker nog niet versie-
en, zodat het zeer wel denkbaar is dat de kleine platen af
komstig zijn uit de grote. Ook wordt duidelijk dat er nog geen 
>ehoefte is aan nieuwe platen voor de 2% cent, zodat hier-
ran nooit platen van 50 zijn gemaakt. 

)e 2Vi cent vellen van 100 
Gatsonides vermeldt nog een aflevering van 80.000 ze-

;els van 2% cent in veUen van 100. Deze vallen geheel 
)uiten het normale schema. De verklaring is echter een
voudig! Deze aflevering van 23.12.1874 van 800 vel is niet 
'oor Nederland, doch voor Curacao! Doordat tegelijkertijd 
;een andere waarden besteld zijn staan deze in een apart 
aroces-verbaal, waarin Gatsonides de vermelding Curagao 
)ver het hoofd moet hebben gezien. Ook de gegevens van 
iet Museum Enschedé laten geen andere conclusie toe. 

Velrandbedrukking 
Bij de vellen van 150 op het dikke papier zijn de randen 
voor zo ver bekend geheel blanco en vertonen slechts de 
punctuurgaten van de perforeermachine. 

Bij vellen van 200 van de Vi cent zijn gedrukte punctu-
ren gevonden links van de tweede, negende en zeventiende 
rij. Bij de '/2 cent en de 1 cent groen zijn bij uitzondering, 
waarschijnlijk slechts bij één oplage van beide, kleurbal-
ken gevonden op de ondervelrand. Dit is misschien de 
afdruk van de stalen strip, die zich bevindt tussen plaat en 
beide klemmen waarmede de platen in het raam zijn vast
gezet. 

Bij een andere oplage van de Vz cent komt een flinke 
kleurpunt voor, eveneens op de ondervelrand tussen de ze
gels 195 en 196. 

Papier en perforatie 
We weten, dat de zegels in twee velgrootten zijn afgele

verd. Dit is ook terug te vinden in de papierleveringen en 
hiermede hangen de wisselingen in de perforatie ten nauw
ste samen. 

Doordat het aanvankelijk niet mogelijk blijkt de Munt-
machine zodanig te wijzigen, dat deze vellen van 200 van 
de emissie 1869 kan perforeren, wordt besloten platen van 
150 aan te maken. Wegens moeilijkheden met de nieuwe 
perforeermachine van einde 1867 (kam ISVa) kan de 
Munt-machine niet tijdig gewijzigd worden en moet men 
de lijnmachine gebruiken. In juli 1869 komt de kam 13% 
kleine gaten op de Munt-machine ter beschikking en in 
1870 worden hiermee toch vellen van 200 geperforeerd. 
Eerst in april de beide portzegels en in juni de 1 cent 
groen, die dan voor het eerst gedrukt wordt in vellen 
van 200 op dun papier. 

In 1868 en 1869 zijn in totaal 196.663 vel papier aan de 
drukkers verstrekt in het kleine formaat voor vellen van 
150 zegels. Hiervan zijn in de loop der jaren (tot in 1873) 
194.105 in goedgekeurde vellen zegels teruggeleverd. De 
overige 2.558 werden afgekeurd en zijn vernietigd. 

Dit papier is duidelijk dikker dan het latere voor de vel
len van 200 zegels. (0.083 - 0.12 mm tegen 0.065 - 0.075). 

Buiten het onderscheid in dikte van het papier is er nog 
een — zij het aan losse zegels moeilijk vast te stellen — 
verschil in de perforatie. De kleine vellen vertonen een 
doorgeperforeerde onderrand; de grote daarentegen een 
dito bovenrand. Uitzonderingen op deze regel zijn nog niet 
gevonden. 

Merkwaardig is echter dat van de IV2 cent nog twee op
lagen, in 1871 en 1873, worden gedrukt op papier, dat vol
gens de processen-verbaal reeds in december 1869 in han
den van de drukkers was. Deze IV2 cent met kam 13% 
kleine gaten wordt ook gemeld op dun papier, maar tot 
heden kwam mij geen exemplaar in handen dat volgens 
boven aangegeven maten als dun gekwalificeerd moet wor
den. 

Veldeel van de Vi cent mei ondervelrand en balk. (Collectie Warren in hef 
Postmuseum), 

Het papier der laatste jaren — 1875/1876 — is weer veel 
wisselender in dikte, zodat we bij zegels met kam 13% grote 
gaten weer „dik" papier vinden, maar de vellen zijn dan 
zonder twijfel 200 zegels groot. 

Trouwens, sinds juni 1872, toen de eerste afleveringen van 
de nieuwe emissie 1872 waren geschied, wordt hetzelfde 
papier ook voor die emissie gebruikt, zodat wijzigingen in 
de samenstelling of dikte synchroon bij die zegels te vinden 
zijn. Verwarring met de oude oplagen van de Wapentjes is 
dus onmogelijk. 

Oktober 1964 461 



Hier wil ik nog eens wijzen op de publikatie van Hille 
Ris Lambers 50) over het blauwachtig papier, hetgeen ook 
van toepassing is op de emissie 1867. Hij toont aan dat het 
hier geen aparte papiersoort betreft en afzonderlijke catalo
gisering niet verantwoord is. Dit treft te meer nu allengs 
de prijsverschillen voor de beide „varianten" wit en 
blauwachtig vrijwel verdwenen zijn. Een opmerking hier
over in de trant van hetgeen bij de series 1872 en 1876 is ge
zegd is ook voor de emissie 1867 en 1869 de enige juiste oplos
sing voor deze extra catalogisering, die heeft zichzelf 
overleefd. 

Yeldt/el van de 1 cent plaat II met niet doorgeperforeerde bovenrand. (Col
lectie H, K. Berghuys). 

De postadministratie van de Nederlandse AntUlen heeft een 
„publiciteitsagent" aangesteld in de persoon van de Ameri
kaanse filatelist-auteur Ernest A. Kehr, vice-president van 
de Association Internationale des Journalistes Philatéliques, 
medewerker van de New York Herald Tribune en directeur 

De zegels getand Iqn 14 op dun papier 
Een interessant probleem vormen de Va en 2Va cent Ujn 

14 kleine gaten. Als reactie op de oproep in septembei 
1963 werd uit Zwitserland nog de 2 cent lijn 14 op dun pa
pier gemeld met afstempeling uit 1872, terwijl het „Hand
schrift" 124) hiervoor 1870 opgeeft en voor beide andere 
waarden 1873. 

Zo gezien is het dus niet onmogelijk, dat ook de 1 ceni 
nog eens op dun papier met de perforatie lijn 14 gevonder 
wordt. Alle zijn weer „zeldzame perforaties" waarvan geer 
hele oplage bestaat. Zoals eerder uitvoerig uiteengezet*; 
neem ik aan, dat de lijn 14 in mei 1872 verlengd is van 5C 
tot 56 centimeter. Nu zijn 20 rijen zegels samen 51.5 en 
hoog, zodat dientengevolge vóór mei 1872 geen vellen var 
200 zegels met die machine konden worden geperforeerd 
Dit geeft nu problemen voor de in het Handschrift genoem
de 2 cent van 1870 en voor de 2V2 cent voor zover ze geda
teerd zijn vóór juli 1875, daar de later gedateerde zegel 
zich bevonden kunnen hebben bij de buffervoorraad vellei 
met K 13% kleine gaten, die op 3 april 1875 wordt afge
leverd. De laatste aflevering van deze waarde voordien ge 
schiedde namelijk op 29 december 1871! 

Vroegere data vóór 1875 zijn wel een aanwijzing tegen d« 
verlengingstheorie, maar stempelfouten en vervalsingei 
zijn ook mogelijk! Grote voorzichtigheid is hier in iedei 
geval geboden. 

De vroegste datum van de Va cent is van juli 1872 en var 
de 2V2 cent werd 18.12.1873 gemeld, alsmede drie exem
plaren uit 1876! 
•) NMP oktober) 196S. 

Oplagen en vroegst bekende data 
Tot slot een overzicht van de eyacte totale oplagen z( 

goed mogelijk verdeeld naar velgrootte en perforatie me 
vermelding van de tot nu toe gevonden oudste data, waar
bij vele nieuwe meldingen als gevolg van de oproep van he 
Bondsdocumentatie-Centrum (BDC) in september 1963. Alli 
berichtgevers onze hartelijke dank. 

van het Stamp News Bureau te New York, zo meldt he 
Amerikaanse blad „Netherlands and Colonial Philately" vai 
Joh. de Kruyf in zijn septembernummer. 

De heer Kehr toont zich tegenover de redacteur van NCI 
voorstander van een „voorzichtig" uitgiftebeleid. 

Emissie 1869 Overzicht van de benaderde oplagen per velgrootte en perforatie met opgave van de oudst 
bekende data 

Waarden 

cent 
V2 bruin 

1 zwart 
1 groen 

1% roze 
2 geel 
2V2 violet 

In vellen van 150 
L 14 kleine gaten 

5.482.350 1.1.1869 
2.517.650 + 5.6.1869 

500.000 + 10.5.1869 
3.000.000 + 1.1.1869 

dik papier 1868/1873 
K 13% kleine gaten 

14.490.550 — 10. 8.1869 
2.102.500 ± 10. 9.1870 
1.000.000 ± 12.10.1870 

In vellen van 200 dim papier 1870/1876 
K13% kleine gaten 

42.000.000 + 1. 1.1871 

50.019.450 + 12. 9.1870 

7.250.000 ± 27. 6.1871 
1.250.000 + 11.1870 

K13% grote gaten 

20.032.700— 19. 4.1875 

21.881.800 — 17. 4.1875 
625.250—14. 7.1876 

2.379.600— 9.1875 
2.952.50O —31. 7.1875 

Totale 
oplagen 

62.032.700 
5.482.350 

88.909.450 
3.227.750 

13.629.600 
4.202.500 

Wegens de onbekende buffervoorraden betekent achter de oplage: + iets hoger, — Jets lager; 
het betreft echter slechts onderlinge verschuivingen van kleine omvang. 

Bronnen: Processen-verbaal en Administratieboek 1876/1877 Archief Controle Haarlem. 

120) Gatson ldes N M P 1926 p . 28. 
121) R e u s N M P 1950 p . 46. 
122) Circ . 1009 a r t . 3. Zie ook S tWI p . 56. 
12Ï) W a r r e n N M P 1925 p . 181. 
124) N M P 1927 p . 144. 

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

(Wordt vervolgd 

Nederlandse Antillen nemen mr. E. A. Kehr als "publicity agent" 
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NEDERLAND 
door Dr. J. M. Fuchs, Amsterdam 

heid op zich te nemen om een omvangrijk contract met 
het Rijk te sluiten. 

Het bleek mogelijk op andere terreinen Peugeots ingang 
te doen vinden, met name bij legermanoeuvres in Ede en 
bij onderzoekingen van de Amsterdamse waterleiding. 

Toen kwam het jaar 1903. De firma Verwey en Lugard 
lette op de mogelijkheid die de auto kon bieden op het 
gebied van transport, ook van de post. Eén ding bleek 
duidelijk. Er was een mogelijkheid dat het postvervoer 
dreigde te worden verstoord door de slechte treinenloop. 
Het was de firma Verwey en Lugard die auto's ter be
schikking stelde om postvervoer mogelijk te maken. 

Toen de staking begonnen was, zo kan men lezen in een 
brochure uit die tijd, snorden langs alle wegen de automo
bielen bestuurd door chauffeurs die het zich tot een eer 
rekenden het land van dienst te kunnen zijn. De reeds meer 
genoemde firma heeft in maart 1904 een brochure laten 
verschijnen getiteld „De automobiel in 's lands historie, 
6-22 April 1903", waaraan we hier meegedeelde bijzonder
heden ontlenen. 

Het blijkt dat in de vroege ochtend van 6 april 1903 bij de 
firma in Den Haag zestien auto's gereed stonden voorzien 
van witte vlaggen, waarop in het zwart het woord „Post" 
was gedrukt; de bestuurders waren voorzien van speciale 
rijvergunningen die een snelheid veroorloofden van vijftig 
kilometer per uur; de begeleiders waren gewapend met 

(Vervolg op bladzijde 465) 

AUTOPOST IN 
6-22 april 1903 

Tussen 6 en 22 april 1903 is er in ons land post per auto 
vervoerd. Dat was in de tijd dat de posterijen alleen nog 
maar gebruik maakten van de spoorwegen of de tramwe
gen. In totaal werden toen volgens de indertijd gedane 
mededelingen 47 postautoritten uitgevoerd welke alle lan
ger dan 150 kilometer beliepen, daaronder niet gerekend de 
militaire ritten die ook in die dagen werden uitgevoerd. 
Het merkwaardige is wel dat deze autopost werd ingevoerd 
tengevolge van de ontwrichting van het postverkeer tij-
iens de tweede spoorwegstaking in 1903. 

In 1903 heeft er bij de spoorwegen, die nu het 125-jarig 
aestaan vieren, een staking geheerst in de maand januari. 
Slechts enkele weken later, namelijk in april, begon een 
tweede staking, die in de nacht van 5 op 6 april werd uit
geroepen in Amsterdam en wel voor het personeel in en-
tele plaatsen. Noch deze noch de algemene staking, die 
3p 8 april werd geproclameerd, slaagde. Tijdens deze 
;weede 1903-staking kon de treinenloop in verschillende de-
ên van het land gehandhaafd worden, maar er waren 

Néi oponthouden en stagnaties. 
Nu had een Haagse firma namelijk Verwey en Lugard 

il verschillende malen geprobeerd Peugeots aan overheids-
liensten te verkopen. Dat was al gebeurd in 1899. Welis
waar was de postwagen, gebouwd naar het model van de 
met paarden getrokken wagens, een volledig succes, maar 
Je jonge firma durfde toen niet de grote verantwoordelijk-
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De Nederlandse Spoorwegen èn de postwaardestukken 
door J. H. Broekman, Bergen (NH) 

Al heel vroeg moeten de spoorwegen als grootgebruiker 
van briefkaarten zijn opgetreden. Het bedrijf had immers 
diverse meestal soortgelijke en ikorte mededelingen te doen. 

Zo ligt voor me een briefkaart van de emissie 1877/1879, 
2,5 cent violet met nauw gelijnd wapen. De kaart is ver
zonden Amsterdam 29 december 80 5-6 N en ontvangen te 
Amsterdam op diezelfde datum. Helaas is het stempel ver
der onleesbaar, evenals het bestellerstempel onduidelijk is. 
Aan de voorzijde een gewone briefkaart dus, zoals iedere 
particulier ze heeft kunnen kopen. 

»ORÏEfi-aiATSCHWtt 
raa aaakBni' 

©r-STATIOS AmsterteBI. (hhme V-nrt.) ^ 
r / ^ ddtum ah jiö^h'rrk g 

Aam «R^ras naBgokomao taa ^ S 

Aantil wort eti markjm d ^ W^^^^'ßli^ é^^/^ % 

welko goedeMa feimieC^aèti by het rögloment ho- '-g 
pajtldeo termtjn «toetea zfja afgeliaaidt tjp botte vol- ' 
geas rogbinont, 
Rijksdoonmont VIMMBK«. bedrugon ƒ _ .̂ 

Van liet bwtealaa#ai^«Jte»8n gorfcrea, worde» | 

Banhtfatia tog» | f |^^iSls.toorw(Hirdeii inKokloanl. ^ 
Bo geatJressoBKb p m ^ ^ #» fepoorwt»; nifulaphap- 2 

Achterzijde van een „spoorwegbnefkaarf" van 2'/2 cenf (violet) met datum' 
stempel AMSTERDAM 29 DEC f lS ; 80. 

De achterzijde is in zwart met tekst bedrukt. Ook dat kon 
een particulier laten doen. Maar hier is dan een voorloper 
van de latere zogenaamde „spoorwegbriefkaarten". De 
„Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij" deelt in deze 
„Kennisgeving van aankomst" mede dat aan het adres van 
de geadresseerde 10 wagon kolen zijn aangekomen, die 
„binnen den bij het reglement bepaalden termijn moeten 
zijn afgehaald, op boete volgens reglement". 

Als Goederen-station is vermeld Amsterdam-Nieuwe Vaart. 
De kaart bevatte tevens een machtiging. Als de geadres

seerde zijn handtekening er op stelde, dan plaatste hij deze 
boven „machtigt de Spoorweg-maatschappij de boven aan
geduide zending aan brenger dezes afteleveren,,. 

Zo is het begrijpelijk dat het grootste percentage van 
deze verzonden kennisgevingen weer in het archief van de 
spoorwegen terecht kwam als getekend ontvangstbewijs. 

Verzamelaars moeten hun doubletten maar eens nagaan 
om te zien of ze onder de briefkaarten, waarvan ze de 
achterzijde nauwelijks bezien, er ook zulke kunnen vinden. 
Er zal nog wel veel onbekends zijn uit die oude t i jden . . . 

Zwolle heeft in zijn „Handleiding ten dienste van speciaal 
verzamelaars van Nederlandsche poststukken (1933) deze 
spoorwegbriefkaarten uitvoerig vermeld. Nadien is dat in 
geen enkele catalogus meer gebeurd. 

Zwolle vermeldt „Particuliere briefkaarten", dat zijn dus 
briefkaarten waarop in de linkerbenedenhoek naam en 
adres van de afzender in één drukgang werden aangebracht. 
Als bestelbaar minimum was een aantal van 500 gesteld. 

In de Staatscourant van 2 oktober 1909 (nummer 230) 
werd hiertoe de gelegenheid open gesteld, ze werd weer 
ingetrokken in de Staatscourant van 23 oktober 1916 (nummer 
249). De gelegenheid heeft dus zeven jaar bestaan. 

Voor de spoorwegen meldt Zwolle echter kaarten uit 1921, 

1922 en 1923, namelijk briefkaarten van 7% cent bruin, mei 
scheidingslijn, op geelachtig en grijs karton en met dikk« 
scheidingslijn over de gehele kaart op grijs en zeemkleurij 
karton. 

Verder vermeldt hij onder „Half ambtelijke spoorweg
briefkaarten" briefkaarten in gebruik bij de Hollandsch« 
IJzeren Spoorweg Maatschappij, de Nederlandsche Centraa: 
Spoorweg Maatschappij, de Maatschappij tot exploitatie var 
Staatsspoorwegen, de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoor
weg Maatschappij, de Nederlandsche Spoorweg Maatschap
pijen (eerste resultaat van de fusieplannen in 1916) en d< 
Nederlandsche Spoorwegen (fusie in 1921). 

Deze kaarten verschillen in beginsel niet van de aller
eerst genoemde. Steeds bevatten ze aanwijzingen ovei 
de aankomst van goederen op een goederenstation. 

Ze verschillen in tekst (model nr.) en in het jaartal da 
bijvoorbeeld als 192 , '21 of 19 , is aangegeven. Teven: 
is dan meestal ook het aangemaakte aantal vermeld me 
bijvoorbeeld 30.000, 50.000 of 180.000 enzovoort. 

Soms ook is de drukker v. B. (Van Boekhoven, Utrecht 
vermeld, totdat geruime tijd de firma Enschedé te Haarlen 
als drukker van de postale briefkaarten en tevens van d( 
spoorwegbriefkaarten optrad. De eerste aanmaak geschiedd« 
daar op 23 april 1921. 

Soms vinden we aan de voorzijde ook mededelingen ali 
„Voordeligst tarief /15 ton per wagen/ vraagt inlichtingen" 
Wanneer stations veel briefkaarten te verzenden haddei 
vinden we met name vermeld: Station Amsterdam Oosten 
burgergracht, Amsterdam Doklaan, Station Rotterdan 
Rechter Maasoever, Station Rotterdam Fijenoord, Statioi 
Rotterdam Maas V.G. en Station Westerdoksdijk Amster^ 
dam. 

Ook zijn er de modellen 1201, mededeling van het verschuL 
digd zijn van gelden, model 1202 en zonder nummer. De laat
ste dan weer voor mededeling omtrent invulling abonne 
mentskaart. 

Het spreekt van zelf dat de mededelingen aan de achter 
zijde — die bij de briefkaarten bestemd voor particulierei 
onbedrukt blijft — in een tweede drukgang werden aan 
gebracht. Bij de firma Enschedé te Haarlem was dit al hee 
gemakkelijk, omdat de briefkaarten daar nog in onafge 
sneden vellen aanwezig waren. Dat ze ook in gehele vellei 
met de mededelingen, in het allereerste begin in zwarl 
later in de kleur van zegelstempel, soms met toevoegin 
van enkele regels in rood, bedrukt werden, kan beweze: 
worden met de enkele soorten waarvan foutieve snij dinge 
bestaan. 

In 1944/1945 zijn er ook enkele „Nooduitgifte"-briefkaarter 
Meeuw-type, als spoorwegbriefkaart bedrukt, dus in Eind 
hoven. 

Voor de verzamelaars zijn deze spoorwegbriefkaarten ee: 
zijpaadje. In beginsel bestaan alle briefkaarten ook als ge 
wone soort. Het bedrukken ten behoeve van de Nederlands 
Spoorwegen beschouwen velen als een privézaak. 

Men verzamelt de stukken evenmin als de „Briefkaarte: 
met advertentiën" die Zwolle meldt en waarvan de Doru 
Rijkers-kaart, de Stormramp Borculo-kaart wel de bekend 
ste zijn. 

Opdruk 3 cent op 5 cent 
En toch is er een kaart die speciale aandacht vraag 

namelijk de opdruk 3 CENT op de groene 5 cent van h« 
type Veth. Deze werd noodzakelijk toen op 1 februari 192 
een lokaal tarief, de zogenaamde stadsbriefkaart, mogelij 
werd. Deze opdruk komt bij de „gewone" briefkaarten ni« 
voor, omdat voor algemeen gebruik de 3 cent lichtgroen i 
het Lebeau-Meeuw-type het licht zag. Maar de Spoorwege 
zaten met een grote voorraad vijf cents-kaarten, die met 
cent overgedrukt, ook maar 3 cent hoefden te kosten. 

In verzamelingen zal men gebruikte, dus van handteke 
ningen voorziene kaarten — die zoals wij zeiden in h« 
archief van de spoorwegen terecht kwamen — nooit tegen 
komen, wel gestempelde zonder handtekening. De geadres 
seerde heeft dan voor ontvangst elders getekend. Ongestem 
pelde zijn talrijk in verzamelaarshanden gekomen, omdE 
de spoorwegen vele jaren zo vriendelijk waren deze voc 
verzamelaars beschikbaar te stellen tegen kostprijs, dat w 
zeggen de postprijs, plus de kosten van aanmaak. Minde 
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ian honderd en dan genummerd met de numeroteur van 
t-100 zijn naar mijn weten niet verstrekt. 

Op dit ogenblik is liet verzamelen van deze briefkaarten, 
lu ze niet meer bij de firma Enschedé en dus met anders-
äoortige inkt bedrukt worden voor de tweede drukgang, niet 
;rg populair. Toch is het een interessant verzamelgebied. 
interessant vooral daarom omdat er niet alleen een stuk 
jostgeschiedenis maar ook spoorweggeschiedenis mee te be-
even valt, omdat er één uitgifte is die alleen maar als 
spoorwegbriefkaart bestaat (de bovengenoemde 3 op 5 
:ent) en omdat er bij de oudere uitgiften zeker nog vele 
;ullen bestaan die tot dusver onbekend zijn gebleven. 

Vervolg: Autopost in Nederland 
lienstrevolvers. Om half acht in die morgen vertrok de 
erste wagen naar Harlingen om vandaar uit de postdienst 
e gaan verrichten. Om negen uur, na een speciale inspec-
ie, vertrok een andere wagen met verzegelde orders van 
)en Haag naar Apeldoorn. 

Wat het gebruikte materiaal betreft, het waren Peugeots 
903 voorzien van een „dubbel-cylindrige-verticale" motor 
'an 12 pk. Het achterste deel van de wagen was verbouwd 
Is postfourgon en bevatte de postzakken. 
In het genoemde geschrift wordt allerlei meegedeeld over 

iet eigenlijke transport, het rijden van de wagens, de we
en die werden genomen en vooral de tijd die voor een rit 
lodig was. 
Hier echter hebben we speciaal aandacht voor de filate-

istische zijde. Uit het reeds genoemde boek blijkt name-
jk, dat voor de officieel geheten „automobiel-postrit" ge-
ruik gemaakt werd van formulieren die in de linkerboven-
oek het woord „Nederlandsche Automobiel-Club" lieten 
ien. 
De gepubliceerde formulieren voor verschillende van deze 

utopostritten laten voorlopig het volgende overzicht zien. 
De ritten 7 en 8 werden op 6 april uitgevoerd tussen Den 

[aag en Amsterdan met 350 kg post. 
Over de ritten 9 en 14 wordt op het officiële papier, wat 

e postzijde betreft, niets meegedeeld; mogelijkerwijs is 
it de extra-sneldienst geweest van Den Haag naar Het 
00, „dienende tot vervoer van een RegeeringsAmbtenaar 
iet Staatsstukken voor H.M. de Koningin". 
De ritten 41 en 42 werden op 10 en 11 april uitgevoerd 

issen Rotterdam - Utrecht - Rotterdam - Den Haag met 
50 kg post (afbeelding). 
De ritten 55 en 57 werden op 12 en 13 april uitgevoerd op 

et traject Rotterdam - Gouda - Utrecht - Gouda - Rotter-
am met 350 kg post. 
De ritten 67 en 70 werden op 15 en 16 april uitgevoerd 
D de lijn Den Haag, Rotterdam, Gouda, Utrecht-Den Haag 
iet 350 kg post; op het officiële papier staat nog een aar-
ge mededeling. „De Heer Directeur Generaal der Poste-
jen & Telegrafie bevond zich gedurende den geheelen rit 
m boord van deze auto". 
Opvallend is dat het in het boekje opgegeven aantal van 

postautoritten niet geheel in overeenstemming is te 
•engen met de nummering van de ritten. Het kan zijn dat 
;t bij deze 47 gaat om ritten vice versa. Ook is er een 
ms dat zuiver militaire ritten in de telling vallen. 
Mogelijkerwijs zijn er nog andere bronnen om iets te we
rt te komen over deze vrijwel onbekende postautoritten. 
ït is bij voorbeeld mogelijk bij het departement, dat de 
irgunningen verleende; bij instanties van PTT, die be-
oeienis gehad hebben met dit vervoer; bij de (tegenwoor-
ge) KNAC die de formulieren verzorgde; of bij de Neder-
ndse vestiging van Peugeot, die zeer nauw betrokken 

geweest bij dit vervoer. 
Het is niet eenvoudig uit te maken of een brief per auto 
verzonden tussen 6 en 22 april 1903. Vermoedelijk moet 
t stempel op de brief overeenkomen met het stempel op 
t NAC-formulier. Vandaar dat we zo nauwkeurig mogelijk 
bben opgegeven op welke data bepaalde in de brochure 
rmelde postritten per auto zijn uitgevoerd. Dat is voor-
big de enige houvast. Voor de andere ritten tast men ge
el in het duister. 
Laten we tot slot nog twee fraaie stukken geven uit de 

Uitputtend hebben we het onderwerp niet behandeld. 
In de eerste plaats wel omdat de tijd daartoe ontbrak 
maar zeker niet minder om het plezier tot het doen 
van eigen ontdekkingen niet te bederven. 

Zoals gezegd Zwolle was van deze stukken een verwoed 
verzamelaar en hij heeft er een groot aantal van in zijn 
handleiding beschreven. Het Maandblad heeft er later 
nog vele gemeld, maar tot een systematische opgave van 
alles wat er bestaat is het nog niet gekomen. Als we 
in dit artikel de weg gewezen hebben tot verder onder
zoek, dan heeft het reeds aan zijn doel beantwoord. 

publikatie uit die tijd, waarin aan postvervoer per auto zulk 
een treffende schets wordt gewijd. 

„Maar nu vriendelijke 'lezers — in trouwe! — hebt ge u er wel 
eens rekenschap van trachten te geven, gij allen die woont in 't 
oostelijk deel van ons land, hoe 't mogelijk was, dat ge uw 
ochtendpost toch zoo geregeld ontvingt, terwijl toch de treinen
loop van den Staatsspoor van uit Den Haag en Rotterdam en 
Utrecht 's avonds gestaakt werd? En gij Rotterdammers en Hage
naars en Gouwenaars — gij plaktet zoo welgevallig uw vijf 
cents postzegel op uw brief — 't adres geschreven: den heer X te 
Arnhem — en zoo en passant, societeitswaarts gaande, wierpt ge 
uw schrijven in de brievenbus: ziezoo! dat is alweer klaar; die is 
er dus morgen bij 't ontbijt. De treinen rijden 's avonds niet en 
toch vindt uw vriend te Arnhem den brief op de ontbijttafel. 
Hocus-pocus!! De redder in den nood, de moderne kabouterman 
is hier: „De Automobiel". 

.. .'t Was op een duisteren avond in de 2de helft van April dat 
de Directeur-Generaal, de heer G. J. C. A. Pop, besloot zelf een 
rit mede te maken en wel dien over Rotterdam-Gouda naar 
Utrecht en retour. Als steeds, gedurende den gehellen duur der 
postritten, stormde het, — maar in plaats van regen, zweepten 
nu de sneeuwbuien de reizigers in 't gezicht en sloegen de hagelstee-
nen kletterend, als vertoornd over de volharding der automobilisten, 
die steeds avond aan avond over de doorweekte wegen joegen, op de 
hoofden der dicht in pelsen gehulde postrijders, 't Zou ons te ver 
voeren dezen geheelen tocht te beschrijven; bepalen wij ons liever 
tot eener vermakelijke bijzonderheid, in-comisch en toch strikt 
waar. De heer Pop was geheel gedost in chauffeurs-costuum zooals 
onze afbeelding op blz- 301 ook duidelijk laat zien. Bonte muts, 
berenjas, leeren pantalon, kortom totaal onherkenbaar. 

't Gebeurde dan op een der postbureaux, dat de bestuurder 
binnentrad gevolgd door zijn begeleider, in casu de heer Pop. 

De dienstdoende ambtenaar, pijpje in den mond, monsterde 
't hem nieuwe gezicht van den begeleider en bizonder welwillend 
klonk 't van 's mans verheven ambtenaarslippen: „Van avond 
voor 't eerst mee hè? Wel aardig zoo'n ritje! Zal je wel niet meer 
in je leven gebeuren!" — Neen mijnheer:" klonk 't eerbiedig uit 
den mond van den nieuweling. De bestuurder trok den ambtenaar 
even ter zijde en lichtte hem heel kort even in dat hij den direc
teur-generaal voor zich had. „Kostelijk!" lachte onze postambte-
naar en den weinig woordenrijken begeleider een vriendschappe-
lijken ribbenstoot gevend: „Leuke mop hoor! prachtig! Een mooi 
exemplaar, zoo'n directeur-generaal." 

De auto verwijderde zich in den nacht en lang nog klonk 't 
vroolijk geschaterlach van den op den drempel van 't kantoor 
staande ambtenaar. 

Toen schoot de heer Pop, die zich met de grootste moeite be
dwongen had, uit den plooi en lachte zoo gul en zoo hartelijk 
en verzekerde dat alleen dit avontuur den geheelen nachtrit over
waard was. De reis ging voorspoedig voort, in Utrecht werd 
overnacht en te circa 8]/^ uur 's morgens tufte de auto met de 
heer Pop aan boord de residentie weer binnen. De directeur-
generaal betuigde bij herhaling zijn groote ingenomenheid over 
zijn volbrachten rit en gaf te kennen, dat alleen 't zelf meerijden 
een juiste beoordeling kan doen geven van een automobiel in 't 
algemeen en van de moeielijkheden van nachtelijke ritten bij der
gelijke gesteldheid van weer en wegen in 't bijzonder." 

Aldus een, deel van het ooggetuigeverslag „De Staking, de Auto
mobiel en het Postverkeer" door B. E. L. in het meinummer van 
het wekelijks verschijnende tijdschrift Eigen Haard uit 1903. 
(Per kwartaal fr. p. p. ƒ 1.62Vi). 
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Poststukken van en naar Nederland 
afkomstig uit treinrampen 
A. 30 december 1906 

De sneltrein van Hamburg naar Keu
len kwam op 30 december 1906 bij Ot
tersberg bij Bremen in botsing met een 
goederentrein. Van het post- en trein-
personeel werden vier personen gedood, 
vijf zwaar gewond en zes licht gewond. 

Tengevolge van de mist liep de trein 
op 40 km van Bremen op een range
rende goederentrein. De locomotief en 
de tender werden geheel vernield. De 
dan volgende postwagen bevatte vier 
miljoen mark aan geld dat bewaakt 
werd door veertien postambtenaren. 
Deze wagen verbrandde geheel met 
twee miljoen mark aan papiergeld. 
Van de passagiers werden velen zwaar 
of licht gewond, doch er waren onder 
hen geen doden te betreuren. 

Vermist werden onder andere de 
machinist, de stoker en de veertien 
postambtenaren. De goederenwagen 
was aan splinters; de passagierswa-
gens ontspoorden en lagen dwars over 
de spoorweg. 

De Duitse postautoriteiten voorzagen 
de geredde post van een drieregelig 
stempel over de beschadiging aan het 
poststuk. 

A.1. Bekend is Deense post voor Ne
derland, voorzien van een drieregelig 
stempel in groen: (afbeelding) 

Beschädigt beim 
Eisenbahnunfall 

in Ottersberg 

A.2 Op aangetekende Duitse stukken 
werd een drieregelig stempel in blauw 
geplaatst: 

Beschädigt beim 
Eisenbahnunglück 

Ottersberg 

trein Colmar-Mülhausen, ontspoorde in 
de nacht van 13 op 14 mei 1909 nabij 
Herlisheim het voorste gedeelte van 
een goederentrein, op het ogenblik dat 
de D-trein Bazel-Keulen, de „Rivièra-
trein", die de verbinding Napels met 
Amsterdam, via Bazel, Straatsburg en 
Keulen onderhoudt, met een snelheid 
van 80 km kwam aanstormen. De D-
trein reed op de ontspoorde wagens 
van de goederentrein in en beide trei
nen geraakten in brand. De sneltrein 
verbrandde geheel en de goederentrein 
gedeeltelijk. Gedood werden een machi
nist en een stoker van de D-trein en 
een postambtenaar en een stoker van 
de goederentrein, alsmede twee passa
giers. Ernstig gewond werden vier 
reizigers. Van de D-trein schoven de lo
comotief, postwagen en de eerste slaap
wagen in en op elkaar. 

B.1 De beschadigde post werd door de 
Duitse PTT voorzien van een twee-
regelig stempel in blauw (afbeelding): 

Beschaedigt beim Eisenbahn 
Unfall bei Herlisheim 

door W . Baron Six van Oterleel 

C. 26 Oktober 1919 
De postwagen van de expressetreii 

Bandoeng-Soerabaja, die Koetawinan 
gan (ongeveer 1 km ten oosten van Ke 
boemen op Java) op 26 oktober 191 
om 12.15 uur moest passeren, bleef i: 
een zware rookwolk gehuld op een af 
stand van ongeveer l'/a km voor d 
halte Koetawinangan staan. Na enig 
tijd kwam de locomotief alleen binnen 
rijden met het postrijtuig dat in voll 
vlam stond. Dit werd op een zijspoo 
gezet, waar men met zeer primitiev 
middelen in anderhalf uur de bran 
bluste. Men veronderstelt, dat vonke 
uit de locomotief de brand hebben vei 
oorzaakt. Vrijwel de gehele post, als 
mede een waarde van ten minste ee 
ton bestaande uit o.a. een belangrijk 
hoeveelheid nieuw bankpapier en voc 
ƒ 7.000,— aan gouden munten, zijn vei 
loren gegaan. 

Slechts een zeer klein gedeelte va 
de post kon gered worden. 
C l De beschadigde post werd in We] 
tevreden voorzien van een speciaal g£ 
drukte label: 

Portvrij Uitreiken 
Beschadigd en vertraagd door brand 
spoorwegpostwagen op 26-10-1919. 

D. 18 december 1921 
Zondagmorgen 18 december 1921 

tussen de stations Veghel en Uden h( 
postrijtuig van de D-trein nr. 71 VE 
Vlissingen naar Berlijn, dat de Amer 
kaanse en Engelse post bevatte, 
brand geraakt. Bij het station Ude 
stopte de trein en werd het postrijtu 
afgekoppeld, waarna het geheel ui 
brandde. Een groot gedeelte van c 
post werd door het vuur vernield. 1 
oorzaak van de brand is onbekend g< 
bleven. 

D.1 De Zweedse PTT voorzag de gi 
redde stukken van een speciaal strooi 
je (afbeeldmg): 

C 

B. 14 mei 1909 
Door het ontploffen van de stoomke

tel van een locomotief van de goederen-

^ ^ ^ ^ ^ Portvrij Uitreiken ' — " 
'^ ! i ^ * ' ^ Beschadigd en vertraagd door bmnd 
X '^^1*^ »poorwegpostwagen op Zb-W-iaw-

/ 
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D 1 

Försändelsen har brandskadats 
a Holländskt omrade. 

(De zending werd op Hollands gebied 
door brand beschadigd.) 
E. December 1924 

A D Ë N E S 
?16 M6?> r M6 £ C iSS ClyliZIOh 

F UME 

l U ' v ' - l - i k l l J k « a e a a r l a o ä K i h t » toaab 

A' 

ot ka^tiffjüft*-: 

E 1 

^ 

v\ 

E. 1 Post uit Italië afkomstig uit een 
treinongeval van december 1924 voor
zien van een met rode inkt geschreven 
tekst (afbeelding): 

Beschadigd door 
treinongeval. 

F. 12 februari 1930 
Op 12 februari 1930 geraakte een 

postrijtuig van de trein nr. 122 Mons-
Parijs in brand. Alle post uit België en 
Holland zou verbrand zijn, ware het 
niet, dat de machinist met zeer grote 
snelheid naar een waterbassin van 
Saint Quentin was gereden. De achter
aan hangende postwagen was een laai
ende fakkel toen hij onder een water
pomp werd gereden. Indien het enkele 
minuten langer had geduurd was alles 
verloren gegaan. 

F. 1 De geredde post werd door de 
Franse PTT voorzien van een bijzon
der stempel en het meeste ervan werd, 
gezien de zware beschadigingen, door
gestuurd in dienstenveloppen (afbeel
ding) : 

F 1 

^, ' ^ ^ i 

Vf R^ i " ;̂ o. 

ANGERS 

atstniateurs||^u Of istes 

SERVICE POSTAL FRANQAIS 
Correspondance retardée 
par accident. 
(Incendie du wagon-poste) 
Prière de ne pas taxer. 

G. juni 1940 
G. 1 Post verzonden uit Tegelen met 
bestemming 's-Gravenhage werd in 
juni 1940 voorzien van een potloodaan-
tekening (afbeelding): 

G 1 

dj^ ^jü^^^m^ 

(J^a^ 

ß>Jimic4 ^e k l 

(Afgebeeld met toestemming van Peter 
C. Rickenback, Londen). 

Door Spoorweg 
ongeval 

beschadigd. 
H. 

{Wordt vervolgd) 

BOEKENPLANK 
SPECIALE CATALOGUS van de postzegels van Neder-

and en Overzeese Rijksdelen, 24e editie, uitgave van de 
Vederlandsche Vereeniging van Postzegelliandelaren, prijs 
: 3,50. 

Deze voor iedere verzamelaar van Nederland en zijn 
Rijksdelen onmisbare catalogus die omstreeks 15 september 
.rerscheen is bijgewerkt tot en met de Spoorwegherdenkings-
:egels. In vergelijking met vorige uitgaven zijn er enkele 
)pmerkelijke verschillen. In de eerste plaats zijn alle zegels 
ifgebeeld tegen een zwarte omlijsting, hetgeen een grote 
verbetering is. Dan zijn de minimumnoteringen op 5 cent 
;ebracht, op een enkele uitzondering na zijn de noteringen 
veelvouden van 5 cent. De prijzen zijn over vrijwel de ge-
lele linie fors gestegen en weerspiegelen de tegenwoordige 
landelswaarde van de zegels. Verhogingen van 10 tot 25 
Dercent zijn talrijk, maar ook komt verdubbeling van de 
jrijs vergeleken met die van de vorige catalogus voor. 

Het zijn in het bijzonder de bijzondere emissies tot 1939, 
lie sterk in waarde omhoog zijn gegaan. Verwonderlijk is 
lit niet, daar de voorraden daarvan bij de postzegelhandel 
:eer klein zijn geworen. De Europa-zegels zijn stationair of 
ets hoger genoteerd; aan de prijsdaling van deze zegels 
s wel een einde gekomen. 

Over het verzamelen van zegels „postfris zonder plak
ker" staat in de inleiding het volgende, waarmede wij het 
geheel eens kunnen zijn: 

De prijzen voor ongebruikte zegels zijn gebaseerd op exem
plaren met hecliter (plakker). 

„Ten aanzien van dit laatste wenst de commissie tot samen
stelling de volgende aantekeningen te maken. In steeds grotere mate 
wordt de aandacht gevestigd op ongebruikte zegels zonder hechter. 
Voor ongebruikte exemplaren groeide derhalve een geheel nieuwe 
kwaliteitseis. Zonder hechter (plakker)! De commissie acht dit 
absurd en overdreven, bovendien een miskenning van de realiteit 
en een tegemoetkoming aan een bepaalde groep speculanten. 
Immers, een overgroot deel van het verhandelde en beschikbare 
materiaal is afkomstig uit vroegere opgeplakte verzamelingen en 
beslist niet minderwaardig door het feit, dat deze zegels met zorg 
van een hechter (plakker) zijn voorzien". 

Wij hopen, dat mede hierdoor de overschatting van 
zegels zonder hechter als modegril zal verdwijnen. 

De catalogus heeft nu 492 bladzijden gekregen en door de 
overal gestegen prijzen kost zij nu ook iets meer. Wij hopen, 
dat de uitgave van volgend jaar — de 25ste — aan nog 
enkele onvervulde wensen tegemoet zal komen. 

Voor de verzamelaar van Nederland en Overzeese Rijks
delen warm aanbevolen. 

H. 
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De Zweedse postzegelboekjes voor automaten 
Nu de Nederlandse automaatboekjes zijn verschenen, die 

de Zweedse tot voorbeeld hebben gehad, ligt het voor de 
hand aandacht te besteden aan de boekjes, die in de afgelo
pen tien jaar in Zweden werden uitgegeven. 

Het is zo langzamerhand een respectabele lijst, doordat, 
evenals bij ons, de tarieven herhaaldelijk zijn gewijzigd in 
opwaartse richting. 

Ze hebben alle een zwaar kartonnen omslag van het for
maat 44 X 75% mm om verkoop per automaat mogelijk te 
maken. Sinds 1957 was 'de bedrukking op dit formaat afge
steld, maar er ontstond nogal wat misdruk door verkeerde 
afsnijding in de boekjesmachine. Dit probleem is toen opge
lost door een doorlopende bedirukking toe te passen, hetgeen 
ook hier te lande is gedaan. 

1954/1955 

T957/I962 

I 'lli l*^ 

i ixUii\ \ 

1963 

Achtereenvolgens 
gen): 

1954/1955 

zijn drie kafttypen gebruikt (afbeeldin-

Doorlopende tekst met opgave der waarde van 
de enkele zegel. 

1957/1962 Tekst per boekje, gehele inhoud vermeldend. 
1963 Nieuwe doorlopende tekst. 

Naar de inhoud kunnen we twee hoofdgroepen onderschei
den: 
A. met velletjes van vier of vijf paren, die, evenals bij de 

normale loketboekjes met slappe omslag, aan het vrije 
einde getand zijn en aan beide zijden verticaal ongetand. 
Losse paren hieruit zijn in niets te onderscheiden van 
die uit de loketboekjes. 

B. Met twee of drie paren waarbijl het blok aan DRIE zij
den ongetand is. Hier vinden we dus nieuwe varianten 
die alleen in de automaatboekjes voorkomenl 
Alle boekjes uit deze groep hebben een nominale waarde 
van 1 Kroon. 

Deze afgeronde nominale waarde, een voorwaarde voor 
automaatverkoop, heeft in deze boekjes vele combinaties 
doen ontstaan, die echter ALTIJD in één enkele kleur ge
drukt worden. Door het verwisselen van de plaats der beide 
waarden heeft men in Zweden feitelijk het aantal varianten 
ONNODIG verdubbeld! Hierdoor bestaan er van de „ge
mengde" boekjes vier varianten, waar er door de gevolgde 
methode van aanmaak van de cilinders slechts TWEE nood
zakelijk waren. Door alle zegelbeelden in dezelfde richting 
op de drukcilinder aan te brengen moeten er twee soorten 
ontstaan, daar anders de buitenranden niet beide voor het 
inplakken gebruikt zouden kunnen worden. (Zie tekening 
NMP 1954 bladzijde 112. 

Bedrukking van de plakranden: (Zie afbeelding op blad
zijde 418 van het septembernummer 1964). 
1. De grote cijfers 1 en 2 samengesteld uit horizontale 

streepjes zijn „telcijfers". die tegenover elkaar met 17 
zegels tussenruimte op beide cilinderranden gegraveerd 
zijn. 

2. Numeroteurscijfers, een controlemaatregel. (Afbeelding), 
3. Cilindemummer? Liggende 1 in Spiegelschrift. (Afbeel

ding). 
4. Een schuine en een rechte streep, mogelijk een vervan

ging der cijfers 1 en 2. (Afbeelding). Eveneeens een hulp
middel bij het tellen? 

1964 fype B-4 (U) 

1957 fype A-4 (5) 

Er bestaan; de volgende boekjes: 
1954 Gustav VI Adolf zonder graveursnaam, kaft doorlo

pend bedrukt. 
1. 10 X 10 öre bruin/bruine kaft A-2. 
2. 4 X 25 öre blauw/gele kaft B-2. 
3. 8 X 25 öre blauw/gele kaft A-2. Het enige boekje var 

2 Kr. 
1955. Eeuwfeest Zweedse postzegels, kaft als 2 en 3. 

4. 4 X 25 öre blauw/gele kaft B-2. 
1957 Portverhoging Gustav VI Adolf en cijfer met gra-

veursriaam. Kaften, met opgave van inhoud, NIET doorlo
pend bedrukt. 

5. 5 X 15 + 5 öre rood/rode kaft A-4. (Afbeelding). 
6. 10 + 3 X 30 öre blauw/blauwe kaft B-4. 

1962 Portverhoging; verder als 1957. Zegels van een nieuw 
type: witte cijfers. 

7. 4 X 25 öre bruin/bruine kaft B-2. 
8. 2 X 35 + 3 X 10 öre blauw en WIT veld B-4. (Afbeel

ding). Kaft blauw, „ett brev/betyder/sa/mycket". 
9. 2 X 35 + 3 X 10 öre blauw en bedrukt veld B-4. Kaf 

blauw. 
a. doch kaft nieuwe doorlopende uitvoering B-4. Kaf 
blauw. 

1964 Portverhoging G VI A nieuw type witte cijfers. Kaf 
met doorlopende tekst. 

10. 2 X 10 + 2 X 40 öre blauw B-4. Kaft blauw. 
11. 2 X 10 + 2 X 15 -F 25 öre bruin B-4. (Afbeelding). 

Kaft bruin. 
Welgeteld zijn het 38 verschillende boekjes, die al nie 

meer gemakkelijk bijeen te brengen zullen zijn. Jammer ge
noeg hebben filatelistische invloeden reeds duidelijke sporer 
nagelaten, hetgeen te betreuren valt bij een modem systeen 
dat is gericht op de praktijk van eenvoudige verkoop. 

Het aantal verschillende combinaties van twee, drie of viei 
zegels uit de boekjes is al niet meer eenvoudig vast te stel
len en ik zou dan ook met klem willen ontraden deze — 
speciaal ongebruikt — te verzamelen. J. DEKKER 
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BOEKENPLANK MICHEL - CATALOGUS „EUROPA 1965". 

HET NOORDERLICHT 
Mededelingenblad van de Filatelistenclub „Skandinavië". 
Eerste jaargang nummer 1, 1 oktober 1964. 
Stencil op folioformaat, vöf bladzyden. Contributie ƒ 10,— 
per jaar. 

Het Noorderlicht dient zich aan als een publikatie die wil 
bijdragen tot het uitbreiden van de kennis over de postzegel
uitgiften in Scandinavië in het algemeen en tot het bijeen-
orengen van de verzamelaars hiervan in het bijzonder. 

Het eerste nummer bevat twee artikelen: Finland „1875" 
i'an C. Nieuwland en „De Zweedse postzegelboekjes voor 
automaten" van J. Dekker. Het zou aanbeveling verdienen 
ie artikelen zoveel mogelijk op afzonderlijke vellen af te 
irukken om het rubriceren en bewaren ervan te vergemak
kelijken. 

Het bestuur bestaat voorlopig uit: G. J. Schol ten (voorzit
ter), J. Roelofs (secretaris), Dr. L. Frenkel (penningmeester -
postgiro 229470), allen te Rotterdam. 

De volgende vergadering is vastgesteld op 14 november. 
Rondzenddienst in voorbereiding. 
Inlichtingen: J. ROELOFS, Breitnersingel 46, Rotterdam-13. 

5UMSTEIN EUROPA KATALOG 1965 
Jitgave van Zumstein & Cie, Bern (Zwitserland), 48ste druk. 
formaat 16 x 22 cm, 980 bladzgden, 23.000 afbeeldingen en 
27.000 prijsnoteringen. 
importeur: J. L. van Dieten, 's-Gravenhage. Prijs gebonden 
22,—; met register ƒ25,—; porto ƒ1,25. 

Behalve Europa behandelt de Zumstein de postkantoren 
'an de Europese landen buiten ons werelddeel en de vroe-
;ere Duitse koloniën, terwijl vrijwel alle privézegels en de 
antasieprodukten afgebeeld en behandeld worden, met ver-
nelding van de speciale literatuur. 

De prijzen bevinden zich in stijgende lijn, nog steeds. Spe-
iaal geldt dit voor Italië, Vaticaan en San Marino, Scandi-
lavië en Zwitserland, maar een stijging is bijna over de hele 
inie waar te nemen.. Voor de ingewijden komt dit niet on-
erwacht, elke veiling breekt weer records. Oorzaken? Ho-
ere welvaart, meer beschikbare tijd en voora l . . . . meer 
eschikbaar geld. .En slinkende voorraden. Dat ik persoon
ijk bijzondere waardering voor de bewerking van de Zum-
tein heb, heb ik bij vorige recensies nooit onder stoelen of 
anken gestoken. Het is een zeer betrouwbaar handboek, 
at op alle gebieden geeft, wat een verzamelaar redelijker-
ajs zou kunnen verwachten. 
Voor degenen, die deze catalogus nog niet kennen, diene, 

at hij met Zwitserland begint en dit land zó uitvoerig 
ehandelt, dat dit gedeelte gevoegelijk als speciaalcatalogus 
ezien kan worden. Het gedeelte Zwitserland-Liechtenstein 
an ook afzonderlijk besteld worden. Prijs ƒ 1,— plus 15 cent 
ort. Zakformaat, 104 bladzijden. 
-Gravenhage, Dr. E. A. M. SPEIJER 

Gebonden, 1568 pagina's, formaat 14,8 x 21 cm. Prgs 
D.Mk. 21,—. 
Uitgave Schwaneberger Album, Eugen Berlin GmbH., 
8 München 12. West-Duitsland. 
Vertegenwoordiger in Nederland firma Auf der Heide, Suri-
namelaan 31, Hilversum. 

Evenals verleden jaar verschijnt de Michel in twee delen, 
het Duitsland-gedeelte, dat reeds in het vorige Maandblad 
gerecenseerd werd, en nu het Europa-gedeelte, dat Duitsland 
niet meer bevat. Door deze splitsing is het formaat van de 
catalogus iets hanteerbaarder gebleven, maar het is toch 
altijd nog een heel boekwerk. 

De uitgever wijst er bij deze uitgave speciaal op dat de 
prijzen sterk verhoogd zijn in verband met de — in het bij
zonder ook wel op de Duitse markt opgetreden — prijsstij
ging voor postzegels. Er wordt echter uitdrukkelijk bij ver
meld dat de Michel-noteringen geen „netto-prijzen" zijn. 
Het doel van de notering is slechts om als vergelijkingsbasis 
te dienen. In de praktijk gaat dit natuurlijk nooit volledig op; 
men zal altijd zegels kunnen kopen tegen een gering bedrag 
per Mi.Mk., terwijl andere zelfal voor „vol catalogus" niet te 
vinden zijn. Doch daar de uitgever zelf niet in postzegels 
handelt kan men er zeker van zijn dat in elk geval getracht 
is de noteringen zo zuiver mogelijk vast te stellen. Gelukt 
is dat niet altijd. Dat de Nederlandse zegels van 4, 8 en 12 
cent op luminescerend papier evenveel waard zijn als op 
gewoon papier lijkt mij bijvoorbeeld niet geheel overeen
komstig de feiten. Doch dergelijke kleine „Schönheitsfehler" 
ten spijt is het een catalogus die( er wezen mag en die over 
veel zegels veel bijzonderheden geeft. Wie meer zoekt dan 
alleen prijzen moet toch eens een Michel-catalogus aan
schaffen. FL. 

Corinphila-veiling in Zürich 

De Zwitserse firma Corinphila in Zürich houdt dit jaar 
haar vijftigste internationale postzegelveiling. In deze jubi
leumveiling, die van 2 tot 7 november zal duren, komen een 
zevenduizend kavels aan bod met een geschatte gezamenlijke 
waarde van meer dan tweeëneenhalf miljoen gulden. Er zijn 
zeer zeldzame zegels van voormalige Duitse koloniën onder 
Britse en Franse bezetting tijdens de eerste wereldoorlog, 
schitterende klassieke zegels van bijvoorbeeld Duitsland, 
Italië en Zwitserland uit de Duitse collectie-Goor en lucht-
postbrieven, -zegels en -voorlopers uit de Argentijnse ver
zameling Ricardo Campana. 

Van de 212 pagina's (formaat 20V2 x 27 cm) in de fraai uit
gevoerde catalogus worden er 92 ingenomen door illustraties, 
waarvan acht in natuurgetrouwe kleuren op zwaar papier. 
In een aanvulling van zestien pagina's zullen nog eens vier 
bladzijden met kleur worden opgenomen. 

Deze catalogus is voor serieuze verzamelaars op aanvraag 
gratis verkrijgbaar bij: 

Corinphila, Bahnhofstrasse 102, Zürich, Schweiz. 

RIAU-zegels ingetrokken 

Aan een courantebericht uit Indonesië ontlenen wij het 
volgende: 

„De minister van Verkeer en Waterstaat luitenant-generaal 
Hidajat maakte bekend dat de valuta van de Riau-archipel 
gelijkgesteld wordt met die van de andere gebieden van de 
Republiek Indonesia, met uitzondering van Irian Barat; dit 
houdt in dat de speciale Riau-postzegels uit omloop zullen 
worden genomen, en dat de zegels die ook in de andere ge
westen geldig zijn, ook in Riau gebruikt zullen worden. De 
minister voegt hieraan nog toe, dat de invoering van de 
postzegels van de Republik Indonesia al met ingang van 
1 juli 1964 van kracht is geworden." 

Het is niet bekend wat met de ingetrokken zegels is ge
schied, en of deze vernietigd zullen worden. De leden van de 
Indonesische vereniging van postzegelverzamelaars konden 
deze (voorlopig?) niet meer aan het hoofdpostkantoor te Ban
dung bestellen. 
Eindhoven, A. J. UYLEN. 

betering 
1—I m I 
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tering; Op bladzijde 418 van het septembernummer is een omslag 
eeld van een Nederlands boekje met de mededeling daf daarop een 
vbleempje ontbreekt. Wie goed gekeken beeft moet hebben ontdekt 
■ op de afgebeelde kaft niets ontbreekt. Een (blauw) exemplaar waar-

ze afwijking wel te zien is wordt hierbij afgebeeld. 

stand van de PTT-embleempjes in de rij van het weg-
llen embleempje (links boven) wijkt af van die in de 
re rijen. Het eerste embleempje van links staat recht in 
;s van kopstaand en het tweede is een slag naar links in 
;s van een slag naar rechts gedraaid. 
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Europese conferentie voor jeugdfilatelie 

„Jugend baut Europa" 
Op 13 en 14 september is in de Oostenrijkse hoofdstad een 

Europese conferentie voor jeugdfilatelie gehouden waaraan 
afgevaardigden hebben deelgenomen uit België, Berlijn 
(West-), Denemarken, Duitsland (West-), Luxemburg, Ne
derland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en Zwitserland. Frank
rijk en Italië, die toegezegd hadden ook afgevaardigden te 
sturen, waren verhinderd. 

De uitnodiging was uitgegaan van de Ring Deutscher Phi
latelisten-Jugend; de besprekingen werden geleid door dr. 
R. Wurth-Lindvay, president van de Ring österreichischer 
Philatelisten-Jugend. (RÖPNJ). Sprekers waren de Zwitser 
dr. H. Portmann over „Was ist Jugendphilatelie im engsten 
Sinne" en de Westduitser H. Danesch over „Internationale 
Zusammenarbeit in der Jugendphilatelie" en „Philatelistische 
Jugendzeitschriften". Daarnaast werden nog vele andere 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld „Beoordeling van jeugdin-
zendingen op tentoonstellingen" besproken. Na elk referaat 
volgde een discussie. 

De conferentie werd gehouden in het paleis Palffy aan de 
St. Josefsplatz te Wenen. Bij de opening was een vertegen
woordiger van het Oostenrijkse ministerie van Onderwijs 
aanwezig. In het paleis, dat als cultuurcentrum wordt ge
bruikt, was tijdens de beide conferentiedagen een speciaal 
postkantoor ingericht, waar een bijzonder stempel verkrijg
baar was.. Op maandag 14 september werd daar een eerste-
dagafstempeling gegeven op de Europa-zegel van Oostenrijk 
(afbeelding). 

De besprekingen, die een zeer geanimeerd verloop hadden, 
waren zeer leerzaam door de uitwisseling van gedachten; ze 
namen de gehele zondag en de maandag van 's morgens 

Actie voor het jeugdwerk 
Naar aanleiding van de beide artikelen in het Maandblad 

van februari 1964 over het jeugdwerk heeft de Stichting 
heel wat reacties ontvangen. Eén daairvan, die van de heer 
H. Scheltema te Hilversum, willen wij u niet onthouden. 
Zijn reactie komt op het volgende neer: 

De Stichting kampt met een tekort aan leiders en een tekort 
aan geld; kan het tienjarig bestaan van de Stichting voor het 
PhilateliBtisch Jeugdwerk in Nederland niet voor verschei
denen aanleiding zijn de Stichting door een éénmalige flinke 
donatie voor een aantal jaren uit deze moeilijkheid te helpen? 

De heer Scheltema voegt hieraan nog toe dat hij bereid is 
zich een financieel offer te getroosten, bij voorkeur indien 
anderen met gelijkgerichte sympathieën daartoe óók bereid 
zijn en hij stelt voor een inschrijving via de kolommen van 
het Maandblad te openen. 

Het initiatief van de heer Scheltema heeft in ons bestuur 
weerklank gevonden en het is van mening, dat het deze 
poging moet wagen in het belang van de jeugd. 

Wat moet het totaalbedrag worden opdat de penningmees
ter gedurende enkele jaren van de grootste zorgen bevrijd is? 
Wij dachten zo van ƒ 2.500,—, waartoe een honderdtal dona
ties elk van ƒ 25,— toereikend zou zijn; maar natuurlijk zijn 
daarnaast ook kleinere bedragen van harte welkom en er is 
eveneens onzerzijds geen enkel bezwaar tegen grotere bij
dragen, waardoor misschien het beoogde totaal nog zou kun
nen worden overschreden. 

Wie volgt de heer Scheltema in zijn lofwaardig streven? 
U toch zeker ook? U kunt uw donatie gireren op postgiro 
558776 ten name van de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland te Santpoort. Wij zijn voornemens 
periodiek een verantwoording van de ontvangen gelden te 
publiceren. 

Wij zijn de heer Scheltema erkentelijk voor zijn initiatief 
en bij voorbaat alle goede gevers dankbaar voor hun bijdrage. 

De Stichting voor het 
Philaitelistisch Jeugdwerk in Nederland 

half negen tot in de namiddag in beslag. Jammer was dal 
daardoor voor de af ge vaardigen nauwelijks tijd overbleel 
om zich aan filatelie te wijden. 

Een uitvoerig verslag van de bijeenkomst zal, behalve 
aan de afgevaardigden, ook worden gezonden aan de na
tionale jeugdorganisaties en aan de nationale bonden van 
de deelnemende landen. 

Het was een belangwekkende ervaring dat er in het bui
tenland grote interesse en waardering bestaat voor het „ABC 
van het postzegelverzamelen", een uitgave van de „Stichtinj 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland". 
Eindhoven, J. J. JONKER 

Fijn werk is dat, vindt u ook niet? 
Uw nieuwe catalogus voor u op tafel nemen, uw oud« 

ernaast leggen en dan maar vergelijken, hoeveel uw „goede' 
zegels weer gestegen zijn. We worden él rijker! Op papie 
ten minste. 

Maar u kunt niet zo aan tafel blijven zitten! Op een ge
geven ogenblik weet u het wel. En wat doet u dan met u-w 
oude catalogus? 

U weet toch, dat we die graag hebben, ook al zijn he 
erge oudjes? Verleden jaar heb ik er heel wat gekregen ei 
voorzover de afzenders bekend waren, hebben ze allen eer 
kaartje terug ontvangen. Maar we hebben zoveel jeugd
leden. Mag ik weer op een groot aantal rekenen? 

Een stuk stevig papier erom, adresseren aan G. J. Busman 
WG-Materiaal Stichting Philatelistisch Jeugdwerk, Macl 
Pontstraat 8, Alkmaar en een postzegel erop. (Als het kan 
filatelistisch frankeren). Bij voorbaat onze hartelijke dank 

P.S. Als u ƒ 2,25 stort op giro 40 51 87 van G. J. Busman 
Alkmaar, krijgt u franco het bekende ABC van het post 
zegel verzamelen plus woordenlijst Frans-Nederlands bij d 
Yvert toegezonden. 

Allerlei 
RODE KRUIS 

Sinds de oprichting van het Rode Kruis zijn hiervoor 223 
postzegels uitgegeven door 208 landen of gebiedsdelen. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1963 zijn hiervoo 
327 postzegels uitgegeven door 129 landen of gebiedsdeler 

Wij ontlenen deze gegevens aan de Rode Kruis Koerie 
die op 15 juni 1964 verscheen. De redactie deelt mee da 
„een zeer minutieus en trouw" Rode-Kruisverzamelaar dez 
berekeningen heeft gemaakt. 
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LaiKeHng „Eitrops r<bt 
WoMnera (Ä»s*i) Urem 

TENT00N5TELUNCEN 
EN RUILDACEN 

AMSTERDAM 
teurs in Frascati 

De jaarlijkse beurs van het Verbond 
an Postzegelhandelaren in Nederland 
3 op 14 september 1964 niet in Krasna-
lolsky doch in Frascati gehouden, het-
:een aan de belangstelling overigens 
feen afbreuk heeft gedaan. Naar schat
ing zijn er tienduizend bezoekers ge
veest, onder wie verscheidene Duitsers, 
3elgen en andere buitenlanders. De 
itandhouders, onder wie ook weer enke-
e buitenlanders waren, konden over het 
tlgemeen tevreden zijn. Er was grote 
Taag naar brieven, eerstedagenvelop-
)en en motieven. Van het postkantoor, 
iraar een bijzonder eerstedagstempel 
p de Europa-zegels werd gegeven, 
i^erd druk gebruik gemaakt. 

J. v. d. BURG 

tREDA 
tuimtevaart en postzegels 

Deze eerste internationale tentoonstel-
ing van postzegels (-stukken) op het 
[ebied van de ruimtevaart kan voor de 
>ij zonder actieve organisatoren zeer 
eker een succes worden genoemd, on

danks het feit dat het aantal bezoekers 
minder was dan verwacht werd. 

Met een kort woord werd deze expo
sitie geopend doori de heer M. C. A. H. 
van den Boom, directeur van PTT te 
Breda. 

Het geheel maakte een prettige en 
rustige indruk, al is het begrijpelijk, dat 
de indrukken zeer verschillend zijn al-
naar onze sympathie uitgaat naar de 
klassieke filatelie of naar het moderne 
beeldverzamelen — hoewel ook bij deze 
laatste categorie verzamelaars de waar
dering zeer uiteen zal lopen. 

En juist de omstandigheid, dat we 
noch met een klassieke noch met een 
beeldverzameling te doen hadden, maak
te de kennismaking zo bijzonder interes
sant. 

We zagen betrekkelijk weinig post
zegels, maar zeer merkwaardige post
stukken — waaronder zeer zeldzame 
enveloppen. Men gaf blijk uitzonderlijk 
op de hoogte te zijn van alles wat 
op dit gebied al verschenen is. 
Ken stortvloed van onnodige en over
bodige zegeluitgiften, enkel verschenen 
om filatelisten geld uit de zak te klop
pen. Laten we maar blijven hopen dat 
eens de tijd zal komen dat uitgevers 

Tentoonitelimg RmmtevaaH op poïiwgeiï .van tKARÜS te! t»<lB(!' 
BteA., 12 wpljmber 1964 

Bl'i gebrek aan een sfempel, daf langs andere 
weg in de rubriek Stempels in het september
nummer werd afgebeeldr de voorstelling op de 
bijzondere envelop: d& eerste Europese raket 
wordt gelanceerd van hef eiland Sardinië. 

deze wanprodukten niet meer in hun 
catalogi opnemen. 
Naast poststukken trok ook een zeer 
interessante inzending van een amateur 
proefraketbouwer zeer de aandacht. 

Een onprettige noot bracht het tijde
lijk postkantoor, waar, in afwijking van 
het algemene gebruik, geen stukken 
van het speciaal stempel werden voor
zien of deze moesten volledig geadres
seerd zijn en dan in de bus geworpen. 

AGENDA 
a n fi latelistische gebeurtenissen 

l e t Neder iandse Postmuseum 

leestraat 8 2 , Den Haag, te lefoon (070) Ó3 09 49 

XPOSITIES: 

De kunst van de ontwerper. 

De totstandkoming van postzegels in plaat-
druk , boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 

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

De collectie Wal ler , (Zie afzonderl i jk bericht in 
de rubr iek Tentoonstell ingen). 

De postzegels van A lger ië , Angola , Broenei, 
Dahomey, Gr iekenland, Joegoslavië, Laos, 
Nieuw-Zeeland, Opper-Vol ta, Pitcairn ei landen, 
Roeanda-Oeroendi (Rwanda, Boeroendi), Tristan 
da Cunha en Tsjechoslowakije. 

JIEUW GEËXPOSEERDE l A N D E N : 

Cyprus, Frans West-AfriJca, Mauretanië en 
Tunesië. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor iongelui beneden de 16 laar. 

1964 

24 , 25 oktober : 

Hamburg. Hamburgse postzegeltentoonstell ing 
1964. In l icht ingen: Fr. Vo ig t , 2160 Stade. Postfach 
210. 

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 Paulow-
nastraat 58. 

29-31 oktober : 

Veendam. Regionale postzegeltentoonstell ing in 
hotel Veenlust. Openingst i jden: donderdag 20.00-
23.00 uur, vr i jdag 13.00-22.00 uur en zaterdag 
09.00-23.00 uur . O p 31 oktober internationale 
rui lbeurs. Filatelistenvereniging Veendam & O m 
streken. 

2-7 november: 

Zür ich. Internat ionale postzegelveil ing Cor inphi la. 

7 november: 

Deventer. Internationale ru i ldag in de kantine 
van Thomassen & Dri jver van 10.00-17.00 uur. 
Inl ichtingen Th. B. Hebing, Deltalaan 179, Deven
ter, secretaris van „ D e Bl ikboys", afdel ing Phila
tel ie. 

28 november: 

Dordrecht. 27ste Dordtse Postzegelveiling in ge
bouw „Pa t r imon ium" , Dordrecht. 

12 december: 

Televisierubriek „ O n d e r de l o e p " . Filatelistisch 
alter lei , 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 wereld van de f i la te l ie " in het Aud i tor ium. 
Maximum van de technische hogeschool onder 
beschermheerschap van groother tog Franz Joseph 
von Thurn und Taxis. 

19-27 maart: 

Londen. Stampex postzegelbeurs en -tentoonstel
l ing in Central Hal l , Westminster. 

27 , 28 maart 

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. (Verbeter ing van onjuiste opgave). 
4-13 jun i : 

Wenen. W I P A 1965 in Wiener Hofburg en Messe-
palast. Secretariaat: Universitätsstrasse 8 I, W ien 
IX. Oostenri ik. 

5-7- jun i ; 

Weer t . Regionale tentoonstel l ing van hoofdzakel i jk 
Brabantse en Limburgse verzamelingen ter ge
legenheid van de vier ing van het derde lustrum 
van de afdel ing Weer t van Philatelica. 
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Meenemen was te enenmale uitgesloten. 
Op ons uitdrukkelijk verzoek om een 
duidelijk afgestempeld stuk ter repro-
duktie in het Maandblad werd afwijzend 
beschikt speciale order heette het. 

Blijkbaar genoot Breda hier een 
primeur zij het geen aangename. 

GRONINGEN 
„Schepen op Postzegels" 
van 25 september - 4 oktober 

De tentoonstelling „Ships On Stamps" 
in het Noordelijk Scheepvaartmuseum 
in de St. Walburgstraat te Groningen 
werd op vrijdag 25 september geopend 
door burgemeester J. Tuin, die de fila
telie verwelkomde als een prachtig 
hulpmiddel om het Groningse museum 
in de aandacht van het publiek te bren
gen. Mr. T. J. B. van der Meyden, vice-
voorzitter van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen verklaarde dat 

door bemiddeling van de Postzegelver
eniging Groningen voor deze expositie 
de medewerking was verkregen van 
vier vooraanstaande verzamelaars op 
dit speciale gebied: W. Amons uit Zaan
dijk, J. Dekker uit Amsterdam, K. H. 
Misset uit Haarlem en J. J. van der 
Starre uit 's-Gravenhage, die afwisse
lend een gedeelte van hun zeer interes
sante verzamelingen tonen. 

Het ligt in de bedoeling in de naaste 
toekomst nog enkele van deze tentoon
stellingen te brengen. Op het program
ma staan tentoonstellingen uit Kopen
hagen (vikingschepen) en uit Bremen 
(koggeschepen); ditmaal was er een 
chronologisch opgezette verzameling 
van de primitiefste vaartuigen tot aan 
de kernenergieschepen van thans te 
zien. 

Deze tentoonstelling, die zeker ook 
de interesse wekte van de niet-verza-
melaar en vooral van belang was voor 
de beeldfilatelie, was de moeite van een 
bezoek zeker waard. 

SCHIPHOL 
„Dag van de Aero-Philatelie" 
op 26 september 

Balloncommandant drs. J. Boesman 
weet altijd een bijzondere sfeer te 
scheppen voor de bijeenkomsten van 
zijn Vliegende Hollander. Ditmaal door 
KLM-gezagvoerder A. Viruly als ere
gast voor de Dag van de Aero-Philatelie 
uit te nodigen om de tentoonstelling te 
openen op zaterdag 26 september in het 
restaurant „De Wijde Wereld" op Schip
hol. Hij kiest met zorg en zwier de titels 
voor zijn bijdragen en exposities. Dit
maal stond er „Voornaam vlagvertoon 
en verbijsterend vergaan" boven de col-

ba^ van be Oßnofdaieke 

1^24-t^ó^ 
lectie Zeppelin-post die hij toonde om
ringd door elf paladijnen van zijn ac
tieve vereniging. 

De bijeenkomst was ook goed voorbe
reid. Niet alleen in het verenigingsor
gaan De Aero-Philatelist, maar ook in 
de ganse vaderlandse pers, die een keu
rig stencil ontving dat als volgt begint: 
„De oude romantische en avontuurlijke 
sfeer, zoals men die dertig tot veertig 
jaar geleden op Schiphol kende, zal voor 
één middag herleven." De tentoonstel
ling bood postzegels, brieven, foto's en 
curiosa op het gebied van de oude en 
nieuwste luchtvaart: het bezoek van 
Balbo aan Amsterdam met een eskader 
van 25 vliegtuigen, de DO-X op Schel-
lingwoude, de start van de eerste vlieg
tocht naar Indië op 1 oktober 1924 — nu 
veertig jaar geleden — het bezoek van 
het luchtschip Zeppelin aan Amster
dam, de stratosfeervaarten van profes
sor Piccard en de beroemde KLM-
vluchten op de Indië-lijn. In het bij
zondere Poststempel waarmee de PTT 
de „eendagsvliegen" op 26 september 
heeft voorzien was de propeller afge
beeld van de F.7, die de eerste post-
vlucht naar Java volbracht in 1924. Aan 
dit evenement herinnerde een uitste
kend opgestelde propagandafolder van 
de Vliegende Hollander. Daarin wordt 
verteld dat de Franse pers zes man tel
de in de F.7 door Thomassen ä Thuessink 
van der Hoop voor drie personen te re
kenen en Van Weerden Poelman voor 
twee. 

De exposanten waren: H. van Beek, 
drs. J. Boesman, T. Brouwer, A. Filius, 
C. Fraterman, A. Hermans, A. Houwe-
ling, F. Hugenholz, H. van der Made, 
W. Baron Six van Oterleek, mr. K. 
Viehoff en C. J. van der Zijden, die 
allen de Van der Hoop-medaille ontvin
gen. Voor het publiek, dat in grote ge
tale was komen opdagen ondanks het 
bijzonder kwalijke weer was een prijs te 
winnen in een beoordelingswedstrijd 
van de twaalf inzendingen. De dertiende 
inzending was die van de heer Bouma, 
die ondanks zijn ziekte toch was ge
komen. 
Utrecht, L. H. THOLEN 

ROTTERDAM 
Tentoonstelling en internationale ruil-
dag op 26 september 1964 

Na de beëindiging van de blokkade 
van Berlijn gedurende 1948 en 1949 
schonk de toenmalige Amerikaanse 

Hoge Commissaris, J. McCloy een be
drag van DMk. 5.400.000 als uiting van 
zijn bewondering voor de dappere be
volking van de stad. Eerste burgemees
ter Ernst Reuter vroeg voor dit bedrag 
een bibliotheek, daar West-Berlijn zowe: 
de staats- als de stadsbibliotheek aan 
het oostelijke gedeelte van de stac 
was kwijtgeraakt. 

Als dank voor het schitterende aanbod 
kreeg de nieuwe bibliotheek de naarr 
„Amerika Gedenkbibliothek - Berlinei 
Zentralbibliothek"; ze is gehuisvest ir 
een zeer modern gebouw, dat dooi 
Duitse en Amerikaanse architecten were 
ontworpen. 

Deze bibliotheek heeft een afdelinj 
filatelie, met foto's van de gebouwer 
en prenten van oude stadsgezichter 
waarnaar Westberlijnse postzegels zijr 
ontworpen. 

Ter gelegenheid van de Duitse Weeh 
in Rotterdam van 21 tot 26 septembei 
was een gedeelte van de filatelistischt 
afdeling naar Rotterdam gekomen tei 
opluistering van de door de Rotter-
damsche Philatelisten-Vereeniging ge
organiseerde internationale ruildag 
Frau Doktor Marianne Rumpf, Inten
dantin van de Bibliothek, was met eer 
keurcollectie naar Rotterdam gekomen 
om in een 24 kaders en drie vitrines 
aan de bezoekers te laten zien welk« 
gebouwen er nog in West-Berlijn staar 
en hoe deze op de postzegels zijn afge
beeld. Naast grote foto's, oude boeker 
en prenten werden de daarop betrek
king hebbende postzegels getoond. Eer 
greep uit het gebodene: allereerst d« 
Brandenburger Poort, het Rijksdagsge
bouw, dat hersteld wordt en al gedeelte
lijk in gebruik is voor de Senaat dei 
stad, het vliegveld Tempelhof, de be
roemde Vrijheidsklok, het gedenkteker 
van de slachtoffers van de aanslag oj 
20 juli 1944, de Mariakerk, het Schiller-
theater na de vernieling en het nieuw
gebouwde theater met dezelfde naam 
de elektriciteitscentrale Reuter, het ge
denkteken voor Lilienthal, het stand
beeld van Heinrich von Stephan in de 
voorhof van het Postmuseum en — na
tuurlijk — de Amerika Gedenkbiblio-
thek. Het aantal bezoekers was ruin 
vijfhonderd. 

In afzonderlijke zalen van het Zalen
centrum werd een internationale ruil
dag gehouden, waarvoor zeer grote be
langsteling bestond. Het viel op dat he 
echte ruilen op basis van de catalogui 
minder wordt; de meeste aandacht ginj 
uit naar de tafels van de beroeps- ei 
gelegenheidshandelaren, onder wie ooi 
enkele Duitse handelaren waren. He 
aangeboden materiaal stond over he 
algemeen op hoog peil; er werden ver 
scheidene zeldzame stukken aangebo 
den. Vele verzamelaars maakten var 
de gelegenheid gebruik hun collectie: 
aan te vullen met topstukken, maar ooi 
de verzamelaar-met-kleine-beurs kor 
volop aan zijn trekken komen. 

Tenslotte was er een bijzonder bij-
postkantoor dat het bijzonder druk had 
Van 10.00 tot 18.00 uur was een bezet
ting van drie man onafgebroken aan he 
werk om de honderden bijzondere enve
loppen te stempelen. Er waren bijzon
dere aantekenstrookjes, terwijl de zegel-
kas de gangbare postzegels in voorraac 
had en ook nog „Groningse Universi
teit-", „Bijbelgenootschap-" en Land
schap-zegels. De omzet was zeer bevre-
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digend. Voor het bijzondere stempel was 
zo veel belangstelling dat twee stempels 
de gehele middag in gebruik waren! 

Handelaren, bezoekers en ook de com
missie van de organiserende vereniging 
waren zeer voldaan. Naar wij ter plaat
se hoorden, zijn er plannen voor een 
volgende ruildag in voorbereiding. Als 
bijzonderheid van het vele werk, dat 
aan de voorbereiding voorafging nog 
iets, dat de voorzitter van de organi
satie-commissie, de heer C. de Wit, als 
volkomen gewoon beschouwde, maar 
dat toch waard is vermeld te worden: 
alle leden van de R. Ph. Ver. hadden 
een uitnodiging ontvangen, die gefran
keerd was met een zegel van 7 cent uit 
de nieuwe postzegelboekjes, aan één 
zijde ongetand! Uit dergelijke „kleinig
heden" blijkt wel, met hoeveel toewij
ding in Rotterdam wordt gewerkt. De 
heren blijven op de goede weg. 

H. 

UTRECHT 
Spoorphilex '64", jubileumtentoonstel

ling van de Nederlandse Vereniging 
van Spoorweg Philatelisten ter gelegen
heid van vijftien jaar N.V.S.P. en 125 
jaar Spoorwegen in Nederland. 

Tot voor zeer kort was de N.V.S.P. 
in de „georganiseerde filatelie" in Ne
derland nog vrijwel een onbekende. 
Maar bij het bereiken van de vijftien
jarige leeftijd is ze voor het eerst in de 
openbaarheid getreden met een jubi-
[eumtentoonstelling in de Neudeflat te 
Utrecht. Met deze tentoonstelling heeft 
zij getoond een plaats tussen Nederland
se filatelistenverenigingen in te nemen 
die er zijn mag. 

éPÖÖRPHlLÉX" l4 
125 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND 

15 j a a r N e d e r l a n d s e Ve ren ig ing v a n 
Spoo rwegph i l a t e l l s t en In N e d e r l a n d N.V S.P. 

ïe afbeelding op de bijzondere envelop die fer 
Gelegenheid van de Spoorphilex '64 werd uitge-
leven. Hef speciale stempel werd al afgebeeld in 
fe rubriek Stempels in het sepf&mbernummer. 

Het zal u niet verbazen dat in deze 
entoonstelling de „Spoorwegfilatelie" 
en zeer belangrijke plaats innam, 
'wee verzamelingen die beiden door 
e jury met „verguld zilver" werden 
ehonoreerd en wier puntentotaal in de 
eoordeling zeer dicht bij elkaar lag 
ormden de hoofdschotel. 
De heer Hoogendonk toonde ons zijn 

erzameling „Spoorwegcongressen". 

Niet alleen de zegels uitgegeven ter ge
legenheid van de verschillende con
gressen, maar ook de vele bijzondere 
stempels waren hier in rijke schake
ring aanwezig. Want het betrof niet al
leen de congressen van de spoorweg
directies — zie het artikel daarover in 
het Maandblad van september 1963 — 
maar ook van bij voorbeeld de spoor
weggeheelonthoudersverenigingen en de 
spoorwegesperantisten. 

De tweede verzameling, van de heer 
Van Woudenberg, had tot onderwerp 
„Spoorweggeschiedenis". Aan de hand 
van zegels en ook vele poststukken 
werd de geschiedenis van het spoorweg
wezen van de tandradlocomotief van 
Blenkinsop uit 1912 — afgebeeld op 
een zegel van San Marino — tot de hui
dige TEE-treinen toe getoond. Ook uit 
deze verzameling konden we heel wat 
wetenswaardigheden uit de spoorweg
geschiedenis te weten komen. 

De verder best-geklasseerde verzame
lingen waren „eo-filatelistische stuk
ken" van de heer Timmer die ook een 
zeer hoog puntenaantal verwierf en die 
het bekijken ook zeer waard was en een 
verzameling luchtpostzegels van ver
schillende landen van de heer Coole-
gem die niet alleen compleet maar bo
vendien bijzonder goed opgezet was. 

Natuurlijk waren er onder de totaal 
52 inzendingen nog meer aardige ver
zamelingen doch terwille van de plaats
ruimte willen we ons tot de belang
rijkste beperken. De belangstelling was 
zeer groot; de liften gingen de gehele 
dag vrijwel permanent op en neer. 
De tentoonstelling vormde een uitste
kende propaganda voor de filatelie. 

We zijn de N.V.S.P. dankbaar voor 
alle moeite en zorg die zij hieraan be
steed heeft en spreken de hoop uit dat 
dit niet de laatste keer zal zijn dat zij 
een tentoonstelling organiseert. 

FL. 

MAINZ 
Vierde Europese postzegeltentoonstel
ling van spoorwegfilatelisten. 
25 - 28 september 1964. 

In de ruime en lichte zalen van de 
„Bundesbahnschule" in Mainz werd in 
het weekeind van 25-28 september geen 
instructie gegeven over het spoorweg
bedrijf. Wel over de filatelie. Want van 
de 102 inzendingen van de spoormensen 
uit geheel Europa — waarvan vier in
zendingen van twee inzenders uit Ne

derland — viel heel wat te leren. Zo
wel in de speciale groep „Spoorweg
filatelie" — hoe kon het anders — als 
bij de landenverzamelingen waren aan
trekkelijke objecten te bewonderen. De 
overige motiefverzamelingen vielen niet 
mee en de in; die klasse ingezonden en 
bekroonde verzameling: Provisorische 
opdrukken in Algiers in 1962, terecht 
met verguld zilver bekroond, en „Oost-
Pruisen van 1781 tot 1962, die zilver 
kreeg, waren eigenlijk toch veel meer 
landenverzamelingen. De keuze in wel
ke groep men wil inzenden is kenne
lijk vaak toch wel moeilijk. 

Van de als zodanig ingezonden lan
denverzamelingen noemen we Beieren, 
beginnende met eo-filatelistische stem
pels van 1799 tot 1849 en afstempelingen 
uit de tijd van 1849 tot 1865. Saarge-
bied werd ook getoond beginnende met 
eo-filatelie van 1796 af. Verder een groot 
aantal ontwerpen en proefdrukken en 
interessante stukken met zeldzame 
frankeringen. In Italié schijnt men alle 
oude brieven goed bewaard te hebben; 
ook hiervan weer een verzameling die 
in 1698 begint. Van Frankrijk een zeer 
uitvoerige verzameling waarin vooral 
de „ballons montés" opvielen, terwijl 
hierbij als grote zeldzaamheid nog ge
toond werd een brief uit de „Boules de 
Moulins", een soort drijvende metalen 
bol waarmee men tijdens het beleg van 
Parijs in 1870/1871 post via de Seine 
door de linies heen trachtte te krijgen. 

Bij de spooiTvegmotiefverzamelingen 
ging de hoofdprijs van de Duitse spoor
wegen naar de verzameling van Stein
metz uit Luxemburg, die trouwens op 
de Philatec ook reeds verguld zilver 
had gekregen. Een verzameling „De 
Gotthard" werd niet bekroond, hoewel 
deze historisch bijzonder interessant 
was. Maar menu's en dienstregelingen 
en circulaires van expediteurs zijn geen 
postzegels en het was per slot van re
kening een postzegeltentoonstelling. 
Tussen de bedrijven door congresseer
den de spoorwegfilatelisten en ook dit 
congres danste wel eens. Dit laatste zij 
slechts vermelci als bewijs hoe de fila
telie zijn aanhangers over alle grenzen 
heen tot elkaar laat komen, een aspect 
dat menselijkerwijze van meer belang 
is dan de „commerciële resultaten" die 
velen er van verwachten. FL. 

Dringend 

verzoek 

aan 

individuele 

abonnees 

Het abonnementsgeld voor het volgend jaar dient voor 
1 januari 1965 te worden voldaan. Mocht het verschuldigde 
bedrag op de gestelde datum niet zqn ontvangen dan wordt 
aangenomen dat men het abonnement niet wenst te ver
lengen en wordt de toezending van het Maandblad gestaakt. 

Ik verzoek u dringend het abonnementsgeld voor 1965 
tijdig over te schreven op: 

girorekening 1 1 0 1 3 6 8 ten name van de penningmeester 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te 
Breda. 

Belgische abonnees kunnen gebruik maken van: 
girorekening 3 5 0 8 8 2 ten name van de penningmeester 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te 
Brussel. 

JOH. SPOORENBERG, 
Hyacintplein 5, Breda. 
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Personalia 

D.O. KIRCHNER 
OVERLEDEN 

Op zeventigjarige leeftijd is op 28 september 1964 over
leden de heer D. O. Kirchner, laatstelijk algemeen secre
taris van het hoofdbestuur van de grootste vereniging van 
filatelisten in Nederland, de Internationale Vereniging Phi-
latelica, waarvan hij erelid was. 

De heer Kirchner was Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau en houder van de 28ste Waller-medaille die hem in 
1962 door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigin
gen werd toegekend wegens langdurige en veelzijdige ver
diensten op filatelistisch gebied. 

De heer Kirchner was een filatelist van vroeger datum. 
Hij was ruim 43 jaren lid van Philatelica, waar hij op 27 juli 
1921 werd ingeschreven onder nummer 243. Hij was behalve 
een uitnemend filatelist ook een goed koopman. Als het 
noodzakelijk was maakte hij zijn verzameling te gelde en 
begon met frisse moed aan een nieuwe. Hij had onder meer 
twee verzamelingen — klassiek Engeland en wereld-lucht
post — die volgens ingewijden op internationaal niveau ston
den, hoewel ze niet werden geëxposeerd. 

De heer Kirchner stond aan de wieg van de bibliotheek 
van Philatelica, die hij van meet af aan onder zijn beheer 

nam (1923-1938), hij was Vervolgens directeur rondzendver-
keer (1938-1946) en tenslotte secretaris van het hoofdbestuur 
(1957-1964). In die tussentijd was hij vijftien jaar lang lid van 
het bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen, eerst als commissaris (1946-1948) en later als 
tweede secretaris (1948-1961). 

De I.V. Philatelica verliest in hem een bekwaam en toe
gewijd regent. 

Jost C. Mihai Mihaly overleden 
Op 6 augustus 1964 is op 52-jarige leeftijd in Amsterdam 

overleden de heer Jost C. Mihai Mihaly, lid van de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

De heer Mihaly, die van afkomst Hongaar en van professie 
violist was, had een zwak voor postzegels waarvoor hij ten 
slotte zwichtte en waarvan hij uiteindelijk zijn hoofdberoep 
maakte. Hij was vaak op reis om restant collecties op te 
kopen die hij verhandelde als veilingmateriaal. Men zou 
kunnen zeggen dat hij met „switchen" de arbitrage in de 
postzegelhandel beoefende. 

De heer Mihaly was geacht en gezien in de kring van de 
NVPH, niet alleen om zijn vakkennis maar ook omdat hij 
in de omgang een bijzonder beminnelijk mens was. 
Amsterdam K. H. PHILIPS 

Joh. Spoorenberg 
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag werd de heer 

J. H. Spoorenberg, op 22 juni 1964 door de ledenvergaderini 
op voorstel van het bestuur, benoemd tot erelid van de Post
zegelvereniging „Breda", wegens zijn vele verdiensten vooi 
de vereniging en het Maandblad. 

In de ruim 25 jaar dat hij lid is, heeft de heer Spoorenberg 
jarenlang verschillende bestuursfuncties vervuld. Na hel 
overlijden van de heer B. Cramerus, op 4 juli 1951, volgde 
hij hem op als voorzitter. Op 27 maart 1961 legde de heei 
Spoorenberg deze functie neer; hij bleef echter actief mei 
ander verenigingswerk en met Maandblad-zaken. 

(Het bericht in het julinummer op bladzijde 336 was niei 
geheel juist). 

Waller-tentoonstelling in het Postmuseum 
Toen P. W. Waller (1869-1938) in 1924 zijn collectie Neder

land en Overzeese Rijksdelen aan de staat ten geschenke 
aanbood, gaf hij daarmede de eerste stoot tot de oprichting 
van het Nederlands Postmuseum. Dit veertigjarig jubileum 
wordt van 16 oktober 1964 tot en met 17 januari 1965 met een 
expositie herdacht. 

ledere filatelist van naam kende in die dagen de coUectie-
Waller, die niet alleen zegels, maar ook een uitgebreide 
historische verzameling omvatte en die een internationale 
vermaardheid genoot. De eigenaar verwierf zich met deze 
verzameling verschillende gouden medailles. 

Van 1929 af, het stichtingsjaar van het Postmuseum tot 
aan zijn dood in 1938, is Waller voorzitter van het bestuur 
geweest. In 1937 werd hij Fellow of the Royal Philatelie 
Society te Londen. 
Greep uit de postzegelcollectie 

Met een greep uit de verzameling moest voor deze ten
toonstelling worden volstaan. Bladen waarop de uitgifte 
1852 5 cent, 10 cent en 15 cent geven een beeld van Wallers 
wijze van verzamelen, bijvoorbeeld brieven van de eerste 
emissie gedurende haar gehele looptijd: een brief van iedere 
maand van het jaar. Bij de postzegels van 1867 valt er een 
envelop met de zo schaarse strippen van vijf en zes zegels 
van 50 cent goudkleur te bewonderen. Want Waller had een 
fijne neus voor „mooie stukken" en rustte niet vóór hij een 
zeldzame postzegel, waarop hij zijn zinnen had gezet, de 
zijne kon noemen. Zo bezat hij bijvoorbeeld van de bekende, 
zeldzame foutdrulc 5 cent oranje 1891 van Nederland twee 
adreskaarten met respectievelijk drie en vier van deze 
zegels van vijf cent in de „verkeerde" kleur! Ook dit unieke 
karton is geëxposeerd. 

Nederlands-Indië is niet alleen vertegenwoordigd met een 
prachtig, blok van de ongestempelde eerste postzegels, maar 

ook met een veldeel van de handopdruk „Dienst" uit 1911 
Van Suriname is een velreconstructie van de hulppost 
zegels van 1892 aanwezig met de typen I en II (F in La
tijnse en Gotische letters), enzovoort. 

Portzesrels 1881 
Twee belangwekkende publikaties staan op Wallers naam 
Want hij heeft niet alleen door zijn studie over onze eerste 
postzegels van 1852 de verzamelaars aan zich verplicht, maa 
ook door zijn beschrijving van de portzegels van 188] 
die voorkomt in het Handboek der Postwaarden van Ne 
derlandsch-Indië", deel II. Wijlen Ir. A. D. R. Verbeet 
eveneeens voormalig voorzitter van het bestuur van he 
Postmuseum en bekend verzamelaar van portzegels, schree 
in dit verband: „Deze studie is zóó nauwkeurig en vol 
ledig, zóó overzichtelijk opgesteld en duidelijk, dat het mo 
gelijk is gebleken met die gegevens alléén alle waarden de 
portzegels 1881 te „platen" volgens de daarop waarneem 
bare plaatfouten". Geëxposeerd zijn enkele bladen van Wal 
Iers eigen minutieuze studie aangaande de zettingen van d 
portzegels in verband met tandingen en waarden. 

Historische collectie 
Ook van de historische collectie, die tot doel had ee 

overzicht te geven van alle in ons land gebruikte postmerkei 
zijn interessante kartons uitgestald. Het is Waller gelukt, n 
jarenlang speuren, prachtig brievenmateriaal voor dez 
verzameling bijeen te krijgen. De zeldzaamheid van som 
mige stukken valt thans sterk op, al was het verwerve 
hiervan destijds gemakkelijker dan vandaag. Zo brac! 
Waller onder andere de nummerstempels (op postzegels) bi, 
een, die van april 1869 tot juni 1893 in ons land in gebrui 
waren. 

E. DRIESSE 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: Q. H. W. Heusdens, 

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

9E NIEUWE POSTZEGELBOEKJES 
Dienstorder H. 472 van 3 september 1964. 

In 's-Gravenhage zullen bij wijze van proef een aan-
al postzegelboekjesautomaten worden geplaatst, welke na 
nworp van ƒ 1,— naar keuze een postzegelboekje (blauwe 
deur) met een inhoud van tien postzegels van 7 cent en 2 
^an 15 cent, dan wel een boekje (rode kleur) met een in-
loud van zes postzegels van 15 cent en 2 van 5 cent kunnen 
ifgeven. 

De boekjes zullen eveneens verkrijgbaar worden ge
steld aan het filatelistenloket te 's-Gravenhage (geopend van 
naandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 15.00 uur). 

Aanvragen van hen, die buiten 's-Gravenhage wonen, be-
loren tot de Filatelistische Dienst van het Districtspostkan-
oor 's-Gravenhage te worden gericht, onder gelijktijdige 
>vermaking van het verschuldigde bedrag op postrekening 
!11 ten name van de directeur van dat kantoor. De toezen-
iing aan de aanvragers geschiedt rechtstreeks per aange-
ekende brief. 
I. In beide boekjes zijn de verschillende waarden aanéén-
;edrukt. De zegels zijn aan één lange zijde niet getand. 

Over de boekjes, die wij inmiddels onder ogen kregen, 
mnnen wij het volgende opmerken: 

De kleur van de postzegels wijkt belangrijk af van die der zegels 
an de normale uitgifte! De waarde van 5 cent is lichtgeel, lichter 
ian de normale zegels. De 7-cent-zegels zijn oranje terwijl de 
jewone cijferzegels van 7 cent rood zijn! Tenslotte zijn de 15-cent-
:egels dofrood, iichter in kleur dan die van de normale uitgifte! 

Decentrering komt voor; wij zagen zegels waarvan de 
vitte rand aan de onderzijde van het boekje geheel was 
veggesneden. 

3ERDENKINGSZEGELS BIJBELGENOOTSCHAP 
De technische bijzonderheden van de vellen herdenkings-

:egels N.B.G. zijn de volgende: 

anding: 

itsingnummers: 
elcijfers: 

lonstekens: 
narkeerboogjes: 

ifwq kingen: 

boven- en onderzijden één gat door
lopend, 
linker- en rechterzijden doorlopend, 
geen 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
geen 
geen 

tot op heden niet gemeld. 

tsingnummers: 
eicijfers: 

UROPA-POSTZEGELS 1964 
Van de emissie Europa-zegels 1964 zijn de technische bij-

:onderheden der vellen de volgende: 

anding: boven- en onderzijden doorlopend, 
linker- en rechterzijde één gat door
lopend 
geen 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 

)onstekens geen 
narkeerboogjes: geen 
»verige bijzonderheden: bij vele vellen van de waarde 15 cent 

zagen wij een kleurvlek in de onder-
velrand onder zegel 97. 

NEDERLANDSE BENELUX-ZEGEL 
Op 5 september 1944 ondertekenden de ministers van 

Buitenlandse Zaken van België, Nederland en Luxemburg 
e Londen een overeenkomst die onder de naam BENELUX 

algemeen bekendheid zou krijgen. De eerste fase — de 
Benelux-douanegemeenschap — trad op 1 januari 1948 in 
werking. 

Ter herdenking van het feit, dat de douane-overeenkomst, 
gesloten door de regeringen van België, Luxemburg en Ne
derland twintig jaar bestaat, zullen de posterijen van de 
Benelux-landen elk een zegel zonder bijslag naar een Luxem
burgs ontwerp uitgeven. De zegels tonen de drie staatshoof
den van de Benelux-landen: koning Boudewijn, koningin 
Juliana en groothertogin Charlotte. Het kader werd vervaar-
didg door de drukkerij Hélio Courvoisier in La Chaux-de-
Fonds (Zwitserland). 

o<K> BB 1944 NB 1964 LUX e«3 

i5<̂  NEDERLAND I5<̂  
Voor de Nederlandse zegel, die wordt uitgegeven in de 

waarde van 15 cent, werden de montage van de portretten, 
de waarde-aanduiding en de belettering verzorgd door S. L. 
Hartz te Haarlem. De kleur van de zegel is violet. De zegel 
zal voor het publiek verkrijgbaar zijn van 12 oktober tot en 
met 7 november 1964 — of zoveel langer als de voorraad 
strekt — en zal voor frankering geldig blijven tot en met 
31 december 1965. 

Overige gegevens: 
zegelgrootte: 36 x 25 mm 
beeldgrootte: 33 x 22 mm 
vellen van: 10 x 10 = 100 zegels 
papier: zonder watermerk 
gomming: normaal 
tanding: 14 : 12% 
druktechniek: rasterdiepdruk 
druk: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V. te Haarlem. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Het bij wijze van proef geopende loket te Bilthoven is nu 

definitief gevestigd en open op elke tweede dinsdag van de 
maand van 19.30 tot 20.30 uur. 

Gevestigd in september bij wijze van proef gedurende zes 
maanden: 
Rotterdam-Zuid (Dordtselaan) op de derde woensdag van 
de maand van 16.00 tot 18.00 uur; 
Schiedam eveneens op de derde woensdag van 16.00 tot 
18.00 uur; 
Velp (Gld.), derde woensdag van de maand van 16.00 tot 
17.00 uur. 

MAXIMUMKAARTEN 
Van de heer Fischer te Amsterdam ontvingen wij de 

door hem gerealiseerde maximumkaart N.B.G.-herdenkings-
zegels. 
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De N.S. stuurde ons de maximumkaarten van de Spoor-
wegherdenkingszegels. 

NIEUWE UITGIFTEN 
De Kinderpostzegels verschijnen op 17 november en niet 

op 10 november zoals de PTT voornemens was en zoals 
is gemeld op de bladzijden 19 en 369 in de lopende jaargang 
van het Maandblad. 

Er staat ons buiten het officieel bekend gemaakte uit-
giftenprogramma dit jaar nog een zegel te wachten, name
lijk een bijzondere postzegel „Tien jaar Statuut van het 
Koninkrijk", die omstreeks of op 15 december zal verschij
nen. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Kinderpostzegrels 1964 

De postadministratie van de Nederlandse Antillen zal op 
21 oktober 1964 een serie van vier bijzondere postzegels (kin
derzegels) met bijslag uitgeven. Zij zijn ontworpen door de 

kunstenaar P. Wetselaar te Bennebroek. De waarden, voor
stellingen en kleuren zijn als volgt: 
Waarden Voorstelling 
(Antilliaaanse munt) 

Kleuren 

6 + 3 cent grijsblauw, 
rood, groen, 
en indigo 
bruin, groen, 
grijs en rood 
roodbruin, 
groen, geel 
en donker
blauw 
groengeel, 
rood, donker
groen en bruin 

De prijs van de serie in Nederlandse munt bedraagt ƒ 1,80 
Overige gegevens: 

Beeldformaat: 33 x 22 mm 
36 X 25 mm 
14 : 12% 
gecoucheerd zonder watermerk 
Arabische gom 
10 X 10 = 100 zegels 

1 0 + 5 cent 

20 + 10 cent 

25 + 11 cent 

Zegelformaat: 
Tanding: 
Papiersoort: 
Gomming: 
Vellen van: 

Trinitaria (Bougainvillea 
spectabilis Willd), 

Magdalena (Catharanthus 
roseus (L.) G. Don), 
Kelki geel (Tecoma stans 
(L.) Juss) 

Bellisima (Antigonon lep-
topus Hook, Am) 

Druktechniek: rasterdiepdruk 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V. te Haarlem. 
De zegels zullen van 21 oktober 1964 af worden verkocht. 

Zij zullen verkrijgbaar worden gesteld zolang de voorraad 
slrekt, doch uiterlijk tot en met 20 januari 1965. 

Voor frankering blijven zij geldig tot en met 31 december 
1965. 

De foto's zijn genomen van de ontwerpen, waarnaar de 
zegels zullen worden gemaakt. 

Het officiële vouwblad van de Antilliaanse posterijer 
geeft nog de volgende bijzonderheden: 

De ontwerpen zijn onder andere gemaakt aan de hand var 
diapositieven genomen door het echtpaar F. H. Chumacein 
van Curagao. 

De Trinitarias of Bougainvils — (Bougainvillea spectabilii 
Willd) zijn liaanachtige planten met lange slappe stengels 
die zich met behulp van doornen omhoog werken. De eigen
lijke bloemen zijn wit en klein, maar aan de voet van elh 
bloempje staat een groot gekleurd schutblad. De TrinitariE 
kan het gehele jaar bloeien, doch op bepaalde tijden, na eer 
goede regenbui, wordt alles bedolven onder een overvloec 
van rose, rode, steenrode, lichtpaarse, paarse en zelfs witt« 
„bloemen". De plant met paarse „bloemen" is geschik' 
om in vorm geknipt te worden. De andere soorten kan mer 
gebruiken om bijvoorbeeld een berceau, prieel of latwerh 
te bedekken. De vermenigvuldiging geschiedt door stekken 

Het Magdaleentje of Churchyard blossom (Catharanthu! 
roseus (L) G. Don) is een half heesterachtige plant var 
ongeveer veertig centimeter hoogte met witte, of violettt 
bloemen. Er is ook een Variëteit met witte bloemen en eer 
violet hart. In goed doorlaatbare en vruchtbare aarde bloei 
dit plantje zeer rijk. Men treft het op verschillende plaatsen 
vooral in de nabijheid van woningen verwilderd aan. De 
vermeerdering geschiedt door zaad. 

Kelkie geel of Yellow blossom — (Tecoma stans (L) Juss 
is een sterk vertakte tot vier m hoge, rijkbloeiende heester 
De bladeren zijn samengesteld. De tamelijk grote, trechter
vormige, helder gele bloemen staan in trossen. Door ge
regeld snoeien kan men deze plant gebruiken voor het maker 
van hagen. De vermeerdering geschiedt door zaad en stekken 

De Bellisima, Coralita — (Antigonon leptopus — Hook 
Arn) verdient werkelijk deze mooie naam. Na een fiksi 
regenbui bloeit deze met ranken klimmende plant uit' 
bundig met roze-rode of witte bloemtrossen Voor per
gola's, prielen en om tegen gaas op te leiden is zij bij 
zonder geschikt. De vermeerdering geschiedt door zaad. Bi; 
het uitgraven van in het wild groeiende, jonge exemplaren 
moet men er op letten ook de tamelijk diep zittende onder
grondse knollen niet te vergeten. 

SURINAME 
Jamborette- serie 

De verschillende kleuren van de serie Jamborette-zegels 
die op 29 juli is uitgegeven houden verband met vier af
delingen in de padvinderij: het geel van de 3 + 1 een 
duidt op de welpen, het blauw van de 8 + 4 cent op de zee
verkenners, het rood van de 10 + 5 cent op de voortrekker: 
en het groen van 20 + 10 cent op de verkenners, aldus heef 
de ontwerper Peter Manders verteld in een vraaggesprel 
voor de televisie in de postzegelrubriek van de heer J. J. M 
Kiggen. 

Kinderpostzegels 
De Surinaamse kinderpostzegels verschijnen eind novem 

ber in vier waarden met afbeeldingen van spelende kinderen 
Ze zullen gedurende twee maanden aan de loketten verkrijg
baar zijn en ook schoolkinderen zullen de zegels te koo] 
aanbieden. De opbrengst van de toeslag zal ten goede komei 
van het Surinaamse kind. 

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

GROOT-BRITTANNIË 
Tijdens het vierde FIS A-congres in Londen werd de Da 

van de Aerophilatelie op 19 september 1964 gevierd waarvoo 
door de Engelse posterijen een bijzonder attractief stempe 
werd verleend. (Afbeelding). 
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Day of Aorophilat« 
«UUT«'i^ 'J.SPJ^cml 

i9S»pt r-^ l e e 
8'A-S-S LONDON «-oa 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacfeur: J, H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N -H 

:NDONESIË 
Op 24 augustus 1964 werd te Djakarta een speciaal stempel 

n rood gebruikt met als tekst Roket Indonesia 24.8.1964/ 
3atu Tahun en de afbeelding van een raket, terwijl ook nog 
;en speciaal violet stempel (afbeelding) op de brief voor-
cwam. De teksten op de gelegenheidsenvelop van de Indo-

« 

lesische filatelisten vereniging hebben betrekking op de 
erste dag van de eerste Indonesische raketlancering 
rood) gevierd door de Indonesische vereniging van raket-
tudenten (violet). 

'OLEN 
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het 

:ieuwe Polen, werd daar voor het eerst een helikopter-
ostvlucht uitgevoerd met een helikopter van het type 
M-2. Op deze vlucht konden alleen speciale enveloppen 

iet een speciaal gedrukt vignet vervoerd worden, dat voor-
ien werd van een speciaal rood stempel. (Afbeelding). 

XVMIEDZYNARODOWV 
K)N6RESA":TR0NAünfai« 

Voor het vijftiende internationaal astronautisch congres 
1 Warschau werd een bijzonder stempel verleend. (Af-
eelding). 

STIEFKINDEREN 
Op de Philatec Paris 1964 werden in de rubriek postwaar-

destukken vijf inzendingen aangemeld. De Fransman Le-
fèvre kreeg zilver voor Frankrijk tot 1900, de Belg dr. 
Stibbe kreeg verzilverd brons voor Franse koloniën vóór 
1892 en de Belg Marler kreeg brons. Alle drie bovendien een 
speciale Joegoslavische medaille. 

Wie de collectie van dr. J. Stibbe kent, weet dat zich 
daarin stukken bevinden die uniek zijn en dat deze verza
melaar bijzonder op kwaliteit let. Het is bijzonder onbevre
digend dat een postwaardestukkenverzamelaar als dr. 
Stibbe — de collecties van Lefèvre en Marler ken ik niet 
voldoende — afgescheept wordt met „verzilverd 
brons" 

ALGERIJE 
In "l'Entier Postal" van augustus 1964 wijdt J. Dumont 

een artikel aan de stukken van het onafhankelijke Algerije. 
CANADA 

Met het hoofd van koningin Elizabeth II naar links ver
schenen hier drie enveloppen in groot en klein formaat: 
3 c paars, 4 c violet en 5 c blauw. 

DUITSLAND (WEST-) 
Geïllustreerde briefkaarten, 15 pfg., Luther, blauw. Serie 

41 met acht verschillende afbeeldingen, oplage van ieder 
20.000; 
Serie 42 met acht verschillende afbeeldingen, oplage van 
ieder 40.000; 
Serie 43 met acht verschillende afbeeldingen (Bochum), 
oplage van ieder 20.000; 
Serie 44 met acht verschillende afbeeldingen, oplage van 
ieder 20.000. 
IERLAND 

Postblad 4 d, harp in cirkel, blauw. 
LUXEMBURG 

Briefkaart 2 f. groothertogin Charlotte, rood. 
Type I, De schaduwlijnen op de wang lopen tot het oog. 
Voorhoofd, neus en kin met schaduwlijnen; 
Type 2, Geretoucheerd. Schaduwlijnen alleen op de kin. 
Kapsel en het gezicht uit de achtergrond naar voren ge
haald. 
In type 2 verscheen de briefkaart van 3.50 f, staalblauw. 
OOSTENRIJK 

Briefkaart 1 sh., Mariazeil, bruin. Serie 82 met 23 ver
schillende afbeeldingen. Serie 83 met 24 verschillende af
beeldingen. 

Als serie 84 verscheen een briefkaart met de afbeelding 
van een schilderij van Bellotto, 1 sh., roodlila. Deze ver
scheen ter gelegenheid van het vijftiende Internationale 
Postcongres 1964 te Wenen. 

Volgens de B.G.S.V. zou serie 85, ook 1 sh. roodlila, zeven 
verschillende afbeeldingen omvatten en ter gelegenheid van 
het UPU-congres te Wenen verschenen zijn. Van serie 86 
verschenen 20 en van serie 87 verschenen 27 verschillende 
afbeeldingen. 
Van 1 sh 80, munttoren Hall, Tirol, verscheen serie 36 met 
20 verschillende afbeeldingen. 
PAKISTAN 

Luchtpostenvelop 134 x 109 mm, gestileerd viermotorig 
vliegtuig, 50 p, blauw. 
POLEN 

Briefkaarten: 40 (60) gr. 1) Moeder en Kind (schilderij 
van Wyspianski), 600 jaar Jagiellonen Universiteit/50 jaar 
ontdekking van de kinderverlamming, met borstbeeld van 
professor Jan Raczynski (1865-1918). Drukmerk III-64-100.000; 
2)40 (60) gr. skispringer en springschans. Springschans 
in Zakopane, gebouwd met middelen uit de sporttotalisa-
tor. Drukmerk 1-64-100.000; 3) 40 (60) ' gr. Opgegraven 
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vondst. Biskupin, vesting van de oerbevolking voor 2500 
jaar. Drukmerk 11-64-75.000. 4)Biskupin, landbouwgereed-
schap van de oerbevolking voor 2500 jaar. Drukmerk 
11-64-75.000. 

SOVJET-UNIE 
In „l'Entier Postal" van augustus 1964 beëindigt A. Wéry 

zijn vervolgartikel over geïllustreerde briefkaarten van 
Sovj et-Rusland. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Briefkaart van 30, Novotny, donkerbruin. Verkoopprijs nu 

35 heller (was 32 heller). 

JOEGOSLAVIË 
Envelop 25 d. Fabriek Svetozarevo, lichtrood en brief

kaart 15 d. Viaduct in autobaan, grijsgroen. 

ZWEDEN 
Envelop in visitekaartjesformaat. 25 ö, heraldische leeuw, 

bruin. Postblad 40 ö, wapen, lichtblauw. Postblad 35 ö 
blauw met bijgedrukte 5 ö rood. Briefkaarten 30 ö, cijfer, 
violet, 35 ö, cijfer, grijs en dezelfde kaart met betaald ant
woord. 

Aerogrammen 
MACAO 

26 avos, Apostel Paulus, blauwgroen en zwart. 
MOZAMBIQUE 

1 esc. 20, maniokvrucht, roodbruin; 2 esc. 50, guava-
vrucht, citroengeel en zwart en 3 esc. 50, avocadovrucht, 
grijsgroen en zwart. 
SIERRA LEONE 

6 d, lelie, groen, lichtgroen, rood, rose, geel en blauw. 
Tekst in donkergroen op blauwachtig papier. 
ZWITSERLAND 

65 rappen blauw, driehoekig waardestempel, 
ven tekst nu in blokschrift. 

Links bo-

STEMPELS 
Rubriekredacteur- Drs. A. M A. van der Wil l igen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Van het in het vorige nummer onder 5b vermelde bijzon

dere stempel van de Filatelistenbeurs geven wij hierbij nog 
een afbeelding. Sindsdien zijn verder gebruikt of aangekon
digd: 
1. een tijdelijk bijkantoor in Hotel Krasnapolsky te Amster

dam van 20-25 september ter gelegenheid van het Inter
nationaal Gieterij congres; geen bijzondere aantekenstrook-
jes; (In het septembernummer afgebeeld). 

2. de plaatsing van een brievenbus in het Noordelijk Scheep
vaartmuseum voor de postzegeltentoonstelling „Ships On 
Stamps '64" van 25 september tot en met 4 oktober 1964; 

3. een bijzonder Stempel, gebruikt tijdens de „Duitse Week" 
te Rotterdam op 26 september 1964 in het Zalencentrum 
tijdens een ruildag van de Rotterdamsche Filatelistenver-
eeniging. Het tijdelijk postkantoor daar heeft ook speciale 
aantekenstrookjes gebruikt; 

4. de plaatsing van een brievenbus op de luchthaven Schiphol 
te Amsterdam ter gelegenheid van de op 26 september 
gehouden „Dag van de Aero-Philatelie"; 

5. de plaatsing van een brievenbus in de Houtrusthallen te 
's-Gravenhage voor de van 29 september tot en met 9 
oktober te houden Damesbeurs; 

6. de plaatsing van een brievenbus in het Rhedens Lyceum 
te Rozendaal (Gld.) voor een op 10 en 11 oktober gehouden 
postzegeltentoonstelling van de afdeling Velp der Gelderse 
Filatelistenvereniging „De Globe"; 

7. de plaatsing van een brievenbus in Hotel „De Gouden 
Leeuw" te Oldenzaal voor een op 10 en 11 oktober gehou
den ruimtevaartsymposium door de afdeling Nederland 
van het Hermann Oberth-Gesellschaft; 

8. het gebruikelijke eerstedagstempel op 12 oktober voor de 
semi-officiële couverten, welke uitsluitend met één of meer 
Benelux-zegels zijn gefrankeerd en op 12 oktober ergens 
in Nederland zijn gepost. 

,#""t^ 

«INJtt»»* 

9. de plaatsing van een brievenbus in de onmiddellijke nabij
heid van het Amerikaanse kernenergie-vrachtschip „Sa
vannah", dat van 30 september tot en met 6 oktober lig
plaats had aan de Parkkade te Rotterdam; 

10. de plaatsing van een brievenbus in het Beambten-Casinc 
van de Staatsmijn Maiurits te Geleen op 11 oktober 196< 
ter gelegenheid van een aldaar gehouden internationale 
ruildag, georganiseerd door de Postzegelvereniging „D« 
Philatelist". 

MACHINESTEMPELS 
Sinds medio juli stempelt Zaandam weer met datumstempe: 

links en stempelvlag (Postzegel rechts boven) rechts. 
Van 3-30 september gebruikte Leiden wederom de reeds 

van vorige jaren bekende stempelvlag voor de 3-oktober-
feesten. 

DUITSE W 
ROTTERDAM 
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Van 17 september tot en met 14 oktober werd in de machi
nes te Amsterdam C.S., 's-Gravenhage en Rotterdam eer 
stempelvlag gebruikt ter herinnering aan het feit, dat 40 jaai 
geleden het eerste vliegtuig met luchtpost naar het verri 
oosten vertrok. 

Van 1 tot en met 28 oktober wordt de stempelvlag „Roo< 
licht stop" wederom gebruikt in de machines te Amsterdam 
C.S., 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht-Station. 

TREINBRIEVEN 
Wij danken Mr. W. S. da Costa voor zijn mededeling, da 

wij, in het artikel over 125 jaar spoorwegen in het september 
nummer, de jaren gedurende welke treinbrieven kondei 
worden verzonden niet geheel correct hebben aangegeven 
Tijdens de oorlog werd de verzendingsmogelijkheid niet ii 
1944, doch al op 15 januari 1943 beëindigd, terwijl deze moge 
lijkheid na de oorlog pas mét ingang van 7 oktober 195 
(en niet al in 1946) weer werd opengesteld, waarbij de PTT 
dienstorder sprak van „bagagebureaubrieven"! De foutiev 
vermelding onderzijds moet worden toegeschreven aan 
enigszins gehaaste totstandkoming van dit artikel. 

VELDPOST 
Wij danken de heer W. Neeleman te Lunteren voor de in 

zage van een „Laatste dag"-envelop, gebruikt in he 
Nederlandse oefenkamp voor militairen te La Courtin 
(Frankrijk) op 11 september 1964, waar dit jaar voor he 
laatst militaire oefeningen zijn gehouden. Het gebruikt 
veldpoststempel nummer 98 zullen wij ook nog vermelde: 
in het jaarlijkse overzicht der veldpoststempels dat ver 
moedelijk in het decembernummer kan worden opgenomei 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.4.1964 Opgeheven: poststation Hoog-Soeren. 

14.9.1964 Het postagentschap Arnhem-Malburgen werd ver 
vangen door een gelijknamig bij postkantoor. 

19. 8.1964 Gevestigd: bij postkantoor Leidschendam-Burge 
meester Keijzerlaan. 

1. 9.1964 Gevestigd: postagentschap Rotterdam-Kersten 
dijk. 

1.10.1964 De hulppostkantoren Krimpen aan de IJssel e 
Uithoorn werden omgezet in een (hoofd)postkan 
toor. Het postkantoor Workum werd omgezet i 
een hulppostkantoor. 
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BELGIË 
Rubriekredacteur: L C Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, Deurne C. België 

EUROPAZEGELS 
Op 14 september 1964 zijn, evenals in Nederland en andere 

CEPTlanden, twee Europazegels uitgegeven in de waarden 
3 F en 6 F, respectievelijk het frankeerrecht van een brief 
van enkelvoudig port voor het binnen en buitenland. 

De zegels, met kamtanding 11%, zijn gedrukt door de 
Zegeldienst te Mechelen in heliogravure in vellen van dertig 
exemplaren. De cilinders zijn vervaardigd door de firma 
Malvaux. 

De waarde van 3 F (oplage 8.400.000) is gedrukt in groen, 
rood en grijs; die van 6 F (oplage 3.300.000) in groen, rood 
en blauw. 

De reeks is op 12 en 13 september bij voorrang verkocht 
in tijdelijke postkantoren op zes verschillende plaatsen: An
derlues, Beloeil, Gent, Kortrijk, Luik en Tongeren. 

CULTURELE SERIE ROGIER VAN DER WEYDEN 
Op 21 september 1964 zijn twee bijzondere blaadjes met 

toeslag uitgegeven, ten bate van werken met cultureel ka
rakter, ter herdenking van de vijfhonderdste verjaring van 
het overlijden van de kunstschilder Rogier Van der Weyden. 

Roqiti ■*'« Orr ï ï l t 

Het eerste blaadje, met drie zegels' in de waarden 1, 2 en 
3 F, heeft een toeslag van 8 F en kost 14 F. Het andere, met 
een zegel van 8 F en een toeslag van eveneens 8 F, kost 16 F. 
De afbeeldingen zijn verschillende werken van de schilder: 

Waarde Onderwerp 
1 F Philips de Goede 

Vrouwenportret •) 2 F 
3 F 

F 
De man met de pijl 
De kruisafneming 

Drukprocédé 
heliogravure 
heliogravure 
heliogravure 
diepdruk 

Kleuren 
quadrichromie 
quadrichromie 
quadrichromie 
bister en donkerbruin 

Het graveren van de cilinders voor het drukken van de 
drie laagste waarden (heliogravure) werd gedaan door de 
firma Malvaux. De gravure voor de hoogste waarde is van de 
kunstenaar De Bast. Het drukken is uitgevoerd door de Ze
geldienst te Mechelen. Tanding 11 Va. 

De blaadjes zijn op 19 en 20 september bij voorrang ver
kocht in een tijdelijk postkantoor te Toumai, de plaats waar 
Roger de Ie Pasture in 1399 of 1400 werd geboren. Hij was 
er leerling van de schilder Robert Campin, de vermoedelijke 
meester van Flémalle. In 1432 verwierf hij het meesterschap 
en in 1435 werd hij benoemd tot officieel stadsschilder van 
Brussel, waar hij op 16 juni 1464 overleed. 

„De wijze waarop hij de Kruisafneming**) heeft voorgesteld 
werd onmiddellijk toonaangevend; tal van Vlaamse kunste
naars hebben zijn stijl nagebootst en zijn invloed verspreidde 
zich in Duitsland en Italië." Aldus een zinsnede uit het 
vouwblad van het Bestuur der Posterijen. 

Met een frankeerwaarde van 14 Fr., werd de verkoopprijs 
door een toeslag van 16 Fr. tot 30 Fr. opgeblazen. Die toe
slag komt neer op meer dan 110 percent boven de frankeer

waarde, waardoor de postadministratie inbreuk maakt op 
haar beloften. Er werd steeds op gelet dat de toeslag niet 
meer dan 50 percent van de frankeerwaarde bedroeg, en 
de kostprijs van een reeks schommelde rond de 20 Fr., zo
dat iedere verzamelaar zijn verzameling zonder te hoge 
kosten op peil kon houden. Wij hopen dat aan de goede ge
woonte van de laatste jaren geen afbreuk gedaan zal wor
den. 
•) National Gallery of Art, Washington D. C. A. W. MelloncoUectie. 
♦•) Escuriaal. Spanje. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
5/7/64 Vielsalm 

11/7/64 Brugge 
11/7/64 Tielt 
11/7/64 Menen 
12/7/64 Heusden 

14/7/64 Luik 

Jumelage Vielsalm  Luxembourg 
Beweging voor de Verenigde Staten 
van Europa 
Europafeesten 
Handelsfoor der grensstreek 
Internationale Handels en Nijver
heidsexpo  Interexpo 
Twintigste verjaardag van het 
„Komiteit der Franse Feestelijkhe
den" 

^BEVR'JOINe \ 

* 1Ö 64 * 

\ ANTWERPEN.!? 

18/7/64 Antwerpen 
Gent 
Brussel 
Bergen 
Luik 

18/7/64 Waregem 
1/8/64 Antwerpen, 

Brussel, leper 
en Nieuwpoort 
Dendermonde 25/8/64 

29/8/64 

30/8/64 

31/8/64 

Spa 

Buggenhout
Bos 
Luik 

31/8/64 Brussel 

Uitgifte der bijzondere postzegels 
Honderdste Verjaardag van de So
cialistische Internationale 

Twaalfde Handelsfoor 
Ter gelegenheid van de uitgifte van 
de reeks Patriottisme en Bevrijding 

Postzegeltentoonstelling van de Fila
telistische Kring 
Week der Internationale Dagen van 
de gemeenschappelijke Markt 
Kroningsfeesten 

Internationaal Colloquium van de 
doven ingericht door de Société 
Royale de Secours Mutuels des 
SourdsMuets 
Honderdste Verjaring van de So
cialistische Internationale. 
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IN MEMORIAM ROBERT SOEBERT 
De Antwerpse filatelie werd zwaar getroffen door het 

schielijk overlijden, op 16 augustus, van Robert J. Soebert, 
ondervoorzitter van het Verbond van Postzegelkringen Stad 
en Provincie Antwerpen, voorzitterbestuurder van de School 
der Filatelie van Antwerpen en voorzitter van de Kring 
„Specialisten 1915". 

Zijn leven heeft hij aan het filatelistisch ideaal gewijd. In 
1932 reeds wist hij, met volledig welgelukken, een school 
voor jeugdige verzamelaars in het leven te roepen. Later, in 
1951, was hij stichter en pionier van de School der Filatelie 
van Antwerpen, een unieke gebeurtenis op postzegelgebied 
in de wereld. Zowel moreel, actief als financieel heeft hij 
deze steeds groeiende instelling gesteund. 

Zijn heengaan heeft een leegte in de Antwerpse filatelie 
achtergelaten, die niet te vullen is. Zijn aandenken zal leven
dig bewaard blijven in de Belgische filatelistische middens. 
Wij hopen dat zijn school in de toekomst zijn naam mag 
dragen en te zijner ere bekend staan als de School der Fila
telie R. J. Soebert. 

BELGISCHE BENELUXZEGEL 
In het Museum van de Dynastie te Brussel zijn de Bene

luxzegels op 12 oktober verkocht op eerstedagenveloppen, 
terwijl er ook drie verschillende luxe blaadjes vanwege het 
museum werden verkocht. 

LEZERS VRAGEN 
Catalogus 

Uit ZuidAfrika komt de vraag waar een postzegelcata
logus van België en Belgisch Kongo verkrijgbaar is. Jaar
lijks verschijnt de Officiële Catalogus België Kongo. Deze 
kan rechtstreeks besteld worden bij H. RAASSENS, Katelij
nevest 34, Antwerpen. Prijs 40 Fr. 

Nieuwe uitgiften van postzegels 
Met een eenvoudige aanvraag per brief aan de Dienst 

der Verzamelaars  Postkantoor  Brussel I ontvangt men 
automatisch de berichten over de nieuwe uitgiften. 

Aankopen van postzegels bij dezelfde dienst worden in ge
wenste hoeveelheid aanvaard, mits betaling op P.C.R. nr. 
556.30 (Belgische giro). U ontvangt de zegels portvrij. 

BRIEF UIT LONDEN 
De hoge waarden van Engeland 

Reeds in 1956 was aan de Britse postadministratie ge
vraagd de waarden van 2s. 6d. en 5s. in het kleine formaat 
van de frankeerzegels uit te geven en over te gaan tot de 
uitgifte van postzegels van 30 shilling en £ 2. Nu is 
bekend gemaakt dat deze waarden er niet zullen komen 
en dat er geen verandering in de „kastelenserie" van 
2s. 6d. tot en met £ 1 zal komen. 

Het blauwe kruis op aangetekende brieven 
Binnenlandse Britse aangetekende brieven moeten steeds 

voorzien zijn van blauwe strepen in de lengte en breedte 
van deze brieven, zowel aan de voor als aan de achterzijde. 
De uit het buitenland afkomstige, voor GrootBrittannië 
bestemde aangetekende zendingen werden in de Britse post
kantoren van een dergelijk kruis voorzien, meestal met 
blauw kleurkrijt. Het spreekt vanzelf, dat daardoor veelal 
ook de postzegels blauwe strepen kregen. De postadmini
stratie heeft nu bepaald, dat uit het buitenland afkomstige 
aangetekende zendingen dit kruis niet meer zullen krijgen. 

Postzegélboekjes voor regionale zegels 
De onderminister voor Posterijen heeft in het Lager

huis beloofd de regionale zegels (van 3d.) op te nemen 
in de postzegelboekjes, als voldoende vraag zou bestaan 
om de uitgifte ervan te rechtvaardigen. Vooral in Schot
land blijkt deze uitgifte gewenst te zijn, zodat verwacht 
mag worden, dat de regionale zegels binnenkort in de 
boekjes van 2 shilling zullen voorkomen. De aantrekkelijk
heid van deze zegels voor verzamelaars is, dat het water
merk van deze zegels meestal een kwart slag is gedraaid. 

Nieuwe tentoonstelling in Londen 
De filatelistische pers en de vereniging van verzame

laars hebben een nieuwe serie tetoonstellingen ingericht 
in een vijf honderd tal kaders, die in het bijzonder voor be
ginnende verzamelaars bedoeld zijn om ervaring in groter 
verband op te doen. De eerste tentoonstelling wordt vol
gend jaar gehouden in de Seymour Hall, Marble Arch te 
Londen van 21 tot 23 januari 1965. Er zullen geen hande
larenstands komen maar wel mogen filatelistische pers 
en uitgevers van albums en handboeken een stand in
nemen. 

Nieuws uit de Ierse Republiek 
Dublin heeft nieuwe machines besteld die in meerkleurige 

rotogravuredruk de nieuwe postzegels voor de Ierse Republiek 
zullen drukken. De laatste jaren waren klachten ontvangen, 
dat de herinneringspostzegels nogal flets waren. Zodra de 
nieuwe persen in gebruik zijn genomen, kunnen we vro
lijker kleuren op de Ierse zegels tegemoet zien. De uit
giften van bijzondere postzegels zullen beperkt blijven tot 
drie of vier speciale series per jaar. 
Londen, oktober 1964. CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

POST UIT PARUS 

D. de Vries, Waalsfraat 5 3 , AmsterdamZ. 

De wettelijke maatregelen in Frankrijk tegen het verval
sen van postzegels 

In de tweede wereldoorlog, tijdens de Duitse bezetting, 
kostte het verzenden van kranten en berichten de Franse 
verzetsbeweging (F.F.I.) *) veel geld en men zon op midde
len om deze verzending op goedkopere manier te doen ge
schieden. Men besloot de 1.50 fr. zegel Pétain zelf te gaan 
drukken en deze valse Pétainzegel heeft van 25 januari 
tot 30 mei 1944 inderdaad bij de correspondentie van de 
Franse illegaliteit dienst gedaan (afbeelding 1). 

Tevens werd door de leden van de F.F.I. een „De Gaulle
zegel" gedrukt, die in kleur en uitvoering identiek met de 
oorspronkelijke Pétainzegel was, doch waarbij alleen het 
medaillon het profiel van Generaal De Gaulle vertoont 
(afbeelding 2). 

P » l l M » i » l » j 

1 
■ 

Deze vervalsingen uit het recente verleden (die overi
gens „gesanctioneerd" mogen zijn, vanwege het patriot
tisch streven dat eraan ten grondslag ligt) geven aanlei
ding er de Franse wetgeving met betrekking tot het ver
valsen van postzegels eens op na te slaan. 

De Administratie van de Franse P. & T. ontdekte al 
spoedig nadat de eerste postzegels in omloop waren ge
bracht, dat zij zich moest beschermen tegen alle moge
lijke vervalsers, wier artistieke bekwaamheden soms niet 
onderdeden voor de slechte bedoelingen! 

Reeds voor het verschijnen van de eerste Franse post
zegels, op 1 januari 1849, wordt bij de wet van 16 oktober 
1848 bekend gemaakt, dat „straffen zullen worden uitge
sproken tegen diegenen, die postzegels zullen gaan gebrui
ken, welke reeds gediend hebben ter frankering van post
stukken . . . . " . 

Daarna kwamen er wetten die straffen stelden op het na
maken of overdrukken van postzegels. Al deze wetten zijn 
pas volledig vastgelegd in de artikelen 142 en 144 van het 
Franse Wetboek van Strafrecht (W. v. S.) bij de wet van 
6 december 1954. Er zijn hierbij een zestal wetsovertre
dingen te onderscheiden: 
•) Forces Frangaises Interieures — Franse Binnenlandse Strijdkrach
ten. 
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1. Opnieuw gebruiken van zegels, die reeds voor franke
ring hebben gediend. 

2. Namaken van zegels, uitgegeven door de Administratie 
van P. & T. 

3. Reproduceren van zegelafbeeldingen voor reclame- en 
andere doeleinden. 

1. Namaken, reproduceren of veranderingen aanbrengen op 
postzegels, uitgegeven door de buitenlandse PTT-admi-
nistraties. 

5. Overdrukken aanbrengen op Franse postzegels. 
3. Misbruik van frankeermachines. 

l. HET OPNIEUW GEBRUIKEN VAN POSTZEGELS 
De wet van 16 december 1849 verbood niet alleen het op-

lieuw gebruiken van reeds voor frankering gebruikte post
zegels, doch ook de verkoop of poging tot verkoop van zulk 
;en zegel. Deze clausule werd in het artikel 144 van het 
W.v.S. niet meer opgenomen, omdat, letterlijk genomen, de 
gehele filatelistische handel dan in feite onwettig zou zijn! 
Setgeen ze tot 1954 dus inderdaad geweest i s . . . . 

De wet van 1954 stelde alleen strafbaar, hem, die zegels 
en dusdanige behandeling gaf, dat deze na afstempeling 
jpnieuw „ongebruikt" gemaakt konden worden, met het 
ioel ze opnieuw voor frankering te gebruiken. 

!. HET NAMAKEN VAN ZEGELS, UITGEGEVEN DOOR 
DE FRANSE POSTERIJEN 
De eerste wet, die het namaken van zegels, uitgegeven 

ioor de staat, strafbaar stelde, dateert van 13 mei 1863. 
Dp 8 april 1910 verscheen een wet,, die ook de verkoop van 
lagemaakte zegels verbood. Artikel 142 van het W.v.S. be-
jaalt dat „zij die postzegels van de Franse P. & T. nama-
cen of vervalsen, deze verkopen, verspreiden of gebruiken, 
:ich blootstellen aan gevangenisstraffen, variërend van één 
ot vijf jaar of aan boeten variërend van 600 tot 60.000 
tanc. De staat kan hierbij als eiseres optreden en als zo-
lanig nog een belangrijke schadevergoeding eisen". 

REPRODUCEREN VAN ZEGELAFBEELDINGEN. 

Het kwam dikwijls voor dat afbeeldingen van bankbiljet-
en en ook van postzegels werden toegepast en in omloop 
ïebracht op reclamedrukwerk en dergelijke, op circu-
aires, in advertenties enzovoort. De bedoeling was hierbij 
liet zozeer om een „vervalsing" te publiceren, maar een-
oudig meer een middel om een originele reclame te ma-
;en. Terecht zag de wetgever in deze praktijk een niet 
lenkbeeldig gevaar, omdat onder meer het publiek hier in 
ijn goede trouw zou kunnen worden geschaad. Dit soort 
fbeeldingen had dan wel niet een bepaald frauduleuze 
ipzet, het gevaar dat onwetenden of onoplettenden erdoor 
edrogen konden worden was niettemin aanwezig. 
)e wet van 11 juli 1885 maakte een eind aan deze toe-
tand en deze wet werd opnieuw vastgelegd in artikel 144 
an het W.v.S. „met gevangenisstraffen of boeten worden 
estraft, zij, die voorwerpen hebben gemaakt, verkocht, 
ecolporteerd of gedistribueerd, welke, in welke vorm ook, 
fbeeldingen vertonen van zegels der diensten van de 
'TT " 

. HET NAMAKEN VAN ZEGELS, UITGEGEVEN DOOR 
BUITENLANDSE POSTERIJEN 

Artikel 46 van de U.P.U.-conventie stelt onder andere 
at de regeringen van de leden-landen zich verplichten om 
laatregelen te nemen ter bestraffing van hen die post-
sgels namaken (ook als deze postzegels al uit de circula-
e zijn genomen) alsmede het gebruik en het in omloop 
rengen van deze falsificaten en het verbieden en be-
traffen van alle handelingen, ten doel hebbend, het fabri-
ären en in omloop brengen van frauduleuze zegels, die ver
warring kunnen brengen met officiële zegels die door de 
TT-diensten der leden-landen zijn uitgegeven. 
Deze Conventie werd in Frankrijk bij de wet van 13 april 

J92 bekrachtigd, zodat het namaken van buitenlandse post-
3gels nu ook verboden was. Daar de Franse schatkist geen 
irect nadeel van dit soort nabootsing had, waren de straf-
m op deze wetsovertreding in verhouding lichter. 
In artikel 144 vindt men bepaald, dat met boeten, respec-

evelijk gevangenisstraffen, zullen worden gestraft, zij, die 
sstzegels, uitgegeven door de dienst der posterijen van een 
litenlandse mogendheid, nabootsen, of deze nabootsingen 
eranderen, verkopen of verspreiden. 

5. HET AANBRENGEN VAN OVERDRUKKEN OP 
FRANSE POSTZEGELS 
In de roes van de bevrijdingsdagen in 1944 werden vele 

Franse (vooral Pétain-zegels) overgedrukt met opdrukken 
die in vele gevallen authentiek waren en ook inderdaad 
„echt gelopen" hebben, maar soms ook later niets meer 
dan particulier maakwerk bleken te zijn. Te dien einde 
verscheen op 19 oktober 1945 een verordening, die het over
drukken van postzegels verbood en de verkoop, de uitvoer 
en het in omloop brengen hiervan strafbaar stelde. 

Deze verordening vindt men (na aanvankelijke afschaf
fing) terug in het bewuste artikel 144, waarbij strafbaar 
worden gesteld: „Zij, die postzegels, geldig op het Franse 
grondgebied, overdrukken, van een opdruk voorzien of van 
een perforatie, in welke vorm ook . . . . " . 

Deze wet betekende dat in het vervolg het perforeren van 
postzegels door middel van initialen (de zogenaamde „firma-
perforatie") niet meer toegestaan was. 

6. FRAUDE BIJ HET GEBRUIK VAN FRANKEERMA
CHINES 

Toen het gebruik van de frankeermachines meer en meer 
in zwang kwam, was de PTT-administratie verplicht zich 
te wapenen tegen hen die deze nieuwe wijze van frankering 
zouden benutten om de staat te benadelen. 

Bij de wet van 30 juni 1923 werden dit soort frauduleuze 
handelingen gestraft volgens de wetten die op het verval
sen en namaken van de postzegels reeds bestonden. Arti
kel 63 van de Wet op de PTT zegt hierover letterlijk: „Het 
in gebruikstellen van frankeermachines zonder toestem
ming van de Administratie der PTT en elke poging tot frau
de bij het gebruik van deze machines, zal gestraft worden 
volgens artikel 144 van het Wetboek van Strafrecht. 

(Naar gegevens uit: l'Indicateur Universel des PTT -no. 
438). 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 

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

UNESCO-ZEGELS 
Alvorens mijn geschiedenis over het tot stand komen van 

de postale dienst der Verenigde Naties te vervolgen moge 
ik hier inlassen een kwestie, waarover met mij correspon
dentie is gevoerd. 

In het Maandblad van mei 1964 schrijft de heer D. de Vries 
onder het hoofd „Post uit Parijs" op bladzijde 227 onder meer 
„En de filatelistische dienst van de UNESCO (die toch zelf 
eigen zegels heeft uitgegeven) gebruikt ook machinale fran
kering". 

Een der lezers van ons Maandblad reageert op deze zin
snede als volgt: „Ik heb hiervan nog nooit gehoord en vraag 
me af of dat wel waar is. Volgens mij zijn de zegels hooguit 
plakplaatjes of vignetten maar hebben ze geen frankeer-
waarde en zijn ze ook niet alleen en uitsluitend bedoeld als 
frankeerzegels van de UNESCO te Parijs. 

Ik heb het geval voorgelegd aan de redactie van het 
Maandblad met de mededeling, dat aan het UNESCO CEN
TRUM NEDERLAND te 's-Gravenhage plakzegels, of, zoals 
ze genoemd worden „geschenkzegels" van de UNESCO — 
uitgegeven door diverse landen — te verkrijgen zijn, maar 
dat dit geen postzegels zijn. Mijn brief werd aan de heer 
De Vries doorgegeven, teneinde zijn commentaar daarop te 
geven. Diens antwoord is door allerlei omstandigheden pas 
in september bij mij ingekomen. Het lijkt mij het beste dit 
antwoord in extenso weer te geven. 
„ . . . . ik meen toch te moeten opmerken dat hier van een 
misverstand sprake is, dat wellicht kan zijn veroorzaakt 
door een onvolledigheid in de tekst van het bewuste artikel. 
Er staat namelijk inderdaad dat de filatelistische dienst van 
de UNESCO eigen zegels heeft laten uitgeven, die als nor
male frankeerzegels zijn erkend, in elke catalogus zijn op
genomen en ook zeker door u en uw medeverzamelaars als 
zodanig zullen worden geaccepteerd. Deze zegels, uitgegeven 
21 januari 1961, behoren ongetwijfeld in elke V.N.-verzame-
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ling thuis, doch, en daar gaat het om, mogen alleen gebruikt 
worden voor brieven enzovoort welke „in het UNESCO-
gebouw te Parijs" ter post worden bezorgd (zoals dat ook 
met de Conseil de l'Europe-zegels te Strasbourg het geval 
is; . . . . ) Waar het in mijn artikel om ging was, dat de Franse 
filatelisten er een beetje teleurgesteld over zijn dat de 
UNESCO-dienst zelf deze zegels niet gebruikt maar de post 
met de frankeermachine frankeert". 

Met een „mea culpa" moet ik eerlijkheidshalve vermelden, 
dat het mij onbekend was dat de bedoelde zegels, die mét 
eerstedagenveloppen en mooie maximumkaarten in mijn 
album prijken, slechts gebruikt worden voor correspondentie 
in het UNESCO-gebouw te Parijs ter post bezorgd. 

De zegels tonen de koppen van Boeddha en van Mercu-
rius; de eerstedagenvelop vermeldt „Contribué aux entre-
prises d'assistance de l'Organisation des Nations-Unies"; op 
de achterzijde van de kaarten: „Carte Postale Ier jour. Emis
sion des timbres de service UNESCO". 

Het leek mij goed van deze correspondentie in het Maand
blad gewag te maken, juist omdat deze zegels alleen ge
bruikt worden voor de in het gebouw te Parijs bezorgde 
correspondentie, een feit dat — zoals bleek — niet aan alle 
VN-verzamelaars bekend is. 

Zegels en eerstedagenveloppen van de Verenigde Naties 
zijn verkrijgbaar bij de Europese dienst van de postadmini-
stratie van de Verenigde Naties: 
European Service of the United Nations Postal Administra
tion, Palais des Nations, Geneva, Switzerland. 

Die seels is tweetalig met die landaanduiding nou bo in 
Engels en onder in Afrikaans, en beeld 'n rugbyspeler 
uit wat met die eiervormige bal in sy hande oor die doel-
lyn val. Die speler is in blou-swart, die agtergrond in geel 
olyfgroen. Ook hierdie kleure is die amptelike kleure van 
die Raad. Die seels is horisontaal, 24,2 x 40,5 mm. Die 
woord RUGBY kom weer op die linkerkant voor, die da
tums 1889-1964 op die regterkant; die waardesyfer is in die 
linker bohoek aangebring. 

Daar is op die A-vel 'n swart kol links van die 9 van 1889 
(1 - 5), op die linkerbroekpyp van die speler (14 - 5), regs 
van die R van RUGBY (17 - 1), bo die R van AFRICA en bo 
die K van AFRIKA (18 - 3), links van die 1 van 1889 (19 - 2), 
en net bo die bal (20-1). Op die B-vel is 'n swart stippel onder 
die S van SOUTH (4 - 3), twee koUetjies op die linker vel-
rand (8 - 1), 'n swart kol onder die P van REPUBLIEK 
(9 - 1), op die speler se broek (15 - 5) onder die 12 (19 - 5) en 
agter die speler se kop (20 - 1). 

ALBUM 
Baie lesers het navraag gedoen in verband met die ge-

illustreerde album vir Suid-Afrika (Unie en Republiek), vir 
posseëls en boeteseëls. Die teks in hierdie albums is twee
talig, hulle is gebind in 'n vierringe opgestopte band in 
donkerrooi of groen. Inligtings kan verder by die uitge-
wers verkry word: Mildenhall Publications, Posbus 7908, 
Johannesburg. Prys is R 4,50 (plus 40c poskoste). 

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

Un.iversiteil van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrlka. 

HERDENKINGSEËLS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE 
VOETBALRAAD 

Hierdie posseëls is reeds eerder afgebeeld. Die 2% c seel 
is op twee panele gedruk, A en B, op papier met RSA-
watermerk. Die vel is horisontaal en het vyf rye van 
twintig seels. Die tanding loop deur oor die linker en regter 
velrande, waarop 'n groen gebreekte lyn afgedruk is. Die 
bo- en onderrand is nie deurgeperforeer nie; hier is op die 
helfte die bekende pyltjies aangebring in 'n groen kleur. 

Die silindernommers S 11 (bruin) en S 7 (groen), met die 
velletter A of B, kom op die linkerrand van elke vel voor, 
teenoor die eerste seël van die vyfde ry. Op die B-vel kom 
bowendien twee stelle velnommers voor, vier syfers in rooi, 
onderkant seëls 1 en 2, en weer 12 en 13 van die vyfde ry. 
Dit is opvallend dat dieselfde silinders S 11 en S 7 onlangs 
vir die druk van Ic seëls gebruik is. 

Die posseëls is tweetalig en vertoon die amptelike em
bleem van die Rugbyraad: 'n springbok met 'n rugbybal 
by sy pote. Die afmetings is 24,2 x 40,5 mm., die kleure 
goudbruin en groen is ook amptelik. Die woord RUGBY 
is op die linkerkant aangebring, „1889-1964" op die regter
kant; die waardesyfer staan in die linker onderhoek. Die 
landaanduiding is bo in Afrikaans en onder in Engels. 
Op die A-vel is daar 'n groen kol regs van die 1 van die 
waardesyfer (r 2 - 1) en 'n geboë goue boog bo die B van 
REPUBLIC (2 1 13), 'n ligte vlek tussen die bok se pote 
(3 - 17) en 'n groen kol onder die bok se maag (4 - 20). 

Op die B-vel is daar 'n vertikale groen lyntjie onder AF 
van AFRIKA (1 - 2) en onder S van SUID (1 - 3), 'n wit kol 
in die groot 2 van die waardesyfer (1 - 7), bo Va (2 - 4), voor 
die springbok (2 - 8) en op die regterrand (3 - 20), 'n klein 
goue stippel bo die B van REPUBLIEK (5 - 3) en regs 
van die R van REPUBLIC (5 - 13). 

Ook die 12V2 c seël is in twee panele, A en B, op RSA-
watermerkpapier gedruk. Die vel is vertikaal: twintig rye 
van vyf seëls. Die tanding loop deur op die bo- en onder
rand, waarop 'n enkel blou-swart gebreekte lyn loop. Blou-
swart pyltjies kom in die middel van die linker en regter 
velrande voor, wat nie deurgeperforeer is nie. 

Die silindernommers S 14 (blou-swart) en S 12 (geel 
olyfgroen) is saam met die paneelaanduiding A of B op die 
onderste velrand aangebring onder die vyfde seël van die 
twintigste ry. Rooi velnommers van vier syfers kom net 
op die regtervelrand van die B-paneel voor, teenoor rye 
8 en 9, en 19 en 20. 

^ lazen voor u 

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

ZWENDEL.. . . 
Eindigde ik in mijn rubriek in het vorige nummer met 

„Varazze", in dit nummer begin ik er ook mee, al is hel 
alleen maar om te vertellen, dat Pierre Séguy in zijn open-
ningsartikel in Der Sammler Dienst, Heft 18, dit geval ook 
behandelt en zijn mening hierover niet onder stoelen oi 
banken steekt. 

Het is dan ook zeer vreemd verderop in dit nummer een 
artikel „Raketenpost, einmal anders" te vinden, waarin de 
redactie het opneemt voor de raketpionier Rudolf Nebel 
die op 27 en 28 juni 1964 tussen Reichstätt en Weissen-
burg een proefneming heeft gedaan met een van de gronc 
af bestuurd vliegtuig(je). Dit was nu echt, want „d( 
Bundespost heeft hiervoor een speciaal stempel aange
maakt". 

Een en ander ter rechtvaardiging van een advertentie var 
drie pagina's: Erste ferngelenkte Flugpost Eichstätt-Weis-
senburg. De firma Carl Haasler in Augsburg biedt eer 
„Pro Aero"-Ganzsache met dito zegel aan voor DM 18.75 
Onder Pro Aero-zegel verstaat men dan hier de München-
zegel uit de stedenserie, geperforeerd met de letters R. N 
en een vliegtuigje, op een mooie envelop geplakt en afge^ 
stempeld met het speciale stempel. Deze perforatie zoi 
volgens de advertentie met toestemming van de Bundes 
post voor deze gelegenheid in kleine oplage zijn aangebrachl 
De zegels worden ook los aangeboden, postfris en gestern 
peld, in paren, strippen van vijf en blokken van vier. 

De zwendel ligt er wel erg dik boven op en er wordt noi 
plagiaat gepleegd ook door het „Pro Aero" van de Zwit 
serse zegel te misbruiken. Een protest van de Duitse Bont 
van Filatelisten werd door de redactie in zeer onvriendelijk 
woorden aan de kant geveegd met: 

1. er staat nergens in de advertentie, dat het „echt ge 
vlogen raketpost" is, en 

2. de opbrengst van deze stukken wordt door de hee 
Nebel bestemd voor verder onderzoek over raketpost, waar 
in de Bundespost geïnteresseerd is en die daarom de ver 
vaardiging en verkoop van deze stukken heeft goedgekeurd 

Dat is nu juist het geraffineerde van de hele zaak; d 
stukken hebben natuurlijk niet gevlogen. Dat staat 00 
niet in de advertentie, maar de hele opmaak van advertenti 
en de er in afgebeelde envelop wekt de indruk van wel. 
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. . . .EN HAAR GEVOLGEN 

In het volgende nummer gaat de geschiedenis verder. 
Pierre Séguy zegt in geen geval iets te hebben aan te 
merken op de wetenschappelijke verdienste van de heer Ne-
bel, maar dat deze er toch beter aan gedaan zou hebben zijn 
zeventigste verjaardag in de familiekring te vieren dan kou
de voeten te halen op het veld bij zijn vliegproeven. 

Verder twee redactionele artikelen, waarin enerzijds een 
veel vriendelijker toon ten opzichte van de Duitse Bond 
opvallend is, anderzijds de erkenning dat men te goedge
lovig is geweest. 

Op de Duitse Filatelistendag in Heidelberg is de zaak uit
voerig besproken en heeft ook de vertegenwoordiger van de 
Bundespost zich duidelijk van de zaak gedistantieerd. Het 
perforeren van zegels als eigendomskenmerk is in de 
Bondsrepubliek toegestaan; speciale toestemming hoeft niet 
te worden gevraagd. Dit is indertijd ook door de O.P.D. 
(Oberpostdirektion) Nürnberg aan de firma Carl Haasler 
meegedeeld. Een toestemming om een vliegtuigje in de 
zegels te perforeren is door geen enkele instantie van de 
Bundespost gegeven. Er is dus in geen geval sprake van 
een speciale zegel; bovendien kan alleen de Bundespost 
zegels uitgeven. Het Bundespostministerie vat deze zaak zo 
hoog op dat het bovenstaande in een brief aan de firma 
Haasier is geschreven. 

Over het speciale stempel wordt gezwegen; het was beter 
geweest als dit niet verleend was. Uit alles is wel gebleken, 
dat de heer Nebel niet zelf de schuldige is, maar het slacht
offer is geworden van de gewetenloze handelaar voor wiens 
karretje hij zich heeft laten spannen. 

(Tot slot een woord van lof voor de redactie van het blad. 
Niet alleen dat men de zaak uitvoerig uit de doeken heeft 
gedaan, het siert de heren dat zij ruiterlijk erkend hebben 
te goedgelovig te zijn geweest, en er in gelopen te zijn. W.) 

DE SCHAAR ERIN? 
In het augustusnummer van Vereinte Nationen-Vereintes 
Europa snijdt de redactie een punt aan, waarop zij zelf wel 
enige reacties verwacht. W. H. (Wolf Hanke) schrijft dat het 
op den duur onmogelijk zal zijn in een thematische ver
zameling alle afstempeingen, op envelop op te nemen en hij 
pleit voor het uitknippen van de stempels. Natuurlijk niet op 
echt gelopen gebruiks- of dienstbrieven, of ambtelijke eerste-
dagbrieven, maar veeleer „de vele nietszeggend geïllus
treerde omslagen, zoals deze door de handel worden aange
boden en zoals deze de laatste jaren zijn ingeburgerd. Op 
deze wijze kan veel kitsch worden verwijderd, terwijl het 
eigenlijke verzamelobject, het stempel, meer op de voor
grond komt". 

"Waardevermindering ziet de schrijver nauwelijks. Het gaat 
toch maar om welwillendheidsafstempelingen, en al zijn 

Moderne oorlogspropaganda 
met stempels op brieven 

Hierbij is een stempel afgebeeld die voorkomt op post die 
van het eiland Cyprus in de Middellandse Zee naar het bui
tenland wordt gezonden. 

Het meest opzienbarend is het stempel waarvan de — uit 
het Engels vertaalde — tekst „Turkse bommen op Cyprus be
dreigen de wereldvrede" is gevat tussen twee vallende vlieg
tuigbommen. Het andere behelst de — eveneens uit het 
Engels vertaalde — leus van de Griekse Cyprioten: Zelfbe
schikking / voor / Cyprus (Seifdetermination / for / Cyprus) 
in rechthoekig kastje. 

Het grote stempel is behalve in zwart ook bekend in rood, 
zoals de datum- en waardestempel van Limassol. Onze da
tum 31-8-1964 zou volgens het Britse blad Stamp Collecting 
tevens de eerste dag van gebruik zijn. 
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brief stukjes minder waard dan gehele brieven, dit wordt 
volgens hem weer goedgemaakt omdat de verzameling wint 
door betere opmaak. 

We zijn benieuwd naar hetgeen hierop aan ingezonden 
brieven zal komen. 

Het blad bevat verder een beschouwing over de oplaag-
cijfers van de UNTEA-zegels en een opgave van alle anti-
hongerzegels, beide door Dr. Detlef Schmidt. 

Dr. Walter Lippens gaat verder met „Europa als Idee 
und Wirklichkeit in der Geschichte". Via Christoph Martin 
Wieland en Emanuel Kant is hij aangeland bij de Franse 
revolutie en Napoleon. Hij ziet het „Grand Empire" uit de 
jaren rondom 1810 als een voorloper van het huidige Ver
enigd Europa. 

ECUADOR ZONDER ZEGELS 
Uit „De Postzegel", het verdienstelijke tijdschrift van 

onze Vlaamse vrienden, vernemen we, dat er postzegel-
schaarste heerst in Ecuador. Dat moge in onze tijd raar 
klinken maar het schijnt de waarheid te zijn. Waarheid is 
ook dat Ecuador, dat zelf geen eigen postzegeldrukkerij 
bezit, tientallen van zijn laatste plaatjesseries in het bui
tenland heeft laten drukken, en vergeten heeft te be
talen, en dat andere drukkerijen die zonder betaling post
zegels willen drukken moeilijk te vinden zijn 

Men heeft echter nog een behoorlijke voorraad (onbetaal
de) zegels en begint nu maar deze te overdukken. Daar 
dit in eigen beheer gaat gebeuren, zullen er wel de nodige 
afwijkingen in komen. 

Als we nu nog even enkele Britse bladen doorlopen; in 
The London Philatelist van augustus-september behandelt 
Sidney J. Harris de eerste uitgaven van New Foundland en 
E. A. Smythies de aantekenstrookjes van Canada. 

Ook worden enige pagina's gewijd aan de Philatec te Pa
rijs. 

TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP 
In The Stamp Lover van september-oktober behandelt 

W. G. Stitt Dibden de „Manchester Duplex Stamps". Deze 
duplex- of dubbelstempels werden in de vorige eeuw in 
Engeland gebruikt om twee vliegen in één klap te slaan. Bij 
de invoering van de postzegel werd het nodig om — be
halve kantoomaam en datum te stempelen — ook de zegels 
af te stempelen. Wegens de zeer donkere kleuren van 
de eerste zegels kon dit niet met hetzelfde stempel gebeu
ren, omdat naam en tijd dan niet meer te lezen zouden zijn. 
Men nam dus twee stempels in één houder. 

W. Nichols schrijft in hetzelfde nummer over de inves
teringszij de van de filatelie. Blijkbaar speelt dit probleem ook 
aan de overkant van de Noordzee. 

BOEKENPLANK 

CATALOGUE 1965 

Uitgave YVERT & TELLIER, Amiens, Franlirijli. Drie delen, 
dit jaar in olijfkleurige omslag met oranje opdruk. 67e editie. 
I Frankrijk, met oude en vroegere koloniën, Noord-Afrika, 
Andorra, Monaco en Saargebied. Formaat 125 x 210 mm, 
514 bladzqden. Pr^js ƒ 4,15. 
II Europa. Formaat 165 x 240 mm, 734 bladzQden. Pros 
ƒ 16,10. 
III Overzee. Formaat 165 x 240 mm, 1086 bladzijden. Prijs 
ƒ 20,75. 

Niet voor niets is de „Yvert" de meest gangbare cata
logus. Speciaalverzamelaars geven vaak de voorkeur aan 
een andere catalogus voor Europa, maar de verzamelaars 
in het algemeen blijven de Yvert trouw. De prijzen blij
ken nog steeds in opwaartse beweging te zijn, met uitzon
dering van enkele speculatieve verzamelgebieden waar rust 
is ingetreden. 
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Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtstraat 18  Goor 

\ ^ Telefoon (05470) 2135 

VERENIGDE NATIES 
23io'64. Stopzetting van kernproeven. 

5 c. kernbom ontploffing in de beugel van een hangslot. 
7i2'64. Opvoeding tot vooruitgang. 

4, 5, II c. Afbeelding nog niet bekend. 
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EUROPA 
BUI/GARIJE 

Serie ,,Honden". 
I , 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 13 st. Verschillende honderassen. 

Internationale postzegeltentoonstelling Riccione 
1964. 
10 en 20 st. Opdruk in Italiaans en Bulgaars op ruimte
vaartzegels. 

Twintig jaar volksrepubliek. 
1 st. blauwviolet, blauw en zwart. Partizanen komen 

uit het gebergte. 
2 st. oUjfbruin, olijfgroen en rood. Begroeting Russisch 

bevrijdingsleger. 
3 st. lichtpaars, donkerpaars, en bruin en rood. 

Russische hulp voor de opbouw van Bulgarije. 
5 st. geeloranje, geelbruin en rood. Bouwprogramma. 
6 st. lichtgroen, groen en zwart. Strijd voor de vrede. 
8 st. blauw, donkerblauw en rood. Volksleger. 

13 st. lichtbruin, donkerrood en rood. Portretten van 
leiders. 

CYPRUS 
26io'64 Beroemde inlandse wijnen. 

10 m. Dion5^us, god van de wijn en nimf. 
40 m. De satyr Silenus. 
50 m. Fles Cyprische wijn. 

100 m. Moderne wijn,,fabriek" op Cyprus. 
Europazegels. 

20, 30 en 150 m. Gemeenschappelijk motief. 

DUITSLAND (OOST) 
239'64. Nationale postzegeltentoonstelling. 

1 0 + 5 pf. oranje en groen. Reproduktie van zegel 
10 pf. vrachtschip ,,Vriendschap". 

DUITSLAND (WEST) 
610'64. Serie voor charitatieve doeleinden. 

1 0 + 5 pf. geel, rood, bruin en zwart. 
1 5 + 5 pf • groen, geel rood en zwart. 
20 + 10 pf. rood, geel, groen en zwart. 
40 + 20 pf. blauw, groen, rood en zwart. 

Alle zegels vertonen motieven uit het sprookje 
,,Doornroosje" van de gebroeders Grimm. 

ioio'64. Olympisch jaar 1964. 
20 pf. rood, bruin, grijs en zwart. Twee judovechters. 

2410'64. Vervolg serie hoofdsteden. 
20 pf. groen, blauw, grijs, rose en zwart. Stadhuis en 

standbeeld in Dusseldorp. 
30io*64. Tweehonderd vijftig jaar rekenkamer in 

Duitsland. 
20 pf. rood en zwart. Pruisische adelaar. 

FRANKRIJK 
2ii '64. Nieuwe zegel in serie reprodukties. 

I,— F. Fragment van tapijt: ,,La dame ä la Licome" 
uit de vijftiende eeuw. 

911  '64. Samenwerking tussen Frankrijk en de 
Afrikaanse landen en Madagascar, 
0,25 F. Kaarten van Frankrijk en Afrika en witte en 

zwarte hand grijpen in elkaar. 

GRIEKENLAND 
io9'64. Vijftig jaar P.I .K.P.A. 

2,50 dr. Baby en opgaande zon. 
149  '64. Europazegels. 

2,50 en 4,50 dr. Gemeenschappelijk motief. 

20 f 10 pf. roodlila en blauw. Reproduktie 12 pf. 
zegel, strijd voor de vrede. 

50 pf. grijs en bruin. Reproduktie zegel Albrecht 
Dürer 5 pf, 

i89'64. Huwelijk koning van Griekenland. 
1,50, 2,50 en 4,50 dr. Koninklijk paar. 

HONGARIJE 
49'64. Dag van de Postzegel. 

2 plus I F. Bloemen. 
2 plus I F. Vliegende eenden. 
2 plus I F. Gymnaste met lint. 
2 plus I F. Afbeeldingen voor ruimtevaart. 

De zegels samenhangend en natuurlijk ook weer 
ongetand. Bovendien blokjes, getand en ongetand met 
de vier zegels. 

69'64. Dag van de Mijnwerkers. 
60 f. Graafmachine in open mijn. 
69*64. Europese basketbal kampioenschappen voor 
dames. 
2,— F. Speelsters met bal en net. 

ITALIË 
149'64. Europazege Is. 

30 1, rood en 70 1. groen. Gemeenschappelijk motief. 

OOSTENRIJK 
iio'64. Veertig jaar radio in Oostenrijk. 

I,— sch. Front van modern radiotoestel en embleem. 

l U t I IE ICHMCi l f I f 

•:*«»«■<•■ 
«EPUÏïïJirosTÏ«RiïcP 

7io'64. Congres van de Internationale Grafische 
Federatie. 
1,50 sch. Oude drukpers. 

3oii '64. Dag van de Postzegel. 
3,70 sch. Postautostation Sankt Gilden. 

MALTA 
59'64. Congres van roomskatholieke doktoren. 

2 d. Standbeeld van St. Paulus, modern ziekenhuis. 
6 d. Ziekendrager met zieke. 
1 sh. 6 d. Ziekenhuis van de ridders van St. Jan. 

Onafh ankelij kheidser ie. 
2 d. en I sh, Britse kroon, Maltezer kruis en witte duif. 
3 d. en I sh. 6 d. Pausenkroon en witte duif. 
6 d. en 2.sh. 6 d. V.N. embleem, kruis en duif. 

POLEN 
79*64. Vijftiende astronautisch congres. 

2,50 zl. Wapen van Warschau met sterren. 

99'64. Eeuwfeest geboorte Stefan Zeromski. 
60 gr. Portret van deze beroemde schrijver (18641925). 

269'64. Honderd jaar Eerste Internationale. 
60 gr. Wereldbol en rode vlag. 

9io'64. Dag van Postzegel. 
60 gr. bruin en 60 gr. groen. Postkoets uit achttiende 

eeuw. 
1010'64. Tachtigste verjaardag mevrouw Eleanor 

Roosevelt. 
2,50 zl. zwart. Portret van mevrouw Roosevelt. 

PORTUGAL 
149 '64. Europazegels. 

I»—. 3.50 en 4,30 e. Gemeenschappelijk motief. 

ROEMENIË 
Olympische Spelen in Tokio. 

20 b . Hoogspringen dames. 
30 b. Worstelen. 
35 b. Volleybal. 
40 b . Kanoen. 
55 b . Boksen. 
1,20 1. Gymnastische oefeningen. 
1,35 1 Voetballen. 
1,55 1. Schieten. 

Ook ongetand verschenen, met gewijzigde waarden; 
hoogste waarden: 1,60, 2,—, 2,40 1. 

Ook blokje van 3,25 1. 

SAN MARINO 
15 10 '64. Europazegel. 

200 1. Afbeelding niet ontvangen. 
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SOVJET-UNIE 
3-8-'64. Internationaal anthropologisch congres. 

6 k. Hoofden van drie verschillende rassen. 
20-8-'64. Ter nagedachtenis van minister-president 

Nehroe van India. 
4 k. Portret van de premier. 

27-8-'64. Eeuwfeest Eerste Internationale. 
4 k. Titelpagina van het Communistisch Manifest. 
4 k. Portretten van Marx en Engels. 
4 k. Portret van Lenm en boek. 
4 k. Arbeider breekt met hamer kettingen rond aarde. 
4 k. Wereldbol en vlag met strijdleuze. 

SPANJE 
9-io-'64. Zevenhonderd jaar herovering van Jerez 

de la Frontera. 
I en 5 p . Afbeelding van het beeld Madonna van Jerez. 

2o-io-'64. Olympische Spelen in Tokio. 
Waarden en afbeeldingen nog niet bekend. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Augustus '64. Twintigste verjaardag nationale op

stand . 
30 h. donkerbruin en rood. Gezichten, emblemen land

bouw en industrie en vlag. 
60 h. Burgers en soldaten en vlag. 

Augustus '64. Twintigste verjaardag gevechten bij 
Dukla. 
60 h. zwart en rood. Groep strijdende soldaten en vlag. 

September '64. Olympische Spelen in Tokio. 
60 h. violet, oranje, groen en zwart. Wielrennen. 
80 h. geel, groen, violetbruin en zwart. Atletiek. 

I,— kr. groen, rood, blauw en zwart. Voetbal. 
1,20 kr. grijsblauw, geel, rood en donkerblauw. Roeien. 
1,60 kr. geel, rood, bruin, blauwgroen en zwart. ~ 

Zwemmen. 
2,80 kr. geel, rood, blauw en zwart. Gewichtheffen. 

TURKIJE 
io-io-'64. Olympische Spelen in Tokio. 

10 + 5 k. Hardloper en Olympische ringen. 
50 + 5 k. Marathonloper met Olympische fakkel. 
60 + 5 k. Worstelaars. 

100 + 5 k. Discuswerper. 

4-10-'64. Dierenserie, 
10 + 5 k. Grijze steppe. 
30 + 5 k. Angorageit. 
50 + 5 k. Arabisch paard. 
60 + 5 k. Angorageit. 

100 + 5 k. Montofon van Karacabey. 

ZWEDEN 
12 -10- '64. Nieuwe gebruikszegels. 

30 o violet {driezijdige perforatie) Portret koning 
Gustaaf VI Adolf. 

45 o oranje (tweezijdige perforatie) idem. 
95 o violet (tweezijdige perforatie) Gehouwen rots. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Juni '64. Toeristenserie. 
25 p- Gezicht op Herat. 
75 p . Graf van Gowhar Shad. 
3,— a. Kaart en vlag van het land. 

Juli '64. Olympische Spelen in Tokio. 
25 p . Hordenlopen. 
I,— a. Duiken. 
3,75 a. Worstelaars. 
5,— a. Voetballers. 

Ook blokje met de vier waarden, ongetand met vijftig 
vereent toeslag. 

AJMAN (TRUCIAL STATEN) 
7 -9 - '64. Gebruiksserie. 

io, 50 en 70 np., I,—, i ,50 en 2,— r. Dieren en vissen 
;n portret van de sjeik. 

ALGERIJE 
30-8-'64. Telefoonverbindingen Algiers en Annaba. 

0,85 d. Toestel en golfemblemen. 

ARGENTINIË 
i9-9-'64. Olympische Spelen in Tokio. 

18 + 9 p . Vlam en Olympische ringen. 

AUSTRALIË 
21-10-'64. Kerstzegel. 

5 d. Kind kijkt naar kersttafereel. 

BRAZILIË 
3-7-*64. Herdenking paus Johannes XXIII . 

20 er. Portret van de paus. 

CAMEROEN 
26-io-'64. Folklore en toerisme. 

20 f. Watervallen van Nftm. 
50 f. Gezicht op Kridi en Longji. 
9 f. Danskostuum van bamiléké. 

18 f. Dansmasker uit Bamenda. 
25 f. Ruiter uit Foulani (Noord-Cameroen). 

i5-i2-'64. Nieuwe luchtpostzegel. 
250 f. Rhinoceros. 

CANADA 
5-io-'64. Koninklijk bezoek 1964. 

5 c. Portret van koningin Elizabeth. 
14-10-'64. Kerstzegels. 

3 c. rood en 5 c. blauw. Gezin in sneeuw kijkt naar ster. 

CEYLON 
i6-9-'64. Eeuwfeest Anagarika Dharmapala. 

25 c. 
i-io-'64. Nieuwe gebruikszegels. 

20 c. Ruines van Madirigiya. 
i r. theepluk. 

CHILI 
Juli '64. Binnenlands luchtverkeer. 

5 c. Vliegtuig en controletoren. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
24-9-'64. Bescherming van het dier. 

2,— en 4,— $. Cowboy met kalf in armen. 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
25-8-*64. Bronzen vaten uit de Yin-dynastie. 

4 f. Wijnbeker. 
4 f. Drinkbeker. 
8 f. Groot wijnvat. 
8 f. Wijnbeker. 

10 f. Wijnvat. 
10 f. Middelgroot wijnvat. 
20 f. Vat voor wijnopslag. 
20 f. Kookvat, ceremonieel. 

COMOREN 
10-10-'64. Olympische Spelen in Tokio. 

100 f. Olympische vlam, ringen en medaille. 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
io-9-'64. Blokje Olympische Spelen. 20, 30 en 100 f. 

van de in het septembernummer gemelde zegels. 
i5-9-'64. Nationaal paleis in Leopoldstad. 

0,50, I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100 f. 
Gezicht op het gebouw. 

CUBA 
20-7-'64. Solidariteit met Noord-Vietnam. 

2 c. Vechtende soldaat. 
3 c. Vietnamezen drukken handen boven kaart. 

10 c. Buffelploeg en oogstmachine. 
13 c. Cubaan en Vietnamees, vlaggen. 

25-7-'64. Elfde verjaardag aanval op Moncada. 
3 c. Portret en gedicht van Raoel Fomez Garcia. 

13 c. Omslag van boek van Fidel Castro. 
15-8- '64. Astronauten-serie. 

9 c. Portret van Bykovsky en ruimtevaartuig VostokV. 
13 o. Portret Teresjkova en Vostok VI. 

DAHOMEY 
8-8-'64. Dansen en folklore. 
2 f. Somba dans. 
3 f. Drie Nago-dansers. 

10 f. Stokkendans. 
15 f. N ago-danseressen. 
25 f. Dans van de Sakpatassi. 
30 f. Dans van de Nessoukonessi. 

Oktober '64. Olympische Spelen in Tokio. 
10, 25 en 100 fr. Boksen, hardlopen en wielrennen. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Juli '64. Ruimtevaart-serie. 

1 c. Lancering van Atlas-raket. 
2 e. Raket inde ruimte. 
3 c. Mercury-raket om de aarde. 
6 en 7 c. gelijk aan 2 c. 
10 c. gelijk aan 3 c. 

Ook ongetand blokje met twee hoogste waarden. 

ECUADOR 
Juli 'Ö4. Organisatie van Amerikaanse Staten. 
Opdruk op blok van 4 zegels van 80 c. vluchtelingen-

jaar: , ,O.A.S." met versiering. 

EGYPTE 
5-9-'64. Tweede bijeenkomst van hoofden van 

Arabische staten. 
Dertien zegels van elk 10 m. met de vlaggen van de 

deelnemende landen: Algerije, Egypte, Irak, Jordanië, 
Koeweit, Libanon, Libié, Marokko, Saoedie-Arabië, 
Soedan, SjTié, Tunesië en Yemen. 
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ETHIOPIË 
i59'64. Olympische Spelen in Tokio. 

5 c. Zwemmen. 
10 c. Basketbal. 
15 c. Speerwerpen. 
80 c. Voetballen. 

FILIPPIJNEN 
89'64. Tien jaar SEATO (Zuidoostaziatische 

Verdragsorganisatie) 
6, 10 en 25 c. Embleem van de SEATO. 

FRANSE GEMEENSCHAP 
7ii '64. Samenwerking tussen Frankrijk en de 

Afrikaanse landen en Madagascar. 
Cameroen. 18 en 30 f. 
Centraal Afrikaanse Republiek. 25 f. 
Congo. 25 f. 
Dahomey. 25 t. 
Gabon. 25 f. 
Ivoorkust. 25 f. 
Madagascar. 25 f. 
Mauretanie. 25 f. 
Niger. 50 f. 
Opper Volta. 70 f. 
Senegal. 100 t. 
Togo. 25 f. 
Tsaad. 25 f. 
Alle zegels met gemeenschappelijk motief. Kaarten 

van Frankrijk en Afrika met blanke en zwarte hand. 
GABON 

239'64. Nieuwe luchtpostzegel. 
250 f. Stephanoaetus ooronatus (gekroonde arend). 

»KPllBl IQhh CABONitSÏ 

GHANA 
September '64. Wereldtentoonstelling en ruimte

vaart . 
3 d . 6 d . e n 1 s h . 3 d . Blokjes van twaalf zegels van elke 
waarde met in midden wereldbol van tentoonstelling in 
New York. Zegel zelf embleem internationaal jaar van 
de rustige zon en randschrift. 

Oktober '64. Olympische Spelen in Tokio. 
I d. Hordenlopen. 
2Y2 d. Hardlopen. 
3 d. Bokser in aanvalshouding. 
4 d. Verspringen. 
6 d. Voetballer met bal. 

I sh. 3 d. Deelnemer met Olympische toorts. 
5 sh. Olympische ringen en vlaggen. 

Ook blokje met de drie hoogste waarden. 

GUATEMALA 
Augustus "64. Wereldtentoonstelling in New York. 

opdrukken op i , 2, 3 en 4 c. RodeKruisserie. 

HAITI 
Juli '64. Dag van de Moeders. 

10, 50 en 50 e. van serie J. J. Dessalines en 1,50 g. op 
80 c. koffiebloem, alles met opdruk: Fête des Mères 
1964. 

HONDURAS 
237'64. Olympische Spelen in Tokio. 
Opdruk op zegels V.N. en Abraham Lincoln: ,,1964" 

en Olympische ringen. Waarden: i , 2, 3 en 15 c , 2,— 
en 2,84 1. 

INDIA 
^yg*64. Herdenking Raja Rammohun Roy. 

15 np. Portret van Rammohun. 

IRAK 
l47'64. Verjaardag van de revolutie. 

3 en 30 f. Soldaat beschermt het land. 
10 en 20 f. Vlag over Mesopotamie en opgaande zon. 

IVOORKUST 
i7io'64. Serie toerisme en jacht. 

5 f. Zeekoe onder water. 

10 f. Nijlpaard. Vy'''\^'^W''*"■ 
 » * TT—, t : i ' \ , ' . " ■ ■ 

JORDANIË 
Juli '64. Redding Kubische monumenten. 

4, 15 en 25 m. Fragmenten van tempel van Aboe Simbel. 
Sportstad koning Hoessein. 

1, 3, 10 en 35 m. Stadion, hand met toorts en portret 
koning. 

September '64. Herdenking ontmoeting paus Paulus 
en patriach Athenagoras te Jeruzalem in januari 1964. 
Vijf waarden. 

KENYA 
iio'64. Nieuwe dienstzegels. 

Waarden 5, 10, 15, 20, 30 en 50 c. van de vorig jaar 
uitgegeven serie gebruikszegels met opdruk ,,Official". 

KOREA (NOORD) 
58*64. Inlands pluimvee. 

2 j . 'Havik kip. 
4 j . Witte kip. 
5 j . Kip van Ryongyun. 
5 j . Zwarte kip. 

40 j . Parelhoen. 

KOREA (ZUID) 
i78'64. Vijftien jaar toetreding tot Wereldgezond

heidsorganisatie . 
4 w. In elkaar grijpende handen en embleem. 

39'64. Nationale atletiekkampioenschappen. 
4 w. Hardloper aan start. 

LAOS 
197'64. Constitutionele monarchie. 

10 k. Vaas en olifantstand. 
15 k. Beeld van Boeddha in Vat Pra Keo. 
20 k. Arbeider, soldaat en boer. 
40 k. Koninklijk paleis in Loeang Prabang. 

Ook blokjes met deze vier zegels samen. 

LIBERIE 
i59'64. Olympische Spelen in Tokio. 

10 o. Berg Fuji en Olympische symbolen. 
15 o. Japanse Yorrii, Olympische vlam en symbolen. 
25 c. Kersenbloesem, Olympisch stadion en symbolen. 

Ook blokje 50 c. Hardloper en Olympische symbolen. 

LIBIË 
9.8.'64. Stichting van Senoussileger. 

10 en 20 m. Zwaard en lauwertak. 
i i8 '64. Ahmed Baloul ElSharef. 

20 m. Portret van deze dichter. 

• MALADIVEN 
Oktober '64. Olympische Spelen in Tokio. 

2, 3, 5. 10, 15, 25 en 50 1. en I R. Twee motieven: 
Kogelstoter en hardloper. 

MALAYSIA 
1010'64. Herdenking mevrouw Eleanor Roosevelt. 

25, 30 en 50 s. Portret van mevrouw Roosevelt. 

MAROKKO 
22 g  '64. Deelneming aan Olympische Spelen in 

Tokio. 
0,20, 0,30 en 0,50 d. Verder geen gegevens ontvangen. 

MAURETANIE 
510'64. Serie visserij in Mauretanie. 

I f. Mugil cephalus. 
5 f. Palinurus mauritaniens. 

10 f. Panuliris régius. 
60 f. Sciaena aquila. 

MEXICO 
297'64. Internationaal juristencongres. 

40 c. Wapen van Mexico, wereldkaart en zwaard en 
weegschaal. 

MONGOLIË 
Augustus '64. Olympische Spelen in Tokio. 

4,— t . Blokje; twee worstelaars. 

NIGER 
259'64. Herdenking president Kennedy. 

100 f. luchtpost. Portret van de overleden president. 
1010'64. Serie Olympische Spelen in Tokio, 

60 f. Waterpolo. 
85 f. Estafettelopen. 

100 f. Discuswerpen. 
250 f. Olympische vlam en portret Pierre de Coubertin. 

RcPtBUOUE DU NIGER REPUBLIQUE DU NIGER 

25ii '64. Traditionele woningen. 
15 f. Woning van Touaregs in Azawak. 
20 f. Ronde hut in Songhai. 
25 f. Tenten in Kourtey. 

NIGERIA 
iio*64. Dag van de Republiek. 

3 d. Portret van president Azikiwe. 
I sh. 3 d. en 2 sh. 6 d. Portretten van andere leiders. 

Oktober '64. Olympische Spelen in Tokio. 
3 d. Bokshandschoenen. 
6 d. Hoogspringer. 
1 sh. 3 d. Hardloper. 
2 sh. 6 d. Hordenlopers. 

Ook blokje met vier hoogste waarden. 

NORFOLK EILANDEN 
289'64. Nieuwe gebruikszegel. 

10 d. Gezicht op Slaughter baai. 
2110'64. Kerstzegel, 

5 d. Kind kijkt naar kerststal. 

OPPER VOLTA 
iio'64. Nieuwe luchtpostzegel. 

250 f. Mesopicos goertae (inlandsevogel). 

Mesoprcos QCHRTAE 

PAKISTAN 
ii9*64. Zestiende verjaardag overlijden Mahomed 

Ali Jinnah. 
15 en 50 p . Gezichten op mausoleum van Jinnah, 
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PARAGUAY 
Juli '64. V.N.serie. 

:5 c. Portret president Kennedy en V.N.embleem. 
ï5 c. Portretten paus Paulus VI en patriarch Athena

goras. 
jo c. Portret mevrouw Eleanor Roosevelt. 
j.0 c. Ruimtevaartuigen Relay, SjTicom en Telstar. 
SO c. Wereldbol en satellieten. 
[2,45 g. gelijk aan 25 c. 
18,45 g. Portret Oe Thant. 
50»—g. Raket Europa I. 

Alles getand en ongetand, evenals blokje met hoogste 
nr aarden. 

RIOEKIOE EILANDEN 
II '64. Week tot Bescherming van cultureel bezit. 

3 c. Oude hoofdstad van 1819, Miyara Dunchi, 

EL SALVADOR 
22II'64. Herdenking president Kennedy. 

6, 10 en 50 c. gewone post, 15, 20 en 40 c. luchtpost en 
twee blokjes van respectievelijk 70 en 80 c , alles met 
portret Kennedy. 

SENEGAL 
228'64. Serie Olympische Spelen in Tokio. 

85 f. Basketbalspelers. 
100 f. Polsstokspringer. ^ 

JiUX OlYMPtfWES OE KX«> 

TSAAD 
i28'64. Olympische Spelen in Tokio. 

25 f. Voetballers in actie. 
50 f. Speerwerper. 

100 f. Hoogspringer. 
200 f. Hardlopers. 

URUGUAY 
237'64. Vijfde verjaardag overlijden Luis Alberto 

de Herrera. 
20, 40, 80 c , I,—■ p . Portret. 

VENEZUELA 
38'64. Tachtigste verjaardag schrijver Romulo 

Gallegos. 
5, 10, 15, 30, 40 en 50 c. Portret van schrijver en boek. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
269'64, Sociale verzekering, 

4 c. Groep lopende mensen. 

(̂ PUBUQUEmĵ M&GU. 

S O M A L I K U S T 
ioio'64. Olympische Spelen in Tokio. 

90 f. Balspel, afbeelding op oude Griekse vaas. 

Kerstzegels. 
Vier aaneenhangende zegels van 3 c. Kleuren rood en 

groen, met afbeeldingen van respectievelijk hulst, 
mistletoe, poinsettia en dennetak met appel. 

2i i i  '64. Opening van Verrazano  Narrows brug. 
5 c. Afbeelding van deze dubbeldeks brug met grootste 

vrije lengte ter wereld. 
Zegel voor moderne kunst. 

5 e. rood, blauw en zwart. Nonfiguratieve voorstelling. 

VIETNAM (ZUID) 
7 9  '64. Toeristenzegels. 

0,20 en 3,—■ d. Strand van HaTien. 

WEST SAMOA 
i9'64. Tweede verjaardag vriendschapsverdrag 

tussen NieuwZeeland en WestSamoa. 
I d., 8 d., 2 sh. en 3 sh. Tekening van het verdrag en 
vlaggen van de twee landen. 

YEMEN (REPUBLIEK) 
Juni '64. Padvindersbeweging. 

' / , en 4 b. Padvinders hijsen de vlag. 
^/, en 6 b . Padvinders op wacht. 
V^en 10 b. Padvinders bij spel. 
£ en 2 /̂a b. Kampvuur, 

ZAMBIA (NOORDRHODESIË) 
2410'64. Onafhankelijkheidsserie. 

Ï4 d. Graansilo en landbouwer. 
I d. Röntgenapparaat en patiënt. 
2. d. Chinyau danser. 
3 d. Katoenplukkende vrouw. 
4 d. Angoni stier. 
6 d. Moderne en oude verbindingen. 
9 d. Bomen en zagerijen. 
I sh. Nachtelijke visserij. 
1 sh. 3 d. Tabak oogsten. 
2 sh. Mandenvlechter en kind. 
2 sh. 6 d. Wildreservaat van Luangwa. 
5 sh. Opvoeding. 

10 sh. Winning van koper, 
r I . Danser uit Makishi. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadmini
straties, ,,New Stamps" in Londen, El Centro Filate
Uco in Madrid, mejuffrouw Maria van Kümmerer in 
*SGravenhage en de heer Wiegman in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en Azia
tische landen — die de actualiteit van deze rubriek 
kunnen vergroten, houden wij ons van harte aanbevolen. 

ST. CHRISTOPHER NEVIS ANGUILLA 
14 9  '64. Kunstfestival. 
Opdruk op koerserende zegels van 3 en 25 c.: ,,Arts 

festival St. Kitts 1964." 

SYRIË 
258'64. Elfde internationale tentoonstelling in 

Damascus. 
20 en 25 p. Embleem van de tentoonstelling en vlaggen. 

TOGO 
November '64. Ruimtevaart. 

10, 15, 20, 25, 45 en 50 f. Versiering ontleend aan het 
Internationale jaar van de rustige zon. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
i59'64. Vijftig jaar padvindsters in Tiinidad. 

6 c. 25 c. en 35 c. Embleem, palmboom en portret 
koningin Elizabeth. 

i59'64. Veranderd ontwerp voor 15 c. zegel. 
15 c. Wapen van het gebied. 

BOEKENPLANK 
STANLEY GIBBONS Postage Stamp Catalogue, Part I, 
British Commonwealth, 1965, uitgave van Stanley Gib
bons Limited, London, prqs 27 sh. 6 d. plus port 

Deze jaarlijks verschijnende catalogus van de postzegels 
van het Britse Gemenbest telt 896 bladzijden, een geringe 
toeneming in vergelijking met de vorige catalogus die bewijst 
dat het uitgiftebeleid van deze gebieden zeer redelijk is te 
noemen. 

In de afdeling GrootBrittannië zijn de zegels van vier 
pence koningin Victoria geheel omgewerkt en ook in de 
landenvermeldingen van Bermuda, Canada en Newfound
land komen verschillende aanvullingen op de oudste emis
sies voor. 

Als nieuwe landen werden opgenomen Cocos (Keeling)
eilanden, Kenya, Maleisië, de Zuidarabische Federatie en 
ZuidGeorgië terwijl door staatkundige veranderingen in 
Afrika de landen NoordRhodesië, Nyassaland en Zuid
Rhodesië weer als postzegeluitgevende landen terugko
men. 

De prijzen — de verkoopprijzen van de uitgevende han
delaar — vertonen over de gehele linie een stijging, het
geen overal ter wereld valt waar te nemen. 

De catalogus is op goed papier prima gedrukt, de stijve 
kaft in frisse kleur waarborgt een langdurig gebruik. Voor 
de verzamelaar van Engeland en Britse gebieden overzee 
de aangewezen catalogus. H. 
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NEDiRLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

AANNEMING VAN EEN NIEUW LID 
In het aprilnununer 1964 is de aanmelding van de „Cura-

gaose Postzegelvereniging" te Curacao gemeld Daar er geen 
bezwaren zijn binnengekomen tegen deze aanmelding heeft 
het Bondsbestuur deze kandidaat in zijn laatste vergadering 
als lid van de Bond aangenomen We heten deze vereniging, 
die zo ver van ons verwijderd haar werk ten bate van de 
filatelie op Curagao verricht, gaarne van harte welkom 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING WIPA 1965 TE 
WENEN 

De heer H Ronje heeft het Bondsbestuur meegedeeld dat 
hij zich als commissaris-generaal vooi* de WIPA 1965 terug
trekt 

Als commissans-generaal voor Nederland treedt thans al
leen op de heer J Poulie, Eemnesserweg 43 te Blaricum, 
bij wie alle gewenste inlichtingen verkregen kunnen worden 

Het Bondsbestuur maakt bekend dat rtir W S Wolff de 
Beer door het organisatiecomité van de WIPA is aangewezen 
als lid van de internationale jury van deze tentoonstelling 

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, Marienburgstraat 12, Arnhem Geopend 
van 13 30 tot 17 30 uur, bovendien woensdagavond van 19 00 
tot 2100 uur en zaterdagmorgen van 10 00 tot 12 30 uur 
Schriftelijke aanvragen voor het te leen ontvangen van boeken 

uitsluitend aan bovenstaand adres Aan de uitlening zijn, 
behalve de kosten van terugzenden, geen kosten verbonden. 
De catalogus van de bibliotheek wordt franco toegezonden 
na overmaking van ƒ 1,25 op postrekening 902131 van de 
Gelderse Bibliotheek te Arnhem 

Alle overige correspondentie over de bibliotheek en over 
de aan de bibliotheek verbonden verkoopafdeling rechtstreeks 
te richten aan de beheerder 

Een lijst van de verkrijgbare bondsuitgaven is opgenomen 
in het septembernummer van dit blad Hieraan dient te 
worden toegevoegd 

Vademecum van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigmgen. Dit losbladige werk bevat alle reglementen 
van de Bond en alle er mee gelieerde instanties (Stichting 
voor het Jeugdwerk, Filatelistisch Centrum, F I P enzovoort), 
Aan alle verenigingen, die lid zijn van de Bond is een exem
plaar gratis ter beschikking gesteld Verdere exemplaren zijn 
verkrijgbaar voor de prijs van f 11,— Voor later te ver
schijnen aanvullingen zal ƒ 0,06 per blad m rekening worden 
gebracht 

Ook heeft de Bondsbibliotheek ter beschikking een klem 
aantal fotokopieën van het standaardwerk van O. M. Vellin-
ga, „De Poststempels van Nederland van 1676-1915". Deze 
losbladige fotokopieën, waaraan de aanvullingen die destijds 
in De Philatelist zijn verschenen zijn toegevoegd, zijn ver
krijgbaar tegen betaling van ƒ 70,— 
Beide uitgaven worden franco toegezonden tegen betaling 
van het verschuldigde bedrag op postrekening 853466 van-
Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-
Vereenigmgen te Arnhem 

VERENIGINGSNIEUWS 

M E D E D E L I N G 
De kopij van het Verenigingsnieuws voor de 
volgende nummers dient uiterlijk in he t bezit 
te zijn van de admin is t ra teur op de volgende 
d a t a 
novembernummer 23 oktober 
december , , 21 november 

N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VAN POST 
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D H u i t i n g Arn 
hemseweg 249 Apeldoorn Tel (o676o{ i 53 26 Leden 
a d m m i s t r a t i e J G Th W i n d , Celebesstraat 33 
Vlaardingen Tel (01898) 34 26 
Voor afdelingen zie maandblad augustus j 1 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , B R E D A * Secr se 
Mevr A Cramerus van den Wildenberg , Wethouder 
Rombou t s s t r aa t 62 , Breda 

Nieuwe leden 801 M C van der Brugge Wi l l ems tad , 
( E U R B E N O R ) , 803 L F Klaassen Gmneken 
(EUR N O R ) 804 H P G van der Lienden Breda 
(BE N O R ) , 805 H C Schr iks , Breda , (BE) 806 
J V L M Simons , Gilze, (NOR) 807 L J Tiemers 
m a , Oos te rhout , ( E U R B E NOR) 808 W F van 
Uythoven , Breda , ( E U R ) , 809 B J Vermeulen 
Breda ( E U R B E NOR) 

Kandidaat leden H Huybregts Oranjeboomstraat 
114, H J Küs te rs , Smaragds t raa t 56 a , A W van 
Oploo , Terheydens t raa t 17, G J Pellis Mm K a n 
s t raa t 34 B C Sl inger land, Jacob Catssingel 63 
W J v a n der Avoi rd , Speelhuis laan 120 A J v a n 
lerssel H e u v e l b r m k 7 3 , E Rekkers , Bas t ions t raa t 2 2 , 
al len Breda 

Overleden 121 A H M Colen Breda 
Ledenvergadering maandag 26 oktober a s t e 20 u u r 

m de Graanbeurs 
3 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
, , H O L L A N D I A " Secr A D Aeijelts Tolakkerweg, 
82, HoUandsche Rad ing Tel (02957) 489 

Ledenvergadering vn jdag 30 oktober 1964 te 20 15 uur 
m hotel , ,Krasnapolsky Warmoess t raa t Amste rdam 
C De vei l ing wordt gehouden van 19 30—20 15 uur 

Kandidaatleden 596 Mevr G C Feenstra van 
Maaren, Tolakkerweg 64 HoUandsche Rad ing 541 
A J Geur t s , Arcbimedesplantsoen 55 I , Ams te rdam O , 
745 H P Groeneveld, Apollolaan 121 Amste rdam Z 
715 A F Lel ieveld, G van Stoutenborchs t raa t 65 
Mijdrecht, 522 R M Th Schippers , Burg Roel ls t raa t 
233 I I I , Ams te rdam W , 746 J A Schoonman , Suze 

Rober tsons t raa t 48 l ï Amsterdam W , 494 E van 
Seventer Dr Augusti jnlaan 22 Rijswijk (Z H ) 
754 J Z Wajon , Blauwvoets t raa t 15 I I I Amste rdam 
W 

Overleden 507 Mr J Vis, Leeuwarden 
4 

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 N I 
GING Secr H G van de Wester ingh, Tolsteegsingel 
17 bis Utrecht I 
Ledenvergadering op dinsdag 27 oktober n m 8 uur in 
Tivoli Jaarvers lagen Penningmeester & Dir Rond 
zendingen Verslag "Verificatie Comm Verkiezing h d 
idem 
Bestuursverkiezmg 
Aftredend de h h J P L a m i e , M T Teune L H 
Tholen en H G v d Westeringh De heer Laraie stelt 
zich m e t herkiesbaar He t bes tuur s tel t voor in diens 
p laa ts te verkiezen de hr A D J F Meijer Event 
tegenkandidaten voor aanvang der vergadering te 
stellen 
Huldiging 25 jarige leden Belangrijke Veiling Nederland 
Landenwedstnjd Max 5 bladen — Vrije Inzending 
5 

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 
Secr C Muys Pioenweg 25 s Gravenhage 

Ledenadministratie G M van Ast Prins Maurits 
laan 156, Den Haag 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden 
in Dil igentia Lange Voorhout 5 s Gravenhage op 
donderdag 22 oktober 1964 te 20 00 uur 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G P H I L A T E 
LIGA Wnd Secr Drs H C Kruidenier de Milde 
s t raa t 23 s Gravenhage I Tel 24 12 70 Beheerder 
Centraal Ledenregister N F Hedeman Valkenbos 
kade 86 s Gravenhage tel 39 08 57 

Algemene ledenvergadering De algemene leden 
vergadering (Najaarsvergadering) zal worden gehouden 
op zaterdag 21 november 1964 om 10 30 uur te Utrecht 
in een der zalen van Hote l Café Res taurant S M I T S , 
Vredenburg 

Agenda i Opening 2 Notulen voorjaarsvergadering 
1964 3 Ingekomen stukken en mededelingen 4 Be 
grot m g 1965 van de Algemeen Penningmeester 5 
Begroting 1965 rondzendverkeer 6 Begroting 1965 
nieuwtjesdienst 7 Verkiezmg van een hoofd 
bestuurslid 8 Verkiezing leden kascommissies 
9 Bespreking voorstellen afd s Gravenhage 10 
Bespreking l idmaatschap Ned Bond 11 Bespreking 
event toetreding Ned Bond als mede eigenaresse van 
het Maandblad 12 Lunch pauze 13 Filatel ist isch 
halfuurtje te verzorgen door de afd Katwijk 14 
Kleine Verloting 15 Rondvraag en wat verder ter 
tafel komt 16 Plaatsbepal ing volgende vergadering 
17 S lu i tmg (circa 17 00 uur) 

Afdelingssecreiariaten en bijeenkomsten 
s G R A V E N H A G E (Gv) Adres vergader en rui l 

avond nu Haagse Beurs Nobelstraat 23 
H A R D E R W I J K (Hk) Secr Dr R T Simon 

Thomas Oranjelaan 28 Nunspeet 
W A L C H E R E N (WN) Naam gewijzigd in Afd 

M I D D E L B U R G (Mg) 
Z W O L L E (Ze) Bijeenkomsten na convocatie in 

Café Rest Suisse Lut tekestraat Zwolle 
Overleden Gv 4057 I r H W van Ockenburg Voor 

burg Gv 5196 H Krenning Den Haag 
Bedanken Gv 406 Mej M C de Ruyter (Huisgen 

lid) Den Haag ld 1034 A Deelstra Nijverdal Am 
2888 J J Derr Amsterdam Gv 5792 Mej A de Booy 
Den H a a g 

Deballoteren Ze 1459 J J Jorna Zwolle 
Schorsen Cd 949 H C J Bouwer Oostburg 
Schorsing intrekken Ar 6505 A van Dasselaar 

Hoofddorp 
Bedankemntrekking Ar 3566 M Jongkind (oud no 

44) Aalsmeer 
Kandidaatleden Ar 3056 O Cornelissen Leiiiiui 

den Ar 6702 J Dekker Hoofddorp Ar 307g J Geluk 
Nieuw Vennep Ar 6703 B Groenendijk Hoofddorp 
Ar 3302 Mevr J M de Haan Vos Aalsmeer Ar 
3370 P A Hunink Aalsmeer Ar 3504 M de Jager 
Amstelveen Ar 6704 Ir L H J Kersten Hoofddorp 
Ar 3586 Mej G van Leeuwen Aalsmeer Ar 3792 
R P J van Lierop Hillegom Ar GM 48 W Mole 
naa r (9 7 51) Aalsmeer Ar J L 375 C P van Oorde 
(7 12 48) Aalsmeer Ar 3855 J H Roodenburg 
Nieuw Vennep Ar 4043 J Stubbe Aalsmeer Ar 
4179 J P Zethof Aalsmeer At 6686 H Put ters 
Amersfoort At 902 J P Wijnberger Amersfoort 
Am 6688 H E Bos Amsterdam O Am 6687 W 
Boskemper Amsterdam W Am 6685 H A Grooten 
Amsterdam Am 6700 T van der Loos Amstelveen 
Am J L 374 D S A Meyer (26 6 47) Amsterdam 
A m 6701 C J Verstraten Amsterdam Bb 957 Mevr 
M M Bischot de Jong Den Dolder Bb 6715 Joh 
van der Heiden Bil thoven Bb J L 366 J C van den 
Hengel (25 6 50) Bilthoven Bb 1041 Mevr W H 
Mastrigt de Jong Bilthoven Bb J L 367 C Richel 
(22 12 49) Bilthoven Bb 1116 Mevr A Sanders van 
Glabbeek de Bi l t (Utr ) Bb 1211 J C M S m i t de 
Bi l t (Utr ) Bb 6716 D J Vinkenborg de Bi l t (Utr ) 
D n 6689 F H Audenaert Driebergen Dn J L 370 
J M Markus (4 11 46) Doom E m 6656 P Bron 
E m m e n E m 6690 K A Huisman Er ica (Dr ) 
E m 6706 R A Legrand Emmen E m 4386 J G 
Prinsen Er ica (Dr ) E n 6659 S Brodel Medemblik 
Fe GM 58 J F Beysens (13 9 51 ) Sommelsdijk, 
Fe 6692 C H J Braber Stad a/h Har ingvl ie t Fe 
6682 A Korteweg Ooltgensplaat Fe 6691 M J van 
der Linde den Bommel (ZH) Fe 6683 E D Overbeeke 
Ool tgensp laa t , Fe 6681 J Zijlstra, Sommelsdi jk, Gs 

é88 



m 
1365 A Allewijn, Kloetmge.Gs 6707 C P Groenendijk 
Ril landBath, Gs 6708 D Wijma, Goes, Gv 6677 
J M Beun, Den Haag 14, Gv 6673 S Buchbmder, 
Den Haag 12, Gv 4854 A A Dnessen, Den Haag 9, 
Gv 5195 J Groenendaal, Den Haag 3 , Gv 1324 
Ch R V d Kerchove, Leidschendam, Gv 5249 
J M Koenekoop, Den Haag 2, Gv 5322 Me] J A 
LaqueuiUe, Den Haag 7, Gv 6678 B J v d Meulen, 
Den Haag 2, Gv 6679 N Ridder, Den Haag 14, Gv 
5439 L van Stelle, Den Haag 2, Gv 6705 B van Veen, 
Den Haag 6, Gv 5506 B Verduin, Den Haag 14, 
Gv 5648 A M Vogel, Den Haag 14, Hm 6660 W E 
Keizer, Zand voort, Hd 6719 P Zwaagman, Winsum 
(Gr ) , ld 6720 G J Rondhuis, Purmerend, Lk 915 
A. Groen, St Pancras Zuid, Ln i77 Mej W van den 
Enden, Leiden, Ln JL 189 P v Tongeren (2 10 '49), 
Leiden, Le 5652 H L C van Haaster, Hillegom, 
Le 6699 Jac V d Zwet, Lisse, Md 1368 I van den 
Hoonaard, Abbenbroek, Md 1663 C Overgaauw, Zuid-
land , Md 3550 J A Rietdijk, Oostvoome, Md 6717 
K Rutten, Hoogvliet, Md 6718 C van der Schee, 
Poortugaal, Md 1845 C Taal, Spykenisse, Md JL 368 
J Warning (3 11 '50), Zuidland, Ml J L 192 G 
Doornbos (5 8 '48), Meppel, Ml JL 205 H Veenstra 
(289 '49), Meppel, Mg 6661 J A Bakker, Middelburg, 
Wg 6672 C van Drunen, Middelburg, Mg JL 181 
P Klop (23 I 51). Oost Souburg, Ob 1850 A van der 
Linden, Mijnsheerenland, Ob 2311 H P van Luik, 
öelft, Ob 2609 P C Meinster, Oud Beyerland, Rm 
fL 371 J v d Baard {11 8 '48), Rotterdam 20, Rm 
»694 D Broodman, Rotterdams, Rm 6674 J Th 
Dorsch, Rotterdam 13, Rm 6680 P Th van Dijk, 
i^apellea/dljssel, Rm JL 369 H de Groot (24 4 '50), 
Rotterdam 7, Rm 6711 N H C Hamers Rotterdam 
r, Rm 1173 F v d Hilst, Rotterdam 25, Rm 6712 
i Lagerwaard, Rotterdam 20, Rm 6696 C J Lern 
nens, Rotterdam 25 , Rm JL 372 P Marges (15 4-'5o), 
ilotterdam 20, Rm 6713 Mevr L v Megchelen Otte, 
i^otterdam3, Rm 6697 P Slikboer, Rotterdam 25, 
^m 6675 C Spek, Rotterdam J 6 , Rm 6676 Th A 
ïuurbach, Rotterdam i , Rm 6695 J Valk, Rotterdam 
: i , Rm 6714 L Vermeulen, Zwijndrecht, Rm 3894 
] Versloot, Rozenburg (ZH), Rm 2772 G de Wit, 
ilotterdam 20, SI 8663 L J van den Berg, St Oeden-
ode, Sl JL 183 J L Broeren (10 7 '48), Schijndel, 
il 6664 Mej G C van den Dungen, Schijndel, Sl 6665 
V G Eijkemans, Schijndel, Sl 6666 L W J M H C 
^assbender, Schijndel, Sl 6667 L Fransen, Schijndel, 
;i 6668 W P J Gremmen, Schijndel, Sl 6669 J M P 
ran Schijndel, Schijndel, Sl 6670 C W M van Til-
lorg, Schijndel, S 1 6671 J J Wierema, Schijndel, 
Jn 4414 D Hoogendoom, Uithoorn, Un 4507 J van 
<ooten. Mijdrecht, Un 6658 J Kruiswijk, Mijdrecht, 
Jn 4631 J van der Neut, Uithoorn, Ut 1846 Th P 
ran Dam, Utrecht, Ut 6684 Z R Dittrich, Utrecht, 
Jt 1798 K A van Doesburg, Utrecht, Ut 6698 
ievr E J Zoutenbier van Os, De Meem (Utr ), VI 
-657 W G G A van de Louw, Veghel, Vn 6662 
) Meyers, Vlissingen, Vn 2805 G Ruyg, Vlissmgen, 
^a. 6693 Th J J Theune, Vlissingen, Wp 4735 
i de Bie, Weesp, Wp 4829 Mevr J B Boshuizen den 
'urk, Weesp, Wp 6709 J Moolhuizen, Weesp, Zt 
710 N E van Zanten, Zeist, Ze 4665 P A Goedkoop, 
iwolle. Ze 4709 J Romkema, Zwolle, 

Kandidaat hutsgenoothd Un JL 373 P J R 
federlof {13 4 '50), Uithoorn 
Nteuwe leden De kandidaat leden, vermeld in het 

orige Maandblad WELKOM ' 
''erandermg van afdehng ld 494 J Oosting, Woerden, 
u Afd boerden, Am 1297 H de Ridder, Goes, nu 
[fd Goes, Zt 1601 J Berhitoe, Leeuwarden, nu 
ndtvidueel, Un 2583 C M Komen, Uithoorn, nu 
ok Afd Aalsmeer,Zt 3532 Mevr M J E Tigchel-
lan de Joode, den Haag, Afd 's Gravenhage, Gs 3992 
>r Ch J Philips, Amstelveen, nu Afd Aalsmeer, 
^P 4153 J Wmter, Groningen, nu Individueel^ Ar 
673 J P Bijvank, Deventer, nu Afd Deventer, Ml 
678 G W Oussoren, Oostkapelle, nu ^ / i Middelburg, 
t 5878 G J Ossewaarde, Leiden, nu Afd Leiden, 
r 5901 H Th Fritschy, Uithoorn, nu ^/<i Uithoorn, 
Tn 6207 G Kok, Aalsmeer, nu Afd Aalsmeer 
Verandering van lidmaatschap Zt 5453 Ir F B J 

Klüvers (overleden) Lidmaatschap voortgezet door 
[evr D Klüvers Vetter, Zeist 
Rectificaties Gv 1728 E Hert Jr , Den Haag 9, 

loet zijn E van der Hert Jr 

:OTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENI-
ING Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89B, Rotter 
am 4, tel (oio) 4 93 40 
Ledenvergadering maandag 26 oktober, 20 uur, 

alencentrum, Delftsestraat 33 Gewone agenda Be 
chtiging van kavels der veiling op zaterdag 24 oktober 
i clublokaal Noordsingel loi 
Overige vergaderingen m 1964 30/11 en 21/12 alle in 

ït Zalencentrum 
Clubbijeenkomsten zaterdag 15,00 tot 17,30 uur, 
>venzaal ,,De Zon", Noordsingel lor , Rotterdam 
oord, donderdag 19,30 tot 22,30 uur, ,,De Gunst", 
rielselaan 192, Rotterdam Zuid 
Filatelistenloketten m Rotterdam Zuid en Schiedam 

IJ wijze van proef worden met ingang van de maand 
[tober filatelistenloketten opengesteld in Rotterdam 
lid, postkantoor Dordtselaan 211, en Schiedam, 
)stkantoor Tumlaan 114, op de derde woensdag van 
ke maand van 16 tot 18 uur. 
Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel
aden aan de directeur, C H W Heusdens Postbus 
9, Rotterdam Betalingen uitsluitend op giro 655177 
n V Rotterdamsche Filatelisten Vereenigmg, afd 
eiling, Postbus 619, Rotterdam 

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de administrateur 
J Jaarsveld, Plassmgel 10, Rotterdam 8 Betalingen 
van boekjes en aankopen uitsluitend op giro 403895 
t n V Administrateur Afd Rondzendmgen v d Rot
terdamsche Philatelisten Vereenigmg, Rotterdam 8 

Aankoop Correspondentie tot nader order te richten 
tot de heer E F Gilissen, F v d Poest Clementlaan 
30, Poortugaal Betalingen uitsluitend op giro 574915 
t n V Rotterd Philatelisten Vereenigmg Afd Aan
koop, Poortugaal 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15,30 16,30 uur, clublokaal Noordsingel loi 

Rondzendmg poststukken Belangstellenden voor m 
zenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot de 
administrateur, W Schilperoort, Herman Robbers 
straat 90E, Rotterdam I 

Geroyeerd wegens wanbetaling van contributie 62 
P M H van Leeuwen, Rotterdam 25, 490 Ch B 
Mersmans, Rotterdam 11, 493 H F Sterk, Rotterdam-
13, 942 R van Rouwendal, Rotterdam 16, 1087 G F 
Verschoor, Delft, 1223 W de Bruin, Rotterdam 24, 
1537 J H A Hurkmans, Rotterdam 24, 1568 R L 
van Beek, Rotterdam 8, 1701 M Hoornweg, Schiedam, 
1777 F H Hulsker, Rotterdam 11, 1979 J A J 
Medendorp, Spijkenisse, 1996 J J van der Heide, 
Rotterdam 7, 2021 P C Quist, Rotterdam 7 

Geroyeerd wegens malversatie btj de rondzendmgen 
1489 H Kwinkelenberg, Rotterdam 11 

Nieuwe leden 871 K de Baat, Schiedam, 980 
A Gilbers, Kappele a d IJssel, 993 A Griffijn, 
Rotterdam 4, 998 L J Griffijn, Rotterdams, 1002 
J M L Hendriks, Rotterdam 13, looB W Molken-
boer, Rot terdams, loog H L Neimann, Rotter 
dam 8, 1030 Mej A E Ockers, Rotterdams, 1037 
C M van der Put, Rotterdam 23, 103S Ir C Ruijter 
man, Rotterdam 25, 1040 C F Snoek, Rotterdam 4, 
1041 G van der Wiel, Capelle a/d IJssel 

opgezegd 706 Mej M D van Riet, Rotterdam 4, 
797 J A Zijlstra, Pemis 

Afgevoerd 871 J Boere, Rotterdam-7 
8 
PHILATELISTENVERENIGING ,,AMERSFOORT" 
Secr H Hermse, Kievitlaan 5, Hoevelaken 

Vergadering 4e donderdag m oktobber a s m Hotel 
,,Monopole", Stationstraat 6, Amersfoort 
In de oktobervergadenng zal een lezing worden ge 
houden 

Nieuwe leden W Bruinvelos, J Steenstraat 37, 
J H Stoker, Korte Gracht 3 , P de Smalem, Korte 
Gracht 6, Mevr Nicolai v Rooy, Troelstralaan 7, 
A Roskam Leusderweg 219, allen Amersfoort 

Bedankt G Feenstra, D C Slijkoord, beiden Amers 
foort 
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AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHILA 
TELIST" Secr F van de Vijver, Bankastraat 29, 
Amsterdam 6 

In de maand november komen wij bijeen op dinsdag 
3 november voor de ledenvergadering en op dinsdag 17 
november voor de n«/avond De bijeenkomsten zijn als 
gewoon in Café Rest ,,De Kroon" Rembrandtsplein 17 
Zaal open om half acht, aanvang 20 00 uur 

Nieuwe leden Alle in het maandblad van september 
opgenomen kandidaat leden zijn als lid aangenomen, 
alsmede 
1299 P W Vitali, Nieuwe Kerkstraat 50, Amsterdam 
4, 1300 J Eleveld, Javastraat 172 I, Amsterdam 6, 

Kandidaat leden 1301 P Edel, de Rijpstraat 141, 
Amsterdam 15, 1302 J J Vermaas, Sijlhoff43*, Am 
sterdam ï i BV, 1303C Kleuver,Alb Cuijpstraat 211", 
Amsterdam 8, 1304 H Vlugt Jr , Wezenland 13, 
Monnikendam, 1305 C van Wissen, Fred v Dorp 
straat 7, Amsterdam 16, 1306 Mevr S Tromp Frank, 
Bronckhorststraat 46", Amsterdam 7, 1307 J W Bos
huis, Valeriusstraat 224*", Amsterdam 7 

Geroyeerd (wegens contnbutieschuld) 
199 P Bol, S57 Joh A Beijerbacht 

Bedankt 1159 A Dijkmans 
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POSTZEGELVERENIGING S P A AMSTERDAM 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam Z 

Bijeenkomsten 28 oktober, i r en 25 november a s 
societeitsavond 
I I 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING ,,SHELL" 
Afd Filatelie Secr N J van Deijck, Badhuisweg 3, 
Amsterdam N Tel 6 11 11 

Nieuwe leden (per i 9 '64) H L Huyser, Maarten 
Lutherweg 230, Amstelveen, J Smit, Zonneweg 22, 
Ilpendam, J Kos, Graaf Wichmanlaan 9, Bussum, 
H J Visser, Tormentilstraat 11, Landsmeer, J Raat 
jes Archimedes laan 8, Amsterdam Watergraafsmeer, 
F Visser, Rijnstraat 9, Purmerend 

Bedankt E v Engelenburg, J F Lonnee 
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PERSONEELSVERENIGING , .WERKSPOOR *', 
Amsterdam Afd Philatelie Secr J P C Sprenger, 
V Gilsestraat iS I, Amsterdam Slotermeer 

Nieuwe leden H Gemmink, ie v d Swindenstraat 
63 III , Amsterdam O, J Woertman, Vrolijkstraat 
138 I, Amsterdam O, J Vermeulen, Fredenk Hendrik 
straat i9ohs, Amsterdam, A P Lof, Woonark in het 
Nieuwe Diep, einde Zeeburgerdijk 8461, Amsterdam 

Bijeenkomsten 9 en 30 nov , 21 dec 1964 (zie verder 
augustusnummer) m het gebouw van de PVWA 
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VERENIGING ,,ROBAVER", Afd Filatielie 
Secr penn J P de Best, Hoogeweg 69 III , Amster 
dam O (Watergraafsmeer) Tel 5 96 40 

Vaste datum der bijeenkomsten iedere 15e van de 
maand, tezij deze op zaterdag of zondag valt, dan op 
de eerste daaropvolgende werkdag 

Nieuwe leden R v d Velde, Rosendaalstraat Shs, 
Amsterdam O, F M C Veenhoven, Chr Snonck 
Hurgonjehof 6hs, Amsterdam W2, H Zoetewey, 
Zuivelplein 18, Amsterdam O 

Bedankt C J Bogaard 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER
ZEKERINGSBANK, Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer, Slotermeerlaan 167 11, Amsterdam W 2 

Nieuwe leden J G A M Labohm, Jan Steenstraat 
yg, Haarlem, H K Kho, Heerengracht 24, Amsterdam 
2, Mevr E M Willems, Grutostraat 13, Westzaan, 
C R A Koster, Valeriusstraat 2i2hs, Amsterdam 7, 
M D V d Werff, 3e Oosterparkstraat 81 III , Amster
dam 5 

Afgevoerd Mej N v d Velde, Badhoevedorp 
15 

PHILATELISTISCHE VERENIGING N D S M 
Amsterdam Secr J A Hegeraad, Leenhofstraat 25, 
Amsterdam 16 

Nieuwe leden (per i 9 '64) 198 P van Akker, Witte 
Heerenstraat 33, Haarlem, (per 14 9 '64) 199 R v d 
Velde, Graftdijkerstraat 26, Nieuwendam, 200 F 
Hulseboom, Perseusstraat i , Amsterdam N 

Bedankt (pen 9 '64) 195 A Bakker, 158 M Capone, 
beiden Amsterdam 

Bijeenkomsten Onze clubavonden worden weer ge 
houden in gebouw ,,Saron", Heggerank 53 55, Amster 
dam N, iedere 3e vrijdag van de maand, aanvang 20 uur 
16 

GELDERSE FILATELISTENVERENIGING ,,DE 
GLOBE" Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem 
Tel (08300) 2 65 II Ledenadministratie G Kuiper, 
Trans 21, Arnhem Tel (8300) 3 02 44 

Bijeenkomsten der afdelingen (aanvang tenzij anders 
vermeld 8 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 9 november m het r k 
Jeugdhuis, Brinklaan 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 4 november in de Coehoorn, 
Coehoornstraat, Arnhem 

Afd Barneveld vrijdag 13 november 1964 m café 
Vmkenborg, Nieuwe Markt 23, Barneveld 

Afd Doetmchem donderdag 5 november in zaal 
Meinicke, Veemarkt, Doetmchem 

Afd Ede Wageningen woendag 4 november m ge
bouw Reehorst, Ede 

Afd Eist maandag 9 november in het ,,Wapen van 
Eis t" , Dorpsstraat 28, Eist 

Afd Epe vrijdag 20 november in cafe Stem, Hoofd
straat loS, Epe 

Afd Lobith donderdag i2 november plaats nog niet 
bekend 

Afd Nijmegen vrijdag 6 november in Unitas, Gerard 
Nootstraat 3, Nijmegen 

Afd Oosterbeek maandag 9 november gebouw Thabor, 
Molenweg, Oosterbeek 

Afd Rheden de Steeg maandag 16 november in kan 
tine van motorfabriek Thomassen, Pmkelseweg, de 
Steeg (aanvang 19 45 uur) 

Afd Velp woensdag 11 november in de Dr van 
Voorthijsenschool, ingang IJsselstraat, Velp 

Afd Winterswijk donderdag 5 november 1964 m 
hotel Centraal (G J Arpink) Misterstraat 68, Winters 
wijk 
Afd Wijchen dinsdag i7 november in cafe Scholze, 
Markt, Wijchen 

Afd Zevenaar dinsdag 10 november in hotel Benen, 
Babberichseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen maandag 2 november m het C J N V 
Gebouw, Paardenwal, Zutphen 

Nieuwe leden 2312 T H Damen, Memerswijkseweg 
43 I, Arnhem, 2313 Mej M Bras, Onder de Linden 80, 
Arnhem, 2314 G B Blikkendaal, Stadhoudersstraat 
87, Arnhem, 2101 S A Wieringa, v Hasseltlaan 12, 
Apeldoorn, 2296 Dirk van Ginkel Bameveldseweg 9, 
Otterlo, 1S95 J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk, 1S94 J T Obbink, Wooldstraat 5 7, 
Winterswijk, 2157 W P J Hendrikx L.orentzstraat 32, 
Wageningen, 1756 Mej J de Bruin, Dr v d Feltslaan 
12, Velp, 1757 S J van Zetten, Tromplaan 15, Velp, 
2283 Th N Hilgers, Driehuizerweg 368, Nijmegen, 
2285 G C van Essen, Meentstraat 9, Nijmegen, 2287 
M E P Ritzer, Granaatstraat 5, Nijmegen, 2288 
W V d Klift, Diamantstraat 9, Nijmegen, 2284 
T J F J van Oorschot, past v d Marckstraat 36, 
Weurt,2286M B M v Vugt, Dorpsstraat 46, Midde 
laar 

Overleden 739 D G Th Spierenburg, Nijmegen, 
1125 A A Onderstal, Wageningen, 271 A G Hopmk, 
Zevenaar, 2121 T B Schrijven, Arnhem 

Afschrijven 76 D A de Vrije, Arnhem, 894 L Rose 
boom, Arnhem, 1499 C H Heerens, Arnhem, 607 
A Eijberse, Arnhem, 1520 H J Keizer, Arnhem 

Nummer Wijziging 182 W Hey, nu nx 2129 
Mededeling op 31 oktober najaarsvergadering met 

veiling te Arnhem 
17 

POSTZEGELVERENIGING ,,ASSEN" Secr A 
F J de Jong, Vredeveldseweg 19, Assen Tel 05920 
39 20 

Bijeenkomsten de maandelijkse ledenvergaderingen, 
waarin tevens ruiling van postzegels plaats vindt, 
geschieden elke laatste dinsdag van de maand m het 
concerthuis Bellevue, Nassaulaan te Assen Aanvang 
20 uur 

Weer opgevoerd als lid 74 J Auwema, Westerpark 
C 3, Assen. 
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^^POSTZEGELVERENIGING . »ONDERLING 
CONTACT" Secr G Bot, Bosstraat loA, Bergen op 
Zoom 

Nieuwe leden (per i 9 '64) 221 J Hagenaars, Dorps 
straat 54, Halsteren, 222 A Veraart, Antwerpsestraat 
20, Bergen op Zoom, 223 B Veraart Beerenstraat, 
Steenbergen, 224 H Cornet, Wouwbaan 94 Hooger 
heide 225 F Suyckerbuyck, Paulus Buyslaan 38, 
227 M P Heerschap, Burg Mathonstraat iA, 228 
W Koster, Augustalaan 226, allen Bergen op Zoom, 
229 F Schevenhoven, Stenenhoef 2, Ossendrecht, 230 
F Disco, Fabrieksstraat 21, 231 E 'Waarsing, Jan 
Derckstraat 26, beiden Bergen op Zoom 

Bedankt 208 Mej L du Floo, Bergen op Zoom, 
n 6 J j Verresen, Putte {met ingang 1 1 65), 195 
P Letschert, Bergen op Zoom, 209 A Nuijten, Rotter
dam, 198 E L Reyven, Bergen op Zoom 
20 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB, Beverwijk 
Secr J W Schachtschabel, Stratingplantsoen 46ZW , 
Velsen N , Post Beverwijk 

Bijeenkomsten maandag 26 okt en 9 en 23 nov a s 
te 19,30 uur in de ,,Opgang'' te Beverwijk, Florastraat 2 

Nieuw lid 204 J Dedding, Watervhetstraat 36, 
Velsen N 
22 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER 
EENIGING ,,DE VERZAMELAAR", Bussum Secr 
H W Kohl, Piersonlaan, Naarden, tel 16870 

Vergadering iedere 2e maandag van de maand, echter 
met in juli en augustus, in Cafe Rest , ,De Harmonie'', 
Brinklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur 

^VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS , ,DELFT" Secr Ir G F L Leistra, v 
Almondestraat 174, Delft 

Nieuwe leden 435 W B P M Lases, is, Hoornbeek-
straat 29, 436 H C J van Olmen Oudraadtweg 10, 
beiden Delft, 437 P J W de Gier, Dijkshoomseweg 12, 
Den Hoorn, 438 J M Richter, Prof Oudemansstraat 
64, Delft, 439 E P van der Valk, Suiestraat 6a, 
Rotterdam 7, 440 Mevr C Rust, van Kinschotstraat 
112, Delft 
24 

POSTZEGELVERENIGING ,,DE FIVEL", Delf 
zijl Secr F Leenstra, Arcturusstraat 20, Delfzijl 

Nieuwe leden J E Kiewiet, Compasstraat 4A, 
Delfzijl, J Lagaay,deSav Lohmanplein 12A, Gronin
gen 
25 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,DORDRECHT" Secr A de Wit, Willem 
straat 50, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil en Koop
avond iedere 2e woensdag van de maand in het C J 
M V gebouw. Burg de Raadtsingel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en plaats van 19 20 uur 
26 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENIGING ,,DE 
POST JAGER" Secr A L Blonk, Henri Polakstraat 
154, Dordrecht Tel 01850 - 2 04 28 

Ledenvergadering vrijdag, 23 oktober a s in gebouw 
,,Patrimonium", Lange Breestraat 24, Dordrecht 
Aanvang 19,30 uur 

Contactavond vrijdag, 6 november a s zelfde plaats 
en tijd 
37 

PHILATELISTENCLUB , ,EINDHOVEN'' Secr 
J J H A Dolham, Petrus Dondersstraat 100, Eind 
hoven Tel i 06 15 

Vergadering elke eerste woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

Nieuwe leden J J Hartman, Bergmannstraat 64, 
Dr W V Haeringen, Jan Sluytersweg 40, beiden 
Eindhoven 

Bedankt J G J v d Broeke, Eindhoven 
28 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENIGING Secr 
F C Kuijken, Lupinelaan 7, Son (N Br ) 

Vergadering iedere eerste maandag van de maand 
in de zaal T van het Philips Ontspanningsgebouw te 
Eindhoven Aanvang 8 uur n m 

Nieuwe leden 710 W. v d Heyden, Dommelseweg 
67, Valkenswaard 

Bedankt 331 G Meyer, 600 G Johannes, 602 
W P v Tilburg, 339 R Kuipers allen Zwolle 
29 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTENVEREENI-
GING Secr penn W E J Aeijelts Averink, Min 
Treubstraat 18, Enschede 

Nieuwe leden H L Dul, Gruttostraat 8, W Porton, 
Maanstraat 219, W Lansink, Frans Halsstraat 23, 
M L Olthuis, Haaksbergerstraat 447, Prins, Henge 
losestraat 190, allen Enschede, J Biemold, Rijksweg 
64, A Leeuw, Corn Houtmanstraat 68, B Kamphuis, 
Bentstraat 20, allen Glanerbrug 

Wijziging Mej D van Raalte is gewijzigd in H J 
van Raalte, Slagmanweg 23, Enschede 

Bijeenkomst iedere 3e vrijdag van de maand achter de 
Renatakerk, Brmkstraat te Enschede Aanvang 20 uur 
30 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS „DE PHILATELIST ', Geleen Secr J 
Kentgens, Bollenstr 7, Geleen 

Afd Geleen Vergadering Eerstvolgende vergade 
ring weer m 't Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen 
Agenda en vergaderdatum worden per convocatie bekend 
gemaakt 

Afgevoerd J de Boer, Geleen 
Afd Kerkrade Vergadering op de 3e zaterdag van 

de maand in het Patronaatsgebouw, Bleijerheide 
Nieuw lid E Houben, Jos Francotteweg 15, Vaals 
Afgevoerd H Dmgeman, Kerkrade 
Afd Sittard Vergadering in Schtad Zitterd 

Wordt per convocatie bekend gemaakt 
Nieuw lid J A Eijkenboom, Heistraat 23 Sittard 
Afgevoerd J Damvelt, T Hoedemaker, beiden 

Sittard 
Afd Vaals Vergadering wordt met agenda per 

convocatie bekend gemaakt 
Afd I T E P Waubach Vergadering wordt per 

convocatie bekend gemaakt 
32 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS , GOUDA" Secr J Leefiang, Louise de 
Colignystraat 76 Gouda 

Vergadering 4e maandag van de maand in Café Rest 
, De Kroon" Kleiweg 7g, Gouda 

Nieuwe leden (per i 5 '64) Dr I Vogelzang Jan van 
Renesseplein 22, I Witte, IJssellaan 217, J B Visser 
Rolandstraat 13 {per i 10 64) Dr D G Struyk, 
Graaf Florisweg 121 L J Prins, Burg Martensstraat 
8g, (allen Gouda), W de Jong Sluislaan 15 Moor 
drecht, (per i 3 '64) C J de Kruijs Onder de Boomp 
jes 147 Gouda, (per i 9 '64) T v d Aa Willem de 
Rijkelaan 114 Waddinxveen, A Busker, Regentesse 
plantsoen 24, W Dorst, Kleiwegstraat 34, beiden Gou 
da 

Afgevoerd C G Dongelmans, Oudewater, E J de 
Jong, Waddinxveen 
33 

POSTZEGELCLUB ,,DE KRING" 's Graven 
hage Secr K Kouwenberg, Thorbeckelaan 238, 
's Gravenhage Penn P Krabbendam, Oosteinde 185, 
Voorburg Tel 86 24 43 Postgiro 54 go 32 

Nieuwe leden 108 Mevr J Klop van der Wees, 
Hoefkade 1065, 160 Th van Aken, Windesheimstraat 
I II beiden Den Haag 

Overleden 51 W F Engel Den Haag 
Bijeenkomsten 2 en 16 november a s 

34 
ONTSPANNINGSVERENIGING SHELL, 's Gra 

venhage Afd Postzegelclub Secr A C M van 
Overeem p/a Postzegelclub O V S , Postbus 162 
Den Haag 

Nieuwe leden 150 A M Mol Daniel Catterwijck 
straat 7, 202 M Martena, Dr Kruytstraat i beiden 
Rijswijk ZH , 203 Mevr A Ie Fèvre, v d Houven 
straat 57, 204 R de Haan, Nicolaistraat 88, beiden 
Den Haag 

Afgevoerd 70 G J M van Ruitenbeek 
35 

PHILATELISTEN VERENIGING , ,GRONINGEN'' 
Secr J M Offringa, de Savomin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Vergaderingen elke 4e maandag van de maand m 
Rest Het Boschhuis te Groningen aanvang 20 uur 

Nieuwe leden de kandidaat leden gemeld in het 
septembernummer 

Kandidaat leden 96 J A Dijkstra, Lingestraat 21A, 
469 G de Haas De Sitterstraat 22, beiden Groningen 

Mededeling Ter gelegenheid van haar 50 jang be 
staan zal de vereniging van 21 tot en met 23 mei 1965 
in Groningen een Nationale Postzegeltentoonstelling 
organiseren, die de naam zal hebben , GRUNOPOST 
'65" Inlichtingen te verkrijgen bij de secretaris van 
het tentoonstellingscomité, de Heer H R Jonker, de 
Savornm Lohmanlaan 65, Groningen 
36 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER-
EENIGING , ,0P HOOP VAN ZEGELS" te Haarlem 
Secr M W V d Koog, Leidse vaart weg 129, Heem
stede 

Kandidaat leden 616 W J Heus, Doelstraat 20A 
rood, 620 Mevr E C Janse Fritz, Saenredamstraat 
67, beiden Haarlem 622 H H A Steensma, Baith 
Floriszstraat 32 I , Amsterdam 624 B H van Straten, 
Emostraat 19, 626 A van Asselt, Rijksstraatweg 614 
I I I , beiden Haarlem 

Overleden i i i E de Groot, Heemstede 
Bedankt per i g 64 92 Mevr J J v Velzen Winia, 

536 J G P Spierings, Grote Houtstraat yy, beiden 
Haarlem 

Algemene vergaderingen 29 oktober, 26 november, 
17 december, 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 
april, 27 mei en 24 juni 

Ruilavonden 12 januari en 13 april Alle in de aula 
van de A H Gerhardschool, ingang poort Raaks, 
Haarlem 

POSTZEGELVERENIGING , HEERLEN" Secr 
C van Dishoeck Lintjensstraat 21, Heerlen 

Nieuwe leden i6g Mevrouw C Wolsing, Heerlen 
170 B H van Noord Hoensbroek 

Bedankt (per 1 1 65) 87 L J de Ruiter Heerlen 
Kandidaat lid F W J Stegerhoek, Dr Kuypers 

straat 39, Heerlen (Meezenbroek) 
Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 

3 november in zaal 5 van het Pancratiushuis, Nobel 
straat te Heerlen In afwijking van eerder gedane 
mededelingen zal de ruilavond plaats vinden op woens 
dag 18 november in zaal 4 eveneens in het Pancratius 
huis Aanvang van beide 7 uur 
38 

POSTZEGELVERENIGING ,,HELDER" te Hel 
der Secr A P Vlam, Van Galenstraat 70, Helder 
Tel (02230) 42 00 

Nieuwe leden, ingaande i oktober 1964 B Doome 
kamp Kievitstraat 135, Den Helder, H Bemdt, Rijks
weg 116 post Julianadorp N H 

Vergadering de eerstvolgende ledenvergadering, zal 

plaats vmden op woensdag 21 oktober a s , te 19,30 uur, 
m café Postbrug (bovenzaal). Koningsplein, Den 
Helder 

Waarschuwing voor de leden, die hun jaarcontributie 
1964 nog niet hebben voldaan en/of hun prijs uit de 
jaarverloting 1964 nog niet hebben afgehaald Deze 
worden voor de laatste maal dringend verzocht één 
en ander voor i november a s alsnog te regelen Betaling 
bij de penningmeester (postrekening 335511. ten name 
van , de penningmeester van de postzegelvereenigmg 
Helder te Den Helder* ) Het afhalen van de prijs uit 
de jaarverloting 1964, op vertoon van betalingsbewijs 
jaarcontributie '64, bij de Heer A C Duijvelshoff, 
Ruijghweg 60 te Den Helder op zaterdag tussen 18 en 
20 uur BIJ niet nakoming van een en ander volgt ie 
onvermijdelijk royement als lid der vereniging en 2e 
dat de pnjs uit de jaarverloting '64 aan de vereniging 
vervalt 
40 

's HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr Mevr H A 
A Schneider Meijs, Taaistraat 63, Vught 

Ledenvergadering woensdag 21 oktober a s te 20 uur 
in ,,Cosmopoliet" Snellestraat, Den Bosch 

Nieuwe leden de kandidaat leden gemeld in het 
septembernummer 

Kandidaat leden L Dadema, Haydnstraat 9, A B J 
Bontekoe, Orduynenstraat 7, Mej L de Gier, Jasmijn 
straat 18, L v Düngen, Munteplein 33, allen Den 
Bosch 

Overleden Mevr M Corman, Vlijmen, Dr J P 
Parijs, Oss, W J A Willems, Kessel 

Bedankt M v Ommen, Den Bosch, Br Constantino, 
St Michielsgestel 
41 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,HILVERSUM & OMSTREKEN" Secr 
A W Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 
Postgiro t n V de Ver 360655 

Vergadering iedere 3e donderdag van de maand 
ruilbeurs elke zaterdagmiddag van 1,30 4,30 uur, alle 
in de Openbare Leeszaal te Hilversum, s Gravenlandse-
weg 
43 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr G M Minnema, Boerhaave^ 
laan 41, Leiden 

Vergadering op woensdag 28 oktober 1964 's avonds 
te 8 uur precies m de zaal van Gebouw Steenschuur 1 
Leiden Gewone Agenda e t lezing en verder veiling er 
verloting 

Nieuwe leden, 2iï F van Dyk, Leiden, 212 K dt 
Bruin, Leiden, 115 G J Khun, Leiden 

Kandidaat lid 214 Dr F F J . Drykoningen 
Zocherstraat 2, Leiden 

Let u even op de volgende vergaderingen in nov ei 
dec deze zijn verzet op woensdag 11 nov , en woensdag 
9 dec Wilt u hiervan goede nota nemen 

Jeugdafd Bijeenkomst elke 2e donderdag van d< 
maand in Huize ,,over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden 
Heren en dames leden denkt u om de extra veiling ir 
januari I 
43 

PHILATELISTEN VERENIGING ,,ZUID LIM 
BURG" Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maas 
triebt 

Eerstvolgende bijeenkomsten ie en 3e maandag inRest 
,,In de Gouwe Poort", Vrijthof Maastricht, aanvan( 
20 uur 
44 

POSTZEGELCLUB ,,GROOT VELDHOVEN' 
Secr G J Ruts, Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Bijeenkomsten iedere 2e maandag van de maant 
ruilavond en veiling, waarvan convocatie wordt toe 
gestuurd 

Nieuw lid Mej M van Doom, Habrakenstraat i 
Oerlo 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGSVERENIGINC 
, ,S H E L L " Afd Filatelie Secr A Keemink 
Sweelinckstraat 209 B, Vlaardingen, Tel 01898-9228 

Nieuwe leden 63 L v Keulen, Rembrandtstraat 39 
Spijkenisse, 183 G H Huybens, Bomeostraat 90 
Vlaardingen, 261 J W Smit, Madoerastraat 111 
Vlaardingen, 262 J Brouwershaven, v Blankensteyn 
straat 8, Heenvliet 
47 

POSTZEGELVERENIGING , .ROOSENDAAL' 
Secr J C Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal 

Vergadering iedere derde Woensdag van de maan< 
in Hotel Lockefeer, aanvang 20 uur 

Ruilbeurs iedere laatste vrijdag van de maand 11 
Hotel Lockefeer, aanvang 20 uur 

Nieuw lid Mevr N Schlüter Ytsma, Prins Bern 
hardstraat 3, Putte (N Br ) 
48 

PHILATELISTENCLUB ,.ROTTERDAM" Secr 
M J Feenstra, Dorpsstraat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand in he 
Beursgebouw, ingang Meent 110, Rotterdam 
49 

POSTZEGELVERENIGING ,,SANTPOORT" 
Secr G J H Bos, Charlotte de Bourbonlaan 22 

Santpoort Zuid Tel 02560 8799 
Nieuwe leden 254 J van Lieshout, Joh v Vliet 

straat 88 255 C van Bruggen, Mamixtraat i i2 rd 
beiden Haarlem, 256 C Uytendaal, Hagelmgerweg 
Santpoort Dorp 

Bedankt 195 A v d Vlugt, Santpoort-Z, 
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PERSONEELSVERENIGING WILTON-FEIJEN-
tORD. Afd. Filatelie. Secr.: A. v. d. Boscli, Noord-
estsingel 58, Schiedam. Tel. 010-60485. 
Nieuwe leden: (per i-9-'64) G. Verhey, Kemperstraat 
i, Vlaardingen; F. Reitsma, Hofstedestraat 56; 
. Suy, Molgersdijk 28; beiden Rotterdam; (per i-io-

64) L. Frank, Zwaardecroonstraat 63c; W. Buursema, 
•eppelweg 56c; J . G. Beukema, Schiedamseweg 196c; 
Hen Rotterdam; G. P. v. d. Horst, v. Hoornbeek-
traat 5b, Vlaardingen. 

POSTZEGELVERENIGING ZEEUWSCH-VLAAN-
)EREN, Temeuzen. Secr.: Ir. W. D. G. Toorenman, 
'rans Halslaan 20, Temeuzen. 
Eerst volgende vergadering: dinsdag 3 november a.s. 

^oor verdere vergaderingen zie augustusnummer. 
2. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL VERZAME-

AARS ,,TILBURG". Secr.: W. van Erve, Insulinde-
lein 5, Tilburg. 
Nieuwe leden: {per i-9-'64) J . de Beer, Langestraat 

5a; H. v. d. Berg, Vossenpad 8; A. Melis, Arke 
loestraat 62a; allen Tilburg; G. Kuypers, Paarden-
traat 39, Hilvarenbeek. 

Afgevoerd: A. v. Tongeren; J . Harbers; W. Piron; 
Hen Tilburg. 

Bedankt: A. de Groot, Tilburg. 
Vergadering: iedere ie woensdag van de maand in de 

rote bovenzaal van Huize Remmers, Heuvel 28, Til-
'urg. 
4. 

POSTZEGELCLUB ,,WASSENAAR". Secr.: W. 
'an der Worp, Starrenburglaan 70, Wassenaar. 

Vergadering: iedere 2e donderdag van de maand in 
afé-rest. ,,De Deyl", hoek Kerkdam en Rijksstraat
weg. 
5-

POSTZEGELVERENIGING , »IJMUIDEN * *. 
teer.: J . Groen, Velserduinweg 8, IJmuiden. 

Ruilavonden: donderdag 29 oktober en 12 november; 
Tijdag 27 november en 4 december; donderdag 17 
Lecember 1964. 
9-
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME-

AARS ,,DE LANGSTRAAT e .O." Secr.: J . J . P. 
:iaesen, Boekelaerstraat i , Waalwijk. 

Verzoek: Let op gewijzigd adres secretariaat. 

64. 
POSTZEGELVERENIGING , »DRACHTEN *'. 

Secr.: A. Otter, Handwerkerszijde 127, Drachten. 
Kandidaat-leden: K. Faber, Ds. Nieuwenhuisweg 56, 

Nij Beets; H. Wieringa, De Lange West 78; P. de 
Wilde, De Zwaden 12; P. de Bruin, Oud Ambacht 184; 
Joh. van der Wai, Oud Ambacht 195; P. H. Sikkema, 
Zuidkade 70; allen Drachten; J . Homans, Jan Eizinga-
straat 13; P. de Jong, Heerenacker 11; beiden Gorredijk. 

Bijeenkomsten: ie dinsdag van de maand in het ge
bouw ,,Pro Rege", Torenstraat Ï 8 , Drachten; aanvang 
20 uur. 
66. 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Afd. Post
zegelvereniging. Secr.: O. v. d. Geijn, Kamillestraat 3, 
Rotterdam-i2. 

Nieuwe leden: A. W. Kropff, Petuniastraat 42b, 
Vlaardingen; Th. D. van der Wijk, Kilkade 17, Dor
drecht; J . G. Wever, Rooseveldstraat 16, Oss; J . F . 
Ranshuijsen, Casper Fagelstraat 23, Vlaardingen; 
J . W. Pellicaan, Jan Steenstraat 29; Mej. W. van 
Heeren, Rosespoorstraat 8c; beiden Rotterdam. 
69. 

FILATELISTENVERENIGING ,,VEENDAM & 
OMSTREKEN". Secr.: Ir. J . D. Neuteboom, E. E. 
Stolperlaan 24, Veendam. 

Bijeenkomsten: woensdag 25 nov. en 23 dec. a.s. in 
, ,Veenlust''. Aanvang 8 uur n .m. 
72. 

PERSONEELSVERENIGING , ,VREDESTEIN'', 
Afd. Filatelie. Secr.: C. N. van der Zalm, Tromp
straat 10, Loosdumen. 

Nieuwe leden. A. E. J . Speelman, Vakkenboskade i ; 
C. J . Speelman, Soestdijksekade 721; A. E. Groot, 
Lijsterbesstraat 131; J . Bijlsma, Cartesiusstraat 326; 
allen Den Haag. 

Bedankt: (per 3i-i2-'64) C. J . v. d. Berg, Den Haag. 
Bijeenkomsten: dinsdag 27 oktober a.s. ruilavond; 

dinsdag 9 november a.s. vergadering; dinsdag 23 
november a.s. ruilavond. 
74. 

DE BLIKBOYS. Personeelsvereniging der blikembal-
lagefabriek Thomassen & Drijver N.V., Deventer. Afd. 
Filatelie. Secr.: Th. B. Hebing, Deltalaan 179, Deven
ter. 

Nieuw hd: (per i-9-'64) G. J . Stelder, Graaf van 
Burenstraat 15, Deventer. 

79. 
POSTZEGELVERENIGING ,, APPINGEDAM''. 

79-
POSTZEGELVERENIGING , ,APPINGEDAM". 

Secr.: A. Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam. 
Vergadering-ruilavond: vrijdag 6 november a.s. te 

19,30 uur in de kantine van de R.H.B.S. Vergadering 
volgens concocatie. 

Nieuwe leden: (per i-9-'64) Mej. Chr. van Leijen-
horst, D. Boeremastraat 73; W. H. Baarschers, Bol
werk 8B; H. J . Boon, H. Kuperstraat 16; allen Appin-
dam; R. Meijer, D 44, Leermens; J . Kort, Nieuwe 
Ebbingestraat 85-B, Groningen. 

Bedankt: F . F. Wolters; J . Teunissen; beiden 
Appingedam; G. Harmanny, Delfzijl. 

Mededeling: In de vergadering van 4 september j . 1 . 
werd in de vacature van voorzitter, ontstaan door ver
trek van de heer K. H. Frankin, benoemd de heer 
H. Bergman. 
80. 

POSTZEGELVERENIGING ROERMOND. Secr.: 
W. Faazen, Hambeek 6, Roermond. 

Nieuw hd: J . Schlicher, Willem-II-singel 10, Roer
mond. 
8 1 . 

FILATELISTENVERENIGING , ,DE KLOMP''. 
Secr.: J . Seekles, Papendijk 70, Groenlo. 

Nieuwe leden: W. H. B. Freke, Misterweg 100; 
J . K. Eisinga, Merelstraat 30; beiden Winterswijk; 
F. Nijhof, Wehmerstraat 9, Aalten. 
82. 

DRAKA PHILATELISTEN VERENIGING, AM-
sterdam. Secr.; J'. P. G. Terwee, Everard van Reijdhof, 
7 hs, Amsterdam-SIotervaart. 

Nieuwe leden: G. E. M. Siecker, Dierenriem 11; 
J . H. ten Hove, Nieuwendammerdijk 63; D. Doeki, 
Langestraat 37-II; allen Amsterdam. 

Bedankt: C. J . Keyzer, Hillegom. 
84. 

SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING SFB. 
Secr.: W. H. Rolff, Jodenbreestraat 8, Amsterdam-i. 

Nieuwe leden: K. J . Ch. Broekhuizen, Middenweg 
112; P. J . de Jong, Aelbertsbergstraat 92; beiden Haar
lem; G. Staatenhoef, Aalsmeerweg 32-11; A. van Wis
sen, van Hogendorpstraat 22-I; B. Glebbeek, Dever 16; 
allen Amsterdam; A. Pet, Pinksterbloemweg 17» 
Zaandam 

ENGELAND EN KOL 
f 1 5 , -

QUEEN VICTORIA 
SPECIAAL CAT. 

f 1 9 , -

EUROPA EN KOL. 
f 2 5 , -

„SIMPLIFIED" 
gehele wereld zonder 
variëteiten in 1 deel 

f 1 9 , -

STANLEY GIBBONS CATALOGI 1965 
zijn bij alle postzegelhandelaren verkrijgbaar 

of bij de importeur 

V A N D I E T E N B O E K E N I M P O R T ANNA PAULOWNASTRAAT SS, DEN HAAG — TEL. (070) 32 59 32 
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ß. santn^e 2li heule im JLinönev palsies-f^rlüi 

Vraagt uitvoerige prospectus in kleurendruk, monsterblad en prijslijst aan R E N N I E HAAGSMA'S P O S T Z E G E L H A N D E L , Leeuwenstraat 2a, H I L V E R S U M 
immmiÊ^imm^iiiÊÊmmmÊmÊÊÊÊÊ^^Êmmmmi^^mmm Z IET O N Z E VORIGE ADVERTENTIES mÊim^mÊ^am^ÊmÊÊmm^^^^ÊÊmmm^ÊmÊ^m^Êam 

Gevr. door verzamelaarster oude ansichtkaarten van N . H o l l . Ook event ruilen. 
Brieven onder letter bureau v. dit blad Ph. no. 200. 

INDONESIË is nog steeds voordeliger bij de N.P.C. 
bijv. 50 versch. postfr. complete series, cat.waarde tot 
ƒ10,— per serie, tot. cat.w. meer dan f50,—, voor slechts 
ƒ25,—. Prijsl. met vrijwel alle series gratis. 
DE POSTZEGELMARKT met uitgebr. aanb. van Ned. en 
O.G. verschijnt spoedig. Vraag deze reeds nu aan bij: 

J. Bijlsma, Schimmelp.laan 3, Zutphen. Tel. 05750-33 11, Giro 927678 

GLOBUS - Netto - Catalogi 1965 
Duitsland ƒ 2,25 - Oostenrijlc ƒ1,50 - Zwitserland ƒ1,75 -
Frankrijlc ƒ3,25 - Scandinavië ƒ 2,50 - Europa-Union ƒ 1 , — -
Sport in Europa ƒ 3,50. 
Verkrygboor bij uw bandehar of toezending uitsluitend na storting 

plus 25 et port op postgiro 512461 t.n.v. 
Postzegelgroothandel W. F. H E I M A N N 

Parnassusweg 24 hs. Amsterdam-Zuid 2 Tel. 79 26 40 

Voor slechts f 24,75 franco toezending van: 
150 grootformaat Dieren op postz., of 100 grootformaat Bloemen op postz., of 
partiitie N e d . -|- Nieuw Guinea, ruim ƒ50,— catal. 
Postzegelhandel J. BATS, Postbus 25, Leerdam, Tel. 2762, Giro 268761 

BUITENLAND 
V o o r t ransac t ies m e t h e t b u i t e n l a n d kan per 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 he t bedrag v a n : 

Belg ië Bf r . 160Ö0; Bfr . 6900 ; 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. 8500 ,— : Sch. 3 6 0 0 , — ; 
Spanje Pts. 1 9 0 0 0 , — ; Pts. 5 0 0 , — ; U.S.A. $ 1 0 0 , — ; $ U O , — ; 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 ƒ0 ,10 . 

DIVERSEN 
Te koop gevraagd. Verzamelingen, partijen, losse zegels, engrosposten van Duits
land, Zwitserland, Oostenrijk, Verenigd Europa. Prijsaanbiedingen, zo mogelijk in 
het Duits, te richten aan Heinz W. Müller, 565 Solingen Landwehr, Wipperauer 
Strasse 114, West-Duitsland. 

MASSAWAAR Ik zoek massawaar van de hele wereld. In ruil geef ik nieuwe zegels 
van Joegoslavië, D.B.R., Berlijn, Polen, Rusland en Tjechoslowakije. 
Zonder voorafgaand overleg s.v.p. geen zending. Correspondentie 
in het Duits. 

Kamilo Hovanizky, Ljubljana Trubarjeva 75.1. desno Jugoslavija 

Het eerste jaarlijks 
Postzegelveilingverslag 
ter wereld 

PHILATELIQUE 1965 
's Werelds meest bekende klassieke zegels. 

400 pagina's op kunstdrukpapier, 1000 illustraties, 2U kleurplaten. Een unieke catalogus voor 
de vi/erkelijke waardebepaling van de „lastige" zegels en speciale variëteiten. 

Een van de mooiste boeken 
over postzegels. 

4000 stuks — van de meeste waarvan, de gewone catalogus de waarde nauwelijks kan schatten 
— genoteerd op 115 internationale postzegelveilingen in het seizoen 1963-64 in West-Europa 
en de U.S.A. 

Een groot aantal van de belangrijke stukken uit de beroemde verzameling van MAURICE 
BURRUS. 

Prijs f 3 5 , -
Bij ieder stuk is de veilinghouder en de veilingdatum vermeld. De omschrijving is zeer nauw
keurig. 

Vraag het bij uw handelaar of bij de importeur: 

VAN DIETEN'S BOEKEN IMPORT Anna Paulownastraat 58, Den Haag 



Materiaal met een nettowaarde van zo'n 
3/4 miljoen Duitse Mark bevatten 

mijn ..Duitsland - speciale aanbiedingen" 
die zojuist als luxe-catalogus met talrijke foto's en gekleurde 
afbeeldingen aan duizenden van mijn regelmatige klanten 

over de gehele wereld toegezonden zijn. 

Vraagt u ook vandaag nog deze gratis catalogus aan! 

„Duitse Rijk Nr. 17a, 1/3 Groschen groen, adelaar met groot schild, twee verticale en een horizontale strip van 3, als frankering voor 3 Groschen 
op een brief van Metz (toen Duitsland) naar Zaandam, met overgangsstempel „Luxemburg - Bhf. 23.10.74" zijn originele zegels die pas op de plaats 
van bestemming met het Nederlandse nummerstempel „128" (Zaandam) vernietigd werden. Door de ontvanger werd geen strafport betaald. Zeer 
bijzondere, waarschijnlijk unieke stempelrariteit uit de collectie Gaston-Nehrlich". Zo luidt het attest van de heer Pfenniger — in vertaling — voor 
deze prachtige brief die in een museum thuishoort. Een stuk voor een liefhebber — zeer waardevol. 

In de catalogus worden enige honderden belangrijke en gezochte zeldzaamheden met een stukwaarde tot D.M. 20.000,— en enige duizenden minder 
dure maar toch nog meestal ontbrekende zegels en series evenals talrijke waardevolle en fraaie verzamelingen van particulieren tot een waarde 
van D.M. 22.000,— per object aangeboden. 

ledere verzamelaar — beginner of gevorderde speciaalverzamelaar — zal in deze prachtige catalogus iets van zijn gading vinden. Het is uw voordeel 
als u mij vandaag nog schrijft! 

H. C. Schwenn - Frankfurt/Main 
Postfach 1 6 7 0 7 - Neckarstrasse 9 - Tef. 33 37 59 - 33 78 51 
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van 1 9 - 2 1 november 1964 in Hotel Lasthaus 
aan de Ring. Hohenzollernring 20, Keulen 

zoals altijd een filatelistische gebeurtenis van de eerste orde, brengt 
vele luxe-stukken, grote eenheden, wereld-rariteiten, onder andere 
Mecklenburg-Schwerin 4/4 Schilling doorstoken (Mi. Nr. i) in een 
strip van 3; 8 stuks Sachsen 3 Pfg. rood, waaronder 2 paartjes. Bij
zonder uitgebreid Duitse Rijk Adelaars met schild, eerste emissie 
van Finland, Frankrijk 1,— Fr. „Vervelle", Vaticaan-opdrukken, 

honderden voor het grootste deel nog geheel intacte verzamelingen. 
Nederland eerste emissie in luxe-exemplaren. 

De rijk geïllustreerde catalogus met vele foto-afbeeldingen en ge
kleurde foto's wordt aan serieuze gegadigden — wilt u uw beroep 
even vermelden s.v.p. — op verzoek toegezonden. 

L Cf P-veilingen zijn ktvaliteitsveilingen 

Reeds nu inlevering voor de 27ste veiling mogelijk, ook inkoop van 
grote verzamelingen en zeldzame losse zegels ä contant. Bij grote 

objecten persoonlijk bezoek na voorafgaande afspraak. 

LANGE & FIALKOWSKI 
Eigenaar: Hubertus Lange 

Beëdigd en officieel toegelaten veilinghouder 
62 Wiesbaden, Langgasse 20/22. Tel. 2 87 65 

KUies WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste .groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Uge en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde regels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• V O O R O N Z E KLEIN H A N DEL wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aondocht zal hebben. iD-

VRIJ OP AANVRAAG. Onze nieuwe inkoop-prijslijst. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

^ Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur; 

H. E. HARRIS 6L CO. Jk 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres; Harrisco Boston. 

Een Nederlandse collega die hier op bezoek was zei laatst tot ons: 
„U hebt de reputatie dat u de zegels nu niet direct cadeau geeft, 
maar daarvoor hebt u dan ook wel zo'n beetje a l les . " 
Dat zal wel uitkomen, ten minste van de ongebruikte zegels van 
1920 af. Stuurt u maar eens een mancolijst! 
Hebt u al onze nieuwe voor 100% complete gratis-prijslijst van de 
postfrisse uitgaven van Yougo-Slavië van na de oorlog aangevraagd? 
Meer dan 200 verschillende uitgaven zijn los naar de Zumstein- en 
Michelnummers aangegeven, evenals alle uitgaven van Triest Zone B. 
Hier hebt u een paar voorbeelden - nummers naar Michel. 
Olympiaden 
Sport 
UNO 
Pflanzen 
Tiere 
Blokken 
WFJ 
100 J. Briefm. 

Weltraum 
Malaria 
Rotes Kreuz 
Afrika 
Pfadfinder 
Religion 
Europa 
Musik 
Rotary 
Ausstellung 
Nobel 
UPU 
Polar 
Roosevelt 
Brüssel Expo 
Hunger 

Trieste B Mi 
Kolumbien 
Korea 
Macao 
Mozambique 
Syrien 
Liberia 
Chile 

Mexico 
Haiti 
Monaco 
Libyen 
Aegypten 
Haiti 
Libanon 
Argentinien 
Belgien 
Mexico 
Jemen 
Nicaragua 
Belgien 
Polen 
Ungarn 
Saudi Arabien 

70U-75U 
349-364 
Blokken 26-47 (22) 
394-403 
385-408 
Bloki 
2 Einzelbi. 
Blok 1 

auf FDC 
822-827 

$ 98,75 
$ 387.50 
$ 106.25 
$ 8,75 
$ 68.75 
$ 168.75 
$ 31.25 
$ 173.75 
$ 248.75 
$ 36.25 

363-8, Blokken 7, 8 $ 173.75 
Blokken 4A, B 
1-33 
Blokken 9,10 
286-294 
Blok 14 
Blok 6 
Blok 1001-1003 
1085, 1086 
107, 112 
Blokken 27-44 
Blokken 791, 792 
Blok 11 
Blokken 27B, 28B 
132, nur violett 

$ 37.50 
$ 223.75 
$ 118.75 
$ 58.75 
$ 73,75 
$ 46.25 
$ 62.50 
$ 62.50 
$ 18.75 
$ 62.50 
$ 87.50 
$ 18.75 
$ 20.00 
$ 43.75 

Tussenverkoop voorbehouden. 

FRANK WARNER 
109 Nassau Street, New YorI« 38, N.Y. U.S.A. 

„One of the most complete stocks of the world - in the world" 

HAAAMER 
koopt te allen tijde contant: 

Zeldzame losse zegels, series en brieven van de hele 
wereld en vooral waardevolle omvangrijke verzame-
lingen 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 Frankfurt an Main, 
Rathenauplatz 2-8 
Telefoon 282393 



In Zürich 
worden 

van 2 tot 7 november 1964 
meer dan 7000 kavels van losse zegels en series met een 

totale waarde van meer dan 

3 miljoen Zwitserse Franken 
aan de meestbiedende toegewezen. Tot liquidatie komen onder meer de 
belangrijke gespecialiseerde verzameling „Gloor" van Oud-Duitsland en 
de Duitse koloniën ; „Ricardo Campana", luchtpost met unieke Italiaanse 
Balbo-brieven. De rijk geïllustreerde catalogus met 102 pagina's foto's, 
waarvan 12 in originele kleuren, wordt aan serieuze kooplustlgen desge
wenst gratis ter beschikking gesteld. 

Corinphila Zürich 
B A H N H O F S T R A S S E 1 0 2 



DE 190e 
VEILING 

Catalogus is op aanvraag, 

gratis verkrijgbaar. 

POSTZEGELVBTT ING 
R. POSTEMA 
SINGEL 276, AMSTERDAM 

TELEFOON 249749 

vindt plaats op 
22. 23 en 
24 oktober 

WIJ hebben wederom diverse 

belangrijke afdelingen zoals 

Nederland en O.R., vele rariteiten 

van verschillende landen 

en prachtige collecties 

en restanten. 

Inzendingen voor de 

komende veilingen kunnen 

dagelijks plaatsvinden. 



\ Verzamelt u ook: BELGIË Of F R A N K R I J K ? 
Vraagt dan onze 

ZICHTZENDINGEN aan! 

Vier grote voordelen: 

• GEEN KOOPVERPLICHTING! 

• U KUNT DE BOEKJES EEN VOLLE WEEK 
DOORKIJKEN! 

• LAGE PRIJZEN! 

• DUIDELIJKE OMSCHRIJVING DER 
KWALITEIT! 

Even een briefkaart (s.v.p. met opgave van referenties) 
en wellicht voegt u zich bij de velen, die regelmatig 
zichtzendingen bij ons aanvragen. 

Vraagt onze nieuv/e uitgebreide 

PRIJSCOURANTEN aan! 

met ruim 1 6 0 0 aanbiedingen. 

ledere zegel duidelijk omschreven en voorzien 

van de cataloguswaarde in Yvert-francs. 

Ze worden op aanvraag grat is toegezonden. 

Gelieve te vermelden of u België of Frankrijk 

dan wel beide wenst te ontvangen. 

POSTZEGELHANDEL %J« D K V / E K d TE BUDEL 
Verzendadres: Biesiandsekade 144 - Delft 

Postzegelveiling 
van Nederlands 

Antilliaanse zegels, 

afkomstig van 

Antilliaanse P.T.T. 

ten bate van de 

Overkoepelende organisatie 

Jeugdzorg der 

Nederlandse Antillen. 

Beschrijving der kavels gelieve u aan te vragen 
onder bijvoeging van 25 et porto bi j : 

H. W. HOFLAND 
Rietvinkstraat 62 - Badhoevedorp N.H. 

U N T E A 
U N T E A I I , postfris, compleet f 37,50 

U N T E A I en I I gemengd, idem f 35,— 

Ook in B L O K K E N 

Een beperkt aantal gestempelde series UNTEA I en II compleet op 
omslagen van de Verenigde Naties verkrijgbaar. Prijs op aanvraag. 

K. KEIZER - TILBURG 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Tel. (04250) 2 31 02 

LINDNER FALZLOS A L B U M ! ! ! 
Bestelnr. 600 

VERENIGDE NATIES NEW-YORK 
16 bladen in plastic ringband f 24,— 

Vraagt ons monsterpakket LINDNER FALZLOS ten einde kennis met dit 
nieuwe s/steem te maken. 

Wij kunnen de postzegels voor dit album eveneens leveren incl. blokken 
tot heden postfris f 300,— 

Dezelfde samenstelling gebruikt f 165,— 
Vraagt ons speciale offerte Ver. Naties New-York!! 
Er is zeker iets voor u bij, ook bij de F.D.C.'s!!!!! 

LINDNER IMPORT ..NEDERLAND" 
Postbus 143 - Telefoon 4 76 06 en 4 91 08 • Hilversum 
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uw F.D.C.'s niet meer op te bergen in kistjes of doosjes of Thans behoeft u 
iets dergelijks. 
Gebruik NU de KOBRA F.D.C, albums. 
Praktisch, duurzaam en goedkoop. 

KOBRA album 
KOBRA album 
KOBRA album 
KOBRA cassette 
KOBRA cassette 

G-2 245 X 145 X 50 
G-3 245 X 145 X 50 
G-5 285 X 145 X 50 
G-3K voor album G-3 
G-5K voor album G-5 

f 5 . -
f 7.90 
f 11,80 
f 2,70 
f 3,40 

De G-2 biedt plaats voor 60 covers en is van stevig geperst karton gemaakt. 
De G-3 en de G-5 zijn geheel van plastic gemaakt en de banden zijn gewatteerd en 
deze beide bieden plaats aan 100 covers. Alle t/pen hebben zwarte schutbladen in de 
etuis en de covers worden van de bovenzijde ingeschoven. 

Verkrijgbaar bij uw postzegel handelaar of rechtstreeks bij de importeur. 

POSTZEGELHANDEL LIGTVOET 
Snelliusstraat 24 — ENSCHEDE Telefoon 1 17 04 — Giro 990666 

S U P R E M E S T A M P S E R V I C E 
Al de nieuwe uitgaven van de volgende landen kunt u automatisch 
tegen billijlce prijzen, ontvangen: Australië. Australisch Antarctic. 
CookIsi.; Christmaslsl.;Cocosl$l.; Nieu; Norfolk Isl.; Nauru; Nieuw 
Zeeland; Papuaen Nieuw Guinea; Ross Dep.; en Tokeiau. 
Ook voor verzamelaars van b.v. alleen dieren of bloemen enz. 
Schrijf een brief voor volledige inlichtingen. 

Christmas Isl. 1958 (10) 
1963 (10) 

Cocos Isl. 1963 (6) 
Norfolk Isl. visset 1962 (6) 

1964 Piet. (3) 
1964 50th Anniv. (2) 

Nauru 1954 (9) 
1964 (5) 

Cook Isl. (11) 
Ross. Dep. (4) 
Tokeiau (3) 
Nieu (10) 

3,70 
3.50 
3.30 
3,70 
0,95 
0.65 
5.15 
2.45 
9.05 
1,75 
0.85 
5,10 

Papua en N. Guinea 1961 (411.65 
1962 (1 Pol.) 1.45 
1963 (4) 13.95 
1963 (2) Pac. Games) 0,85 
1964 (4) Masks 5,40 
1964 (2) Common Roll 1,45 
1964 (4) Health 1.65 

Austr. Antarctic (6) 3.35 
Nieuw Zeeland Piet. (20) 31.60 

Health 1964 (2) 0.45 
Miniatuur sheets (2) 3.10 

Australië Vogels (4) 2.60 

Bestel nu de nieuwe vogelserie van Papua en Nieuw Guinea. Al de 
hieuw uitkomende zegels voor face value + 20%. 
Enige specialiteiten: Automatenzegels (coil stamps) normaal ver
krijgbaar in rollen, deze kunnen wij nu leveren in blokvorm van 
4 of meer % d. Kangaroo blok van 4. f 0.45; 2 d Queen ƒ 0,65; 3 d 
Queen f 0,85; 5 d Queen f 1.25. De 1964 5 d Queen met tanding 
variëteit ongetand tussen de zegels verticaal. 
Horizontaal paar f 0,55, blok van 4 f 1,10, blok van 6 met onderaan 
ongetand + velrand f 1,75. 
Alles zolang de voorraad strekt. Niet tevreden geld terug. Porto 
extra s.v.p. (luchtpost f 1,—). 

S U P R E M E S T A M P S E R V I C E 
94, Fisher st., Fullarton S.A., Australia. 

27e DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Deze veiling zal gehouden worden op zaterdag 28 
november a.s. in gebouw „Patrimonium", L. Bree-
straat, Dordrecht. 
Goed materiaal zien wij gaarne tot uiterlijk 31 okt. 
a.s. tegemoet. 
Belangrijke partijen worden desgewenst bij u in ont
vangst genomen. 

Nog steeds: lage veilingkosten, vlotte afrekening! 
Catalogus gratis. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Schiestraat 36. Dordrecht - Telefoon (01850) 2 07 33 

NEDERLAND EN OVERZ. GEBIEDEN 
1 november verschijnen wij met een uitgebreide 
prijslijst. 

Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u deze lijst 
bij ons aanvragen. 

Wij zenden u deze dan GRATIS toe. 

DE Geldersche POSTZEGELHANDEL 
N.Z. Voorburgwal 318 - Amsterdam-C. - Tel. 
(020) 23 28 69 



9 U I T S L 

5«2/tó* 
568/69* 
370/71* 
Ï72/74* 
375/77* 
385/97* 
398/401* 
403/06* 
« » b * 
410/22* 
410/22° 
423/24' 
425/29* 
430/34* 
430/34° 
435/37* 
435/37° 
444/45* 
444/45° 
450/53* 
450/53» 
454* 
455 of * 
459/62* 
463/64* 
465/66* 
.79/81* 
.82/95* 
.99/507* 
S99/507° 
)29/39* 
>29/39° 
)40/43* 
>40/43° 
>44/45* 
46/47* 
MUT 
.48/53* 
>48/53° 
54/55* 
56/64* 
56/64° 
65/68* 
65/68° 
69/70* 
69/70° 
71/72* 
71/72» 
73/75* 
73/75° 
76/79» 
80/83* 
80/83° 
84/85» 
86/87* 
86/87° 
88/97* 
98/99* 
00/02* 
00/02° 
03* 
04/05* 
06/07* 
08* 
09/16* 
17/20« 
22/23* 
32/33* 
32/33» 
34/42* 
34/42° 
43/45* 
51/59* 
51/59° 
60/61* 
50/61» 
54» 
S4° 
55/68* 
59/70* 
71* 
n* 
r3/74* 
'3/74° 
'5/83* 
'5/83° 
9/90* 
1 * 
4* 

A N D 

24,50 
3,75 
8,50 
8,75 

11,50 
82,50 
75,— 
28.50 
10,— 
75,— 

4,75 
72,50 
70,— 
75,— 
7 0 , -
1 6 , -

1 , — 
3,— 
0,50 

45,— 
45,— 
0,65 

22,— 
67,50 
15.— 
1,50 

sel l 0 . -
2 0 0 . -
140.— 
95.— 
27.50 
19.50 
8,75 
7,25 
7,25 
0.75 

17.50 
6.— 
7.25 

1 0 0 , -
87,50 
11,25 
4,75 
2,40 
1,75 
1.60 
1 . — 
3.50 
1 . — 

115,— 
14,75 
4,50 
2.25 
1.85 
0.50 

37,50 
1 . — 

14.50 
12.— 

2.40 
1.40 
*.— 0,50 

38.50 
1 , — 
1,60 
1.35 
0.50 

11.25 
1 0 , -
1,20 

16,50 
11,— 
1.75 
1.60 
4.50 
2.25 
5,25 
4,50 

38.50 
3,50 
5.— 
4.50 

16.50 
15,— 
4.25 
3.25 1 
3,60 1 

(nummers volgens 
M!,-h»l /-a^tilnffii«) 

1 695/97* 
699* 
730/38* 
730/38° 
739/42* 
739/42» 
743* 
746* 
747* 
748/49* 
750* 
768/71* 
768/71° 
772* 
772» 
773/78 of 
820/25* 
826b* 
828* 
843* 
850/53* 
854* 
855/56* 
857/58* 
859* 
860/61* 
862/63* 
866/68* 
869/72* 
873/85* 
886/87* 
888/93* 
894/99* 
902/08* 

O ƒ 

42.50 
24.50 
11,25 
9,75 
2.— 
1,75 
5,75 
4,25 

16.75 
2.75 
4.75 
2,— 
1.75 
1.60 
1.90 

* 6.75 
3,50 
0,75 
0.30 
0.30 
0.75 
0,60 
0.40 
0,50 
0.25 
0,50 
0.50 
0.75 
0.85 
3.90 
0.60 
1.25 
1,25 
1,20 

Berliin-West 

35/41* 
7 1 * 
72/73* 
74* 
101/05* 
101/05° 
115* 
115° 
116» 
117* 
118* 
119* 
124» 
125* 
125» 
126/27* 
126/27» 
128» 
129/30* 
131* 
132/34* 
135* 
136/37* 
138/39* 
138/39» 
140/54* 
155* 
156* 
157* 
158* 
159* 
160/62* 
163/72* 
163/72° 
173* 
174/75* 
176* 
177* 
178* 
179/80* 
181* 
187/92* 
193/96* 
197* 
198* 
199/213* 
215/16* 
217* 
218/29* 
230* 
231/33* 

_, ^ ^ 

195,— 
45,— 
45,— 
40,— 
26,50 
20,— 
2,— 
1,40 
2.40 
1.40 
2,25 
2,10 
2.25 
2,25 
1.50 
1.50 
1,20 
3.75 
2.40 
3.25 
2.25 
2.50 
1.50 
1,50 
1.75 

27,50 
1.10 
1 . — 
1,25 
1,60 
0.70 
1.80 
8.50 
7.50 
0.80 
1.80 
1.70 
0.75 
1 . — 
1 , — 
0.75 
3,25 
2.75 
0.50 
0.50 

11,50 
0,65 
0.60 
9.50 
1.25 
0,70 1 

^ ^ 

1 D.D.R. e> 
I .B.Z. 

230/31* 
230/31» 
240/41* 
242* 
243/44* 
246/47* 
250* 
256/59* 
260* 
275» 
276/79 of* 
280/81» 
284/85» 
289/92» 
296/97* 
296/97° 
298/99* 
302° 
303/06* 
303/06» 
308/10 of* 
311/14 of* 
315/16* 
315/16» 
318/19° 
342/43» 
344/53* 
344/53* 
344/53° 
358/61» 
362/79* 
380/81* 
380/81» 
382/83° 
384/85° 
398/403* 
398/403» 
405/22* 
504/09* 
512/15* 
538° 
564/65* 
566/67* 
572/73* 
574/76* 
577/85* 

1/581 
586/91* 
593/97* 
616/17* 
620/21* 
624/25* 
626/27* 
628/30* 
651* 
662* 
665/66* 
676/77* 
686/87* 
688/92* 
693/97* 
705/6* 
707/11* 
712/14* 
715/19* 
722/31* 
732* 
733/34* 
735/36* 
737/41* 
742/45* 
746/49* 
750/51* 
752/56* 
757/61* 
765/67* 
768/71* 
774/78* 
779/80» 
781/82* 
783* 
786/88* 
789/90* 
791/92* 
793/94* 
795/99* 
800/03* 
804/06* 
805* oniet. 

_ _ _ 

r -^r ^ 

3,25 
4 , -
3,50 
3,50 
3,75 
3,25 
3,75 
8,50 
4,25 
1,25 
5,75 
4,50 

1 4 . -
9.25 
3.75 
4.50 
3,25 
0,75 
0.65 
0,90 
2,— 
3,— 
1,70 
1,30 
0,90 
0,90 
3.90 
3,90 
4,25 
1,40 
9,75 
1,90 
1,20 
1,70 
1,20 
3.40 
1.70 

11,25 
2,20 
2,75 
2,20 
0,75 
0,70 
0.35 
0.75 

4,— 
2.10 
0,65 
1,40 
0,70 
0.75 
0.70 
1,40 
0,90 

17,50 
0,90 
0,70 
1,10 
2.25 
2.25 
1.10 
2.90 
1 . — 
1,50 
3,25 
0,40 
1,25 
1,10 
3.25 
2.50 
4.75 
0.40 
3,25 
3.25 
2.10 
2,50 
2,75 
2,50 
0.50 
1 . — 
3.10 
1.60 
1,60 
1,60 
2,90 
2.10 
2.20 
1,90 1 

_ 

1 813/14* 
815/16* 
817/20* 
822/24* 
825/26* 
827/29* 
830/32* 
833/34* 
835/37* 
838/40* 
841/42* 
843/U* 
845/48* 
854/56* 
857/60* 
861/62* 
863/68* 
873/75* 
881/85* 
886/88* 
893/94* 
895/97* 
898/900* 
901/06* 
907/12* 
913/15* 
923/24* 
926/33* 
(bloc) 
934/38* 
939/40* 
942/44* 
945/46* 
947/49* 
958/62* 
963/65* 
966/67* 
968/69* 
970/71* 
972/74* 
975* 
976/77* 
978/82* 
983/87* 
988/92* 
993/96* 
998/99* 
1000/03* 
1004/08* 
1009/11* 
1014/19* 
1020/21* 
1022/24* 
1025/29* 
1030/32* 

Duitsland 

0,35 
0,50 
3,50 
4 , -
3 , -
3,25 
4,25 
1,60 
0.40 
2.75 
3.25 
0.90 
0.90 
3,75 
2,50 
1,50 
9,50 
1,30 
4.50 
2.75 
1.40 
2,50 
2.25 
4.25 
6.25 
1,50 
2.75 

9.— 
4,25 
1,75 
3.50 
1,90 
1,75 
4,— 
3,25 
2,— 
5,— 
1,50 
2,50 
0.70 
0.75 
7.— 
5.— 
3,90 
3,— 
1.40 
3.— 
4.25 
4.25 
6.— 
2.75 
2,50 
4.— 
4.50 

fBundesDost̂  

111/12° 
113/15* 
116* 
116° 
117/20* 
121/22° 
143/46° 
147» 
148 of* 
149* 
150* 
150» 
151° 
152» 
153/54* 
155» 
160» 
161» 
162° 
164* 
164° 
165* 
165° 
166° 
167/70» 
171/72 of* 
173/76° 
177/96* 
197* 
197» 
198* 

_ _ 

17.50 
50,— 
26,50 
22,— 
52.50 
35.— 
52.50 
6,— 
0,75 
5.— 
9,— 
5,— 
9.— 
3.50 

18,50 
3.50 
1,50 
9,— 
1,60 
5.50 
2.60 
1,90 
0,20 
7,— 

14,50 
17,50 
35,— 
»s.— 
3,60 
1.70 
0.70 1 

1 199* 
199° 
200/03* 
204* 
205/08* 
205/08° 
209* 
209» 
210* 
210» 
211* 
211° 
212/13* 
212/13° 
214* 
214° 
215* 
215° 
216* 
216° 
217/18* 
217/18° 
219* 
219° 
220* 
220» 
221 of* 
222/25 of* 
227* 
227° 
228* 
229* 
229» 
230* 
230° 
231* 
232/33* 
234* 
235/36* 
235/36» 
237* 
237° 
238* 
238° 
239* 
239» 
240* 
240» 
241/42* 
241/42° 
243/46* 
243/46° 
247* 
248* 
249* 
247/49° 
251/51* 
252* 
253* 
254* 
255* 
256* 
257* 
258* 
252/58* 
259/65* 
2S9/60y* 
266* 
267* 
266/67° 
268/69* 
268/69° 
270/73* 
270/73° 
274/75* 
274/75° 
276/78* 
276/78» 
279/80* 
279/80» 
281/82* 
281/82° 
283/84* 
283/84» 
285y* 
286/87* 
288* 
289* 
290* 
291* 
292* 
293* 

3.25 
1.75 

22.50 
2,— 
9.50 
8.50 
1.50 
0,50 
5,75 
2,40 
4.25 
2.— 
2,80 
2,— 
3,— 
0,80 
1,80 
0.40 
3.50 
1.75 
5.50 
7,80 
3,50 
0,90 
1.40 
0.65 
1.10 

16.— 
1.90 
0.75 
0.55 
0.80 
0.60 
1.65 
1.25 
0.70 
3.50 
0,60 
1,60 
1,30 
0,95 
0,50 
0,95 
0,50 
0,90 
0.60 
1 , — 
0.50 
4.25 
1 . — 
7.— 
7.50 
0,70 
0,70 
0,70 
0,60 
2,20 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0.50 
0,60 
0.50 
1.75 

13,75 
3,— 
0.70 
0,50 
0.50 
4.— 
0,70 
6,25 
6.75 
1.10 
0.60 
2,20 
0.65 
1 . — 
0.65 
1 . — 
0,60 
1,25 
0,50 
2,25 
1,85 
0,60 
0,70 
0,70 
0,70 
0.50 
0.50 1 

1 288/93° 
294* 
295/96* 
297/300* 
301* 
302/06* 
307* 
308* 
309* 
307/09» 
310/1 la * 
310/11b* 
312/14» 
312/14» 

1.50 
1.50 
3.25 
4 . -
0.75 
4.50 
0,70 
0,45 
1,20 
0.85 
2.25 
1.10 
1,75 
0,75 

315/19* bloc 8.— 
320/21* 
320/21° 
322/25* 
322/25° 
326/27* 
328* 
329* 
326/29» 
330/31* 
330/31» 
332/35* 
332/35» 
336* 
337/39* 
340/43 of* 
344* 
345* 
346* 
347/61 y* 
(15 w) 
363/64* 
365/66* 
367/68* 
369/72* 
373/75* 
376/79* 
380/82* 
383/84» 
385/88 of* 
389/91* 
392/95* 
396/400* 
401/04* 
405* 
406/07* 
408/11* 
412/15* 
416/20* 
421* 

2,75 
0,65 
4.— 
4,75 
1,60 
0,65 
0.50 
1 . — 
1 . — 
0.60 
2,75 
1,60 
0,60 
2,75 
3 . -
1,20 
0,30 
0,30 

12,— 
0,80 
0.70 
1 , — 
2,75 
1.20 
3.50 
1.50 
1 , — 
2,10 
1.50 
1.75 
2.25 
2,75 
0,50 
0.80 
2,25 
2.20 
1.65 
0.40 

422/29*(bloc) 2.75 

D U I T S E 
K O L O N I Ë N 

China 
6» type 1 
1 t/m 6* 
type II 
1 t/m 6° 
type II 
15/27* 
15/26° 
28/36° 
36* 
38/47* 

Marokico 
1 t/m 6° 
7° 
8» type 1 
8° type II 
9° 
10» 
11» 
13» 
14° 
15» 
20* 
21 t/m 29» 
34» 
35» 
36° 
37» 
39» 
40° 
43» 

20.— 

50,— 

60,— 
275,— 
145,— 
78,50 
16,50 
65,— 

62,50 
1,50 
1 . — 
3,75 
1 . — 
1.90 

1 4 . -
5.— 

35.— 
12.50 
*.— 72.50 
0.90 
0,70 
0.70 
7.— 
5,25 

»5.— 
80,— 1 

1 44° 
46 t/m 58« 
56° 

Levant 
1° 
2» 
3» 
6 t/m 11° 

80.— 
55.— 
27,50 

20,— 
25,— 
2,50 

type II1/10 45.— 
12» 
13° 
14° 
15» 
16» 
17° 
18» 
19» 
20* type II 
25° 
26° 
27» 
29° 
30° 
36° 
37° 
38° 
39» 
40° 
41» 
45» 
47° 
48° 
49» 
50» 
51° 

Nieuw G 
1 t/m 6» 
7* 
10* 
11* 
12* 
13* 
14* 
10» 
11» 
12° 
13° 
14° 
15° 
16° 
17° 
19* 
21* 
22* 
23* 

Duit» 

0.80 
0.80 
0.70 
5.50 
5,50 
4,50 

15,— 
12,50 
47,50 

2.50 
2.50 
6.50 

16,— 
30,— 
0.75 
0,75 
0,70 

12.50 
7.50 
2.— 

16.50 
72.50 

1,50 
3.50 

37.50 
60.— 

uinea 
95.— 
0,60 
1.25 
1,50 
2,— 
2,— 
2,50 
3.75 

18.50 
15,— 
15.— 
22,50 
22,50 
45,— 
65,— 

100,— 
2,50 
2.50 

30,— 

O o i t Afriica 
1° 
2° 
3» 
4° 
5» 
6 t/m 10» 
6b° 
6c° 
22/25» 
26» 
27» 
28° 
29» 
30/38* 
381* 
39* 

27,50 
27.50 
10.— 
7.— 

15.— 
27.50 
20,— 
40,— 
10.— 
10.— 
7.50 

25.— 
35.— 
52.50 
65,— 
30,— 

Zuid West 
Afriica 
1/4* 
1/4° 
5/8* 
5/8° 
10* 
10° 
11» 
12° 
13° 
14» 
15° 
16° 
17» 
18« 

Vrijblijven 

22,50 
24.50 
17.50 
22.50 
12,50 
17,— 

1,25 
0.90 
0.90 
1.25 
6.50 
5.— 
5,— 
4,— 1 

d, zolan 

1 19» 
19* 

1 20» 
1 20» 

22* 
1 22° 

24/32* 
29» 

Kamerun 
1»* 
1b* 
2* 
2« 
3* 
4* 
4« 
5* 
6* 
7° 
9« 
10« 
11° 
1 1 * 
12* 
12° 
13* 
14* 
15* 
16* 
16° 
17* 
18* 
20/25* 

Karolinen 
1 * type II 
2* type II 
3* type 1 
3° type II 
4* type 1 
5° type II 
6« type II 
7 t/m 18» 
7 t/m 15* 
17* 
21* 
22* 

11,— 
3,50 

22,50 
12,50 
20,— 
24,50 
75,— 
22.— 

13.50 
5.— 
4.25 
3.— 
3 . -
4 . -
6,— 

13,50 
11,50 

1,50 
2.— 
3 , -
9,25 
1,50 
1.75 
5.25 
1,75 
2,25 
3.25 

52,50 
45,— 

8.50 
11.25 
40.— 

7.50 
10,— 
17,50 
14,50 
17.50 
45.— 
50.— 

320.— 
14.50 
7.— 
0.90 

37,50 

Kiautschou 
1 I I * 
5» 
6« 
7» 
8» 
18» 
19» 
20° 
21» 
28/37* 
31° 

Marianen 
1/4* type 11 
7/18* 
20/21* 

Marshall 
4* type 1 
7° 
12» 
13 t/m 24» 
26/27» 

Samoa 
1» 
4» 
6° 
7 t/m 18» 
20 t/m 23* 

Togo 
1 t/m 6° 
7° 
8° 
9» 
10 t/m 15* 
16* 
16» 
17* 
18* 
20/23* 

50,— 
0,85 
0,85 
1,75 
4,50 
1,35 
0,90 
0,90 
3,50 

65,— 
3,— 

37,50 
27,50 
35,— 

eil . 
45,— 

2,50 
35,— 
32,50 
35,— 

5,— 
26,50 
35,— 
35.— 
36.50 

105.— 
0.90 
1,25 
0,90 

12.50 
4,75 

45,— 
7,— 

11.25 
38,50 

g voorraad strekt 

ZONDER TEKEN IS GEBRUIKT 

*1S ONGEBRUIKT. 

OF* IS GEBR. OF ONGEBR. 

TEL. 010-112821 

GIRO 591272 

BANK: ROTTERDAMSCHE BANK N.V. 

COOLSINGEL 



i. Vier voordelige 
K aanbiedingen 

VERHEES 

G R A T I S 
Als openingsaanbieding ontvangt 
u bij elk besteld numn\er een ver

zegelde enveloppe met postfrisse 
zegels. Cataloguswaarde van 100 
a 250 Yven Francs (1964). 

Alles franco huis in uitsteken

de verpakking per aangetekend 
briefpakje. 
Filatelistische frankering (30 
ets Groningen, 40 ets Spoor

/. wegen, 20 ets Europa). 
Bij vooruitbetaling (aange

tekende brief, bank, postgiro. 
postwissel). Rembours 60 ets 
per order extra. 

1 

2 

3 

4 

■ ■ ■ 1 
r1 ■ 1 

van 

Indonesië 
Collectie van 408 zegels, postfris, veel grootformaat, w.o. goede 
zegels. Cataloguswaarde boven f 50,—. Alles in FiliSafe insteek

boek 22 x 32 cm, 384 stroken, plaats voor 4000 zegels, f 1 40,— 

SupérieurMélange 
1 kilo postzegels. Gehele Wereld van zeer goed gehalte. Geen 
Nederland, geen beschadigde. Minstens 50 landen. Meer dan 5000 
zegels. Zeer hoge cataloguswaarde. Het kilo voor de verzamelaar 

fl 40,— 

Twee insteekboeken FiliSafe (zie boven, winkelwaarde fl 12,—) 
met 100 series, meest compleet en postfris. Veel'opdrukken. Geen 
China, Oostblok of ZuidAmerlka. Hoge waarde. f l 25,— 

Verenigde Staten 
1 kilo, w.o. vele herdenkingszegels. Zeer kort afgeknipt; circa 
5000 zegels met gratis FiliSafe insteekboek, samen in doos ver

pakt, f 1 25,— 

■ m ^VHV^H IVBVH^^ 1 m#CDLJCCw 1 11 n ' I C I ^ H " ^ ■ Jm W k l X I IL ILBM 
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Korhoenweg 41, Apeldoorn 
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De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

^.Leuchtturm" en ..SecuraFaizlos" 
ALBUMS 

Supplementen 1965 zijn verschenen 

Alleenvertegenw. voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. H E I M A N N 

Parnassusweg 2i huis 
AMSTERDAM  Zuid 2 

POSTZEGELHANDEL ,,DE VELUWE" 
j . V. d. Berge  Apeldoorn  Nieuwstraat 66  Tel. 20919 

Verzamelaars van Engeland 
Van het zegeltje no. 26 Yvert en/of no. 16 Michel zijn zojuist ingekocht een 3500 
stuks op plaatnummers. Momenteel niet meer voorradig de no.:77, 223, 224, 225. 
Rest in meervoud, verkoop Michel 40%. 

K L E I N W I N K E L P A N D 
te koop gevraagd in Amsterdam (binnenstad) op nette stand, geschikt 
voor handel in postzegels. Offerten (ook direct van eigenaar) aan: 

GRAPHILAENGROS 
Kantoor Houtmanpad 4(1016 u.) HaarlemW. Postbox 90. Telefoon 0250040301 

EERSTEDAGBRIEVEN 
L.ISTNR33 N E D E R L A N D E N O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N OKT i964 

Verklaring afkortingen: 
ak = aanzichtkaart 
C = censuurbrief 
gb. = gewone brief 
gelb. = gelegenh. brief 
g.st. — normaal dagtekeningstempel 

Waar geen nadere vermelding staat, worden 

NEDERLAND (voorlopers) 
203/07 sp. st. 32,50 
203/07 sp.st.gel.b. 40,— 
203/07 ak. g.st. 35,— 
212/19 sp.vel.sp.st. 

geen FD. 40,— 
232/35 gb.g.st. 1 7 5 , 
287/88 gb.sp.st. 

geen FD. 25,— 
289/92 gb.g.st. 200,— 
293/95 gb.g.st. 160,— 
296/99 gb.g.st. 125,— 
300/04 gb.g.st. 190,— 
310/12 krt.sp.st. Breda 32,50 
310/12 krt.sp.st. 

Houtrusthallen 55,— 
313/17 gb.g.st. of kr t 100,— 
323/24 gb.g.st. 115,— 
325/2« gb.g.st. 195,— 
327/31 gb.g.st. 150,— 
397/401 gb.afst. 1.XI.41 75,— 
404 gb.g.st. 100,— 
422 kr t of gb.sp.st. 10,— 
423/27 gb.g.st. 25,— 
435/36, 438/39, 441/42 

gb.g.st. 32,50 
449/53 gb.g.st. 15,— 
454/59 gb.g.st. 15,— 
454/59 sp.krt.g.st. 22,50 
469/73 gb. of krt.g.st. 10,— 
490/94 gb.g.st. 27,50 
495/99 gb.g.st. 15,— 
500/03 gb.g.st. 15,— 
500/03 in blokken v. 4 

op 4 gb.g.st, 25,— 
504/05 gelb.g.st. 2,50 
506/07 gelb.g.st. 2,50 
506/07 gb.g.st. 2,50 
508/12 gelb.g.st. 6,50 
508/12 gb.g.st. 6,50 
513/17 gelb.g.st. 8,50 
538/41 gelb.g.st. 7,50 
542/43 gelb.g.st. 3,50 
544/48 gelb.g.st. 6,50 
544/48 gb.g.st. 6,— 

NEDERLAND (off. covers) 
550/55 nr. 1 250,— 
idem sp.st. + g.st. 100,— 
idem g.st. 50,— 
556/60 g.st. 50,— 
561/62 nr. 3 60,— 
563/67 nr. 4 60,— 
568/72 nr. 5 45,— 
id. Philipskrt 18,— 
573/77 nr. 6 45,— 
578/81 nr. 7 17,50 
id. Culemborg 17,50 

Lever ingsvoorwaarden: Aanko 
u i ts lu i tend tegen vooru i tbe ta l 

582 
583/87 
588/91 
id. afst 
592/95 
596/600 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 
643 
644/45 
646/50 
651 
652/56 
657 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
685/89 
690/91 
692/96 
697/98 
699/703 
704/08 
710/11 
712/16 
717/18 
719/23 
724/25 
726/27 
728/32 
733/34 
735/39 
740/41 
742/43 
744/48 
749/53 
754/55 
756/60 
761/62 
763/67 
768/70 
771/73 
774/75 
776/80 
781/82 
783/87 
788 
789 
790 
791 
792 
793/97 
798/99 
800/04 

de in de Spec 

nr 8 
nr 9 
nr 10 
Itep 
itepzegels 
nr 11 
nr 12 
nr 13 
nr 14 
nr 15 
nr 16 
nr 17 
nr 18 
nr 19 
nr 20 
nr 21 
nr 22 
nr 23 
nr 24 
nr 25 
nr 26 
nr 27 
nr 28 
nr 29 
nr 30 
nr 31 
nr 32 
nr 33 
nr 34 
nr 35 
nr 36 
nr 37 
nr 38 
nr 39 
nr 40 
nr 41 
nr 42 
nr 43 
nr 44 
nr 45 
nr 46 
nr 47 
nr 48 
nr 49 
nr 50 
nr 51 
nr 52 
g.st. 
nr 53 
nr 54 
nr 55 
nr 56 
nr 57 
g.st. 4 et 
g.st. 6 et 
g.st. 10 et 
g.st. 24 et 
nr 58 
nr 59 
nr 60 

pen beneden 25 guide 
ng of one er rembours 

Postzegelhandei 
HARTOG OKKER 
Fröbelstraat 5"' Amsterdam 18 (Osdorp) 
Cat. opgegeven F.D.C.'s bedoeld op geillustr. brieven met off. spec, stempels. Oudere 
Ongeadresseerde brieven doen hogere prijzen indien voorradig. 

25,— 
22,50 
7,50 
7,50 

17,50 
15,— 
1,50 

20,— 
7,50 

12,50 
15,— 
6,50 
5,— 
8,50 
5,— 
5,50 
3,75 
5,— 
6,50 
8,— 
4,50 

11,50 
4,50 
4,50 
2,— 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 
1 , — 
3,— 
1,25 
6,— 
1,50 
0,95 
2,— 
1,85 
4,75 
1,25 
1,25 
2,50 
3,25 
1 , — 
2,— 
2,— 
3,50 
1,50 
3,— 
1,25 
2,— 
1,25 
3,— 
1,25 
0,75 
1 , — 
0,90 
1,50 
2,— 
1 , — 
1,50 

805, 807/08 nr 61 1 , — 
806 g.st. 1 , — 
809 nr 62 1 , — 
810/13 nr 63 1,50 
814/15 nr 64 1 , — 
816/17 nr 65 1 , — 
id. afst. Jeugdland 1,95 
id. afst. Wonderland 1,95 
818 nr 66 0,75 
ld. afst. FLUZI 1,50 
Automaatzegeis met 
tete biche (2 covers) 4,50 
Europa 1964 0,75 
Douane Benelux 0,75 

NED. INDIË 
239/40 gb.g.st. 47,50 
266/71 gelb.g.st. 17,50 
290/91 gb.g.st. 7,50 
347/48 gelb.sp.st. 2,— 
347/48 gelb.g.st. 2,— 

NED. NIEUWGUINEA 
32 gelb.g.st. 7,50 
/ C t f O I L A. O C / \ 
45/48 gelb.g.st. 8,50 
53 E 2 3,— 
54/56 gb.g.st. 20,— 
57/60 E 3 5,75 
61/62 E 4 4,50 
63/66 E 5 4,50 
67/68 E 6 2,50 
69/72 E 7 3,50 
73/74 E 8 1,80 
75 E 9 1,80 
76/77 E10 2,— 
78/81 E l l 3,50 

CURASAO (Ned. Antillen) 
158/63 gelb. g.st. 7,50 
158/63 gb. g.st. 5,50 
164/67 gelb. g.st. 7,50 
164/67 gb. g.st. 5,50 
182/84 gelb. g.st. 5,— 
182/84 gb. g.st. 3,— 
185/95 gb. g.st. 100,— 
196/97 gb. g.st. 8,50 
198/99 gb. g.st. 30,— 
200/05 g.b g.st. 100,— 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
206/08 gelb. g.st. 8,50 
206/08 gb. g.st. 6,50 
209/10 gelb. g.st. 8,50 
209/10 gb. g.st. 6,50 
234/38 gb. g.st. 70,— 
239/43 gelb. g.st. 35,— 
239/43 gb. g.st. 27,50 

244 gelb. g.st. 
246 gelb. g.st. 
247 gelb. g.st. 
24i/52 gelb. g.st. 
248/52 gb. g.st. 
253/54 gelb. g.st. 
255/56 gelb. g.st. 
255/56 gb. g.st. 
257 gelb. g.st. 
257 gb. g.st. 
258/60 gelb. g.st. 
258/60 gb. g.st. 
261 E l 
262/64 E 2 
265/68 E 3 
269 E 4 
270 E 5 
291/92 E 7 
293/96 E 8 
297 E 9 
298/302 E 10 
303 E l l 
303 gb. sp.st. 
304/06 E12 
307/10 E13 
311/13 E14 
314 E15 
315/17 E16 
318/21 E17 
322 E18 
323/24 E19 
325/28 E 20 
329 E 21 
330/32 E 22 
333 E 23 
334/35 E 24 
336 E 25 
337 E 26 
338/42 E 27 
343 E 28 
344 E 29 
345/46 E 30 

Luchtpost 
41/44 g.st. 
41/44 gelb. g.st. 
45/52 gb. g.st. 
45/52 gelb. g.st. 
53/68 gb. g.st. 

SURINAME 

21 gb. g.st. zegel 
brief mind. 

21 gb. g.st. zegel p 
brief mind 

183/86 gelb. g.st. 

4,25 
5,50 
3,75 

30,— 
20,— 
7,50 
4,75 
3,75 
3,50 
3,— 
3,25 
3,— 
2,50 
5,50 
8,75 
2,50 
5,— 
2,— 
5,— 
1,25 
7,50 
1,25 
1 , — 
2,50 
4,25 
3,— 
1,25 
5,75 
5,50 
2,— 
1,50 
2,25 
4,— 
4,75 
2,— 
2,— 
1,25 
1 , — 
4,50 
1,25 
1,25 
1,75 

47,50 
65,— 
30,— 
45,— 
67,50 

en 
mooi 65,— 
rima 
mooi 

100,— 
30,— 

n worden verhoogd m e t 75 et kosten ( idem onder rembours 1 gId ex t ra . Aan o 
. Persoonl i jk bezoek ui ts lu i tend na te lef . over leg (ook des avonds). A l l e v o r i | 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
FRÖBELSTRAAT 5III, Amsterdam (TUINSTAD OSDORP) POSTGIRO 19 31 56. TEL. (020) 19 00 23 

kr t = kaart of briefkaart 
R ~ aanget. brief 
sp.st. = bijzonder stempel 
E plus nummer = Ie dagbrief 
aangeeeven 
in spec. cat. met sp 

brieven zijn veelal ope 

190/93 gelb. g.st. 
197/99 go.g.st. 
202/05 Itp. 23 gelb 
202/05 Itp. 23 gb. g 
206/09 gb. g.st. 
214/19 gb. g.st. 
247/48 + Itp 29/30 

gb. g.st. 
274/75 gb. g.st. 
278/79 gelb. g.st. 
278/79 gb. g.st. 
280/83 gelb.g.st. 
295/96 gelb. g.st. 
297, 301/02, 306 E 1 
298/300, 303/05, 307 

gelb. g.st. 
309/11 E 2 
309/11 gb. sp.st. 
312/15 E 3 
317/20 E 5 
321/22 E 6 
323 E 7 
323 gb. sp.st. 
324 E 8 
325 E 9 
325 gb. sp.st. 
335 E 11 
336/39 E12 
340/44 E13 
345/46 E14 
347/48 E15 
349/53 E16 
354/60 gelb. g.st. 
361/70 gelb. g.st. 
371/75 E17 
376/77 E18 
378 E19 
379/83 E 20 
384/85 E 21 
386/87 E 22 
388/89 E 23 
390/93 E 24 
394/95 E 25 
396/97 E 26 
398/402 E 27 
403 E 28 
404 E 29 
405/09 E 30 
410/13 E 31 

Luchtpost 
27/28 gelb. g.st. 
32 E.lp. 1 
33/34 E.lp. 2 

Bij aankoop van f 
meer, 5% korting. 

IS onbekende kopers 

St. 

igesneden. 

30,— 
45,— 

g.st. 65,— 
■St. 57,50 

10,— 
50,— 

50,— 
10,— 
17,50 
12,50 
50,— 
15,— 

8,— 

27,50 
50,— 
40,— 
22,50 
20,— 
25,— 
15,— 
7,50 
6,50 
6,50 
5,50 
3,25 
5 , 

12,50 
3,— 
3,75 

12,50 
3,50 
7,50 
6,— 
1,65 
2,— 
6,50 
1,50 
1,75 
1,75 
3,— 
1,50 
1,25 
5,— 
4,50 
1 , — 
5,— 
3,— 

' .* 
/ 

10,— 
10,— 
10,— 

100,— of 

lever ing 
[e adver tent ies z i jn verva l len l j 



AANBIEDING RUIMTEVAART 
No. Yvert 

A L B A N I Ë 
564-66 Gagarin 2,— 
585-88 Kosmos 2,50 
585-88 Kosmos ongetand 30,— 
585-88 Kosmos Blokken 45,— 
611-13 Vostok 2,50 
611-13 Vostok ongetand 13,50 
611-13 Vostok Blokjes 13,50 
635-40 Astronauten 6,25 
635-40 Astronauten onget. 13,50 
Lp. 57-59 Gagarin 17,— 
Lp. 61-65 Kosmos 3,60 
A F G H A N I S T A N 
693-94 Raketten 5,— 
693-94 Raketten ongetand 50,— 
714-18 + Lp. 43-46 18,— 
719 + Lp. 42 ongetande 22,50 
Blok 33 Raketten 29,— 
Blok 37 Raketten 16,25 
Blok 37 Raketten ongetand 33,— 
BULGARIJE 
1005 Lunik i l l 2,75 
lOOSa Lunik III ongetand 16,— 
Lp. 74 Geo. Jaar 2,75 
Lp. 74a Geo. Jaar ongetand 7,25 
Lp. 75 Solnik 3,80 
Lp. 76 Solnik ongetand 10,75 
Lp. 78 Lunik II 2,70 
Lp. 79 Sputnik V 2,25 
Lp. 80 Gagarin 3,75 
Lp. 81 Hondjes 2,25 
Lp. 82 Venusraket 2,25 
Lp. 83-84 Titov 2,25 
Lp. 93-95 Vostok 2,50 
B U R U N D I 
52-53 Espace 10,— 
C O S T A RICA 
Lp. 318-25 U N O 15,— 
Blok 5 U N O 15,— 
C H I N A 
996-99 Astronom. 4,— 

1052-55 Astronom. 4,— 
idem Blokjes 4,— 
1144-45 G.J. 1,90 
1153-55 Metereol. 1,90 
1165-67 Sateliten 3,— 
C U B A 
657-59 Astronaut. 0,40 
nieuw Astronaut. (2) 1,30 
Lp. 31 Cohete 90,— 
Lp. 216 Sputnik 7,25 
D.D.R. 
326-28 Geo. Jaar 1,25 
437 Maanschot 0,35 
540-42 Gagarin 2,90 
576-81 Titov 6,30 
638-45 Astr. Bl. 5,75 

Postfris zonder plakker 

Blok 11 Astr. Bl. 2,25 
G U I N E E REP. 
Lp. 22-25 - I - a, b. Espace 17,— 
168-70-1-Lp. 35 Satelit 1,25 
idem ongetand 1 65,— 
Blok 1 Satelit 7,— 
H A I T I 
384-87 - I - Lp. 129-31 Geo. Jaar 
Blok 8 Geo. Jaar 
461-65 + Lp. 239-40 Glenn 
493-96 + Lp. 258-60 Seattle 
Blok 20 Idem 
497-98 + Lp. 261-62 opdr. 
Idem, zwarte opdr. 
I R A N 
861-63 Astronoom 
893 Geop. Jaar 
ISRAËL 
110 (met Tap) Einstein 
ITALIË 
443-46 Galilei 
T.P. 14-15 Galilei 
JAPAN 
435 Sterrewacht 
517 Astronoom 
592 Geo. Jaar 
659 Observator 
J O R D A N I Ë 
Astronauten 
Astronauten ongetand 
Astronauten Blokken 
KOREA N O O R D 
134-37 Geo. Jaar 
134-37 Geo. Jaar ongetand 
277 Spoutnik 
306-07 Gagarin 
373 Titov 
424 Vostok 
424 Vostok ongetand 
LIBERIA 
386-87 + Lp. 140 Espace 
Idem ongetand 
Blok 27 getand 
Blok 27 ongetand 
nieuw Kosmos serie 
nieuw Kosmos serie onget. 
nieuw Blok getand 
nieuw Blok onget. 
nieuw 3 Blokjes 
M E X I C O 
564-66+ Lp. 119-21 
Lp. 201 Planeten 
1107 (Michel) Cohete 
M O N A C O 
427-36 Jules Verne 

20,— 
22,— 
1«,— 
6,80 
8,— 

10,75 
17,75 

4,50 
3,15 

1.85 

1,85 
0,65 

3,— 
3,— 
1,25 
1,25 

9,25 
72.— 
72,— 

10,80 
80,— 

1,70 
2,25 
0,75 
0,45 

18,— 

3,60 
3 1 , — 
4,70 

31.— 
2,65 

29,— 
3,10 

29,— 
32,50 

99,— 
1,80 

58,— 

15,— 

453-72 Raketopdr. 40,— 
612 Telstar 0,65 
636 Philatec 1,15 
636 Philatec Blok!!! 275,— 
N I G E R I A 
139-40 Kosmos 1,55 
idem Velletje (12) 18,25 
N O O R W E G E N 
376-78 Geo. Jaar 2,50 
P A N A M A 
Lp. 263-66 Glenn 10,75 
Lp. 271-73 opdruk 15,95 
Lp. 285 opdruk 15,95 
Lp. 286-87 opdruk 13,50 
Blok 12 Glenn 8,25 
Blok 13 opdruk 75,— 

Astronauten 9,50 
Astronauten Blokjes 68,— 
P A R A G U A Y 
689-92 + Lp. 339-41 32,50 
693-97 + Lp. 342-a 18,— 
699-703 + Lp. 346-48 16,50 
714-18+Lp . 355-57 16,50 
732-36 + Lp. 367-69 14,50 
Telstar-Otymp. get. 13,50 
Sateliten get. 12,50 
(ook alles onget. en blokken voor
radig). Prijs op aanvraag. 
P O L E N 
709-10 
938-39 
806 
992-94 

idem 
1090-91 
1094-99 
1120-21 
1209-10 
1302-11 
1281-83 
1299-1301 
Blok 33 
Blok 

Copernicus 
Geop. Jaar 

Copernicus 
Kosmos 
ongetand 
Gagarin 
Copernicus 
Titov 
Vostok 
Kosmos 
Vostok Vl/V 
Vostok V/VI opdr. 
Vostok 
Kosmos 

12,50 
2,— 
1 , — 
2,75 
7,50 
0,65 
1,45 
0,70 
1,20 
4,90 
2,— 
4,— 
3,10 

20,50 
R O E M E N I Ë 
1550-51 Laika 4,10 
1651 Geop. Jaar 3,50 
Lp. 69-72 Sateliten 13,50 
Lp. 87 Sputnik III 6,— 
Lp. 89 Zon-Raket 8,— 
Lp. 101 Zon-Raket opdr. 9,— 
Lp. 104-06 Dieren 9,— 
Lp. 110 Spoutnik 1,15 
Lp. 141-43 Gagarin 10,— 
Lp. 146-48 Titov 3,50 
Lp. 157-59 Vostok 3,50 
Lp. 162-65 + Blok 54 7,— 
Lp. 175-76 + Blok 55 4,25 
Lp. 178-83 Postz. op P. 5,15 
Lp. 189-98 Astronautik 7,25 
Lp. 199-208 idem onget. 15,— 
Blok 57 Astronautik 2 1 , — 

Vri jwel alle andere ruimtevaart-uitgiften leverbaar. 
Grote prijslijst op aanvraag gratis. 
LEVERING OP REKENING, BETALING BINNEN 10 
DAGEN OF VOORUIT. VOORUITBETALINGEN GE
NIETEN VOORRANG BIJ LEVERING. 
Bestellingen onder f 5 . — worden wegens overbelasting 
niet uitgevoerd. Bestellingen boven f 350,-10% kor t ing! 

TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN HOOGSTE PRIJZEN I I t I ! 

R U I M T E V A A R T Postfris zonder plakker. 
Dominika Blok 19-20 (4) 100,— 
Cuba Lp 31 60,— 
Korea Noord 160-61 20,— 
Korea Noord 221-22 9,— 
Guatemala 222 15,-
Guatemala 231 10,— 
Japan 420 3,— 
Japan 546 4,— 
Betaling direct na ontvangst en goedbevinden. Verder 
aanbod gewenst maar geen zichtzendingen. 

TE K O O P GEVRAAGD V A T I K A A N 
Postfris zonder plakker 
1-38 
40-43 
44-59 
66-71 
72-79 
80-85 
85a-g 
191 
192-93 
194-99 
200-202 
203-204 
205-206 
207-209 

Koop vrijwel alle andere Vatikaan postfris; met Ie plakker, 
betere zegels, 30% minder. Koop ook gebruikt-
Verder gevraagd betere uitgiften van San Marino, Oosten
ri jk, Liechtenstein, Zwitserland. V\^est-Duitsland Berlijn. 
Ool< verzamelingen. 

NEEM DEZE ZEGELS OOK IN RUIL TEGEN H O G E R E 
PRIJZEN VOOR RUIMTEVAART enz. 

Zend uw mancol i jsten voor motiefzegelt. 

Bureau voor Philatelie 

JOANNES NIES 

90,— 
95,— 

250,— 
500,— 
275,— 
190,— 

9 5 , -
65,— 
10,— 
10,— 
27,50 
10,— 
10,— 
27,50 

Lp. 1-8 
Lp. 9-15 
Lp. 16-17 
Lp. 18-19 
Lp. 20-21 
Lp. 22-23 
Lp. 24-32 
Lp. 33-34 
Blok 1 
Blok 2 
Expr. 1-2 
60-65 met 

17,50 
32,— 

600,— 
275,— 
4 5 0 , -
160,— 

22,— 
40,— 
90,— 
25,— 
55,— 

attest 
3250,— 

Jac. Perkstraat 43 - EINDHOVEN 
Bezoek alleen na afspraak. 

(Tel. 04900-1 30 55) 

AANBIEDING: 
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 

Alles postfris. Zolang de voorraad streikt. 
AIRMAILS ongebruikt 

No. 
1 2 4 , -
4 10,80 
7 2,— 
8 2,20 
9 2,70 
10 3,40 
11 1,80 
12 4,80 
19 1,40 
19A 6,— 
20 1,20 
21 2,40 
22 3,60 
23 5,40 
24 1,05 
25 18,— 
26 0,48 
27 0,75 
28 1,20 
29 2,40 

No. 
30 2,10 
31 2,70 
32 5,30 
33 0,45 
34 0,45 
34A 0,60 
35 0,35 
35A 0,60 
36 0,60 
37 0,90 
38 1,60 
39 0.60 
40 0,50 
41 0,88 
42 1,20 
43 1,80 
44 0,55 
45 6,— 
46 0.50 
47 0,30 

No. 
48 0,35 
49 0,50 
50 0,45 
51 0,45 
51A 0,45 
52 0,55 
54 0,90 
55 0,55 
56 0,65 
57 0,90 
58 1,05 
59 0,95 
60 1,55 
61 0.48 
61A 0,48 
62 0,90 
63 0,35 
64 0,4« 

AIRMAILS 
gebruikt 

No. 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15A 
45 

Blok I A 

Blok 2 

1 Geen losse zegels uit onderstaande Zo goed als alle herinneringszege 

30,— 
28,— 
28,— 
15,20 
0,48 
1,50 
1,20 
3,— 
0,60 
0.55 
0,20 
1,80 

2 1 , -

2 1 , — 

s vanaf 
series verkrijgbaar. nr. 351 t/m 757 verkrijgbaar tegen 80% 
Famous Americans 413-447 45.— catalogus Yvert 1965 (1 Fr = f 0.75). 
Vlaggenserie 451-471 7,25 
Parkenserie getand 15,— Betaling na ontvangst der zegels. 
Parkenserie ongetand 18,— f 15,— 50 et porto extra. 

JACK H. DE JONG 
V»n Blaaderenweg 38 - Bergen N . H . - Te l . 02208-35 92 - Giro S99867 

Onder 

LES CONSIGNATAIRES PHILATELIQUES REUNIS 
(C.PH.R) 

Rotterdam (4), Poortstraat 1, Tel: 248434 

Gespecia/fseerd 
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 postfris. Zegels van 
vóór 1950 In de meeste gevallen direct leverbaar. Vraagt 
gratis prijscourant. 

Prompte levering van Nieuwtjes Wereld 
Door reorganisatie snelle aflevering Nieuwtjes, Wereld. Ook Motieven 
als Dieren/Sport/UNO/Bloemen/Muziek enzovoorts. Onze specialiteit 
Eng. Gebieden. 
Zeer tage prijzen door eigen import. 

Postzegelhandel MADJOE 
A. A. M. de Graaff, Hoogstraat 182a 
Postbox 168, Schiedam. Telefoon 6 84 07 



356/373 
356a/356d 
428/M2 
538/541 
5M/548 
550/555 
556/560 
563/567 
583/587 

Nederland postfris: 
30,— 
8.25 
3.75 
3.50 
5.— 

11.50 
17.50 
5 . -
8,50 

602/606 
646/650 
673/677 
678/679 
692/696 
697/698 
724/725 
735/739 

8.50 
4 , -
3,50 

12,— 
3,— 
2,— 
2,25 
3.75 

Postzegelhandel MARIAN l>AUB 
Jan van Galenstraat 165 hs, Amsterdam-West 

Tel . 8 86 83, Postgiro 687471 

OVERDUIN biedt aan: 

zichtzendingen Nederland & O.R. 
Ondanks prijsstijgingen, toch b / / / (/ k geprijsd. 

Minimale uitname per zending f 18,—. Dan word t de 
heen- en retourpor t door mij betaald. U ontvangt alti jd 
een ruim aantal boekjes; d i t bedrag haalt u dan wel . 
Een brief kaartje, mét r e f e r e n t i e s , is reeds voldoende. 

N. OVERDUIN - SOESTDIJK 
Jan Steenlaan 37 - G i r o 385725 

Inzendingen voor onze 

6 4 e veiling 
worden 
gaarne 
omgaand 
verwacht 

Ljoek^ma 

DEN HAAG 

Telefoon (070) 110319 

Postbus 45 

Prinsestraat 58-60 

hoek Juffrouw Idastraat 

Uw mancolijst uitsluitend voor de betere zegels 
wordt gaarne ontvangen. 

Postzegelhandel ,,Zelbo" 
Molenweg 59, Harskamp-Holland. 

Tel. 08383 - 322. Gi ro 1147200 

VEEL AVONTUUR!! 
DIT V I N D T U I N ONZE „GOUDMIJNTJES" 
50 gram FRANKRIJK, bankpost, allemaal grootformaat

zegels. Slechts f 5,95 
y^ ki lo W.DUITSLAND met iets van de Oost-zone. 

Missiegoed met grootformaat-zegels, mooi ! Slechts f 12,50 
y^ ki lo DENEMARKEN, zeer modern goed met vele 

grootformaatzegels ƒ 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 4,50 
% ki lo 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 ƒ 12,50 
50 gram ISRAËL, bankpost met regeringsstroken, zeer 

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

350 gram JAPAN regeringspost zorgvuldig verzegeld 
vele vondsten! Per 1/3 verzegelde kilo voor f 27,50 

1 kilo 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 
% kiloJOEGASLAVIË, 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 veel 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 ƒ 19,50 

% ki lo GEMENGD BUITENLAND, afgeweekte doch 
ongesorteerde zegels. ± 12.500 ex. per doos ƒ 37,50 

754 RUSLAND, GROOTFORMAAT-ZEGELS, weder
om allemaal geheel complete series, 'n niet te be
cijferen cataloguswaarde, veel Sport, Olympiade, 
Dieren, Bloemen, Luchtpost enz. enz. Winke l 
waarde f 300,— f 99,— 

100 SAN MARINO. „Postfr is" en bijna allemaal groot
formaat-zegels f 8,95 

250 TSJECHOSLOWAKIJE,GROOTFORMAAT-ZEGELS! 
Bloemen, Dieren, Sport, met vele schaarse waar
den, d i t is beslist het mooiste pakket dat wi j ooi t 
tegen een dermate lage prijs hebben aangeboden! f 12,50 

500 TSJECHOSLOWAKIJE, waaronder veel grootfor
maat, mooi pakket f 19,50 

1000 TSJECHOSLOWAKIJE, iets aparts, alweer b i jna 'n 
land compleet, ontelbare herinneringszegels!. . . . f 68,— 



Alvorens uw series en engros-materiaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod eens; 
in de meeste gevallen kan Ik zeer hoge prijzen betalen. 

Geen post te groot, 
altgd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kllowaar zoek ik nog steeds; gelieve een 
lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn bieding 
volgt. Geen inkooplijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling; voor grote objecten 
kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wlf 
Albrecht Dürerstraat 4, Amsterdam-Z., tel. 71 3A 89, postbus 7055. 

BILLIJKER BB BETE 

100 g roo t fo rmaa t China 
100 g roo t fo rmaa t Polen 
50 grootformaat Rusland 

3,50 
4.50 
7,50 

I Alles franco huis. 
Bij vooruitbetaling 
liefst per post-

I wissel. Alle samenstellingen zeer hoge cataloguswaarde!! 
500 verschillende grootformaatzegels f 12,— 
Bundels-massagoed-kilo's te koop gevraagd. Gelieve 
aantal nummers op te geven. 

J. Wolf - Meeuwenplein 31 - Amsterdam (N.) - Tel. 6 0 9 4 9 

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 [ - ^ r ^ » ; V.7l?i;i 

Aangeboden: 
ISRAËL. Full tab ongebruikt postfris met originele gom. 

1/6 
10/U 
17 
18/20 
29/30 

140,— 
215,— 

60,— 
260,— 
250,— 

32/33 
46/48 
53 
Vliegp.1/6 

16 

3 0 . -
62,50 
70,— 
77,50 
37,50 

Vliegp. 18/27 20,— 

Port 1/5 z. tab. 
245.— 

Blok 1 77,50 

I N K O O P 

RITA V A N MAANEN 
Leliegracht 58 (achter de Dam tussen Keizersgracht 
en Prinsengracht). 

Amsterdam-C. Tel. (020) 24 51 56. giro 609437 

VERKOOP TAXATIE 

5 Gulden. Kon. Juliana, profiel, cat. 636, gebr. p. 100 
St. f 25,—. 

1150 verschillende gr. fo rm. Sovjet-Rusland, meren
deels complete series. Alles gestempeld f 224,50 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Internationale Postzegelhandel Amsterdam 

Postbus 312 - Telefoon 5 57 90 - Postgiro nr. 123689 
Vrijblijvend op voorraad 

BILLIJKER BB BETEI 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N : 1 
Nederland 
No. 
1 de S et. blauw gebr. voir. 30,— 
2 de 10 ct. rood gebr. voir. 30,— 
3 de 15 ct. oranjegeel gebr. voir. 85,— 
29 de 2% gid. Koning gebr. 55,— 
45 de 2% gId. K.H.H. ongebr. 225,— 
« de 2% gId. K.H.H. gebr. 55,— 
«8 de 5 gId. K.H.H. ongebr. 275,— 
77 de 1 gId. blauwgroen ongebr. 27,— 
78 de 2 X gId. griisviolet ongebr. 45,— 
79 de 5 gId. wijnrood ongebr. 140,— 
80 de 10 gId. oranje ongebr. 400,— 
100de5gld.Jub.1913gebr. 17,50 
101 de 10 gId. Jub. 1913 ongebr. 400,— 
101 de 10 gId. Jub. 1913 gebr. 300,— 

104 de 2,50 opJIO gId. opdr. 
ongebr. 52,50 

105 de 2,50 op 10 gId. opdr. 
ongebr. 52,50 

104 de 2,50 op 10 gId. opdr. gebr. 47,50 
105 de 2,50 op 10 gId. opdr. gebr. 37,50 
130 de 2 ' / g I d . Jub. 1923 ongebr. 75,— 
130de2 / , g l d . Jub. 1923 gebr. 75,— 
131 de 5 gId. Jub. 1923 ongebr. 85,— 
131 de 5 gId. Jub. 1923 gebr. 60,— 
136-138 Tentoonstellingserie 

ongebr. 63,— 
347-349 de 2 ' / , 5 en 10 gId. 

ongebr. 67,50 
347-349 de 2%, 5 en 10 gId. gebr. 32,50 
12-13 vliegp. 15 en 25 gId. ongebr. 160,— 

Van de Europese landen hebben wij een ruime sortering in voorraad. Zend ons uw 
manco-lijst. 
Wij hebben interesse om betere zegels te kopen van Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen, uw aanbiedingen l ien wij gaarne tegemoet. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Postgiro 312696 - Telefoon 23 09 98 

INKOOP VERKOOP TAXATIE 

* = ongestempeld. No. cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Duitsland idem A . O . Bizone 
80* 87,50 
348/58* 70,— 
398/400 45,— 
416/20* 50,— 
421/25* 50,— 
435/38 45,— 
478* 60,— 
513/21» 62,50 

76/78* 27,50 
79/81* 20,— 
82* 11,25 
Bundespost 
29/32 27.50 
Berlin 
1/18 rood 80,— 
57 15,— 

Te koop gevraagd 

Postzegelverzamelingen 
gebruikt en ongebruikt 
Liechtenstein 
Vaticaan 
San-Marino 
Ned . & O . G . 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 

1 Bergselaan 225b - Rotterdam - Tel. 4 88 86 - Giro 48 17 79 

Benco 1965 de Israël Catalogus 
thans In verbeterde vorm, de inhoud belangrijker dan ooit 
te voren, f2,90 franco. 

THE HOLY LAND PHILATELIE AMSTERDAM 
Postbus 1705 Tel. 23 39 38 Giro 489485 

Onze volgende veiling 
is reeds in bewerking 

(zie advertentie in novembernummer) 

Aan deze mooie veiling 
kunnen nog inzendingen 
worden toegevoegd, 
desveriangd tegen 
vooruitbetaling. 

VEILINGCATALOGI 
voor serieuze reflectanten 

op aanvraag verkrijgbaar bi j : 

J. K. Rietdijk n.v. - Den Haag 
Telefoon (070) 1170 20 

Lange Poten 15a 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse f i latel ist lsche ti jdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagina's — fotopagina's op 
kunstdrukpapier — abonnementsprijs f 9,70 per half Jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer Abonnementen kunnen steeds per Ie v. d. mnd. Ingaan. 
Woordadvertenties: opschrlftwoorden- &4 cent, tekstwoorden- 22 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. V. Andel - Postbus 54 - KatwUk a/Zee - Giro 516928 - Tel. (01718) 4068 



TOPPRIJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootformaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier ä f 15,— per kilo. 
V,raag 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 

Verzamelingen en parfijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghsfraat 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. 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvrije losten f 295,- en f 480,-

Tevens voorradig. 6 0 z.g.a.n. brandkasten 
en kluisdeuren Interessante prijzen 

Vraagt voorraadlijsten 

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

Mr Thorbecltestraat 15, Barendrecht, telefoon 25 37 

POSTZECELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C — BUSSUM 
TELEFOON 16288, GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te koop gevraagd. 

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. 
O.G. — Duitsland enz. - Scandinavië — 
Eng. kol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 

ZICHTZENDINCEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Eike zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij: 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
KI . Berg 36b • Tel . 2 2120 

ENGROS-ZiCHTZENDlNGEN 
Vraagt geheel vrijblijvend een zichtzending 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 
Sottandul ?02 - Amsterdim-Z. • (Buitenveldert) 
T*Ufcx>n 42 05 62 - Post(iro 200046 

Uw 
mancolijst 
naar: 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravent t ru t 24 — Amscardam-C. 
TêJefoon 243940 — Giro 42SS49 

Go0de cfi gomdkope rondzmndingen 
van bUna alk land voor
radig. Pracht kuralttall -
ryka varaehaldanheld an 
ultgeprtJatf voor: 

Nad. Spae. C a t 
Dultsland an Gab. 20-40% MIehal. 
Raat van da warald 3040 cant p. y v a r t Fra. 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; 

Belglö, Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter ijzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschourije, Palestina. Libanon, Syriö, Transjordaniö, Egypte, 
Irak, Perziö, 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. 
Minimunwfnama 10,—. Korting bij afntma bovan 2 5 , ^ 5% an bovan 100,— tO% 
B(f baitalh'nf laarM oMovt rtftr. an wa/k land gabrulkt tf onfknilkt g»w»mt wordt 

TOLHVIZEIV CRONINOEN •TELEFOON 11S7T 
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KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

Van particulier Anti-Malaria, com
pleet Sport vanaf '62 compleet met 
o a Chlliblok en Paraquay Over te 
nemen tegen kostprijs R Huetang, 
Prof Poelslaan 28a, Botterdam-7 

Bod gevraagd op: 1) Verzameling 
Indonesië, postfns m Davo Album, 
de nrs 39 t /m 40, 64 t /m 80, 96 
t / m 104, 107 t / m 394, 406 t / m 434 
(2 maal), Irlan Barat 1 t/m 26 
(2 maal) Port 1 t /m 20, Rlau 23 
t /m 31, Cat waarde ruim ƒ 340,— 
2) FDC's Nederland 2 x E57, 1 x 
E58, 9 X E59, 10 x E60 t/m E63, 
3 X E64, 5 X E65, 8 x E66I Suri
name E26 - 27 - 29 30 - 31 
Antillen E25 t / m E30 Catalogus^ 
waarde ruim ƒ 160,— Brieven met 
bod aan B Gerritsen, Vijf Meiplein 
38, Leiden 

USA prëcancels van verzamelaar, 
allemaal verschillend 100 ƒ250, 
150 ƒ 4,50, 225 ƒ 9,—, 300 15,—, 
340 ƒ 20,- Op wens ook boekjes om 
uit te zoeken voor ± V4 catalogus
prijs Kan 1965 précancel catalogus 
uit USA verzorgen voor ƒ 14,50 

Ruimtevaart. Bezit nog een klein 
aantal dubbele FDC en USA lan-
ceercovers, o a Paraguay, Pana
ma, Jordanië enz te ruil of te k 
P Boonstoppel, St Ignatiusstraat 
61, Breda Tel (01600) 3 45 86 

Postfrls, niet compl Olymp. Spe
len 19SC, I960, veel velletjes. Ver 
Europa, Ghana, EXPO, Geof 
Jaar, Dlv UNO, Ned blokken, al
leen liefhebbers K N Nieuwland, 
Einsteinstraat 14c, Amersfoort Ook 
tel 

Billijk te koop aangeboden alle 
nrs. van Philatelie v. april '58 t/m 
dec. '63. Te bevr K Loeber, Melk
weg 10, Blaricum 

Compl versch series Polen 1954/ 
1964 Yv f rs 60 - ruim 100 zegels 
ƒ 9,50 100 versch Polen gr form 
ƒ 2,25 100 Idem C S R ƒ 2,25 
N Renning, Oosterlaan 17, Heem
stede 

Wegens omstandigheden te koop 
luxe verzamelingen Denemarken, 
Frankrijk, Holland Noorwegen, pi 
veel klassieken in DAVO-Album en 
doubletten in classeurs ä 40-50 en 
60 pet cat Yvert E Jergaerts, 132 
St Benedlctusstraat, Mortsel, (Ant
werpen) Eventueel telefoon 
03/49 67 44 

Verzamelaar wenst deel van zijn 
verz Ned en O G te verkopen t w 
2 Davo Albums m Hawld stroken 
Cat NVPH 1965 ƒ 9 000,— (Ned 
ƒ 4 294,— Indlé ƒ 1 011,— , Nw 
Guinea ƒ 232,—, Antillen 1 702,—, 
Suriname 1661,—) Prijs 7 000,— 
Alleen schriftelijke aanmelding C 
P V Asselt, Stationsweg 28, Mep-
pel 

Te koop t e a b verz gebr Frankr 
in Kabe-album Vanaf '52 compl 
Yvert NF 1800 Perenstraat 191, 
Den Haag, tel 68 22 47 

Aangeboden Nieuwtjes van vele 
landen. FDC's Suriname, Antillen 
Nederland Alles tegen zeer scherp 
concurr prijzen Bovenstaande ook 
in abonnement 100 st Gr form 
Herd USA è ƒ 3,50 per lOO Prima 
kwaliteit Vraagt u eens aan bij 
G van Tienhoven jr, De Morgen
stond 8 Amstelveen Tel (02964) 
153 54 

Te koop Verz. Vatlcaan. Borek 
cat waarde ƒ 1000,— Tel (05490) 
54 38 

G E V R A A G D 

Wie kan verzamelaar helpen aan 
Nederland Telegramzegel nr. 7 ge
bruikt. BIJ rullen ben ik bereid 
overwaarde te geven Ik bezit zelf 
goede nrs , o a port 67a t/m 68b xx 
J Veldhuis, Markt 12, Ommen 

Gevr Brieven, kaarten, stempels, 
alles van Indonesië F W N Hu-
genholtz, Olympiaplein 166III, Am
sterdam 

Te koop gevr Verzameling of ge
deelte daarvan Ned. en O.G of 
losse series F M Landzaat, Bor-
retstr 52, Gemert 

Te koop gevr Nederland nr. 287 
ongebruikt. F Addicks, Heulstraat 
11b, Rotterdam-4 Tel (010) 4 61 41 

Part vraagt Oostenrijk en Liech
tenstein, gebr en ongebr , ook los
se nrs aanb aan M Jaarsma, 
Lange Heul 190, Bussum 

Alle soorten aantekenstrookjes. K. 
N Nieuwland, Einsteinstraat 14c, 
Amersfoort Ook tel 

Geheel gewijzigde prijzen v bun
dels en massawaar. Vraagt prijs 
aan (met opgave van hetgeen u 
verkopen wilt) A v d Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag Tel 
67 08 75 

Te koop gevraagd FDC's en Maxi-
mumkaarten, bijzondere afstempe-
llngen Anti-Honger-Wereldcamp 
Telef Warfum e d (alleen Neder
land) Alleen goede kwaliteit Brie
ven m prijsopgave en beschrijving 
aan G Huisman, Esdoomlaan 26, 
Putten (G) Tel (03418) 14 88 

Gevr ■ Brieven of kaarten met mi
litaire poststempels (veldpost, ma
rinepostkantoor, e d) v N O R 
vóór 1951, koop of nul voor post
zegels of wat u zoekt K Viehoff, 
Mijnbouwstraat 9, Delft 

Gevraagd offerte na 1 nov de 
3 hoogste waarden afzonderlijk 
volgens Y &T van alle sultanaten 
van Malacca tot 1956, en van de op
drukken vóór 1896 van Johore 
Sujoning  Poehang  Perak C J 
v d Horst, Bankertlaan 2, Doorn 

Te koop gevr oude prenten, land
en zeekaarten, ansichten, ijoeken 
en brochures over Texel Event in 
ruil voor postzegels J A van der 
Vlis, 7 Rotondeweg, Blaricum Tel 
av (02953) 43 46 

Gevraagd voor pakketten: Ik betaal 
voor 100 verschillend Ned 60 e t , 
50 versch Ned 20 e t , 100 versch 
België Oostenrijk, Hongarije, Fr 
rijk, Italië, Spanje, Roemenie, Joe
goslavië, Tsjechoslowakije, Enge
land 40 et per 100, 100 versch we
reld 20 et Alles geleverd in zakjes, 
geen bundels, let op, geen zwart 
gestempelde, geperforeerde en be
schadigde zegels Alleen prima 
waar Zendingen boven ƒ 10,— P 
Wildenberg, Spoorstraat 4, Voor
burg Tel 72 26 33 

Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbneven), zend brief
kaart W J Lenting v d Wate
ringelaan 154, Voorburg Telefoon 
72 57 93 
Gevraagd Gron. unIv. 12 et plaat-
nr 2 en 4 en etsingnummers koer
serend cijfertype A A Snoodijk, 
Hogeweg 29, Vlissingen 
Te koop gevr Nederl. Indische 
prefllatelistische Ovaalstempels, al 
of niet met zeebnef alsmede Frans 
en Engels tussenbestuur Aanbie
dingen mr W S Wolff de Beer, 
Stukkenlaan 5a, Hulzen 

Gevraagd gestempeld of ongestem
peld nrs 11, 12 46 t/m 51, 68 t/m 70 
cat Ver H^uropa Offertes 36 
Pabstlaan, Voorburg 

D I V E R S E N 
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Verzamelaar Latijns-Amerika wil 
trachten zoveel mogelijk anderen 
met dezelfde interesse met elkaar 
in contact te brengen voor uitwis-
seling doubletten etc Geïnteres

seerden schrijven aan H V 
Wachter, Azaleastraat 20b, Rottei 
dam-12 
Verzamelaars uit de hele werel 
vinden elkaar door Phllateliecoi 
rler Vraagt gratis inlichtinger 
Box P 1534, Rotterdam 

Verzamelt u V.N. en/of VJ;.7 
Ja? Wordt dan lid van de gespei 
Vereniging op dit gebied Secreta 
riaat L Molkenboer, Bisonstra: 
20, te Breda Tel (01600) 3 35 8: 

J W F Bunge, Postbus 63, Nijme 
gen zoekt voor studiedoeleinden t 
koop gebruikte briefkaarten va 
Suriname en Curagao van vóór 'i 
Willen Poststukkenverzamelaai 
hun doubletten eens nazien' 

DE 

voor 

2 6 e 

KOPIJ 

advertenties dient 

V A N ELKE 

uiterlijk 

MAAND 

in ons bezit te zijn 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier Ieder kwantum, snelle afwikkeling Uitgezochte kilo-
waar van Nederland te koop gevraagd ä ƒ 3,— per kg 

,,NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP 
Nederland no SOdelOgld 

ongebr 330,— 
Nederland no SOdelOgld gebr 

240,— 
Nederland de Telegraafserie 

ongebr 700,— 
Nederland de Brandkastterie 

ongebr 160,— 
C u r a r e no 104-120 Herd serre 

ongebr 1 4 0 , ^ 
Curasao no 69-88 vliegp 

ongebr 390,— 
Suriname no 32A de 10 op 25 et 

ultramarijn ongebr 265,— 
Suriname no 60-64 serie ongebr 

120,— 
Suriname no 104-120 Jub 

ongebr 120.— 
Suriname no 18 vliegp degld 

ongebr 400,— 
Oottenri |k F I S. serie no 

426-429 ongebr 180,— 

Oostenrijk Wipa blok no 1 
ongebr 1200,— 

Ooitenri jk blok no 2,3,4, 5 
ongebr 700,— 

I ta l ië no 50 vliegp. ongebr 1000,— 
Italië no 94 vliegp ongebr 475,— 
Liechtenstein no 122 ongebr 600,— 
Liechtenstein blok no 1 

ongebr 1000,— 
Liechtenstein blok no 5 

ongebr 185,— 
Zwitserland No 405-417 de 

Paxserie ongebr 200,— 
Zwitserland blok no 1 Naba 

ongebr 350,— 
Zwitserland blok no 5 ongebr 175,— 
Vat icaan no 66-71 ongebr 330,— 
Vaticaan no 16-17 vliegp 

ongebr 450,— 
Vaticaan no 16-19 vliegp 

ongebr 275,— 
Vaticaan no 20-21 vliegp 

ongebr 350,— 
W I J betalen u voor de blokken en vliegpost van Zwitserland 50 et de Yvert frank 
ongebruikt 
Verzamelingen - Partijen - Betere zegels van Westeuropese landen worden 
door ons gekocht tegen een hoge prijs ( O O K MET G O M S T R O K E N ) . 
Uitsluitend mooie exemplaren. 
Desgewenst huisbezoek 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Postgtro 312696 - Telefoon 23 09 98 

INKOOP VERKOOP TAXATIE 

K E N N E D Y H E R D . FDC nóg voordelig (W-Duitsl en 
extra s v p 
Kenn U S A 1,25 
pfr 0,25, gest 0,15 
Kenn Argent 1,75 
pfris ld 0,30 
Kenn Panama 4,95 
Kenn '62 

Mexico 7,50 
Kenn -Chamizal 7,50 
Kenn Togo 7,95 

Kenn W-Duits l 0,70 
ld pfris 0,25 
Kenn Monaco 1,35 
ld pfris 0,55 
Benelux Belg 0,75 
ld pfris 0,30 
Benelux Luxemb 

0,75 
ld pfris 0,30 

Calvijn Frankr 
ld Duitsl 
Belg v d 

Wenden 
W -Duitsland 

Rilksd 
Oostenrijk 
Arbeidsbew 

Monaco m nov) Porto 

1,25 
0.75 

4,50 

0,70 

0,80 

Gnekenl 
Huwel 1,95 
Olymp Liecht 1,35 
ld Frankrijk 1,25 
ld Cyprus 2,50 
Cyprus blok 9,50 
Denem R Kruis 

1,75 
ld Havenonderz1,10 

T . HARTEVELD'S FDC SERVICE 
Kerscroosstraat 9 - Rotterdam-I2 Tel 18 42 00 Giro 50.74 07 



Een obonnement op de 

nieuwe uitgave van 

Zwitserse Postzegels 

is zeer voordelig. 

Inlichtingen bij uw handelaar of bij 

WeHzeichenverkaufsstelle PTT 
3000 Bern/Schweiz 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEIL ING N.V. 
Rokin 58, AmsterdamC.  Telefoon: (020) ■ 23 0161  (020)  24 23 80 

OKTOBERVEILING 
14 17 oktober a.s.; mogelijk wordt u hierdoor nog tijdig herinnerd 
aan de uiterst belangrijke RESTANTENDAG, zaterdag 17 oktober 196^. 

Voor onze VOLGENDE VEILING, waarvoor reeds veel be lang r i j k 
mater iaa l in bewerking is, kunnen nog tot medio november a.s. 
toevoegingen plaatsvinden. 

Grote objecten gaarne spoedigst, gezien de voor een doeltreffende 
verkoop vereiste behandeling en voorbereiding. 

Ook u kunt profiteren 
van de uitgebreide kapitaalkrachtige relatiekring in binnen en buiten

land, die wij  mede door onze regelmatig in A talen verschijnende 
catalogi  in de loop der jaren hebben opgebouwd. 

Thans is een goede 
U.V.lamp in het bereik 
van elke verzamelaar 
tegen een billijke prijs 

MICROLUX 
Met deze handige en lichte lamp kunt U gemakkelijk vervalsingen 
(opdrukken) analyseren, reparaties, kleur en papierverschillen vast

stellen, als ook fluorescerende zegels herkennen. 

MICROLUX 

MICROLUX 

MICROLUX 
MICROLUX 

is direkt voor gebruik gereed: 
stekker in stopcontact en druk op 
het knopje. 
is vederlicht, 1100 gram en heeft de 
afmetingen 17 x 15 cm en een 
hoogte van 11 cm. 
kost slechts f 80,—. 
is uit voorraad leverbaar 

HEKKER'S 
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KLEVERLAAN 97  BLOEMENDAAL  TELEFOON 56154 

Wederom, de 
HOOGSTE PRIJZEN voor 
NEDERLAND & O.R. 

POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

Ik betaal b.v. voor: 
NaderUnd 
56/76 1 6 5 , 
132/33 24,— 
134/35 14,— 
144/65 125,— 
169/98 65,— 
199/202 7,— 
203/07 12,— 
220/23 7,50 
225/28 10,— 
229/31 10,— 
232/35 9,50 
236/37 45,— 
238/39 24,— 
240/43 12,— 
244/47 35,— 
248/51 14,— 
252/55 6,— 
257/60 22,50 
261/64 12,— 
267/68 6,50 
270/73 13,— 
274/77 13,— 
278 4,50 

279/82 9.50 
283/86 9,— 
296/99 6.— 
305/09 5,— 
318/22 6,50 
332/49 55,— 
350/55 6,50 
356/73 22,— 
402/03B 16,50 
518/37 110,— 
550/55 7,— 
556/60 12,— 
568/72 3,75 
573/77 2,75 
578/81 3,— 
583/87 5,75 
592/95 1 1 , — 
596/600 2,45 
602/06 5,75 
607/11 2,25 
612/16 3,65 
638/42 3,75 
646/50 2,25 
668/72 4,— 

Ä99/703 
704/08 
735/39 
783/87 
Lp. 12/13 

Curacao 
168/81 
206/08 
209/10 
211/33 
234/35 
255/56 

lur inam« 
278/79 
280/83 
295/96 
297/307 
309/11 
J12/15 

Nw.Guinaa 
^224 

ALLE ANDERE series tegen de hoogste prijzen. 

1.75 
1,75 
2,10 
1,40 

120,— 

1 3 0 , 
3,75 
3,— 
7,— 

15.— 
2 . 

6 , 
25,— 

5,75 
3,75 

25,— 
10,— 

40,— 

Ook betere gebruikte en ongebruikte series/zegels te koop gevraagd. 
Voor belangrijke objecten bezoek ik u. 

DISCRETIE VERZEKERD 

Postzegel handel W. van Splunter 
V. Adrichemweg 376 ■ Rotterdam8  Tel. (010) 1519 76 

<OfFSETDRUK lOOMKUYGROK NVHAAM 

■r\


