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POSTFRIS ZONDER PLAKKER TE KOOP GEVRAAGD 
Ik bied u deze maand b.v. 
N E D E R L A N D 
84/86 
102/03 
114/20 
134/135 
136/38 
141/43 
199/202 
203/07 
208/11 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
289/92 
296/99 
305/09 
313/17 
318/22 
327/31 
332/49 
350/55 
356/73 
374/78 

30,-
2 1 , — 
9,— 

17,50 
60,— 

5,— 
6,— 

13,— 
6,50 
8,50 

11,50 
11,50 
1 1 , — 
70,— 
13,50 
40,— 
16,50 
6,50 

30,— 
14,— 

7,— 
14,— 
14,— 
5,— 

10,50 
1 1 , — 
10,50 
7,25 
6,50 
4 ,— 
8,— 
4,25 

72,50 
7,50 

23,50 
2,10 

392/96 
402/03 
402/03B 
454/59 
462* 
469/73 
490/94 
495/99 
500/03 
508/12 
513/17* 
518/37 
538/41* 
542/43 
544/48* 
550/55* 
556/60* 
563/67* 
568/72* 
573/77* 
578/81* 
588/91 
592/95 
596/600* 
607/11* 
612/16* 
638/42* 
646/50* 
652/56* 
658/62* 
663/67* 
668/72* 
673/77* 
680/84* 
«85/89* 
699/703* 
704/08* 

0,85 
2,25 

20,— 
0,95 
2,75 
0,90 
1,05 
1,05 
1,55 
1,05 
2,80 

145,— 
2,60 
0,75 
3,65 
8,— 

13,50 
4,— 
5,20 
4,20 
4,65 
0,78 

14,50 
3,10 
2,65 
4,30 
5,20 
2,60 
2,40 
2,— 
3,10 
5,50 
2,50 
1,50 
2,20 
2,15 
2,75 

719/23* 
735/39* 
744/48* 
749/53* 
771/73 
783/87* 
788 

3,35 
2,70 
2,50 
2.— 
0,65 
2,— 
0,95 

Lp 9 1 1 , — 
Lp 12/13 165,— 

N w . Guinea 
1/21 45,— 
22/24 45,— 
38/40* 2,60 
41/44* 4,75 
45/48* 3,75 
49/52* 3,50 

Antillen 
206/08* 
234/38* 
255/56* 

4.75 
17,— 

2,10 

Suriname 
127/29* 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
179/82* 
280/83 
295/96* 

4,— 
13,— 
16,— 
14.— 
14.— 

9.— 
37,50 
7,— 

Voor de met * gemerkte zegels/series ontvangt u nog f 0,10 
meer bij aanbieding van vellen of veldelen van ten minste 50 
stuks/series. D iscret ie verzei terd 

in elke hoeveelheid 
Tegen de HOOGSTE DAGPRIJZEN, tevens gevraagd 

Blokken van Zwitserland 
Vaticaan - België 
Duitsland - Berlijn 
Liechtenstein 
Oostenrijk 
FIRST DAY COVERS 
VAN NEDERLAND 
Verzamelingen 

Voor belangrijke Objekten bezoek Ik u gaarne. 

Postzegelhandel W. VAN SPLUNTER 
VAN ADRICHEMWEG 376, ROTTERDAM-8 
Tel. (010) 1519 76 (ook 's avonds bereikbaar) 

MICHEL Catalogussen 
een begrip voor iedere filatelist 

MICHEL DUITSLAND CATALOGUS 1966 
MICHEL EUROPA CATALOGUS 
(zonder Duitsland, verschijnt medio september) 

MICHEL OVERZEE CATALOGUS 1965/66 
(deel I en II reeds verschenen, 
(deel III verschijnt in november a.s.) per deel 

MICHEL RUNDSCHAU 1966 
10 Nrs. van okt. '65 - juli '66 franco toegezonden 

OPBERGMAPJE HIERVOOR 
MICHEL LUX LAMP (MILUX LAMP) 
SCHWANEBERGER KLEURENBOEKJE 
voor de juiste bepaling van alle kleuren van postzegels 

PLUS PORTO 

f 5,15 

f 22,50 

£ 29,35 

f 12,50 
f 3,85 
£80,-

f 7,-

Verkrijgbaar bij alle 
postzegelhandelaren of bij 

de vertegenwoordigers 

Auf der Heide's Postzegelhandel 
Hilversum, Surinamelaan 31, tel. 143 23 — Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 151, tel. 222186 



STORM EN REGEN...? 
Zorg tijdig dat u kunt .»postzegelen". Fiorani staat klaar met ongelooflijke koopjes! Kisten vol cadeaus wachten weer op GRATIS 
UITDELING! 

BURUNDI, 5 compl prachtsenes' (26 ex) w o 1 Sportserie, licht sestempeld 
op verzoek Yvertwaarde 58 frs Ti|deli)k slechts f 14,95 

600 BELGIË, een uitzonderlijk nr\ooie collectie, af te (even voor f36,95 

800 BELGIË, 'n pracht collectie om voort te zetten, (aat weg voor f75,— 

1000 BELGIË en KONGO, jammer, moet verkocht worden 'n Koopje f97,50 

1800 CHINA Bijna 't hele land compleet, ontzettend veel crootformaatzecels! 
Gaat wef voor f99,— (Zitten ook veel oude zegels bij) 

500 Pracht Platenzegels van de gehele wereld Bijzonder geschikt om veel geld 
te verdienen (boekjes plakken enz) Slechts f 17,50 

100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zéér veel gelegenheidszegels 
met Pro Juventute* f7,95 

200 ZWITSERLAND Zeer veel gelegenheidszegels, V M I Pro Juventute' 'n mooi 
bezit f 27,95 

100 BELGIË, pak mee voor f1,95 

25 URUQUAY, gaan weg voor f 1,50 

200 URUQUAY, *n gigantisch geheel met bijzonder fraaie zegels f 12,95 

FINLAND Ruim 70 kaarten en brieven met merendeels gelegenheidszegels 
Rode Kruis enz enz Altes met bijzondere afstempelingen, Ie dag enz enz Gaan 
weg per partij voor slechts f27.50 

1 KILO POSTVERZEGELD POLEN' Gigantisch aantal „betere" zegels en hoge 
waarden, zeer grote verscheidenheid en een vermogen aan Yvertfranken' f 39 90 

Vi KILO IDEM, doch niet verzegeld (een aantal dozen kwam beschadigd aan) 
voor hen die 'n proef willen nemen f 19.95 

GRATIS ALBUMS'! 
Een klem aantal dure gouddruk-albums van Hongarije gaan wij gratis weggeven. De normale prijs is f 22,50 u krijgt dit album voor mets 
bij aankoop van 1000 verschillende zegels van Hongarije, Prijs slechts f58,—. Een schitterend geheel' Bloemen, vissen, ruimtevaart enz. 
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ALBANIË, allem») geheel complete series, licht (estempetd. een 
ENORME catalojuswaarde voor slechts 
BELGIË, een schitterende partij, veel ..Beeld"-zecels 
BELGIË, een buitengewoon voordelige aanbiedin( Mooi^ 
BULGARIJE, zeer veel bifzondere zegels, een uniek pakket 
BULGARIJE, enorme waarde, toch maar 
CHINA, wederom bi)na een land compleet, voor een koopte 
CROATIË. ook alweer bijna een land compleet, zeldzaam' 
DUITSLAND-OOST. wat mooi. wat prachtig' Hoofdzakelijk groot
formaatzegels, weer bijna *n land compleet en toch slechts 
DUITSLAND, een zeer leuke aanbieding, weggeefprijs' 
DUITSLAND, zeldzaam mooie samenstelling (Duizend') 
ENG KOL & GEBIEDEN, ook allemaal grootformaat plaatjes
zegels, zeldzaam mooi. hoge waarde* ..FioranT'-weggeefprijs slechts 
ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN. ALLEEN GROOTFORMAAT
ZEGELS, wat mooi. wat 'n pracht 
ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, zeer mooie partij, toch maar 
ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een prachtcollectie' 
EUROPA Een prachtige partij voor erg weinig geld' 
FRANKRIJK, uitsluitend en alleen GROOTFORMAAT-ZEGELS' 
Koopje 
FRANKRIJK, werkelijk iets buitengewoons Toch maar 
FRANSE KOLONIËN, bijna allemaal postfris, 'n gigantisch pakket, 
dieren, bloemen, enz enz Slechts 
FRANSE KOLONIËN, commentaar overbodig, slechts enkele' 
HONGARIJE, UITSLUITEND GROOTFORMAAT-ZEGELS' Een 
pracht pakket met Sportzegels. Bloemen, Kevers, Torren enz enz 
ISRAËL, ontzettend veel GROOTFORMAAT-ZEGELS, ENORME 
WAARDE' 
ITALIË, wat 'n pracht pakket, gering aantal in voorraad 
ITALIË, voor enkele gegadigden hebben wij 'n koopje *n Schitte
rend geheel' 
JOEGOSLAVIË, voor een fractie der werkelijke waarde, nl 
KONGO, zolang de voorraad strekt 
KONGO, wat een fraaie collectie, toch maar 
MONACO, een zeldzame aanbieding van dit kleine land. wat een 
prachtzegels, sport enz. enz 

f 29.95 
f 10.95 
f 19.95 
f 11.95 
f 27.50 
f25.-
f 29.75 

f 19,95 
f 10,95 
f 29,95 

f 9,95 

f 19,95 
f 13,75 
f35.-
f25.-

f 8.95 
f 24.95 

f 9,95 
f 17,50 

f 9,95 

f 9,95 
f 9.-

f 27,50 
f 27,50 
f 8.95 
f 22,50 

300 
100 
300 
200 
200 
300 
200 
100 
200 
300 

' 100 
500 
200 
300 
250 

500 
1000 

300 
500 
200 
200 
1000 
500 

f 12,95 

200 NOORWEGEN Dit verkoopt zich zelf, de helft bestaat uit groot
formaat-zegels' Toch maar 
OOSTENRIJK Héél mooie collectie' Thans bij ons voor slechts 
PHILIPPIJNEN, bijna allemaal GROOTFORMAAT-ZEGELS' 'n 
pracht 
POLEN, werkelijk een fantastisch mooi geheel, slechts 
POLEN, GROOTFORMAAT-ZEGELS, een zeldzaam kleurrijk pak
ket, bloemen, dieren enz Zo iets zag u nog nimmer' 
PORTUGAL, wat 'n pracht, wat mooi' Gaan weg voor slechts 
PORTUGAL, slechts enkele pakketten aanwezig, eerst aanvragen 
ROEMENIË, waarbij liefst UO GROOTFORMAAT' n pracht pakket 
RUIMTEVAART, waarbij zeer zeldzame zegels, bij ons slechts 
RUIMTEVAART, weer voorradig 
RUIMTEVAART Leg thans de basis voor een prachtige ruimte-
vaartcoliectie, een modern thema tegen een ouderwets lage prijs' 
SAN MARINO, .,Postfris * en bijna allemaal grootformaat-zegels 
SKANDINAVIË. een lust voor het oog, met veel moeite bij elkaar 
gebracht, slechts enkele pakketten leverbaar 
SPORTZEGELS Waarom elders veel geld betalen' Bi| ons 
SPORTZEGELS Een pakket van enorme waarde waarbij wederom 
niet op cataloguswaarde werd gelet, ze gaan weg voor slechts 
TSJECHO-SLOWAKIJE. GROOTFORMAAT-ZEGELS' Bloemen. 
Dieren. Sport, met vele schaarse waarden dit is beslist het mooiste 
pakket dat wij ooit tegen een dermate lage prijs hebben aangeboden 
TSJECHO-SLOWAKIJE. waaronder veel grootformaat, mooi pakket 
TSJECHO-SLOWAKiJE. iets aparts. alweer bijna 'n land compleet. 
ontelbare herinneringszegels' 
TURKEYE. alleen bij ons' een bijzonder pakket voor 
TURKEYE. zeldzaam mooi. n sprookje gelijk 
U S A . met veel grootformaat gedenkzegels 
U S A , ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels' Dit is werke
lijk UNIEK' Wat een pracht bezit 
WERELD, buitengewoon laag in prijs, 'n koopje' 
ZUID-AMERIKA Dit kunt u blindelings kopen, ze gaan weg voor 
slechts 

400 ZWEDEN, een PRACHTPAKKET, toch maar bij ons 

f 11 95 
f 9,95 

f 8.50 
f 9 95 

f 12.50 
f 11.75 
f 1 9 75 
f 8 50 
f 1 3 95 
f 3 9 — 

f « 5 -
f 8 95 

f 17.50 
f 12.95 

f 22.50 

f 12,50 
f 19.50 

f 68 — 
f 9 75 
f 22.95 
f 9,95 

f 14.25 
f 11,95 

f 23,95 
128.50 

GEHEEL GRATIS een schitterend geschenk! 
PRACHTIGE EN WAARDEVOLLE CADEAUS STAAN GEREEOI IEDEREEN DIE BIJ O N S f 25.— BESTEEDT, 
O N T V A N G T T H A N S MOOIE SERIES EN ZEGELSI BIJ aankoop van f 50,—ontvangt u 2 cadeaus, bij f 75.—drie, enz. 

Beeft n 'm posiaegetÊnanie 9 JDan ntet apaed, naar FIOHANU 
Postzegel-engroshandel 

H. FIORANI 
Portokosten steeds extra 

I Vraag onze gratis PRIJSCOUFIANT met honderden koopjes 

POSTORDERADRES: (alléén bij vooruitbet. of rembourszending) Beatrixiaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tei. (0253Ä) 
397. Postgiro 41511 t.n.v. i. J. Mark. Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling. Vraag onze inkooplijst. 
Op onderstaande adressen zijn alle in de advertenties voorkomende zegeis te verkrijgen. 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W (bij Hoofddorpplein). Tel. 15 24 55. 
MARK, Primulastraai 19, Den Haa«. Tel. M 1 6 78. Tram 7 of U , Bus 2 halte L. v. Meerdervoort/Zonnebloemstraat. 



straks bent u weer thuis met 
uw Holland Album 
Herdruk 1965, waarbij alle afbeeldingen vernieuwd en aan

gevuld zijn, aangepast aan het drukprocédé. 

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

NEDERLAND. NEDERLANDSINDIÊ, REPUBLIEK 
INDONESIË. WESTIRIAN, NEDERLANDS NIEUW

GUINEA. CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN, 
SURINAME, totaal 192 bladen. 

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

PRIJS 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1964 

/ 1LS0 

INHOVD 
van dit nummer 

Krasse taal aan het juiste adres 367 
De Franse Posttarieven en de daarmee verband hou

dende uitgiften van frankeerzegels 368 
Verongelukte luchtpost van en naar Nederland 370 
90 jaar UPU in beeld 375 
Postaal verzamelen van het Rode Kruis 376 
Jean Pierre Moquette 378 
Honderd jaar geleden eerste bestijging van de Mat

terhom 380 
Boekenplank 380 
Veilingopbrengsten 381 
Nieuw Noors postkantoor op Spitsbergen 381 
Wij ontvingen: 381 
Officiële mededelingen 382 
Jubileumfonds 19541964 voor de Stichting voor het 

Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland 383 
Agenda 384 
Tentoonstellingen en Ruildagen 385 
Nederland 386 
Overzeese Rijksdelen 386 
Postwaardestukken 387 
Stempels 387 
België 388 
Brief uit Londen 388 
Post uit Parijs 390 
Verenigde Naties/Verenigd Europa 391 
SuidAfrika 391 
Wij lazen voor U 392 
Verhuizen 393 
Mededelingen van de Raad van Beheer 393 
Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen 393 
Verenigingsnieuws 395 
Nieuwtjes van deze maand 397 

CATALOGI 1966 

N.V.P.H. Nederland en O.R. (1 sept.) 
YVERT & TELLIER 1 Frankrijk en Kol. 

II Europa behalve Fr. 
(september) III Overzee beh. Fr. Kol. 

YVERT drie delen compleet 
YVERTBULLETIN MENSUEL. abonnement + porto 
MICHEL  Duitsland (augustus) 
MICHEL  Europa (zonder D'land) (september) 
MICHEL  Overzee 1 A  G reeds verschenen 

II H  N .. 
III O  Z oktober 

MICHEL  Rundschau, abonnement + porto 
Opbergmapje voor Rundschau 
STANLEY GIBBONS III 1966 Rest v/d Wereld 

Gibbons II Europa & Kol. '65 
Q. Victoria. Spec. Cat. 

Bestel tijdig uw gids in postzegelland. Uw catalogus 1965 
in betaling terug, indien deze in goede staat Is. 
Porto wordt steeds extra berekend. 

HEKKER's 
POSTZEGELHANDEL 

Kleverlaan 97 ■ BLOEMENDAAL 
Tel. 02500  5 61 54  Giro 55 38 01 

f 3,75 
f 4.15 
f 18.50 
f 22.35 

f 4 5 . 

f 1 2 . 

f 5.15 
f 22.50 
f29.35 
f29.35 
f29.35 
f 13.50 
f 3.85 
f 2 5 . 
f 2 5 . 
f 1 9 . 

nemen wij 
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Nummers van vorige Jaargangen 
voor zover voorradig 

42e jaargang - augustus 1965 (491) 

Krasse taal aan het 
juiste adres 

In dit nummer is een aantal mededelinjgen opgenomen waarvan wij filate
listen liever verschoond zouden blijven: een protest van iemand wiens naam 
is misbruikt voor advertenties, een waarschuwing tegen per advertentie 
aangeboden filatelistische waar van twijfelachtig gehalte en officiële berich
ten van de FIP, de internationale filatelistische vereniging, over schadelijke, 
ongeoorloofde en ongewenste uitgiften. 

Een van die FlP-mededelingen.behelst niets minder dan een boycot van 
alle nieuwe uitgiften van een bepaald land, te weten Panama. De PTT-
admi nistra tie van deze Middenamerlkaanse staat heeft met een Ameri
kaanse filatelistische firma een 'contract gesloten dat volgens de FIP „een 
belediging van de postzegelverzamelaars" is. 

De FIP „protesteert ten sterkste" tegen de bepalingen van dat contract en 
verlangt van de Panamese regering de verzekering dat ze deze kwalijke 
praktijken zal staken. 

Zolang hieraan geen eind wordt gemaakt, zal de FIP zowel deze als toe
komstige uitgiften van Panama weren van filatelistische tentoonstellingen 
waar zij een stem in het kapittel heeft. 

Dat is krasse taal aan het juiste adres. Van de doorsnee verzamelaar indi
vidueel kan men geen actie verlangen noch kan men verwachten dat hij 
dergelijike praktijken dadelijk dóór heeft 

Wat iedereen wèl duidelijk in het oog springt is het nut van organisatie, 
nationaal en internationaal, om sterk te staan tegenover postadministraties 
en agentschappen die zich misdragen. De FIP moet in staat worden gesteld 
een vuist te maken, want er zijn voorbeelden dat postzegeluitgevende in
stanties na waarschuwing door de FIP op heilloze voornemens zijn terug
gekomen. 

AngnstDS 1965 367 



De Franse Posttarieven en de daarmee verband houdende 
uitgiften van frankeerzegels VIII 
door D . de Vries, Amsterdam 

7. De periode van 1920 tot 1932. 
Na de wereldoorlog bleek dat de financiën van de staat 

er verre van rooskleurig voorstonden, ondanks de herstel
betalingen die Duitsland verplicht was te doen! Dit was er 
de oorzaak van dat de prijzen van goederen en diensten 
geleidelijk gingen stijgen en binnen enkele jaren zette de 
spiraal van de inflatie zich in beweging. 

Het inflatoire verloop van dit prijsverloop wordt het beste 
geïllustreerd door de hieronder volgende tabel van de post
tarieven in de jaren 1920 tot 1926: 

17. Louis-Pasteurzegel, 
speciaal besfemd voor 
buitenlands port. 

Wet van: 

29-3-1920 
22-3-1924 
13-7-1925 
29-4-1926 
3-8-1926 

16-4-1930 
15-7-1932 

30-3-1921 
27-3-1924 
8-7-1925 

22-1-1926 
17-7-1926 

Ingaande: 

1-4-1920 
24-3-1924 
15-7-1925 
1-5-1926 
9-8-1926 

21-4-1930 
18-7-1932 

1-4-1921 
1-4-1924 

16-7-1925 
1-2-1926 
1-8-1926 

Brieven Binnenland 

19. Het „Vredestype" van Laurens met reclame-
sfroofc/e van PETROLE HAHN en Coin-daté: 8.2.33. 

Drukwerken 
20 

gram 
0,25 
0,25 
0,30 
0,40 
0,50 

20-50 
gram 
0,40 
0,45 
0,50 
0,65 
0,75 

50-100 
gram 

0,50 
0,60 
0,75 
0,90 
1,— 

boven 
100 gram 

0,15 
0,20 
0,20 

0,30 
0,40 

Brief
kaart 

0,20 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 

tot 5 
woorden 

0,15 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,15 
0,20 

50 
gram 

0,05 
0,05 
0,10 
0,15 
0,15 

50-100 
gram 

0,15 
0,15 
0,15 
0,25 
0,25 

boven 
100 gram 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 

Aantekenen 

Brief 
0,35 
0,60 
0,75 
1,— 

1,25 

Andere 
stukken 

0,25 
0,40 
0,50 
0,60 

0,75 

Brieven Buitenland 

tot 
20 

gram 
0,50 
0,75 
1,— 
1,25 
1,50 

elke 
20 gram 

meer 
0,25 
0,40 
0,50 
0,75 
0,90 

Brief
kaarten 

0,30 
0,45 
0,60 
0,75 
0,90 

Drukw. 
per 

50 gram 

0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 

Aanteken
recht 

0,50 
0,75 
1 , -
1,25 
1,50 18. Machinale frankering uit 1925. 

Bij decreet van 20 juli 1932 werden de besluiten van het 
U.P.U.-Congres te Londen (28 juni 1929) nog eens vastgelegd, 
waarbij onder andere de tarieven voor het buitenland werden 
bevestigd en het aantelienrecht voor het buitenland werd 
gesteld op Fr. 2,—. 

Tenslotte werd bij decreet van 30 oktober 1935, ingaande 
per 14 november 1935, het binnenlands tarief voor prentbrief-
kaarten met vijf woorden weer tot 25 c. verhoogd. 

Deze tarief wijzigingen hadden natuurlijk ook hun invloed 
op de uitgiften van de frankeerzegels. De tarieven van 
1 april 1920 maakten de uitgifte van twee nieuwe waarden 
in het type „Merson" nodig, de 60 c. (Yvert 144), uitgegeven 
1 juni 1920 ten behoeve van het aangetekende briefport bin
nenland (25 c. + 35 c), en de 2 frs. (Yvert 145), uitgegeven 
4 juni 1920. 

De U.P.U.-overeenkomst bepaalde ook dat de zegels voor 
het buitenlandse frankeerrecht een uniforme kleur zouden 
krijgen, hetgeen een wijziging van de kleuren van de 10 c. 
en 30 c. noodzakelijk maakte. 

Aldus ontstonden: 
ten behoeve van het drukwerk buitenland de 10 c. 
type Semeuse, groen (Yvert 159) in februari 1922, 
en 
ten behoeve van briefkaarten buitenland de 30 c. 
type Semeuse, rood (Yvert 160) eind januari 1922 ') 
alsmede, om verwarring door de groene kleur te voor
komen, een 5 c. in oranje kleur (Yvert 158) op 15 juli 1921 
ten behoeve van het binnenlands port voor drukwerk; 
voor het enkelvoudig briefport buitenland ontstond in 
juni 1921 de 50 c. bleu type Semeuse lignée (Yvert 161). 

De herdenking van de geboortedag van Louis Pasteur (Af
beelding 17) was aanleiding tot de uitgifte van de zegel die 
successievelijk in verschillende waarden zou verschijnen 
(Yvert 170-181), gegraveerd door de medaille-graveur Prud-
homme. Deze waarden werden speciaal bestemd voor porti 

naar het buitenland en men begon met de internationale 
„U.P.U.-kleuren": 

groen 10 c. (Yvert 170) voor drukwerk buitenland 
rood 30 c. (Yvert 173) voor briefkaarten buitenland 
blauw 50 c. (Yvert 176) voor brieven buitenland 

volgens de tarieven van 1 april 1921. Deze drie waarden wer
den uitgegeven op 25 mei 1923 en bleven in gebruik tot het 
tarief van 1 april 1924. 

De toeneming van het postverkeer betekende ook een 
toeneming van het postzegelverbruik, en we zien in 
deze periode voor het eerst het gebruik van de frankeer
machine (10 mei 1924). (Afbeelding 18). 

De tarieven van 24 maart 1924 (binnenland) en van 1 april 
1924 (buitenland) maakten de uitgifte van de volgende zegels 
noodzakelijk: 
(Yvert 171) 15 c. 

(Yvert 175) 45 c. 

(Yvert 177) 75 c. Pasteur 

(Yvert 200) 60 c. 

Pasteur voor drukwerk buitenland per 
19 september 1924 

Pasteur voor briefkaarten buitenland 
augustus 1924 
voor brieven buitenland per 
juli 1924. 
Eteze zegel werd ook nog voor 
vele andere frankeringen ge
bruikt: 
van 17 juli 1925 af voor bin
nenlandse brief van 50 tot 100 
gram 
van 1 februari 1926 af voor 
briefkaart buitenland 
en van 9 augustus 1926 af voor 
het dubbele briefport binnen
land. 

Semeuse voor binnenlandse briefport en 
lignée voor het lintemationaaJl aan

tekenrecht per 17 jimi 1924. 
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(Yvert 201) 65 c. Semeuse voor een binnenlandse brief 
Mgnée met aangegeven waarde, in ok

tober 1924. 
(Yvert 204) 85 c. Semeuse voor het aangetekende brief-

Mgnée port binnenland, in juli 1924. 
(Yvert 191) 30 c. Semeuse voor binnenlands drukwerk, 

plein derde tarief, per 6 januari 
1925. 

De 'tarieven van 15 en 16 juli 1925 (brieven binnenland 30 c. 
en buitenland 1 fr.) maakten de volgende uitgiften nood
zakelijk: 
(Yvert 189) 15 c. Semeuse voor drukwerk binnenland, 

tweede tarief, in januari 1926. 
(Yvert 192) 30 c. Semeuse voor het binnenlandse brief-

port, in augustus 1925. 
(Yvert 195) 1.05 Semeuse voor het binnenlandse brief-

port + aantekenrecht (30 + 75) 
in november 1925. 

(Yvert 193) 40 c. Semeuse werd eveneens in augustus 
1925 ter uitgifte gebracht doch 
pas later in gebruik genomen. 

(Yvèrt 172) 20 c. Pasteur voor briefkaarten binnenland 
en drukwerk buitenland, per 
22 januari 1926. 

(Yvert 179) 1 fr. Pasteur voor brieven buitenland, per 
30 november 1925. 

(Yvert 198) 50 c. Semeuse voor het dubbele briefport 
Mgnée binnenland, üi januari 1926. 

(Yvent 203) 80 c. Semeuse voor een binnenlandse brief 
Mgnée met aangegeven waarde, in 

november 1925. 
(Yvert 206) 3 fr. Merson als algemene aanvullende 

waarde, in december 1925. 
De tarieven van 1 februari 1926 (buitenland) en 1 mei 1926 

(binnenland) waren aanleiding Itot de uitgifte van de volgende 
zegelwaarden: 
(Yvert 190) 20 c. Semeuse 

(Yvert 194) 40 c. Semeuse 

(Yvert 196) 1.40 Semeuse 

(Yvert 205) 1.— fr. Semeuse 
Mgnée 

(Yvert 180) 1.25 Pasteur 

(Yvert 207) 10.—fr. Merson 
(Yvert 208) 20.—fr. Merson 

voor kaarten met ten hoogste 
vijf woorden, per 20 juli 1926. 
voor brieven binnenland, per 
25 mei 1926. 
voor aangetekende brief bin
nenland (40 + 1.—) in augus
tus 1926. 
voor het binnenlandse aante
kenrecht, in augustus 1926. 
voor het buitenlands briefport, 
in april 1926. 
in juU 1926. 
in augustus 1926, beide als al
gemene aanvullende waarden. 

We zitten nu midden in de inflatie en per 1 augustus 
1926 worden de tarieven voor het buitenland weer gewijzigd 
(brief fr. 1,50) en per 9 augustus die voor het binnenland 
(brief 50 c). Als nieuwe uitgiften ontstaan hierdoor: 

voor drukwerken, tweede ta
rief, in juni 1927. 
voor briiefkaarten binnenland 
in september 1927. 
voor binnenlandse brief met 
aangegeven waarde in maart 
1927. 
voor drukwerk buitenland, per 
27 oktober 1926. 
voor briefkaarten buitenland 
per november 1926. 
voor brief buitenland, alsmede 
voor een aangetekende brief 
binnenland (50 + 1.—), in 
augustus 1926. 
voor drukwerken derde tarief, 
in november 1926. 
voor het briefport binnenland 
in september 1926. 
voor drukwerken vierde tarief 
in januari 1927. 
voor het binnenlands briefport 
van 20-50 gram in november 
1926. 
voor het porto van een aange
tekende brief naar het buiten
land (1.50 + 1.50). 

(Yvert 235) 25 c. 

(Yvert 236) 40 c. 

(Yvert 238) 1.10 

(Yvert 174) 30 c. 

(Yvert 178) 90 c. 

(Yvert 181) 1.50 

(Yvert 197) 45 c. 

(Yvert 199) 50 c. 

(Yvert 234) 65 c. 

(Yvert 202) 75 c. 

(Yvert 240) 3.—fr. 

Semeuse 

Semeuse 

Semeuse 

Pasteur 

Pasteur 

Pasteur 

Semeuse 
Mgnée 
Semeuse 
Mgnée 
Semeuse 
Mgnée 
Semeuse 
Mgnée 

Merson 

Deze zegel van 3 fr. werd in 1930 vervangen door de 
zegel van dezelfde waarde met de afbeelding van de 
kathedraal van Reims (Yvert 259). 

Toen, na 1926, eindeUjk weer een stabilisatie van de 
Franse franc werd bereikt, werden ook de posttarieven min
der aan tussentijdse wijzigingen onderhevig. De grote voor
raad verschillende postwaarden moest echter opgebruikt 
worden en om deze zo snel mogelijk te liquideren, werden de 
waarden die het meest noodzakelijk waren als opdruk (in 
zwart) op deze overtollige voorraden gedrukt. Deze opdruk
ken zijn als volgt te recapituleren (volgens een postaal voor
schrift mag geen opdruk worden aangebracht die een hogere 
waarde heeft dan de oorspronkelijke): 

25 e. voor het enkelvoudig binnenlands briefport; deze 
zegels werden dan per twee stuks op een brief ge
plakt. Deze opdruk werd aangebracht op de 30 c. 
(Yvert 217) en de 35 c. (Yvert 218) waarbij de oude 
waarde met twee strepen werd doorgehaald. Uit
gegeven oktober-november 1926. 

50 c. voor het enkelvoudig binnenlands briefport; op de 
75 c , 80 c , 85 c. en 1.25 (Yvert 219, 20, 21 en 22). 
De oude waarden werden eveneens met twee Stre
pen doorgehaald. Uitgegeven respectievelijk van 
november 1926 tot januari-februari 1927. 
Op de 60 c , 65 c. en 1.05 (Yvert 223, 24 en 25) werd 
deze 50 c. eveneens overgedrukt, waarbij de oude 
waarden met drie strepen werden doorgehaald. Deze 
opdrukken verschenen respectievelijk in juli, augus
tus en april 1927. 

90 c. voor buitenlandse briefkaart opdruk op 1.05 (Yvert 
227) en 

1.10 voor een binnenlandse brief met aangegeven waarde 
op de 1.40 (Yvert 228). 
De laatste twee zegels verschenen omstreeks ok
tober 1926 aan de loketten. 

De nieuwe tarieven van 1926 maakten tenslotte nog de 
uitgifte van de volgende zegels noodzakelijk: 

in juni 1929 de 10 c. type Blanc (Yvert 233) voor dag
bladen. 
In december 1928 werd een 40 c. type Semeuse (Yvert 
237) uitgegeven omdat de kleur ultramarijn esthetisch 
beter werd geacht dan de koersende zegel in violet. Deze 
was bestemd voor het port van een briefkaart binnen
land. 
Op 1 januari 1931 verscheen nog een 2 fr. in het Semeuse-
type, die echter maar kort in omloop was; de zegel werd 
op 1 september van dat jaar vervangen door de 2 fr. 
Are de Triomphe (Yvert 258). 

Het type Semeuse verscheen nog in een aantal lagere waar
den, speciaal ten behoeve van de dagbladen; eerst in juli 
1932 de 10 c , vervolgens de 2 c. (maart 1933), de 1 c. (augus
tus 1933), de 3 c. (september 1933) en de 5 c. (december 1934). 
De 1 centime werd in december 1933 van de opdruk % c. 
voorzien (Yvert 277 A tot en met 279 A). 

De onrust in de wereld, de vrees voor een nieuwe oorlog, 
riep een versterkte „vredesbeweging" in het leven en wij 
zien deze gedachte gesymboliseerd dn de uitgifte van een 
nieuw type frankeerzegel voor algemeen gebruik, het vredes-
type Laurens, waarvan de eerste waarde, de F. 1.50. bestemd 
voor een enkelvoudige brief naar het buitenland, omstreeks 
jxmi 1932 ter uitgifte wordt gebracht. (Afbeelding 19). Suc
cessievelijk verschijnen dan ook de overige waarden, de 
laatste, de 65 c. in november 1933. (Yvert 280-289). Deze zegels 
van het Laurens-type hebben als laagste waarde de 30 c. 
omdat bij ministeriële beschikking van 1932 werd vastgesteld 
dat dit type zegel alleen voor frankeerwaarden, hoger dan 
30 c. zou worden gebruikt. De lagere waarden bleven dan 
voor het Semeuse type gereserveerd, terwijl zegels van het 
type Blanc en Pasteur niet meer zouden worden herdrukt. 

De Laurens-zegel van 1.25 wordt dan nog in november 
1934 overgedrukt met de waarde 50 c. (Yvert 298) omdat 
de waarde van 1.25 door de tariefverhoging van 1926 voor het 
briefport buitenland feitelijk niet meer nodig was en men 
door de toeneming van het binnenlands briefverkeer deze 
50 c. waarde meer en meer nodig scheen te hebben. 

*) Zoals al eerder werd opgemerkt is het verzenden van kranten 
en dagbladen in Frankrijk aan zulk een gespecialiseerd posttarief 
onderworpen, dat wij het in het bestek van dit onderwerp niet 
wenselijk achten, op dit krantentarief nader in te gaan. . . . 
1) De 10 c. groen met dunne cijfers verscheen in 1927 (abusievelijk 
gedrukt van een verkeerde matrijs) met reclamestrookjes voor de 
carnets Phéna en Mlnérallne (Yv. 188 en 188a). Hij was bestemd voor 
gebanderoueerd drukwerk. (Wordt vervolgd) . 
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Verongelukte luchtpost van en na 
door W. Baron Six van Oterleek 

38.3.A 
■ [ ■ ■ ' . ■ ^ «I 

"^S.LtV 

NCAä' C t3ANK ^ 

1 

' 

383A 

383. 1 oktober 1938 
Het Junkersvliegtuig DAVFB, dat 

op zaterdag, 1 oktober 1938 de dienst 
Rotterdam  Frankfort  Milaan vloog, 
is op het traject FrankfortMUaan in 
een hevige sneeuwstorm boven het Al
pengebied verdwenen. Hoewel meteen 
met het zoeken een aanvang werd ge
maakt, was 24 uur na het verdwijnen 
van het toestel nog geen spoor gevon
den. Aan boord bevonden zich dertien 
personen, onder wie geen Nederlan
ders. 

Het vliegtuig was een Junkers J u 52 
van de Lufthansa, welke maatschappij 
sinds de instelling van deze dienst in 
1935, te zamen met de KLM geregeld 
op dit traject heen en weer vloog. 

Zaterdagmorgen om tien uur was de 
DAVFB van Rotterdam vertrokken, 
na aldaar vier passagiers uit Amster
dam en zes passagiers uit Rotterdam 
en Londen te hebben opgenomen. Ver
der bevonden zich aan boord gezag
voerder Handcke, een telegrafist en 
een boordwerktuigkundige. De reis 
naar Frankfort verliep normaal, doch 
de wreerberichten voor het traject over 
de Alpen luidden zeer ongunstig. On
danks deze slechte berichten is Handcke 
gestart, daar hij van mening was, dat 
hij het toestel wel boven de bergen kon 
houden. Eerst ging alles goed. Gerui
me tijd heeft hij in radiografische ver
binding met het vliegveld Frankfort 
gestaan, daarna met Zürich en vervol
gens met Davos. Aan de laatste beide 
zenders heeft Handcke geseind dat het 
weer boven de Alpen zeer slecht was. 
Er stond een hevige storm, die het 
vliegen tussen de bergen steeds zeer 
bemoeilijkt. Deze storm ging verge
zeld van hevige regen en sneeuwbui
en, zodat het zicht nu en dan nihU was. 
Toch heeft men het toestel nog gerui
me tijd kunnen peilen, terwijl ook de 
radioafdeling van het vliegveld Mi
laan nog verbinding met het vliegtuig 
heeft gehad. 

Plotseling zweeg de radio van het 
toestel en ondanks alle pogingen van 
de drie stations Zürich, Davos en Mi
laan, die het vliegtuig de gehele mid
dag hebben opgeroepen, kwam er geen 
antwoord meer. 

Hoewel men dit als een ernstig te
ken beschouwde, gaf men niet meteen 
alle hoop op. De mogelijkheid bestond 
dat slechts de zender van de DAVFB 
het had begeven en in angstige span
ning wachtte men op het vliegveld Mi
laan of het toestel in de loop van de 
middag toch nog zou verschijnen. Deze 
hoop vervloog echter naarmate de uren 
vorderden. Onmiddellijk zijn toen red
dingsexpedities het Zwitserse bergland 
gaan doorzoeken, in de omtxek van de 
plaats waar het toestel zich bij de laat
ste peiling bevond. Deze opsporings
pogingen werden door het slechte weer 
ten zeerste bemoeilijkt en bij het val
len van de duisternis moest men het 
werk, dat zonder resultaat was geble

ven, opgeven tot de volgende morgen. 
Doch ' ook zondagmorgen, 2 oktober, 

vond men geen spoor van het vermiste 
vliegtuig, hoewel honderden mensen 
aan de opsporing deelnamen. 

Intussen was de hoop, dat men de 
inzittenden van het Vliegtuig nog levend 
zou aantreffen, zeer geslonken. 

Het Zwitserse bergland biedt wel heel 
weinig bruikbare noodlandingsterrei
nen, en de kans dat het toestel tegen 
een der berghellingen te pletter was ge
vlogen scheen niet uitgesloten. 

Dit was sinds de instelling van de 
dienst in het voorjaar van 1935 het 
tweede ongeluk op dit zeer moeUijke 
traject. In het jaar van de opening is 
de KLMmachine „Gaai" onder Van 
der Feyst, het slachtoffer van weer en 
bergen geworden. (Zie KLMRampstuk
'ken in het Maandblad nr. 5, mei 1964). 

Het was tevens de laatste vlucht van 
de zomerdienst en dat deze laatste 
vlucht nog slachtoffers heeft gevraagd 
maakt het gebeurde wel dubbel tra
gisch. 
383A. 

Op 14 juli 1952, dos veertien Jaar na 
het ongeluk heeft een berggids op de 
gletsjer Cengalo (Kanton Graubün
den) een postzak gevonden, welke Ne
derlandse correspondentie bleek te be
vatten. 

Deze stukken werden met een spe
ciaal stencil van het Hoofdbestuur van 
de PTT te Den Haag, d.d. 25 juU 1952 
in dienstenveloppen aan de afzenders 
geretourneerd, daar verzending aan 
geadresseerden geen zin meer had. 

STAATSBEDRIJF DER 
POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN 
TELEFONIEHOOFDBESTUUR 
Aan: 
Incasso Bank NV 
Amsiterdam 
'sGravenhage, 25 Juli 1952 
Op 14 Juli jl is door een berggids 
op de glötscher Cengalo (Kante« 
Graubünden, Zwitserland) een 
positzak gevonden, welke Neder
landse correspondentie bleek te 
bevatten en die moet zijn vervoerd 
met het op 1 OCTOBER 1938 van 
Frankfurt (Main) naar Milaan 
vertrokken Duitse vliegtuig, dat 
niet op zijn bestemming is aan
gekomen. 
Tussen de in bedoelde zak bevon 
den poststukken werd bijgevoegde 
correspondenitie aangetroffen, 
welke EIND SEPTEMBER 1938 
door U werd terpostbezorgd. 
Aangezien de verzending aan ge
adresseerden thans geen ain meer 
heeft, heb ik gemeend goed te 
doen, deze correspondentie aan U 
terug te geven. 

De Hoofddirecteur Posterijen, 
HOFMAN 

^T't^i.i^Mi* »* fmaojtÊ. TUMuiu u ixm^Kz  '»s'mtsifti 

(• UKMUncMsr rMi«it,]en. 

I.——lol Mil „mmi^^^ 
383B 

sTumnaijr on wfrniKt, lUMurn m vanfiv  ^anm^r' » 

r-,±iaiiim, »AxmrtimÜ •«• MBMI "rf irliiiihi |MiilirthM nwmli» «S« IM«!»» i'. 
irrv<M4 Kt M» «t> 1 OCnWI im v u TTMMW« { ) U > } mme HUMB «OTtrafXa» 'U <

<t '1 !««ti>K, Alt *l*t *r >t]e t«rt«Mw: u ••«■kMH. 
'WMC l)Mi>*l«> p>wtM«lm> »r« tljfanu«« »wntwmtmxtt mytnTft, mikt 

«u««!«« 4* i»rM»«IU< UB tuit \rlm vmm a.t,m. fM* Ma « a hMft, ivfc > 

K o m i t 
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[ederland vm 
38-3-B. 

Op 26 juli 1952, dus ook veertien jaar 
na het ongeluk, is op de gletsjer 
Cengalo weer een aantal Nederlandse 
poststukken gevonden, afkomstig van 
de D-AVFB. 

Deze stukken werden ongeveer met 
een eensluidend stencil van het Hoofd
bestuur, d.d. 26 augustus 1952 als dat 
van 25 juli aan de afzenders geretour
neerd. 
N.B. Het onderhavige stuk was gericht 
aan „Zijne Excellentie B. Mussolini, 
Palazzo Venezia, Koma, Italia", inhou
dend een dankwoord voor de „wereld
vrede, die hij toen diende". (Hij had 
net Ethiopië veroverd ) 

STAATSBEDRIJF DER 
POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN 
TELEFONIE-HOOFDBESTUUR 
Aan: 
de Heer H. van Beem 
Beethovenatraat 26 
Amsterdam 
's-Gravenhage, 26 Augusitus 1952 
Op 14 Juli jl en daarna nogeens 
op 26 Juli jl is op de gletscher Cen
galo (Kanton Graubünden, Zwit
serland) een aantal Nederlandse 
poststukken gevonden die moeten 
zijn vervoerd met het op 1 OC
TOBER 1938 van Frankfurt (Main) 
naar Milaan vertrokken Duitse 
vliegtuig, dat niet op zijn besitem-
ming is aangekomen. 
Tussen bedoelde poststukken werd 
bijgevoegde correspondentie aan
getroffen, welke EIND SEPTEM
BER 1938 door U werd terpost-
bezorgd. 
Aangezien de verzending aan ge
adresseerden thans n.d.m. geen zin 
meer heeft, heb ik gemeend goed 
te doen, deze correspondentie aan 
U terug te geven. 

De Hoofddirecteur Posterijen, 
HOFMAN 

38-3-C. 
Idem, idem aangetekende post. Op 

het stencil van een aantekening voor
zien. 

72.1123, Aangetekend, 
STAATSBEDRIJF DER 
POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN 
TELEFONIE-HOOFDBESTUUR 
Aan: 
De Nederlandsche 
Handel-Maatschappij NV 
Amsterdam-C. 
's-Gravenhage, 26 Augustus 1952 

Tekst gelijkluidend aan 38-3-B; 
heit woord „correspondentie" is 
doorgehaald en vervangen door 
„aangetekende zending", evenals 
het adres en de aanduiding 
72.1123, „Aangetekend", in hand
schrift. 

38-3-D 

ntmmMmmt 
IMKICL-lliUTSauPPI) It* 

1. -̂  'mmraxR i w ^ r 
„r - U * wf«adJ»t 

38-3-C 

-— - # 

' ""•'""• 

38-3-D. 
Eind augustus 1953, dus vijftien jaar 

na liet ongeluk, zijn weer een aantal 
Nederlandse poststukken op de gletsjer 
Cengalo gevonden. 

Deze werden met een speciaal sten
cil van het Hoofdbestuur van de PTT 
te Den Haag, d.d. 29 augustus 1953, No. 
S 718r53, aan de afzenders geretour
neerd. 

STAATSBEDRIJF DER 
POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN 
TELEFONIE-HOOFDBESTUUR 
's-Gravenhage, 29 Augustus 1953 

Met uitzondering van de eerste 
regel, die begint met „Eén dezer 
dagen" in plaats van „Op 14 Juli 
jl" en daarna nogeens op „26 Juli 
jl", is de verdere tekst gelijklui
dend aan 38-3-B. In afwijking 
van 38-3-A, 38-3-C en 38-3-E hier 
n d m zonder puntjes en ter post 
bezorgd, in plaats van terpost-
bezorgd als één woord op 38-3-A, 
38-3-B en 38-3-C. Het adres luidt: 
Aan de „PuUman-Club" 
Laan Copes van Cattenburch 6 
te 's-Gravenhage. 

S 7181 '53 

38-3-D 

HENGELO 
HOLLANt) 

l.-!,( 

PO.VIZ\M:.JVU{ IN 
. GLLlsdlfüsPLtET 

(\ f, onient) 
HENOIU) » ^ l»t — De XV 

G mikerj» in ÏKug«!« heefl dewr 
éasen pen xtnän « brifven It-ra« 
tmiv&m^en dlc in ^^ptember 1938 
per li^t!ti»ost iMar ItaUè werd 

I>e br evpn hefoäx'n een dr-ima-
li't 'ie hi*loi e achtel de TUE; bet 
poetvhcgtuig waartiee ztj vtarrn 
verzoiidcti - het lijnvii«gtuig 
FianKfort—Milaan — verorge-
lukte n!*mclijk m dp Zwitsers 
Alpen Een der postzatóen is 
daa bii \erlctren gedaan Pas 
dezer dagen kv^am n} tt- voor
schijn uit een gietschersplwt — 
vUftien jaar later ' 

De pOatzak blee-k pr8cti»ch on-
jgesehoftden te ryn, de adressen 
op de bneven waren nog lee^sar. 
f̂a 15 Jaar leek he* de posterijen 

logildïer de ^tukke^ aan de a{-
zrnMr« icruji Ic zenden 

38-3-D 

38-3-D 

38-3-E. 
In september 1954, dus zestien jaar 

na het ongeluk, heeft de gletsjer Cenga
lo weer Nederlandse poststukken afge
geven. 

Deze werden eveneens met een sten
cil van het Hoofdbestuur der PTT te 
Den Haag, d.d. 1 oktober 1954, No. 
S 9207'54, aan de afzender geretour
neerd. 

STAATSBEDRIJF DER 
POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN 
TELEFONIE-HOOFDBESTUUR 
's-Gravenhage, 1 October 1954 

Met uitzondering van de eerste 
regel, die begint met „In Septem
ber jl" in plaats van „Eén dezer 
dagen", is de tekst gelijkluidend 
aan 38-3-D; n.d.m met puntjes in 
plaats van zonder. Het adres 
luidt: 
Aan: 
N.V. Unipharma 
Keizersgracht 121 
Amsterdam C 

S 9207 '54 
Het stempel van de positkamer 
van Unipharma venntieldt als da
tum van ontvangst 5 October 1954. 
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38-3-E 
" a.'",mm:iT ^ re. 

r;h^'::€: 

..̂ ,. 

■a i 



I 

â  J?«*'». EK r ^ flT «^t Vt£~1! ? 

. . , •  ' ^ 

ö, 1», ll™*w^t «>»»r).j^ 

f̂ , 
l' 

39-1. 1 mei 1939. 
Een vliegboot van de Imjierial Air

ways, de „Challender", is bij zijn ver
trek uiit Mozambique, op weg van Dar
esSalaam naar Durban, op 1 mei 1939, 
neergestort. Twee leden van de beman
ning kwamen om het leven, de drie 
overige leden van de bemanning, als
mede de drie passagiers, werden ge
wond. 

De geredde post werd met een andere 
vliegboot van de Imperial Airways, de 
„Canopus", naar Durban doorgevlogen. 

De beschadigde post bestemd voor 
Durban werd aldaar voorzien van een 
violet tweeregelig en tweetalig stempel. 

FLYING BOAT 
CORRESPONDENCE DAMAGED 

BY SEA WATER 
VLIEGBOOT 

KORRESPONDENSIE DEUR 
SEEWATER BESKADIG 

391A. 
Bekend is p>ost afkomstig uit Neder

land bestemd voor Durban voorzien van 
bovengenoemd stempel. 
39-1-A 

392. 2 mei 1939. 
Een driemotong toestel van de Air 

France, de „Devoitine", onder de gezag
voerder Yves Ripault, vertrok op 2 mei 

1939 'smorgens om 06.00 uur van Dakar 
met bestemming Parijs. Om 15.23 uur 
gaf de bemanning nog een bericht door, 
dat alles wel was aan boord en dat zij 
op 5400 meter hoogte vlogen. 

Tengevolge van ijsafzetting op de 
vleugels verongelukte het toestel even 
later in de bergen bij Argana, district 
Chicahoua, op 100 kilometer noordooste
lijk van Agadir en 150 kilometer ten 
zuiiden van Marakech. De bemanning 
van drie koppen en alle zes passagiers 
kwamen om het leven. 

39-2-A. 
Een Braziliaanse brief bestemd voor 

Eindhoven kreeg te Parijs een zwart 
stempel: 

39-2-B 

A V I O N A C C I D E N T É 

De posterijen te Eindhoven plaatsten 
op de achterkant van het stuk de aan
tekening: 

„Beschadigd van Parijs luchtpost 
ontvangen" 

te zamen met het dagtekenstempel: 
Emdhoven, 3 V 1939. 

39-2-A 

392B. 
Een zwaar beschadigde Braziliaanse 

bnef werd door de Franse PTT doorge
zonden in een dienstenvelop No 827. 
Op de dienstenvelop plaatste PTT een 
violet stempel: 

SERVICE POSTAL FRANCAIS 
Correspondance retardée 

par accident d'Avion 
Prière de ne pas taxer. 

39-2-B 

^ ''^''^(c^Sé^^f''«^.i,]!^^^^^^k 
/ 

■ 

CAIXA POSTAL 

} 

_£r^. ■ 
^ ^ . 

iT i n !1!A 

AVu. laas'Oi TANT 

 / • 
LFTTRE lOMltJf f\ (IkEl'T 

ttnl 4M Mnt». EiüM d« tw«, ftm 'y 

392C. 
Een zwaar beschadigde Argentijnse 

brief werd eveneens doorgezonden in 
een dienstenvelop No. 827 waarop het
zelfde stempel in het violet voorkomt. 

39-2-C 

39-2-C 

K* 927 

T TH <im\i 

nfiPCBLIOLC PRAI4<oAl^ 

 LETTRE TOMBFE EN u f a O ^ 

AVIS «POHTAMT 

/ 

1S//W fl ̂  ■!// a XfJJ 7 

\T,vl^ 

393. 31 augustus 1939. 
Een nachtpostvliegtuig van de Luft

hansa, de DAFOP „Karl Hochmuth" 
van de dienst BerlijnHannoverKeu
lenLonden, verongelukte in de nacht 
van 30 op 31 augustus 1939 bij het ver
trek uit Hannover. Daarbij kwam de 
uit zes koppen bestaande bemanning om 
het leven Een gedeelte van de post
lading werd door brand vernietigd. 

393A. 
Een geredde Duitse briefkaart be

stemd voor Nederland voorzien vEin een 
Duits strookje: 

Zur Weiterbeförderung! 
Beschädigt beim Flugzeugunglück 
der Lufthansa in Hannover am 
31.8.39 
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39.3A 394A 

iiiT ' g . f i terbefgraerung ' 

/ : : 
b ä d l g t beifl TlugZftUg

,gldQlt d a r Lufthanea IB 

Krjfinover am 51.8 .59 

> i t  ä ■• ^ 

393B. 
Een geredde Italiaanse brief voor Ne

derland werd door het Postkantoor Am
sterdam, Loket Nr. 13, Poste Restante, 
in dienstenvelop afgegeven. 

393B 

fËMii 
1 onsi'^ar P 

1 (Ol^n"») 

■ 

i l hl \o 

Peat"» PastTnfca 

> .  . ... 

\ 

j 
1 
ä 

•4 

é 

s 
m 

1 
1 

393B 

1 D I E N S T 
!= T T 

«.. 

1 , 
' » fc.^ 

DEN HEEB 

FIRMA C3 

TE 

' ' '/■ 

Ji^'n^yi^x^ 

1 

394. 24 december 1939. 
Op 24 december 1939 geraakte een 

Savoia Marchettevliegtuig van de Al 
Italia, dat de dienst van Rio de Janeiro 
naar Rome opende, boven Marokko in 
zeer slecht weer. Bij een poging tot 
landen in de buurt van Mogador ver
giste de piloot Antonio Rapp zich blijk
baar in de aard van het terrein: het 
was een uitermate ruw stuk grond, 
zodat de Savoia volkomen werd ver
nield. De zeven inzittenden verloren 
het leven. 

394A. 
Een geredde aangetekende Braziliaan

se brief bestemd voor Zaandam door 
PTT Zaandam van een speciaal docu
ment No 135 d.d. 16 Januari 1940 voor
zien. Op de envelop werd door inktpot
lood een aantekening geplaatst: 

„inhoud brief bestaande 
uit 6 vellen." 

(In het PTTdocument werd de datum 
van het ongeluk verkeerd weergegeven). 

HBOIiffS,«!» im\m Ua. 
' flIO DE JANEIRO 

s ?^. b*T^A , _ r. 

^T^m^ ■ 
•^ H. T. POUtK ft SCHRARZ S ^ b £ » ? ï ^ 

ff Z i i » D 1 B. ' • I ' ' ' ' 

»Fumia!», 

t>i'4^'''i 

394A 

I ' I) I F P S I \ \ 

1 lUcrOlj dot IK U tc tkown wt •uniev4ak*nd afyjk 

lstwt.lt vvi (ie iAliamiiKihB );uu inliiiiriatnttl* U r u t 

 )l*t »tak U D««cHBl.jft rfB«»rrt»ii ttnetval^ J<ai ) » t 
op ,.1. Jt<!4acitr l v*iMV{alul<^'i vw h*t v i i ^ u t ^ l A.tï>A , 
int «tr*t ( totiiLal liiit v*n ^13 da «iiilro t.iar Haat In il*n 

jci t^lanit i It&lli—I itp>a*rlkti vloog. 
3 uur .« «crdt d* ^ t j !tvo*|[ri* unniHacv n), 'Ct.tekend 

v e r snt^ant^ai,, UrujfCint imi:* i. 

394B 
Een geredde Braziliaanse brief be

stemd voor Den Haag door het Hoofd
bestuur der PTT Den Haag van een spe
ciaal document d.d. 15 Januari 1940 
voorzien. 

1. Hierbij doe ik U een brief toe
komen, welke mij door de Ita
liaansche Postadministratie ter 
uitreiking is toegezonden. 

2. Het stuk is beschadigd gewor
den tengevolge van het op 
21 December j.1. verongelukken 
van het vliegtuig IARPA, het 
eerste toestel, dat van Rio de 
Janeiro naar Rome in de lucht
dienst ItaliëZuidAmerika 
vloog. 

411. september 1941. 
Bekend is een poststuk van Nederland 

met bestemming Rio de Janeiro, Bra
zilië, voorzien van de volgende stempels 
in violet: 

ACCIDENTE DE AVIAO 

RECEIVED IN DAMAGED 
CONDITION 

Nadere gegevens ontbreken mij. Post
datumstempel Bloemendaal 8.IX 1941. 

411 

J 
461. oktober 1946. 

Bekend is een poststuk uit Brazilië 
met bestemming Nederland, voorzien 
van een getypt strookje van PTT Am
sterdam Centraal Station: 

Amsterdam CS. 
In de Ver. Staten van Amerika 
door brand in een vliegtuig 
beschadigd. 

Postdatumstempel op de zegels is 
Rio de Janeiro, 8 Octobre 1946! 

Ook hiervan ontbreken mij nadere ge
gevens. 

461 

■r—3^—^

% 1 
. \ 

\ '■ 

Bg^g i 

i^J 'iik^TTU *P 

<fAr *a . ï » , 

■ " , , . . ' 

^a i^<M a. a^a^ j^t: 

C^.rt~ i. ^ i 4^i.£. ,X^ ' " r f ' i ^ 

t^ t tL^ ^ ^ ■ v . X  i i . 

• ^ JT > t^ ^ ^ Ü ^ ^ ^ ^ ^ 

471. 1947!!! 
Bekend is de Siamese (Thailandse) 

post bestemd voor Den Haag waarop 
een zwart drieregelig kastenstempel is 
geplaatst: 

RETARDÉ 
par suite d'Accident 

d'Aviation 

Helaas is de datum van het stempel 
niet leesbaar en zijn verdere gegevens 
tot dusver onbekend. 

471 

481. 1 juli 1948. 
Een Fiatverkeersvliegtuig van de 

Avio Linea Italiana, op weg van Milaan 
naar Brussel, verongelukte op één kilo
meter van het vliegveld Melsbroeck bij 
Brussel, vermoedelijk ten gevolge van 
slechte weersomstandigheden. 
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511A 

Acht inzittenden, onder Wie vier leden 
van de bemanning, werden gedood. De 
stewardess en drie passagiers bleven 
ongedeerd. 
481A. 

Bekend is geredde aangetekende post 
welke de Nederlandse PTT op heit Cen
traal Station te Amsterdam van de vol
gende inktaantekening voorzag: 

Vertraagd en beschadigd 
ontvangen. 
7/748 door brand in 

vliegtuig België 
Amsterdam CS 7/7 48 

w.g. onleesbaar. 
L. 

481A 

I 
12'i'' 

511. 14 december 1951. 
Een viermotorige DC4 van de Swiss

air, de HBILO, afkomstig uit Zürich, 
naderde op vrijdagavond 14 december 
1951 om 19.15 uur het vliegveld Schip
hol. Tijdens de landing in zeer dichte 
mist kwam het toestel in een sloot te
recht, waarna het enkele honderden 
meters op zijn buik doorschoot. 

De veertien passagiers alsmede zes 
bemanningsleden onder de gezagvoerder 
Otto Schuepbach, slaagden erin het 
toestel veilig te verlaten, alvorens het 
in brand vloog. 

Het ongeluk is zeer waarschijnlijk te 
wijten aan een defecte hoogtemater, die, 
toen het toestel de grond al raakte, nog 
steeds een hoogte van 20 meter aangaf. 

De diplomatieke post alsmede twee 
zakken met gewone post werden gered, 
dank zij het feit dat zich geen ontplof
fing voordeed. De geredde post werd 
gedeeltelijk behandeld door PTT te Am
sterdam en Den Haag. 

511A. 
Zwaar beschadigde Italiaanse post 

door Amsterdam, afdeling Bestelling, 
behandeld, doorgezonden in grote 
dienstenveloppen (model 530, Groot) en 
voorzien van een los gestencild strookje: 
(Zie ondertekening „Poststuk Amster
dam", in plaats van „Postkantoor Am
sterdam": 

POSTKANTOOR AMSTERDAM 
Ingesloten poststuk door brand 
beschadigd bij het vliegtuigonge
luk op Schiphol op 14 December 
1951. 

Poststuk Amsterdam 
Chef afd. Bestelling 

VAN BURKEN 

' 1 E N S T 
I I 

■A 

AAN <»i r<. 

TE. v * ^ . *^«o—  ■ 

ingsilotan postetjtt •* cinClgi t i j l»l vllogtulg

.elult lp Sohlphsl ap 14 DecorabfiP J'^1 
Paststuic AüuttsRla» 
ai«r afil BeeUUlng 

D l i H S T f T T 

^^^■^^XS^ '? '» . ï 

511D 

"■ 

511B. 
Idem, idem, voorzien van een los ge

stencild strookje: 
511D 

POSTKANTOOR AMSTERDAM 
Ingesloten poststuk door brand 
beschadigd bij het vliegtuigonge
luk op Schiphol op 14 December 
1951. 

Postkantoor Amsterdam 
Chef afd. Bestelling 

VAN BURKEN 

511B 

N S T 
T T 

'♦A. 

511E. 
Zwaar beschadigde Italiaanse post 

door Den Haag, Afdeling Verzending 
Brievenpost, behandeld en doorgezon
den in grote dienstenveloppen (model 
530 Groot), voorzien van een op de 
dienstenvelop geplakt gestencild strook
je: 

Tngesloton poatstulc door bisni! teschartlgd BIJ hêt vlUgtulg

^rielule op Sohlphal op 14 seeffnbor 1561 

Fosttentoor AMterdom 
Cher ara B»stallln« 

VA» 0liSK£N 

Ingesloten poststuk(ken) door 
brand beschadigd bij vliegtuig
ongeluk op Schiphol dd 14121951. 

Postkantoor 'sGravenhage. 

511E 

-4, 
sm444»*^,ff " 

1 f/ ^ 

511B 

" ^ 

■ 

\ 

D 1 E N S T 1 

511E 
511C. 

Onbeschadigde Italiaanse pest met 
een opgeplakt strookje als beschreven 
onder 511B. 511C 

WH"* 

511D. 
Zwaar beschadigde Zwitserse post, 

eveneens doorgezonden in grote dienst
enveloppen en voorzien van een los 
strookje als beschreven onder 511B. 

r ; ■„. 
(Otandi 

' * POtAK Ä SCHWARZ 

t 5C  . 

2 A A i l E > A j 8 

_ ^ 

(Wordt vervolgd) 
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90 jaar UPU in beeld 
Aanvullingen en verbeteringen 

Gebouw van de Infernaiionale Posfunie te Geneve met het officiële embleem 
in natura aan de gevel. 

Onlangs ontving ik nog officiële gegevens, w a a r u i t onder 
m e e r he t volgende n a a r vo ren komt , da t ik v a n voldoende 
be lang ach t voor een goed beg r ip v a n de organisa t ie v a n 
de UPU. 

Naas t de l eden-admin i s t r a t i e s zijn e r ook tal loze geb ie 
den, die nog geen lid zijn o m d a t ze afhankel i jk zijn v a n 
een lid. Het is NIET zo, d a t w a n n e e r een gebied of zelfs 
onafhankel i jk land eigen zegels uitgeeft , d a t d i t gebied of 
l and ook lid is van d e UPU. D a a r n a a s t k u n n e n zu ivere 
koloniale gebieden de s t a tu s v a n lid h e b b e n ! Zo bi jvoor
beeld gaf Monaco reeds op 1.7.1885 eigen zegels uit, doch 
w e r d pas op 12 oktober 1955 lid v a n de U P U ! 

De eers te zegels v a n L iech tens te in k w a m e n u i t op 
1'.'2.1912 doch dit l and w e r d p a s lid op 13 apr i l 1962 en voor 
San Mar ino zijn deze da t a 1.8.1877 en 1 ju l i 1915. 

Hoewel zoals ve rmeld China op 15 j u n i 1897 tot de onde r 
t ekenaa r s v a n he t V e r d r a g v a n Wash ing ton behoorde vond 
de aans lu i t ing als lid pas op 1 m a a r t 1914 p laa t s ! Abessinië 
w a s China toch nog voor op 1 n o v e m b e r 1908. Door de 
I ta l iaanse bezet t ing ging zijn l i dmaa t schap ver loren , doch 
he t w e r d hers te ld op 5 me i 1941. 

Een voorbeeld van zel fs tandig l i dmaa t schap zijn onze 
e igen koloniën : op 1 j a n u a r i 1922 w e r d e n N e d e r l a n d s c h -
Indië , a l smede Curagao en S u r i n a m e gezamenli jk lid, t e r 
wijl de gezamenl i jke ko loniën s inds 1 m e i 1877 to t he t 
verenigingsgebied behoorden . Vermoedel i jk ligt h i e r aan 
een wijziging o m t r e n t he t s t emrech t in he t V e r d r a g v a n 
Madr id t en grondslag. 

ALGEMEENE POSÏVEÜEEXIOIXG 
(union postale nnlTorselle^ 

BRIEFKAABT u i t N E D E K l M r i S ^ i i ^ 
<; A (^'Äe iKustiile des Inde« orieatoj^ téérlsfi>Si^i 

1, ' * - * i i . 

^rZ^^J^^^ O-

Verlaagd tarief van Parijs, inclusief 50% zeetoeslag. In Indië in 1879 
al met Franse tekst, die pas in 1886 op de Nederlandse kaarten verscheen! 

Voor ons ech t e r is he t ondersche id tus sen l i d m a a t s c h a p 
of h e t b e h o r e n to t h e t veren ig ingsgebied v a n m i n d e r p r a k 
t isch be lang, doch w e mogen he t n ie t au toma t i s ch gel i jk
stel len. 

Door onopgehe lde rde oorzaak zijn N e d e r l a n d en Kolon iën 
in h e t a r t i k e l in he t j u l i n u m m e r u i t de lijst v e r d w e n e n . H i e r 
onder vo lgen ze. Na afschaff ing v a n de zee toes lagen zijn de 
t a r i e v e n gelijk a a n d ie v a n Nede r l and . 

Nederland 
Ned. Kol. 

1 7 1875 1899 centen 
1 5 1877 1902/3 centen 

12Vi V/l 5 
25 12'/«B 

25 T^/JB 

2Vi 
Tlt 

5 

1875 
1877 

Inclusief 
zeetoeslag 

1879 
inclusief 

zeetoeslag 

Bij F r a n k r i j k is d e ee r s t e r ege l weggeva l l en en m o e t e n de 
t a r i even lu iden : 

Frankrijk 1 1 1876 1901 centimes 30x 15 

25 15 10 

5 1876 
X per 1 mei 

1878 25 c 
5 1879B 

15 c 
zeetoeslag 

Volgens he t a r t ike l v a n de hee r De Vr ies zou he t hoge re 
tar ief v a n 1876 zijn goedgekeurd door de Conferent ie v a n 
Par i j s v a n 1876. Dit is onjuis t : he t ouds te tar ief va l t b i n 
n e n de grenzen, die in B e r n w e r d e n vas tges te ld . He t hoef
de dus nie t n a d e r te w o r d e n goedgekeurd . I n Ci rcu la i re 
nr . 1000 v a n 21 j u n i 1876 w o r d t vermeld , da t t engevolge 
v a n een op 27 j a n u a r i 1876 te BERN gesloten ove reenkoms t 
a l le F r a n s e koloniën p e r 1.7.1876 deel g a a n u i t m a k e n v a n 
de Algemeene Pos tvereenig ing , doch di t va l t m in of m e e r 
bu i t en h e t k a d e r v a n he t a r t ike l . De ve r l ag ing v a n h e t 
a a n t e k e n r e c h t tot 25 cen t imes is volgens Circ. 1069 op 15 
j a n u a r i 1879 ingegaan, te rwi j l e r v a n een l ager b r i e f k a a r t -
po r t n ie t w o r d t gerept . 

Vooralsnog neem ik aan , da t di t inging op 1 ap r i l 1879 
als gevolg v a n he t in w e r k i n g t r eden v a n he t V e r d r a g v a n 
Par i j s . 

Tens lo t te blijk ik nog een ti jdelijke po r tve rhog ing in R o e 
men ië over he t hoofd t e h e b b e n gezien. Ci rcu la i re 1007 
v a n 7 s e p t e m b e r 1876 meldt , da t de t a r i even zijn gewijzigd. 

Roemenië banl 30 15 10 1876 
kranten 
5 bani 

I n de onderschr i f t en v a n enke l e i l lus t ra t i es zijn n o g fou
t en bl i jven s t aan : 
P a g i n a 332 o n d e r a a n : Symbool „ongeldig" s t a a t op 
een br ie fkaar t , zoals u we l zul t h e b b e n gezien. 
Pag ina 333: Deense „ d r o o m k a a r t " : n ie t geadres see rd e n 
nie t d ich tgep lak t moe t na tuu r l i j k zijn: Zwi t se r se 
„ d r o o m k a a r t " : n ie t geadresseerd en nie t be sch reven 
P a g i n a 334 O n d e r de Brandkas tb r i e f moe t vanze l f sp rekend 
„van 1875" w o r d e n geschrap t . 

Tens lo t te nog een aanvul l ing , d a a r de o p d r u k n ie t goed 
u i t k o m t : 
P a g i n a 331: S p r e k e n d e o p d r u k op Fi l ippi jnse k a a r t : Convenio 
Univer sa l de Correos of we l U P U in h e t Spaans , s a m e n 
m e t een w a a r d e - o p d r u k , d ie een poi t tverlaging inhie ld v a n 
40 pet . Deze o p d r u k k o m t ook voor op t w e e zegels v a n 1879 
2 e n 8 Centavos d e Peso respect ievel i jk voor d r u k w e r k en 
b r i even ! 

Ind ien er vo ldoende be langs te l l ing voor b e s t a a t wiUen w e 
in de toekomst een lijst pub l ice ren v a n de b u i t e n - E u r o p e s e 
gebieden m e t de da t a w a a r o p ze tot he t veren ig ingsgebied 
g ingen behoren . Mogen w e op u w reac t ies r e k e n e n vóór 
1 ok tober? 

J . D E K K E R . 
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Thematischhistorische philateHe 

POSTAAL VERZAMELEN VA 
Indien men besluit het Rode Kruis te verzamelen is het 

waarschijnlijk dat men begint de zegels bij elkaar te zoe
ken die het embleem van het Rode Kruis dragen, of wel 
een andere indicatie van deze organisatie, en dat men geen 
idee heeft van de grote verscheidenheid interessant mate
riaal dat men in zo'n verzameling kan opnemen. 

Indien men van plan is een beeldphilatelistische verzame
ling aan te leggen, waarbij men zich concentreert op de 
illustraties op de postzegels, zal men de zegels ongebruikt 
willen hebben; dan zal men de afbeelding het duidelijkst 
en de zegels het meest fris hebben. 

Het spreekt vanzelf, dat een ieder vrij is hierbij zijn 
eigen opvattingen te volgen, ook wat betreft het opzetten 
van de verzameling. Nochtans zal het wijs en voorzichtig 
zijn indien men kennis neemt van hetgeen hierover van 
tijd tot tijd gepubliceerd is. Men zal daarvan kunnen pro
fiteren. 

Het is waarschijnlijk dat men weldra ook de eerstedag
enveloppen erbij wil verzamelen, en hiermede betreedt men 
de weg, waarbij het zuiver beeldphilatelistisch verzamelen 
van postzegels vaarwel wordt gezegd. Maar dat moge geen 
belemmering zijn! Indien men toch de zuiverheid van de 
beeldverzameling wil handhaven kan men een afzonderlijk 
album aanleggen voor alles wat niet tot de postzegels be
hoort. 

Misschien raakt men onder de bekoring van de maxi
mumkaarten, souvenirkaarten en andere soortgelijke za
ken. Ook geïllustreerde weldadigheidsbriefkaarten. 

De verzameling verdere uitbreiding gevende zal men be
ginnen de propagandaafstempelingen bij elkaar te zoeken; 
op de eerstedagenveloppen heeft men al vele van dergelijke 
afstempelingen, en men voegt eraan toe de afstempelingen 
die onafhankelijk van een eerstedag gebruikt werden. 

Het is in het geheel niet uitgesloten dat men op een gege
ven ogenblik belangstelling vindt in de talrijke vignetten 
die in de loop der tijden verkocht zijn ten bate van het 
Rode Kruis. Nochtans, die behoort men geheel apart 
van de postzegels en postale stukken te houden, opdat 
het philatelistisch karakter van deze laatste onaangetast 
en zuiver blijft. 

Enkele andere interessante stukken voor de verzameling 
zijn postzegelboekjes (afbeelding), complete vellen zegels 
waarvan de randen een speciale inscriptie vertonen, of 
wel de zegels een bijzondere samenstelling; ook vormen 
de affiches uitgegeven om de verkoop van RodeKruiszegels 
te propageren, een interessant onderdeel. 

* ■ • • ■ ■ ■ ■ ■ . ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ P » V 

In een later stadium zal men de verzameling willen uit
breiden met variëteiten, ongetande zegels, proeven en fan
tasiezegels, (afbeeldingen.) 
Omstreeks 1916 onfworpen zegels, welke niet tol uitvoering kwamen. 

Frankrijk België • Essais Desarrois 

Fantasieprodukt. Marokko 1914. 

Het spreekt vanzelf dat er een grote verscheidenheid 
van materiaal gezocht kan worden. Men kan de zuiverheid 
van de beeldphilatelistische verzameling handhaven, door 
voor de zuivere postzegels steeds een apart album te ge
bruiken, of deze afzonderlijk in het album op te nemen. 

Nochtans, het is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk dat een 
dergelijke scheiding van materiaal geen bevrediging geeft; 
in dat geval is men altijd vrij één enkele verzameling aan 
te leggen, maar men moet zich realiseren, dat aldus doen
de men het idee van een zuivere beeldphilatelistische ver
zameling prijsgeeft, en dat men zich toelegt op een thema
tische verzameling van het Rode Kruis. 

Activiteiten 
Tot zover is slechts een deel van het gebied van het Rode 

Kruis besproken. Er is nog een tweede deel: de envelop
pen en briefkaarten, echt gebruikt en door de post afge
stempeld, welke ons de ACTIVITEITEN van het Rode 
Kruis tonen. Deze organisatie telt een honderdtal jaren ac
tiviteit, en dat wil philatelistisch zeggen, dat zij honderd 
jaren postale geschiedenis achter de rug heeft, in de meest 
uitgebreide zin van het woord. Sedert de oprichting in 
1863 heeft men postale correspondentie gehad en' die heeft 
men heden ten dage nog steeds. Gedurende deze honderd 
jaren zijn er talrijke oorlogen geweest en vele rampen; 
het Rode Kruis heeft zich steeds meer op vredestaken toe
gelegd, enzovoort: men kan in volle waarheid zeggen dat 
er geen enkel philatelistisch terrein bestaat dat uitgebrei
der is, meer verscheidenheid biedt, interessanter en rijker 
dan dat van de poststukken van het Rode Kruis, door de 
jaren heen en in alle landen ter wereld. 

Indien men begint poststukken te zoeken zal men al spoe
dig tot de ervaring komen, dat het vaak praktisch onmo
gelijk is een bepaald stuk te zoeken én te vinden; maar 
al zoekende vindt men een ander interessant stuk. Even
eens zal men tot de ontdekking komen, dat het uiterst 
moeilijk is de oudste stukken te vinden, en indien men ze 
al vindt betreft het vrijwel altijd een zeer prijzig stuk. Maar 
dat alles behoeft de verzamelaar niet te ontmoedigen; er 
is ruim voldoende materiaal om elke groep verzamelaars 
tevreden te stellen. 

Rangschikken 
Al spoedig zal men een bepaalde hoeveelheid poststuk

ken bijeen gezameld hebben, maar men ziet geen enkele 
samenhang tussen de stukken; het is een fraaie mengel
moes! Men ziet dat alle stukken een rood kruis dragen, 
maar dat schijnt het enige te zijn. Misschien zal het ver
standig zijn, de stukken niet al te vlug in de verzameling 
te willen rangschikken; hoe meer materiaal men heeft hoe 
beter men alles kan rangschikken. Een ieder dient zijn eigen 
weg te zoeken in het doolhof van materiaal, en een ieder 
is vrij zijn verzameling in te richten naar eigen inzicht 
en keus. 

Slechts bij wijze van illustratief voorbeeld, geef ik een 
kort overzicht van de wijze waarop ik getracht heb van 
alles een aanvaardbaar en prettig geheel te maken. 
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door C. D . Ricardo, 's-Gravenhage 

T RODE KRUIS 
De poststukken beginnende bij de stichting van het Rode 
Kruis, en de oorlogen van 1866 en 1870/1871 (poststukken 
van de oorlog van 1864 heb ik nog niet kunnen vinden!). 
Men kan de oorlog van 1870/1871 rangschikken naar 
land; de landen in Rode-Kruisvestigingen, ambulances 
en hospitalen, enzovoort. Een belangrijke afdeling vor
men de poststukken met de Zwitserse portvrijdomzegels. 

2. De periode van 1871 tot de eerste wereldoorlog, 1 augus
tus 1914. Men zal beginnen met de talrijke oorlogen en 
militaire expedities; de Russische weldadigheidsstukken 
van 1878-1916; de andere weldadigheidsbriefkaarten uit
gegeven ten bate van het Rode Kruis enzovoort. 

3. De eerste wereldoorlog 1914-1918. Het ligt voor de hand 
dat dit materiaal dermate overvloedig is en van zulk 
een verscheidenheid, dat men gedwongen is het te sor
teren naar de landen, en de landen weer onderverdeeld 
naar onderwerpen. Bij voorbeeld: hospitalen, hospitaal-
treinen, veldhospitalen, hulpposten te velde, krijgsgevan-
genenpost enzovoort. 

4. De periode volgende op de eerste wereldoorlog tot he
den ten dage. Het spreekt vanzelf, dat het noodzakelijk 
is deze periode niet alleen onder te verdelen in kortere 
perioden, bij voorbeeld die tussen de eerste en tweede 
wereldoorlog, de tweede wereldoorlog zelf, de periode 
na de tweede wereldoorlog; maar evenzeer in talrijke 
onderwerpen (de oorlog in Palestina 1948-1949; de Ko
reaanse oorlog; het Suez-conflict, enzovoort). 

Na de eerste wereldoorlog zal men ervaren, dat de phi
latelic geleidelijk aan besmet wordt door allerlei kunstma
tige creaties die geheel overbodig zijn. Tot 1918 bleef de 
Philatelie vrijwel zuiver; een of twee emissies droegen 
een parasitair karakter, maar in het algemeen handhaaf
de de philatelic haar zuiverheid. 

Vandaag is het anders. De philatelic is overspoeld door 
een stortvloed creaties die in het geheel niet noodzakelijk 
zijn voor het goed functioneren van de post. Een ieder is 
vrij zich voor dergelijke zaken te interesseren, maar men 
rangschikke ze geheel afzonderlijk in de verzameling, ge

scheiden van de echt gelopen stukken van de activiteiten 
van het Rode Kruis. 

Misschien zal het gebeuren dat men onder de bekoring 
komt van de periode vóór 1920, terwijl men minder gaat 
voelen voor de periode daarna. 

Men kan zijn verzameling poststukken op verschillende 
manieren aanleggen, bij voorbeeld: uitsluitend krijgsgevan-
genenpost; de hospitalen en de ambulances; poststukken 
van het Internationale Comité van het Rode Kruis — één 
of meer stukken van al zijn activiteiten gedurende zijn be
staan, in alle landen ter wereld. 

Welke keuze men ook doet, het zal altijd nodig zijn stuk
ken (van goede kwaliteit) netjes en ordelijk te rangschik
ken. En wat van het grootste belang is bij een verza
meling van het Rode Kruis: de documentatie. Het verdient 
allicht aanbeveling de documentatie geheel afzonderlijk op 
te bergen, en slechts korte uittreksels hiervan op de al-
bumbladen aan te brengen. Hoe minder tekst op de al-
bumbladcn hoc beter! 

En om te besluiten een aangelegenheid die mij persoon
lijk bezig houdt: men moet proberen de sfeer van het Rode 
Kruis uit de verzameling te doen blijken. Dat zal groten
deels wel vanzelf gebeuren, maar men kan het bevorde
ren. Een voorbeeld: men heeft een briefkaart van een 
hospitaaltrcin van het Rode Kruis van Oostenrijk uit 1916, 
met een poststempel van Wenen. Maar misschien kunt ge 
er centje vinden met een poststempel van de Veldpost, 
Etappenpost of „Van het leger te velde". Speciaal deze 
laatste is zeer sprekend, (afbeelding). 

Somtijds zal een aanduiding op het stuk de aantrekkelijk
heid ervan verhogen. 

U zult hebben bemerkt dat aldoende de opzet van een 
beeldphilatelistische verzameling op de achtergrond is ge
raakt, en wij bevinden ons temidden van de thematische 
philatelic, of indien ge wilt: de thematisch-historische Phi
latelie. 

Veldpostbriefkaarf mei de afsfempeling „Von der Armee lm Felde", van het 
leger fe velde. Oosfenri'ik 1916. 

Weldadigheidskaart „Officiële Kaart voor 
Rode KruiSf departement voor 
oorlogsverzorging & oorlogshulpbureau 
Nr. 1291". Oostenriik 191S. 
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JEAN PIERRE MOQUETTE 
door E. J. P. Mulders, Amsterdam 

J. p. Moquette 
18561927 

(Naar een portret van Jan Veib in 1921) 

De meesten onzer verzamelen alleen maar postzegels en 
dan uitsluitend nog Nederland en de Overzeese Rijksde
len, bij voorkeur postfris. En als alle, of bijna alle, vakjes 
van het album zijn volgeplakt, is bij velen de aardigheid 
er af. Het album blijft in de kast liggen als geldbelegging. 
Sommigen hebben de smaak te pakken gekregen en wer
pen zich — meestal zonder enige kennis van zaken — op 
de afstempelingen van hun verzamelgebied of breiden hun 
collectie uit met eerstedagenveloppen. Het liefst postfris, 
dat wil zeggen niet opengesneden en zonder adresaandui
ding. Is men ook hierop uitgekeken dan is er nog de beeld
filatelie met duizendenéén mogelijkheden. 

Maar er is nog meer in de filatelie. Ik wil u geen opsom
ming geven van datgene wat u behalve postzegels en fdc's 
nog meer kunt verzamelen en bestuderen. Ik wil u van
daag meenemen naar het zo rijk gevarieerde gebied van 
de postwaardestukken. 

Het is misschien voor u overbodig te vertellen dat onder 
deze door drs. A. M. A. van der Willigen in het Maand
blad van 1961 (blz. 38 e.V.) geïntroduceerde benaming wor
den verstaan: door de PTT uitgegeven stukken met inge
drukte zegelwaarde. Zo kennen wij onder andere envelop
pen, briefkaarten, postbladen, courantenbandjes, envelop
pen voor aangetekende zendingen, adreswijzigingskaarten, 
geïllustreerde briefkaarten, aerogrammen, briefkaarten 
en enveloppen voor de buizenpost, antwoordcoupons, post
bewijzen, postwissels, postgirostortingskaarten, de brief
kaarten behorende bij de arbeidslijsten, enzovoort. 
Een aardig overzicht ^van dit verzamelgebied vindt u in 
het vorig jaar verschenen boekje van de heer J. H. Broek
man over „Het interessante van poststukken". De verza
melaars van postwaardestukken hebben ook hun eigen ca
talogi. Zo is er de alleen nog maar antiquarisch te krij
gen Grosser Ganzsachen Katalog, de „Asscher", versehe
nen in 19251928, de Ganszachen Weltkatalog van 1938 en de 
Neuer Ganzsachen Katalog, waarvan sinds 1955 acht leve
ringen zijn versehenen. 

Portvry wegens Gouvernements 
Besluit N" ;{7 iU. KJ yioi 1«70. 

/ ' T ^ ^ ' " ^ ^^y2 nAß 

f' ■. P. r f "LfiE. 
' '^<O'';ARAVA. 

A „ . 

Congresenyeloppe 1878 

Voor Nederland is er onder andere de Handleiding van 
Zwolle van 1933, de catalogus van mr. G. W. A. de Veer 
van 1946 en die van Geuzendam van 1961, welke laatste 
ook de postwaardestukken van de Overzeese Rijksdelen 
geeft. 

De Indische Congreäenveloppen 
Op blz. 69 van deze thans meest gangbare catalogus 

lezen wij onder NederlandsIndië: „Congresenveloppen. 
1876. Enveloppen bestemd voor portvrije verzending van 
correspondentie der deelnemers aan het Indisch Land
bouwcongres te Soerabaja". Geuzendam vermeldt acht ver
schillende voor totaal ƒ 45,—. Er staat de aantekening bij: 
„De prijzen gelden voor ongebruikte stukken. Echt gebruik
te exemplaren zijn zeldzaam". 

In zijn bespreking van deze catalogus in „De Postzak" 
van december 1961 twijfelt de heer Broekman aan het offi
ciële karakter van deze enveloppen en hij oppert de „ver
onderstelling dat wij hier met een wel zeer vroeg filatelis-
tisch maakwerk te maken hebben". Deze twijfel bestond 
reeds bij velen. Maar helemaal zeker wist niemand het. 

Hoe zit het nu eigenlijk? Deze vraag kwam bij mij op 
toen ik de bespreking van de heer Broekman had gele
zen. Is er wel een landbouwcongres geweest? Zo ja, waar 
en wanneer? Zo niet, dan is het zeker fantasiewerk. En 
waar kan je zoiets beter nagaan dan in het Koninklijk In
stituut voor de Tropen te Amsterdam? 

Daar vond ik in de bibliotheek, die voor ons filatelisten 
een goudmijn blijkt te zijn voor alles wat de posterijen en 
de postwaarden van Nederlands-Indië — en ook van Cura-
gao en Suriname — betreft, in het tijdschrift van het In
disch Landbouw-Genootschap van 1878, dat het eerste In
dische Landbouwcongres in 1873 te Soerakarta was gehou
den, het tweede in 1875 te Djokjakarta en het derde te 
Soerabaja van 15 mei tot en met 28 mei 1878. Dat zat dus 
wel goed. 

De mogelijkheid dat de omstreden enveloppen echt wa
ren was iets groter geworden. Nu moest ik in het Tropen
instituut nog het besluit van 13 mei 1876 betreffende de 
portvrijdom, zoals op de enveloppen staat vermeld, vin
den en dan was de zaak wel rond. 

In het Verslag omtrent den Gouvernementspost- en tele
graafdienst in Nederlandsch-Indië over het jaar 1875, het 
eerste na de vereniging van beide diensten, vond ik niets. 
Ook die van 1876 en 1877 leverden niets op. In dat van 1878 
vond ik op blz. 51 onder par. 5 „Bijzondere voorvallen" 
onder meer het volgende: 

„Als bijzonderheid zij hier nog vermeld dat nadat bij Gouverne
ments besluit van den 13 Mei 1876 No. 37 aan het 3e te 
Soerabaja te houden Landbouwcongres vrijdom van briefport was 
verleend, door een handelaar in postzegels in de nabijheid van 
Soerabaja, het bestuur van het congres eenige duizenden briefom
slagen werden aangeboden, alle aan de voorzijde voorzien van het 
gedrukte opschrift: „Portvrij wegens gouvernements besluit No. 37 
dd 13 Mei 1876" en aan den rechter bovenhoek van een gekleurden 
stempelafdruk ter grootte en in den vorm van een postzegel, met 
het cijfer 3 in het midden. 

De omslagen zijn gedeeltelijk van wit en gedeeltelijk van geel 
papier, terwijl de stempel in 8 verschillende kleuren is afgedrukt. 
Die omslagen, waarvan een aanzienlijk getal onverbruikt is geble
ven, worden thans in Duitschland, als door de Postadministratie 
uitgegeven gezegelde briefomslagen in den handel gebracht, en o.a. 
in den catalogus van de postzegelhandelaar Sigmund Friedl te 
Weenen voor den prijs van f 4,80 het stel van acht aangeboden. 
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,Door denzelfden persoon, die de bedoelde omslagen in de wereld 
zond, werden ook de zegelafdrukken op de Nederlandsch-lndische 
briefomslagen van 10 cent van een rand voorzien van dezelfde 
kleur als het zegel en dit zoo zuiver omsluitende dat zegel en rand 
een geheel uitmaakten. Door eene waarschuwing aan de kantoren 
om die briefomslagen niet als geldig te beschouwen is aan de 
bedoelde praktijk een einde gemaakt". 

Dus toch maakwerk! Maar van wie? Dat zullen wij zien. 
Eerst nog dit. In De Philatelist van 1926 lezen wij op blz. 
137 hetzelfde verhaal als in het juist geciteerde verslag. 
Het is afkomstig van de heer J. H. Beer van Dingstee te 
Malang. Er is echter één groot verschil. In het officiële ver
slag, dat ook door de heer Van Dingstee wordt aange
haald, staat heel erg duidelijk, dat enige duizenden brief
omslagen aan het bestuur van het congres waren aange
boden, door „een handelaar in postzegels", terwijl Van 
Dingstee schrijft — hij citeert hetzelfde verslag! — dat 
„het bestuur duizend briefomslagen van het gouvernement" 
ontving. 

Indisch maakwerk 
En nu de maker van deze waardeloze Congresenvelop

pen. Het antwoord werd al in 1878 gegeven in de laatste 
alinea van het geciteerde verslag. De daar bedoelde brief
omslagen van 10 cent van Nederlands-Indië zijn voorzien 
van het randschrift „J. Moquette-Java-Soerabaja-Ketegan" 
rond het zegelbeeld. Ook de I2V2 cent-briefkaart van 1877 
is van een dergelijke versiering voorzien. 

iiiii.iiiii ji wwiPWWWPWWWWIIWPWigW^WWI^wwi^iWW^WW^WWaiwnt^^^iiHiii mi.i mij iiJUJWî iHiii iii;i iiJiiiiimH^^w^WWW 

Afbeelding 2A 

Bri/sfkaart I2V2 cent van 1877 met randversiering 

Dit is een bekende naam voor wat betreft Indisch maak
werk uit de tachtiger jaren. In het Maandblad van 1925 
(blz. 120 e.V.) schreef W. P. Costerus Pzn. een artikel over 
„Indische Poststukken met valschen opdruk". Hij noemde 
daarin onder andere de 15 cent-opdrukken op de Indische 
25 cent-enveloppen van 1888, de 5 cent-opdrukken op de 
briefkaarten van 12 ¥2 cent van 1879 alsmede de 5 + 5 cent
briefkaarten met zwarte opdruk ,,Union Postale Universelle" 
met bij geplakte postzegels van 2 /̂i cent (zie ook Maand
blad 1937, blz. 48). 

Afbeelding 2B 
Enige voorbeelden van valse 5 cent-opdrukken op de ll'/i-cent-kaarien. 

3 

Costerus vroeg zich af: „Wie toch is de maker van al 
dit fraais. Ik weet het niet", zo vervolgde hij. „Ik consta
teer slechts deze twee feiten: Ie. dat van deze kaarten met 
valschen opdruk in verschillende tijdschriften gezegd werd, 
dat ze uit Soerabaja kwamen; 2e. dat de meeste gebruik
te stukken geadresseerd zijn aan de heer J. Moquette, Ke-
tegan, Soerabaja. Ook een omslag met valschen opdruk 
vermeldt op de achterklep dezen naam". Costerus zegt 
tenslotte er geen bewijzen voor te hebben dat Moquette de 
vervaardiger van de valse opdrukken is geweest. Alleen de 
fantasie-opdrukken met zijn naam spreken een duidelijker 
taal. 

Ook de Indische frankeer- en portzegels heeft Moquette 
met zijn naam overgedrukt, onder andere de 2V2 cent Ko
ning van 1870 en de 5 cent port van 1874 (zie Maandblad 
1942, blz. 211 en 1943, blz. 5 en 20). 

In Le Bulletin de la Société frangaise van november 1883 
lezen we op blz. 374, dat M. de Ferrari kaarten van Neder
lands-Indië exposeert met valse opdruk die het werk zijn 
van „M.M ". De Brusselse handelaar J. B. Moens leest 
deze initialen als Monsieur Moens. In Le Timbre Poste van 
december 1883 vraagt Moens zeer dringend wie dit wel is, 
of althans zijn naam te zuiveren. Moens krijgt daarna een 
brief van Philippe de Ferrari, waarin deze tracht goed te 
praten dat hij gezegd heeft dat de kaarten vals zijn. Hij 
dacht dat ze vals waren, omdat ze alle aan één adres ge
richt zijn. De kaarten heeft Ferrari bij Moens gekocht, 
maar met „M.M " heeft hij M. Moquette bedoeld, al
dus Ferrari. Moens schrijft hierop een brief aan Moquette, 
maar hij heeft nimmer antwoord ontvangen. 

Wat de Congresenveloppen betreft nog het volgende. Er 
blijken drie soorten papier te zijn gebruikt. Wit gestreept 
papier in een dikke en een dunne kwaliteit en geel papier. 
Over het aantal verschillende enveloppen lopen de opga
ven uiteen. Het PTT-verslag van 1878 spreekt van acht 
stuks, welk aantal wij ook bij Moens en Geuzendam vin
den. Leroy beschrijft in L'Amateur van 1918 achttien soor
ten. A. C. Voss noemt er in het Maandblad van 1926 (blz. 
135) tien. In de verzameling-Costerus kwam, aldus Voss, 
bovendien nog een foutdruk voor, namelijk een envelop 
van dun papier met klepstempel en roze waardecijfer 
zonder zwarte tekst. Met recht een zeldzaamheid! 

Het leven van Moquette 
Wie nu was deze Moquette? In de bibliotheek van het 

Tropeninstituut vond ik in het Tijdschrift voor Indische 
Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Konink
lijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen van 1927 (blz. 1-35) een door Hoesein Djajadiningrat 
geschreven biografie. Geïllustreerd met een foto naar een 
portret van Jan Veth in 1921. 

Jean Pierre Moquette werd geboren op 5 juli 1856 te 
Goor (Ov.) als eerste kind van de dorpsdokter Jean Samuel 
Theodore Moquette. Volgens zijn biograaf hield hij als jon
gen van planten en dieren. Ook verzamelde hij „postzegels, 
maar bij hem was die liefhebberij eene uiting van eene diepe 
en ernstige passie". De zogeheten Franse school kon hij 
slechts gedeeltelijk bezoeken, daar zijn vader als platte-
landsgeneesheer nauwelijks genoeg verdiende om zijn zes 
kinderen in het leven te houden. Besloten werd Jean naar 
Indié te zenden, waar een oom de leiding had over een 
suikerfabriek bij Pasoeroean. Op 17 mei 1873 vertrok de zes
tienjarige knaap met de „Koning der Nederlanden" naar 
Indië, waar hij op 24 juni daaraanvolgend voet aan wal 
zette. 

Hij begon als lampenist en rietontvanger op de suiker
fabriek Plèrèt tegen een salaris van ƒ 10,— per maand. 
Enige jaren later werd hij boekhouder op de suikerfabriek 
Ketegan, de bekende naam van zijn opdrukken. Ruim twin
tig jaar was hij op verscheidene suikerfabrieken admini
strateur. 

In deze periode deed hij echter ook zelf onderzoekingen 
op het gebied van de suikerrietcultuur, met name het riet-
zaaien en kruisen. Voor dit baanbrekende onderzoek werd 
de 42-jarige Moquette in 1898 benoemd tot ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. In 1904 verliet hij de suiker en werd 
hij landbouwkundige bij het departement van landbouw te 
Buitenzorg. 

Naast zijn ambtelijke loopbaan begon hij een uitvoerige 
bestudering van de oude Indische munten, waarvan hij al ► ► 
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Honderd jaar geleden 
eerste bestijging van de 
Matterhorn 

Mevrouw M. J. van HeerdtKollf schrijft ons uit Grindel
wald: 

Ik zend u vanuit Grindelwald een filatelistische groet, 
die tevens enig dito nieuws bevat. Op 1 juni zijn hier 
in Zwitserland twee zegels verschenen met de afbeelding 
van de Matterhom, in de waarden 10 en 30 centimes, ter 
herdenking van de eerste bestijging van deze berg, hon
derd jaar geleden (14 juli 1865). 

In het kort beschrijf ik even de hoogst dramatische af
loop van deze beklimming. De jonge Brit Edward Whym
per ging op de genoemde datum met drie andere 
Britten, Hadow, Hudson en Lord Douglas, alsook drie 
gidsen, vader en zoon Taugwalder en Croz uit Zermatt, 
voor zonsopgang op weg. Behalve Hadow, die geen alpinist 
was, waren de andere deelnemers geoefende bergbeklim
mers. Om 1 uur 20 minuten bereikte het gezelschap de 
top. De ongeoefendheid van Hadow bleek bij de beklimming 
een handicap te zijn. Na een rustperiode werd de terug
tocht aanvaard. Croz ging voorop. Daarna volgden Hadow, 
Lord Douglas, de jonge Taugwalder, ds. Hudson, Whym
per en de oude Taugwalder, allen verbonden door een touw. 
Op een gegeven ogenblik, toen Croz zich omwendde om 
Hadow te helpen, gleed deze uit en viel boven op de gids. 
Hudson, Lord Douglas en de jonge Taugwalder werden in 
hun val meegesleurd. De oude Taugwalder en Whymper za
gen kans zich aan de rots vast te klampen. Ze begrepen 
dat het touw bij de val van 1.200 meter zou afknappen, het
geen ook gebeurde. De slachtoffers vielen te pletter op de 
Matterhomgletsjer. De twee overlevenden waren geruime 
tijd niet in staat de tocht voort te zetten. Later hervatten 
zij de afdaling, bevend van emotie, en bereikten het dal 
veilig en wel. De stoffelijke overschotten van de slachtof
fers — behalve dat van Lord Douglas, dat nooit is gevon
den — werden naderhand geborgen. 

^ ► een aanzienlijke collectie bijeen had gebracht. De postze
gels waren helemaal op de achtergrond geraakt. En uiter
aard zijn fantasieprodukten ook! Medio 1906 moest hij om 
gezondheidsredenen zijn ambtelijke werkkring vaarwel zeg
gen en ging hij in Batavia wonen. Hij had nu alle tijd voor 
zijn numismatische studies. Hij werd conservator van het 
op zijn initiatief opgerichte Numismatische Kabinet. In 
de jaren 19061910 verscheen in het Tijdschrift van het Ba
taviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
zijn standaardwerk over „De Munten van Nederlandsch
Indië". Daarnaast publiceerde hij vele studies op dit ge
bied. 

Zijn munten brachten hem tot het onderzoek van mo
hammedaanse grafinscripties. Met zijn epigrafische studies 
legde hij de grondslag voor een verder onderzoek van de 
oude geschiedenis van NoordSumatra en het Maleise 
schiereiland. 

Zijn wetenschappelijke arbeid werd in 1924 bekroond door 
zijn benoeming als correspondent van de Koninklijke Aca

Boekenplank 
MICHELcatalogns „DEUTSCHLAND 1966", Uitgave 
SCHWANEBERGER ALBUM. EUGEN BERLIN GmbH, 
Mttnchen. Formaat 14,S x 21, 373 bladzyden. PrQs in 
Duitsland DM 4,50, in Nederland ƒ5,15. Importeur Auf der 
Heide's Postzegelhandel, Surinamelaan 31, Hilversum. 

Nog net in de laatste dagen van juli verscheen het Duits
land-deel van de Michel-Europa-catalogus. Het overblijven
de deel — Europa zonder Duitsland — wordt begin sep
tember verwacht. Bewonderenswaardig is altijd hoe men 
kans ziet deze catalogus tot op de laatste ogenblikken voor 
het drukken begint „bij" te houden. De laatst-opgenomen 
zegels zijn voor de Bondsrepubliek op 29 mei en voor de 
DDR op 16 juni van dit jaar gedateerd. In de inleiding 
wordt gesproken van een algemene prijsstijging. Toch 
krijgt men de indruk dat vooral de duurdere zegels nog 
duurder geworden zijn terwijl het „gewone goed" vrijwel 
gelijk gebleven is, althans niet duur geworden is. Bij som
mige prijsnoteringen is men wel eens geneigd een vraagte
ken te zetten. Van de serie „Hoofdsteden" bij voorbeeld 
zijn de in april/mei 1964 verschenen waarden genoteerd 
X 3,- o 0,75 en de in mei 1965 verschenen waarden: x 0,65 
o 0,30. En dalt terwijl de oplage van alle zegels gelijk is. 
Wel juist Ujkt mij dê aanmerkelijk hogere waardering 
van de zegels „beroemde Duitsers" op wit in plaats van 
„Lumogen"-papier. Omgekeerd zijn de „Heuss"-zegels op 
„Lumogen"-papier zeer gestegen, terwijl die op wit papier 
— met uitzondering van de 50 Pf. groot-formaat onge
bruikt — nog steeds weinig spectaculair zijn. 

Doch hoe interessant het ook is even naar de prijzen te 
kijken, voor een verzamelaar is het een prettig nevenver
schijnsel dat zijn zegels in waarde stijgen, maar daarvoor 
verzamelt hij niet. En ook de verzamelaar die niet in de 
eerste plaats naar de prijzen kijkt komt bij deze catalogus 
aan zijn trekken. Oplagecijfers, data van uitgave en gel
digheidsduur, namen van ontwerpers en graveurs, zegels 
in bijzondere samenhang met inbegrip van de velletjes uit 
postzegelboekjes en de gehele boekjes, alles wordt dui
delijk beschreven. 

Met enige nieuwsgierigheid zochten we naar enkele ge
ruchtmakende perforaties van de laatste jaren. Berlijn 
„Luposta" wordt vermeld hoewel niet geprijsd. Maar over 
„Tokyo 1964" zwijgt de catalogus volledig. Terecht! In 
zeker opzicht loopt de catalogus „voor"! De serie „Duitse 
bouwwerken uit twaalf eeuwen" die nog niet geheel ver
schenen is wordt al wel volledig gecatalogiseerd en onge
bruikt geprijsd. Maar omdat de uitgever uitdrukkelijk stelt 
geen handel te drijven kunt u ze niet op grond van deze 
catalogus nu al bestellen. 

De verhouding tussen de prijs van de catalogus in 
Duitsland en Nederland maakt een vreemde indruk. Dat 
kan men echter de uitgever niet verwijten; ze is geba
seerd op een usance in de Nederlandse boekhandel die bij 
boekenimport een wisselkoers berekent die van de werke
lijke koers verhouding nogal verschilt — niet in het voor
deel van de koper. Gaat u in de vakantie nog naar Duits
land dan kunt u hem goedkoper zelf meenemen. Want een 
prima catalogus is het zeker. FL. 

demie van Wetenschappen te Amsterdam. Zijn gezondheids
toestand werd steeds slechter. Na jaren van lichamelijk en 
geestelijk lijden overleed Moquette op ruim zeventigjarige 
leeftijd op 26 februari 1927. 

Dit was dus het leven van Jean Pierre Moquette. Hij 
heeft de filatelie geen goede diensten bewezen. Of hij ver
valsingen heeft vervaardigd is niet meer met zekerheid 
vast te stellen. 

Wel zijn er sterke aanwijzingen. Financieel heeft hij het 
nooit erg breed gehad. Vooral na de suikercrisis van 1883, 
toen hij van administrateur werd teruggesteld tot tuin-
employé, heeft hij een moeilijke tijd doorgemaakt. Volgens 
zijn biograaf had zijn verzamellust — onder andere munten, 
postzegels, handschriften en portretten van leidende Trans-
valers uit de Boerenoorlog — geen betrekking op geld. „Gel
delijke aangelegenheden placht hij zeUs met tegenzin te be
handelen". 

Het raadsel van de Congresenveloppen is thans opgelost. 
Blijft het raadsel van de mens. 
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Veilingopbrengsten Nieuw Noors postkantoor op 
Spitsbergen 

H. C. Schwenn, Frankfort a. d. Main. 3-7 mei 1965. 
Engros: 
Bondsrepubliek Duitsland, weldadigheid 1951 
in gehele vellen D.Mk. 5.200-
dito, weldadigheid 1949, idem D.Mk. 3.200,-

DUITSE RIJK: 
Vineta - provisorium op kaart D.Mk. 6.300,-
Zeppelin Polarfahrt xx D.Mk. 1.000,-
Ostropablok ongetand D.Mk. 8.000,-
Opper-Silezië C.I.S.-opdrukserie op brief.. D.Mk. 4.700,-

OUD-DUITSLAND: 
Baden: 12Kr. „Landpost" gehalveerd op brief D.Mk. 14.000,-
Brunswijk: Nr. 6 gehalveerd op brief D.Mk. 12.000,-
Hamburg: 9 Sch. luxe-paar op brief D.Mk. 16.000,-
Lübeck Nr. 2 luxe-paar op brief D.Mk. 11.000,-
Sleeswijk-Holstein Nr. 1 in paar D.Mk. 9.500,-

EUROPA: 
Vaticaan-overdrukken xx D.Mk. 4.200,-
Vaticaan idem x D.Mk. 3.850,-
Zwitserland Naba-blok gestempeld D.Mk. 940,-
Liechtenstein Vaduzblok gestempeld D.Mk. 3.150,-

Op 1 juni 1965 werd een nieuw Noors postkantoor ge
opend op Spitsbergen. Het (eerstedag)datumstempel draagt 
het randschrift: ISFJORD RADIO - 78°04' N LAT 
- 13°38' E LONG, waarmee noorderbreedte en oosterlengte 
worden aangeduid. Opvallend is de frankering waarbij ge
bruik is gemaakt van de omstandigheid dat postzegels in 
Noorwegen hun geldigheid niet verliezen. Links een Sval-
bard-zegel uit 1925 van 45 öre, destijds het porto voor een 
brief naar het buitenland, rechts een zegel met de afbeel
ding van (wijlen) koning Haakon VII, die in Londen werd 
gedrukt en na de bevrijding in 1945 in omloop werd ge
bracht. Wij danken deze afbeelding en de bijzonderheden aan 
een bekende Noorwegen-verzamelaar, die deze frankering 
zelf heeft verzorgd. 

Wij ontvingen: 
STANDAARDWERK VAN DE POSTWAARDEN VAN NE
DERLAND. J. F. CLEY: EMISSIE 1864. 248 blz., geïllus
treerd. Davo Deventer z.j. (1965) 25 cm. 

„Het boek van het jaar" kunnen we zonder overdrijving 
zeggen. Had iemand ooit gedacht, dat over de lang veron
achtzaamde drie zegeltjes van 1864 zo veel te vertellen 
zou zijn? 

Fundamenteel kritische opmerkingen zijn er nauwelijks 
te geven, of het zou moeten zijn op de vermelding van prij
zen voor zegels en proeven, die waarschijnlijk nu reeds ten 
dele verouderd zullen blijken. 

Een opmerking: janmier dat de auteur geen overzicht op
nam van de tarieven, die immers zo belangrijk zijn voor de 
beoordeling van complete stukken. 

De grote verdienste van dit schitterend uitgevoerde boek 
is echter dat het laat zien hoe het kan! Moge het het voor
beeld blijken voor andere deleji over de verschillende emis
sies. We zien er reikhalzend naar uit. Ook bewijst het het 
nut en de onontkoombaarheid van samenwerking van zo 
grote individualisten als verzamelaars nu eenmaal van 
nature zijn. 

In alle onderdelen is het verzorgd en af. Neem eens de 
uitgebreide literatuurlijst voor u. Waarschijnlijk is de grote 
haast bij de verwerking van de nieuwste vondsten oorzaak, 
dat de archieven der Controle en van Enschedé niet als 
bronnen genoemd zijn. 

Ondergetekende wil hier uitdrukkelijk verklaren zijn 
toestemming te hebben gegeven gebruik te maken van zijn 
artikelen in het Maandblad om te voorkomen dat men hier 
en daar aan plagiaat zou kunnen gaan denken. 

Ondanks het feit, dat de afstempelingen op het eerste 
gezicht zo weinig variatie bieden door het gebruik van 
Franco in kastje gedurende de gehele looptijd, is dit hoofd
stuk veruit het omvangrijkste en beslaat ruim een kwart 
van het gehele boek. Desondanks vraagt de auteur juist op 
dit gebied aanvullingen op te geven, waartoe wij iedereen 
willen opwekken. 

In het volgende nummer zal dieper worden ingegaan op 
de inhoud van het boek, daar hiertoe nu de tijd ontbrak. 

Behalve de schrijver en de uitgever moeten we de Bond 
en de vereniging van postzegelhandelaren danken voor hun 
steun, waardoor het mogelijk werd dit boek voor de waarlijk 
zeer lage prijs van ƒ 10,— beschikbaar te stellen. 

We kunnen u slechts raden het boek zo snel mogelijk 
via de Bondsbibliotheek te bestellen! (Zie onder Bonds-
nieuws). Als we ons het verschijnen in 1957 van het boekje 
„Hangend Haar" herinneren kan ook een felicitatie aan 
het Bondsbestuur niet achterwege blijven. 

J. DEKKER. 

HET NOORDERLICHT, MededellnKenblad van de FUatelis-
tenclub Skandinavië, eerste jaargang, nummer vier. 

Ook in het vierde nummer van het clubstencil van deze 
jonge vereniging zijn bijdragen opgenomen van de heren 
J. Dekker („De UPÜ en de tarieven in Scandinavië" 1875-
1885) en C. Nieuwland (Finland 1875). Het aantal leden nadert 
de vijftig, het rondzendverkeer komt op gang en de heer 
Dekker verzorgt nu een Vraag- en antwoordrubriek. 

DE BEELDFILATELIST, Orgaan van de Vereniging „De 
Beeldfilatelist", maart/meinummer 1965. 

Het meest opzienbarende in dit nummer, met nieuws van 
de studiegroepen Biologie (faima en flora). Aardrijkst en 
Volkenkunde, Onderwijs en Wetenschappen, Landbouw en 
Charitas, is een artikel van M. de Meijer, getiteld „Een 
MOORD-verzameling", opgezet van MOORD-zegels, namelijk 
postzegels met afbeeldingen van vermoorde personen, te be
ginnen bij Zeno die zich in 264 voor Christus het leven benam. 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
Mededeling van de Commissie voor Pers en Voorlicliting 
van de Federation Internationale de Philatelie 

Op 14 juni 1965 werd het jaarlijkse congres van de Fe
deration Internationale de Philatelie (FIP) geopend te 
Wenen, met afgevaardigden van 31 nationale bonden. 

In zijn openingswoord drong de voorzitter, de heer Lu
den Berthelot, er op aan de regels voor tentoonstellingen 
aan te passen aan de eisen van de filatelistische ontwik
keling. 

Nadat een zeer bemoedigend financieel verslag was uit
gebracht, gaf het congres volledige volmacht aan dé Com
missie tegen schadelijke postzegeluitgiften in haar strijd 
tegen de uitbuiting van de verzamelaars en stelde met al
gemene stemmen nieuwe stelregels vast, die nauwkeurig 
bepalen welke emissies schadelijk, ongepast en ongewenst 
zijn. 

Het F.I.P.-congres keurde de toelating goed van het 
„Philatelie Congress of Great Britain" (Het Filatelistisch 
Congres van Groot-Brittannië - de Britse Bond - redactie) 
waarin 157 Britse filatelistische verenigingen zijn verenigd. 
Het congres nam eveneens het verzoek tot toelating aan van 
de Unie van Filatelisten van de Democratische Republiek 
Korea. De Joegoslavische Federatie trok zich tijdelijk van 
het lidmaatschap terug door de afwezigheid van een eens
gezinde vertegenwoordiging van de verschillende groepen 
die deze federatie vormen. 

De vergadering besloot het F.I.P'.-patronaat te verlenen 
aan de Internationale tentoonstelling in Washington (mei 
1966) en de Internationale tentoonstelling in Nederland in 
mei 1967. Voor 1968 werden internationale tentoonstellingen 
aangekondigd in Praag, Tel Aviv en Mexico. Het eerstvol
gende congres zal in München worden gehouden, eind sep
tember 1966. Een F.I.P.-„reunie" zal worden gehouden in 
Washington in mei 1966. 

Teneinde de plaats van de literatuur op tentoonstellingen 
te verbeteren nam het congres in principe aan om de 
literatuurklassen op internationale tentoonstellingen toe te 
vertrouwen aan de Association Internationale des Journa
listes Philatéliques (AIJP), die hiertoe nauw met de F.I.P. 
zal samenwerken. 

Het F.I.P.-bureau bereidt een internationaal onderzoek 
voor naar de maatregelen tegen vervalsingen en de moge
lijkheden van ruil tussen verschillende landen. 

Nadat hij dank aan de organisatoren had uitgesproken, 
sloot president Berthelot het congres. 

Mededeling van de Commissie voor Pers en Voorlichting 
van de F.I.P., voorzitter Pierre Seguy, Postbus 33 te 

(6632) Saarwellingen, Saar. 
Op voorstel van de Commissie tegen schadelijke uitgiften 

heeft het F.I.P.-congres te Wenen met algemene stemmen 
de volgende definities gegeven van SCHADELIJKE, ON
GEPASTE EN ONGEWENSTE POSTZEGELUITGIFTEN: 
De volgende uitgiften worden beschouwd als SCHADELIJK: 
1. Emissies of gedeelten daarvan die in hun geheel (of 

waarvan een belangrijk gedeelte) aan bepaalde perso
nen, firma's of organisaties worden verkocht, waarna 
de prijs dan vastgesteld kan worden. 

2. Emissies of gedeelten daarvan die niet vrijelijk aan de 
postinrichtingen van het uitgevende land verkocht wor
den, of die slechts onder bepaalde voorwaarden te koop 
worden gesteld. 

3. Emissies of bepaalde waarden daarvan die een hogere 
bijslag hebben dan 50 pet. van de frankeerwaarde. Be
halve wanneer de emissie verschijnt na een nationale 
ramp en onmiddellijk de slachtoffers steunt; of wanneer 
zij dient tot financiering van een nationale of internatio
nale postzegeltentoonstelling. In dit laatste geval mag de 
bijslag niet meer bedragen dan twee goudfranken. 

4. Postzegels, series of blokken in normaal gebruik, uitge
geven door privé-personen of anderen dan postaministra-
ties met het oogmerk ze te doen voorkomen als bijzondere 
emissies. 
Series gedrukt door anderen dan postadministraties. 

5. Gedeelten van normale series die niet door de postin
richtingen verkocht worden. 

De volgende uitgiften worden beschouwd als ONGEPAST: 
1. Emissies van postzegels, series of blokken die getand 

en ongetand zijn evenals die zonder opgave van de op
lagecijfers. 

2. Ondeelbare emissies (één blok per een bepaald aantal 
series, één schaarse zegel per een bepaald aantal „ge
wone" exemplaren). Dus series, waarvan de afzonder
lijke waarden niet verkocht worden maar alleen de gehele 
serie (Redactie). 

3. Emissies van dezelfde stellen zegels in verschillende 
kleuren of blokken die alleen in kleur verschillen. 

4. Herdrukken van een emissie of een gedeelte daarvan 
die om zuiver financiële redenen verschijnen in eenzelf
de of slechts zeer weinig afwijkende vorm. 

De volgende uitgiften worden beschouwd als ONGEWENST: 
Toelichting: Aangezien de postzegel wezenlijk bedoeld is 
als een bewijs van vooruitbetaling voor het vervoer per 
post, worden alle emissies die niet aan deze doelstelling 
beantwoorden ongewenst verklaard. 
1. Herdenkingsemissies met een onnodig groot aantal zegels. 
2. Frankeerwaarden die onnodig hoog zijn. 
3. Herinneringsvelletjes, in het bijzonder die van een groot 

formaat. 
4. Emissies met een opzettelijk geringe oplage. 

De F.I.P.-Commissie tegen schadelijke uitgiften zal re
gelmatig lijsten publiceren van schadelijke uitgiften (als 
hierboven omschreven), die niet op filatelistische tentoon
stellingen uitgestald mogen worden. De Commissie ver
zoekt de postadministraties de uitgiften van ongepaste en 
ongewenste emissies te voorkomen. 

H. 

Mededeling van de Commissie tegen schadeiyke uitgiften 
van de F.I.P. 

De Commissie tegen schadelijke uitgiften heeft kennis 
genomen van het contract, gepubliceerd in de „Gazeta 
Oficial de Panama", bladzijde 15.204 onder nummer 10. 
Dit contract is gesloten tussen de regering van de repu
bliek Panama, vertegenwoordigd door minister Aroseme-
na en de vertegenwoordiger van een Amerikaanse filate
listische firma, gevestigd te New York. 

Het contract bepaalt dat de regering van Panama tien 
series herinneringszegels zal uitgeven ieder van tussen de 
vijf en acht zegels, iedere serie met herinneringsvelletje. 
De series zullen gewijd worden aan de nagedachtenis van 
president Kennedy, filmspelers, filmactrices, de wereld
tentoonstelling van New York, ruimtevaarders, enzovoort. 

De lage waarden van iedere serie ('/2 en 1 cent) zullen een 
oplage krijgen van 300.000 exemplaren, de overige waarden 
van 14.000 getande en 6.000 ongetande zegels; de herin
neringsvelletjes zullen verschijnen in een oplage van 
10.000 stuks getand en ongetand. 

Met uitzondering van 1.000 series voor „binnenlands ge
bruik" en 500 series voor de Union Postale Universelle, 
zal de gehele oplage verkocht worden aan de Amerikaanse 
firma met een korting van 25 pet. op de frankeerwaarde. 
De drukkosten zullen door de Amerikaanse firma gedra
gen worden. 

De F.I.P. beschouwt deze series als een belediging van 
de postzegelverzamelaars en protesteert ten sterkste tegen 
deze handelwijze. 

De F.I.P. maakt aan alle verzamelaars bekend, dat deze 
uitgiften, zowel als toekomstige uitgiften van Panama niet 
op filatelistische tentoonstellingen uitgestald mogen wor
den totdat de regering van Panama de verzekering zal 
hebben gegeven, dat deze manier van handelen niet meer 
zal voorkomen. 

De Commissie tegen schade
lijke uitgiften: 
(w.g.) Pierre Seguy, 
voorzitter. 

H. 

Door bemiddeling van de Filatelistische Dienst te 's-Gra-
venhage ontvingen wij de volgende circulaire van het In
ternationale Bureau van de Union Postale Universelle te 
Bern: 
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Circnlaire 75 van 4 juni 1965 
De postadmijiistratie van Cuba verzoekt mij te uwer 

kennis te brengen, bestemd voor de gebruikers van uw 
administratie, dat filatelistische zendingen, bestemd voor 
particulieren in Cuba, slechts door bemiddeling van de 
Cubaanse Filatelistische Federatie kunnen geschieden. Het 
adres van deze federatie, dat op de zending moet worden 
vermeld is: 

Federación Filatélica Cubana, 
Prado No. 452, 
Habana 2 (Cuba). 

De zendingen moeten ook voorzien zijn van naam en 
adres van de ontvanger. 

Door bemiddeling van de Filatelistische Dienst te 's-Gra-
venhage ontvingen wij volgend bericht van het Internatio
nale Bureau van de U.P.U. te Bern: 
Circulaire nr. 79 van 11 juni 1965 

De Postadministratie van Israël verzoekt mij het volgen
de onder uw aandacht te brengen: 

Ik heb de eer uw aandacht te vestigen op een emissie 
postzegels met vijf verschillende waarden maar met een 
gelijke voorstelling, kortelings uitgegeven door het Hasje-
mitische koninkrijk Jordanië ter gelegenheid van een Ara
bische „topconferentie", die in januari 1964 te Caïro is ge
houden. 

Het ontwerp toont naar geacht mag worden de landkaart 
van het Hasjemitische koninkrijk maar omvat in feite het 
gehele grondgebied van de staat Israël, alsof dit deel zou 
uitmaken van het koninkrijk; geen enkele grenslijn is aan
gebracht tussen het koninkrijk en de staat Israël. 

De regering van Israël protesteert tegen dit wederrech
telijk gebruik van de filatelistische diensten en zou u ver
plicht zijn indien u daarvan kennis zoudt willen geven aan 
de leden-landen van de U.P.U.**) 

Officiële mededeling van de Britse Posteryen 
Postzegels, waarvan wordt vermeld dat deze uitgegeven 

zijn door de „Regering van Himriyya", kunnen op de markt 
verschijnen of zijn al verschenen. 

Himriyya is geen onafhankelijke staat, en heeft ook geen 
onafhankelijke postadministratie. In werkelijkheid is het een 
dorp in Sharjah, één van de „Trucial States". De postad
ministratie van Sharjah erkent de postzegels van Himriyya 
niet, zodat zij geen geldigheid voor frankering hebben. 

INGEZONDEN 
PROTEST 

In een filatelistisch blad werd per advertentie en daar
naast in een circulaire door de heer J. W. Leuring te Rot
terdam medegedeeld dat ik het postverzendbedrijf van de 
United Stamp Traders zou overnemen. In deze adverten
tie en circulaires werd ook mijn naam en adres als bestel
adres opgegeven. 

De advertentie is buiten mijn medeweten geplaatst en 
tegen de inhoud van de circulaire heb ik protest aangete
kend, doch dit heeft geen enkel gevolg gehad. 

Hier wil ik slechts verklaren, dat van enige overneming 
geen sprake is en dat bij navraag bij het Handelsregister 
te Rotterdam bleek, dat daar noch de heer Leuring, noch 
de United Stamp Traders zijn ingeschreven. 

In deze omstandigheden aanvaard ik geen enkele bestel
ling en retourneer ook alle verdere correspondentie aan de 
afzenders. 

De heer Leuring heb ik zelfs nooit gezien of gesproken! 
W. KRAUSE. 

Amsterdam, 22 juli 1965. 
Ookmeerweg 66, Osdorp. 

WAARSCHUWING ! ! 
Zelfs in de zomertijd worden we niet met rust gelaten! 

Moesten we in het juninummer een „Doos van Pandora" 
opendoen, nu verschenen er een advertentie en een cir
culaire van dezelfde United Stamp Traders waarin een aan
bieding met onder meer: 
BELGIË: Grote Orvalserie van 1933 (Gibbons £50) in 
postfris blok. Niet gecatalogiseerd, herkomst onbekend 
(misschien afdrukken naar de originele platen door de 
Duitse bezetters?). 

Het is feitelijk niet nodig te zeggen, dat we hier met 
een fantasieprodukt te maken hebben dat in de prullen-
mand thuis hoort. 

Vervolgens TRANSVAAL. 
Aardige collectie bestaande uit 70 versch., postfrisse ze

gels der eerste uitgaven. O.a. vier £ 5 waarden, o.a. V.R.I. 
De omschrijving is verre van duidelijk, doch laten we 

ons herinneren, dat in februari 1963 op pagina 51 gewaar
schuwd werd tegen een „Collection de Timbres du Trans
vaal" van 63 zegels. Hierin waren onder meer een nadruk 
van de £ 5 Zuidafrikaanse Republiek en dezelfde zegel 
met valse opdruk V.R.I., die toen tegen ongeveer de helft 
van de nu gevraagde prijs werd aangeboden. 

Als we in de catalogus kijken vinden we naast beide juist 
genoemde £ 5 zegels slechts nog de 5 Pond Edward VII, 
die zéér hoog genoteerd staat! 

Men kan waarschijnlijk verwachten naast de nadruk en 
de vervalsing twee plakzegels van £ 5 van de Zuidafri
kaanse Republiek te ontvangen, één zonder en de ander 
met opdruk V.R.I. Daar dergelijke zegels nauwelijks ver
zameld worden is de waarde ervan zeer problematisch. 

Al met al lijkt ons zeer grote voorzichtigheid wel geboden! 

TER BESCHERMING 
De vereenvoudigde procedure tot inning van vorderingen 

Van bevriende zijde bereikt ons het bericht dat er pogin
gen werden aangewend een gepretendeerde vordering via 
de vereenvoudigde procedure te innen. Hierbij verzoekt de 
schuldeiser een machtiging tot inning, die zonder meei 
wordt verleend- indien de schuldenaar geen protest aante
kent. Doet hij dit echter wel dan wordt de normale proce
dure voor de kantonrechter gevolgd. Veelal verschijnt de 
eiser dan niet, zodat de vordering bij verstek wordt afge
wezen! 

•*) Union Postale Universelle. 

Jubileumfonds 1954-1964 voor de 

Stichting voor het PhilateUstisch 

Jeugdwerk in Nederland 

De Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Ne
derland heeft na de oproep tot steun aan een Jubileum
fonds ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan tot nu 
toe ƒ 255,— ontvangen. Hieronder volgt de eerste verant
woording der ontvangen bedragen: 

Eerste verantwoording: 
H. Scheltema - Hilversum ƒ 50,— 
L. M. Schukking - Almelo 25,— 
J. de Jong - Rotterdam „ 25,— 
J. J. Jonker - Eindhoven „ 25,— 
W. J. van der Linden - Zwijndrecht „ 15,— 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Rijswijk" 

(Z.H.) 5,— 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelver

zamelaars per jaar „ 10,— 
Postzegelvereniging Breda „ 25,— 
Haagsche Philatelisten Vereeniging „ 25,— 
Gelderse Filatelisten Vereniging De Globe - Arnhem „ 50,— 

ƒ 255,— 

Het gironummer van de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk, Santpoort, is: 55 87 76. 

N. VAN BAKELEN, 
secretaris 
Javastraat 20, 
Nijmegen. 
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AGENDA 
van filatelistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 

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

EXPOSITIES: 

 De kunst van de ontwerper. 

 De totstandkoming van postzegels in plaat

druk, boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 

 Keur en kleur. Schatten van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. 

 VERZET EN BEVRIJDING. Greep uit Nederland

se postzegelontwerpen, waaronder die voor de 
nieuwe postzegels gewijd aan het verzet 1940

1945. 

 De postzegels van Algerije, Angola, Cyprus, 
Dahomey, Frans WestAfrika, Laos, Marokko, 
Mauretanië, OpperVolta, RoeandaOeroendi 
(Rwanda, Boeroendi), Spanje en Tunesië. 

 De postzegels van Rhodesië, Zambia (voormalig 
NoordRhodesië), Nyasaland (tegenwoordig AAa

lawi) en AAalawi. 

• Nubische monumenten op postzegels. 

 Overzicht frankering en stempeling. 

 Luchtpost Nederland  Nederiandslndië. 

 De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijf

kunst en de brief. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

■ Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 1ó iaar. 

ZOMERPROGRAMMA: 

Tot en met 6 september op de vijf werkdagen 
van 13.00 tot 17.00 uur doorlopend uitleg door 
een rondleidster in de afdelingen Post en Post

zegels. 

1965 

1922 augustus: 
Bremen. Postzegeltentoonstelling („Rang 2") in het 
Berufsschulzentrum ter gelegenheid van het feit 
dat de stad duizend jaar geleden marktrechten 
verwierf. Verein Bremer Briefmarken Sammler e.V. 

23 augustus: 
Katwijk aan Zee. Internationale ruilavond met bad

gasten. Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat. Aanvang 
19.30 uur. 

28 augustus: 
Dordrecht. 32ste Dordtse postzegelveiling in het 
gebouw van Patrimonium. 

2628 augustus: 
Manchester: Postzegelbeurs en tentoonstelling 
Stampex in de Free Trade Hall. 

28 augustus  5 september: 
Essen. „ASSINDIA 1965", Westeuropese postzegel

tentoonstelling (Duitse indeling: Rang I ) , op het 
GRUGAterrein, Duitse Bonds en Filatelistendag. 
24 september: 
Goes. Tentoonstelling „Flora en Fauna op post

zegels" tijdens expositie van de Koninklijke Maat

schappij voor Tuinbouw en Plantkunde, gebouw 
Schuttershof, Kreukelmarkt, in het kader van de 
Fruitfeesten. Toegang ƒ 0,50. Philatelica-leden half 
geld, op vertoon van bewijs van lidmaatschap. 
Inlichtingen: I.V. Philatelica, afdeling Goes. 

4 september: 
Zwolle. Regionale tentoonstelling van tien Phila-
telica-afdelingen ter gelegenheid van het dertig
jarig bestaan van de afdeling Zwolle; 14.00-22.00 

uur. Concertzaal Odeon, Blijmwrkt. Tevens ruil-
dag en verloting. Toegang ƒ 0,25. (Gewijzigde 
opgave). 

4 september: 
Rotterdam, ruildag in de Blauwe Zaal van het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, 09.00 tot 18.00 
uur. Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. In
lichtingen, tafelreserveringen enzovoort: C. de Wit , 
Crooswijksesingel 29-B, Rotterdam-11. 

4-19 september: 
Leipzig. Internationale postzegeltentoonstelling van 
verzamelingen uit jaarbeurssteden INTEfiMESS Ml. 
Inlichtingen: 701 Leipzig, Postschliessfach 570. 

8-11 september: 
Amsterdam. Veiling R. Postema. Singel 276. 

11-12 september: 
Heidelberg. Ruimtevaarttentoonstelling Ikarus. In
lichtingen: A. Schnwisser, Bergeheimerstrasse 56, 
Heidelberg. 

15-21 september: 
's-Gravenhage. Jaarlijks congres van de Britse 
„Postal History Society". 

19 september: 
Castricum. Ruildag in „De Vriendschap", Dorps
straat 75 . 

25 september: 
Utrecht. Noord-Brabant 14.(X) uur. Najaarsverga
dering Raad van Beheer Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

25 september: 
Epe. Grote ruildag. Café-restaurant „Stern", 
Hoofdstraat 108. Aanvang 09.30 uur. Inlichtingen: 
Y. van der Veen, Gelriaweg 8; Epe. 

27-28 september: 
's-Gravenhage. Veiling 408 van J. L. van Dieten, 
Anna Paulownastraat 58. 

2 oktober: 
Schiphol. Dag van de Aerophilatelie. Restaurant 
„De Wijde Wereld" , 14.00 uur. 

2 oktober: 
Hilversum. Ruilmiddag. KAB-gebouw achter de 
St.-Vituskerk bij het NS-hoofdstation. Postzegel
vereniging Hilversum en Omstreken. Inlichtingen: 
R. K. Jager, Irisstraat 19a, Hilversum. Telefoon 
(02950) 4 75 05. 

2 oktober: 
Rotterdam. Achtste Europoort-ruildag in de Blauwe 
Zaal van het Beursgebouw, ingang Meent 110, 
09.(X>-18.00 uur. Inlichtingen, tafelreservering en
zovoort: C. de Wit , Crooswijksesingel 29-B, 
Rotterdanr-11. 

3 oktober: 
Dusseldorp. Ruildag, 09.00-18.00 uur, in d» 
Brauereiausschank, Altestadt 5, met propaganda-
tentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de Briefmarkenfreunde Düsseldorf. 

8-10 oktober: 
Rheydt. Nationale Motieftentoonstelling 'met in
ternationale deelneming „Filatelie en Geloof" van 
St. Gabriel in de Stadthalle. 

Inlichtingen: Strauszstrasse 4 1 , Rheydt (West-
Duitsland). 

9 , 10 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de Personeelsvereniging 
van Werkspoor met deelneming van leden van 
Amsterdamse filatelistenverenigingen. 

10 oktober: 
Amsterdam. Dag van de Postzegel te organiseren 
door de afdeling Filatelie van de jubilerende 
Personeelsvereniging van Werkspoor. 

10 oktober: 
Palenberg (West-Duitsland). Grot» internationale 
ruildag van Interphil. 

14-16 oktober: 
Amsterdam. Veiling R. Postema, Singel 276. 

15-17 oktober: 
Bergen op Zoom. Postzegeltentoonstelling in de 
„Hollandse Tuin", op werkdagen van 10.(X)-22.00 
uur en zondags van 10.00-16.00 uur. Internatio
nale ruildag op zaterdag van 12.00-21.(X) uur. 
Postzegelvereniging „Onderling Contact". 

16 oktober: 
Soest. Ruilmiddag van 13.30-17.00 uur in gebouw 
„De Rank", Soesterbergsestraat 18. Toegang 
ƒ 0,25. I.V. Philatelica, afdeling Soest. 

22-23 oktober: 
Hoogvliet (gemeente Rotterdam). Postzegeltentoon
stelling in het Recreatiegebouw aan de Oude 
Wal ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan 
Van de afdeling Filatelie van de Rotterdamse 
Ontspanningsvereniging SHELL, van 11.00-22.00 
uur. 

22-23 oktober: 
Keulen. 48ste veiling dr. W . Derichs. Aachenet^ 
strasze 78-80. 

30-31 oktober: 
Herne. Postzegeltentoonstelling Haranni '65 (Duitse 
Rang 3) in Westfalenschänke, Bahnhofstrasse 40 . 
Inlichtingen: H. Busch, Wiescherstrasse 36, 469 
Herne, DBft. 

30-31 oktober, 1 november: 
Breda. Vijfde nationale jeugdpostzegeltentoon-
stelling ter gelegenheid van het dertigjarig be
staan van de jeugdafdeling van de Postzegelver
eniging Breda. Katholieke Technische School „De 
Blauwe Kei", Van Riebeeklaan 2 . 

1966 

13 mei: 
Utrecht. Jaarlijkse Algemene Vergadering van de 
Nederlandsche Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

13-15 mei: 
Utrecht. NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTEL
LING „UPHILEX" ter gelegenheid van het zestig
jarig bestaan van 'de Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging, met medewerking van de Neder
landse Vereniging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars. 

14 mei: 
Utrecht. Viering 54ste Nederlandse Filatelistendag. 

M. WO.UDENBERG OVERLEDEN 
- p I * Op 59-jarige leeftijd is op 1 augustus onverwacht in Rot-
J- crSOllaiia terdam overleden de heer M. Woudenberg. De heer Wouden

berg was een vooraanstaand lid van de Philatelistenclub 
, Rotterdam, waarvan hij penningmeester was, en een bekend 

inzender op internationale tentoonstellingen. Zijn verzamel-
gebieden waren in hoofdzaak Frankrijk, België en Luxem
burg. 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN HUILDAGEN 

BREDA 
Vyfde Nationale Jeugdposteegeltentoon-
stellin« 

De jeugdafdeling van de Postzegel
vereniging Breda heeft de organisatie 
op zich genomen van de vijfde Natio
nale Jeugdpostzegeltentoonstelling op 
30 en 31 oktober en 1 november 1965 
ter gelegenheid van haar dertigjarig 
bestaan. 

De tentoonstelling wordt gehouden in 
de Katholieke Technische School „De 
Blauwe Kei" aam de Van Riebeeklaan 
2 te Breda, onder auspiciën van de 
Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland. 

De organisatie alsmede de beoorde
ling van de inzendingen zal geschie
den volgens het door de Stichting uit
gegeven tentoonstellingsreglement. 

Voor leden van jeugdclubs, aange
sloten bij de Stichting, is deelneming 
van bijzonder belang met het oog op 
het behalen van het Diploma Jeugd-
filatelist, daar het behaalde aantal 
punten voor een deel van het examen 
telt. 

Getracht wordt de tentoonstelling 
een internationaal karakter te geven 
door deelneming van jeugdige verza
melaars uit Luxemburg, België en 
West-Duitsland. 

Daar het voor jeugdigen in de leef
tijdsgroep van 18 tot en met 20 jaar (te 
klein voor tafellaken en te groot voor 
servet) in Nederland niet mogelijk is 
hun verzameling te exposeren en te 
laten beoordelen, biedt de Jeugdcom
missie der Postzegelvereniging Breda, 
in overleg met genoemde Stichting, 
hiertoe de mogelijkheid in een afzon
derlijke groep. 
Inlichtingen: 

H. G. HARDEMAN 
Zoutmanweg 15 
Breda. 

's-GRAVENHAGE 
Postal History Society 

De 21ste jaarlijkse vergadering van 
de Britse Postal History Society wordt 
voor de tweede maal in het buitenland 
gehouden. In 1961 genoot Parijs de eer 
die dit jaar aan 's-Gravenhage wordt 
gegund. 

Leden van Nederlandse verenigingen 
van postzegelverzamelaars en van post-
geschiedkundigen zijn van harte wel
kom bij verschillende onderdelen van 
het programma dat tussen 15 en 21 
september wordt gehouden. 

Donderdagavond 16 september. Post-
museum, 20.30 uur. Postgeschiedenis in 
woord en beeld door Mr. K. Viehoff en 
Drs. A. M. A. van der Willigen. 

Vrijdagmorgen 17 september. Post-
museum. 10.30 uur. Bijeenkomst van 
posthistorici. 

Zaterdagmorgen 18 september. Post-
museum. 10.30 uur. Samenkomst met 
bestuur en leden van de Nederlandse 
zustervereniging Po & Po. 

Zondagavond 19 september. Hotel „De 
Zalm", Molenstraat 49, 20.30 uur. Presi
dent's Prize Competition - Wedstrijd 
om de presidentsprijs. 

Maandagavond 20 september. Hotel 
„De Zalm". Tentoonstelling „Neder
landse afstempelingen en postmerken 
en hun gebruik 1852-1900" door W. E. 
Gerrish, O.B.E. 

Voor deze gelegenheid wordMi twee 
herinneringspostkaarten uitgegeven, 
waarop een datumstempel van het Ne
derlandse Postmuseum kan worden 
verkregen. 

Nadere inlichtingen en aanmeldingen 
bij: J. DEKKER, Postbus 27, Zaan
dam. 

MERANO (Italië) 
18e Meraner Internationale Filatellsti-
sche tentoonstelling; 30 september -
3 oktober 1965 

Evenals vorige jaren is de klasse
indeling: klassiek, modem, thematisch, 
luchtpost en jeugd. 

De tentoonstelling wordt wederom 
gehouden in enkele zalen van het Kur
haus. De jury bestaat uit Italiaanse, 
Oostenrijkse, Duitse en Zwitsere fila
telisten. De kaderhuur bedraagt ƒ 6,— 
per oppervlakte 60 (hoogte) x 100 cm. 
Naast de Grand Prix, een gouden me
daille beschikbaar gesteld door de pre
sident van Italië, zijn er gouden, ver
guld zilveren, zilveren en bronzen me
dailles, alsmede een aantal bekers als 
ereprijzen. 

Omdat ook in Merano steeds een 
nieuwe verzameling moet worden ge
toond, heeft men dit jaar voor het 
eerst ingesteld een bijzondere klasse, 
waarin geëxposeerd moeten worden 
verzamelingen die in de laatste drie 
jaren in Merano bekroond werden en 
die nu met elkaar zullen concurreren 
voor de Gran Premio della Cittè di 
Merano oftewel de grote prijs van de 
stad Merano. 

Tafels voor handelaren kunnen ge
huurd worden voor ƒ 30,— voor de 
duur der tentoonstelling. Deze lage 
huurprijs heeft al tientallen handela
ren aangelokt, die, naar ik meen, ook 
goede zaken doen. 

Aanmeldingen voor kaders of tafels 
gaarne zo spoedig mogelijk bij onder
getekende, doch in elk geval voor 26 
augustus 1965. 

Verzamelaars die naar Merano gaan 
doen er verstandig aan spoedig een 
hotelkamer te bespreken. Schrijver 
dezes beschikt over de tarieven van 
de meer dan 140 hotels en pensions van 
Merano. 

Inlichtingen worden telefonisch ver
strekt. 

J. POULIE 
Commissaris voor Nederland 
van de Meraner tentoonstelling. 
Eemnesserweg 43, 
Blaricum (N.H.) 
Telefoon (0^953) 54 42. 

AMSTERDAM 
Expositie „BQbel en postzegel" 

Van 6 tot U september zal het Neder-
landsch Bijbelgenootschap, in samen
werking met de Filatelistenvereniging 
„Gabriel" in het Bijbelhiüs aan de He
rengracht te Amsterdam, een interna
tionale postzegeltentoonstelling onder 
de titel „Bijbel en postzegel" houden. 
Ds. J. H. Sillevis Smitt, algemeen voor
zitter van het NBG, zal de expositie 
openen. 

ROTTERDAM 
„De Vliegende Hollander" 

Er waren op de voorjaarstentoonstel
ling van „De Vliegende Hollander", 
die ter gelegenheid van de 29ste jaarver
gadering eind maart te Rotterdam ge
houden werd, een kleine twintig inzen
dingen waarvan verschillende op hoog 
peil stonden. Met het oog op het té uit
eenlopend materiaal heeft de jury, 
waarin zitting hadden de heren: riir. 
K. Viehoff, L. H. Tholen en onderge
tekende, de inzendingen in drie klassen 
moeten indelen om tot een aanvaard
bare verdeling van prijzen te komen. 
Als bekroningen kwamen uit de bus: 
Klasse I: eerste prijs: W. Baron Six 
van Oterleek met rampenpost Neder
land & O.G. Deze collectie is genoeg
zaam bekend, te meer gezien de art i
kelenreeks in het Maandblad. De eer
ste prijs in de Klasse I spreekt voor 
zich zelf. De tweede prijs in deze klasse 
werd behaald door de Duitse inzending 
van R. Schneider te Essen. Een fraaie 
inzending met veel oud (Duits) mate
riaal, verschillende oude Zeppelins van 
vóór 1914, enzovoort. De derde prijs 
ging naar de heer H. J. C. v. Beek 
met zijn bekende Indiëlijn-verzame
ling. Opmerkelijk was de nieuwe op
zet, die aanmerkelijk rustiger aandeed 
dan de vroegere. 

In Klasse II haalde de heer F. Hu-
genhol tz de eerste prijs met zijn inzen
dingen Nieuw-Guinea en Garuda Air
ways. Vooral in het eerste verzamel-
gebied waren vele fraaie stukken te 
bewonderen. Een moeUijk gebied! De 
tweede prijs ging naar de heer J. D. 
H. van As voor zijn inzending Palesti-
na-Israël. Een aardige collectie die 
nog uitgebouwd moet worden. De der
de prijs viel ten deel aan C. J. M. M. 
van der Zijden met een studie over 
Vliegveld Waalhaven. Zoals veronder
steld mag worden was deze studie goed 
en degelijk opgezet waarvoor een extra 
prijs beschikbaar werd gesteld. 

In Klasse III behaalde de heer N. H. 
Brouwer met Ruimtevaart een eerste 
prijs, de tweede prijs ging naar de heer 
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W. F. Briel met Oceaanvluchten en 
de derde priis naar de heer A. L. Blonk 
met Luxemburg. Al met al een ge
slaagde tentoonstelling. 

R. TOCILA 
VIELSALM (België) 
EXPHISALM X 10-H juli 1965 

Ook dit jaar was de belangstelling 
voor de Exphisalm groot. Er waren 
vele bezoekers en de kwaliteit van de 
inzendingen uit België, Luxemburg, 
Nederland en Frankrijk was goed. Het 
aantal Nederlandse inzendingen was 
dit jaar uiterst gering, omdat de slui
tingsdatum viel tijdens de WIPA en de 
voorbereidingen hiervoor van schrijver 
dezes zoveel tijd vroegen, dat propa
ganda voor Exphisalm er bij inschoot. 

Bovendien moet men in Vielsalm, 
evenals in Merano, elk jaar iets anders 
inzenden. De Nederlandse bekronin
gen waren: 
M. Woudenberg, zilver plus ereprijs, 
voor drie kaders Frankrijk, voorheen 
nog niet getoond. 
Mevrouw Th. H. Poulie-van 't Noord-
ende, zilver voor Krakau-uitgifte Po
len. 

J. Poulie, verguld zilver plus ereprijs 
voor opdrukzegels Albanië. 

De Salm Phila Club en schrijver 
dezes hopen het volgend jaar weer op 
tenminste tien Nederlandse inzendin
gen. Aanmelding is thans reeds mo
gelijk. 

J. POULIE. 
Eemnesserweg 43 
Blaricum (N.H.) 

WEERT 
Rayontentoonstelling „Philatelica" 

Op 5, 6 en 7 juni hield de afdeling 
Weert van de I.V. Philatelica ter her
denking van haar vijftienjarig bestaan 
een tentoonstelling voor verzamelaars 
uit de provincies Noord-Brabant en 
Limburg. In een zestigtal kaders waren 
25 verzamelingen opgezet die zowat het 
gehele gebied der filatelie bestreken. 

Op 5 juni opende Dr. H. van Gruns-
ven, burgemeester van Weert, de ten
toonstelling met een toespraak waarin 
het belang van de filatelie als hobby 
duidelijk onderstreept werd. 

De gemeente Weert had een beker 
beschikbaar gesteld voor de beste ver
zameling. Het dagblad Maas- en Roer

bode bood een beker aan voor de beste 
Limburgse verzameling. Het gebodene 
was over het algemeen van een zeer 
goed gehalte, zodat de jury, bestaande 
uit de heren Hedeman, Rorije en Bak
ker, een prettige zij het moeilijke taak 
hadden om tot een prijzen verdeling te 
komen. In totaal werden elf eerste prij
zen toegekend, waarvan één met lof 
van de jury. 

De beker van de stad Weert werd 
toegekend aan een verzameling „Plaat
reconstructie 2 cent Redding 1924". De 
beker van de pers was voor een ver
zameling eerste, tweede en derde emis
sie Nederland, terwijl de afdelingsbeker 
toegekend werd aan een verzameling 
„Geschiedenis tweede wereldoorlog". De 
door Philatelica beschikbaar gestelde 
medailles waren voor: Nederland en 
Nederlands Indië, Postale geschiedenis 
van Weert en voor een Philatelistische 
reis door Frankrijk. 

Ook bij het publiek trok de tentoon
stelling veel belangstelling zodat de af
deling Weert kan terugzien op een zeer 
geslaagd evenement. 

E. de POORTER. 

NEDERLAND OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubr iekredacteur: C. H. W . Heusdens, 

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

POSTZEGELROLLEN VOOR AUTOMATEN 
Door de portverhoging die op 1 juni is ingegaan is de af

gifte van postzegels door middel van automaten eveneens 
gewijzigd. Deze is thans als volgt: 

Nieuwe gele automaten: 
eerste automaat: vijf zegels van 8 cent en drie zegels van 

18 cent (in sommige gevallen vijf zegels van 18 cent), 
tweede automaat: één zegel van 10 cent en één zegel van 

25 cent, 
derde automaat: één zegel van 20 cent en één zegel van 

40 cent. 
De oude automaten (blauwe feasten) geven één zegel van 

2 cent en één zegel van 10 cent. 
VERKOOP VAN PORT- EN FRANKEERZEGELS AAN 
VERZAMELAARS 
(Dienstorder H.365 van 24 juni 1965) 

1. Zij, die schriftelijk bij de Filatelistische Dienst van het 
districtspostkantoor te 's-Gravenhage een aanvraag indienen 
tot het verstrekken van filatelistische postwaarden behoren 
het verschuldigde bedrag voortaan over te maken op de 
postrekening nummer 50.69.00 ten name van het Postdis-
trict 's-Gravenhage, afdeling Filatelie te 's-Gravenhage. 
AFWIJKINGEN 

De heer C. P. G. Driessen te Oegstgeest toonde ons een 
veldeel U.I.T.-zegels, waarde 20 cent, waarvan een achttal 
zegels een iets gevlekte druk vertoont. 

Van de heer D. Adema te Geleen kregen wij melding van 
een eerstedagenvelop M.W.O. met oranje in plaats van met 
gouden druk. 

De heer A. Alewijnse te Leidschendam stuurde ons ter in
zage een postzegelboekje van de tweede druk (machinaal 
vervaardigd) tweemaal 5 en zesmaal 15 cent, dat door een 
fout van de machine verkeerd is gesneden en twee halve 
en één hele rij zegels vertoont (zie afbeelding). 

ICEM-ZEGELS 
Begin 1966 zal een se

rie van twee zegels met 
toeslag verschijnen voor 
de ICEM, de Intergo
vernmental Committee 
for European Migration, 
de Intergouvernementele 
commissie voor Europe
se migratie, die zich X>e-
zig houdt met het ver
voer van vluchtelingen 
naar hun uiteindelijke 
bestemming. 

Rubriekredacteur: A . J. Uy ien, Herrn. Heijermanslaan 6 , Eindhoven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Nieuwe serie frankeerzegels 
De postadministratie van de Nederlandse Antillen zal op 

25 augustus 1965 een standaardserie frankeerzegels zonder 
toeslag uitgeven ter vervanging van de serie „Cijfertype van 
Krimpen" en „6 c Disberg". Deze serie toont voorstellingen 
welke betrekking hebben op de zes eilanden. 

Afbeelding I toont een tafereel aan de kade van St. Anna Baai. Op de 
achtergrond Westindische schoeners die dagelijks groenten, fruit en vis 
aanbrengen uit Venezuela en van c/e eilanden in het Caribische gebied. 
Op zegel 2 is de Hooiberg afgebeeld met een dividivi boom, een ken
merkende verschijning op de Cunucu-vlakte van Aruba. 
Het kanfwerk op zegel 3 wordt gemaakt door de vrouwen van Saba. 
Bonaire heeft beroemde kolonies van flamingo's (phoenicopterus ruber), 
wier kunstig gebouwde moddernesten eveneens op zegel 4 voorkomen. 
Een bezienswaardigheid op „Statie", zoals St. Eustatius in het Caribische 
gebied wordt genoemd, is de dakloze ruïne van de vroegere Nederlands-
Hervormde kerk (5). 
Sint Maarten is befaamd om zijn kreeftgronden, waarvan de oogst voor een 
groot deel wordt geëxporteerd. Vandaar de kreeft op zegel 6. 

Waarden Voorstelling 
1 c fruit- en groentemarkt Curacao 

2 c hooiberg met dividivi- Aruba 
boom 

3 c kantwerk Saba 

4 c flamingobroedplaats Bonaire 

Kleuren 
lichtgroen 
blauw, rood 
geel, 
blauw, rood 
kobaltblauw, 
blauw, rood 
lichtoranje 
blauw, rood 
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n c 

6 c 

kerk 

kreeft 

Op elke zegel 
geheeld. 

is de vlag van 

St. 

St. 

de 

Eustatius 

Maarten 

lichtblauw, 
blauw, 
rose, 
blauw. 

rood 

rood 
Nederlandse Antillen af-

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 33 x 22 mm 
Zegelformaat: 36 x 25 mm 
Tanding: 14 :12% 
Papiersoort: Engels gecoucheerd zonder watermerk 
Gomming: Arabische gom 
Vel-indeling 10 x 10 = 100 zegels 
Druktechniek: offset 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V. 

te Haarlem 
Ontwerper: Oscar Ravelo Nadal. 
De prijs van de serie bedraagt in Antilliaanse waarde ƒ 0,21 
en in Nederlandse munt ƒ 0,42. 

De verkooptermijn en geldigheidsduur voor frankering zijn 
onbepaald. 

Cijfertypen „Van Krimpen" buiten gebruik 
Met ingang van 25 augustus 1965 zal de verkoop worden 

gestaakt van de frankeerzegels van het cijfertype „Van 
Krimpen" (in de waarden van 1, V/2, 2, 3, 4 en 5 cent) en van 
de 6 cent waarde type „Disberg" met in de linkerbovenhoek 
de profielbeeltenis van koningin Juliana. Deze zegels worden 
vervangen door de nieuwe standaardserie, die hierboven is 
beschreven. 

SURINAME 
Afwyking 

Hoewel het logisch is dat bij meerkleurendruk verschui
vingen in de kleuren kunnen voorkomen bij het drukken, is 
de verschuiving op de afgebeelde zegel toch aardig. Deze 
zegel, de 4 + 2 cent uit de Groene-Kruisserie die op 27 fe
bruari van dit jaar verscheen, heeft een duidelijk wit kruis 
op de plaats waar het groene kruis gedrukt had moeten 
worden. Een andere bijzonderheid van deze zegel is de voor
stelling. Er is geen andere zegel bekend waarop een aan
staande moeder met opzet is afgebeeld. „Voor het eerst in 
de geschiedenis van de filatelie", schreef een Amerikaans 
filatelistisch blad. 

Monumentenserie buiten gebruik 
Op 31 juli 1965 is de serie frankeerzegels „Historische 

gebouwen" — de Monumentenserie —, in 1961 uitgegeven in 
de waarden van 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, en 70 cent 
buiten gebruik gesteld. 

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

BELGIË 
In l'Entier Postal van juni begint een vervolgartikel 

over de Belgische briefkaarten in het internationale ver
keer (1871-1914). 
DUITSLAND (WEST-) 

Briefkaarten met illustraties, 15 pfg, Berlin Tegel, groen. 
Series 10 en 11, ieder met acht verschillende afbeeldingen. 
Oplage van iedere kaart 20.000 stuks. Idem, serie 12 met 
vier verschillende afbeeldingen van de eerste wereldver-
keerstentoonstelling te München (26 juni-3 oktober). Opla
ge van iedere kaart 80.000 stuks. 

OOSTENRIJK 
Geïllustreerde briefkaarten 1 sh, Mariazell, bruin. Met 

nieuwe tekst: „Lernt Österreich kennen". Serie 91 met 
twintig en serie 92 met vijfentwintig verschillende afbeel
dingen. Idem, 1,80 sh, Munttoren Hall, blauw. Met nieuwe 
tekst: „Besucht Österreich". Serie 42 met dertig en serie 
43 met zeventien verschillende afbeeldingen. Van de se
ries 92 en 43 is één kaart ter gelegenheid van de WIPA 
verschenen. Serie 44 met acht verschillende afbeeldingen 
draagt een waardestempel van 1,80 sh, wijnrood en de 
tekst: „20 Jahre Wiederaufbau". 
Aerograjnmen 
AUSTRALIË 

Op 31 mei 1965 werd een nieuw aerogram uitgegeven met 
10 d, blauw en rood. Overseas Service. 
CEYLON 

50 c rood. 
OOSTENRIJK 

3,40 sh bruin en 4,20 sh blauw verschenen met wapen 
van de WIPA, en de tekst Wien Internationale Post
wertzeichen Ausstellung 4 - 1 3 juni 1965 in Duits, Frans en 
Engels. De aldus bedrukte aerogrammen werden alleen op 
de tentoonstellingskantoren Wien-Hofburg en Messepalast 
verkocht. Naar l'Entier Postal was de voorraad op 8 juni 
reeds geheel uitverkocht. In de „vrije verkoop" kon men 
tijdens de tentoonstelling van gelukkigen, die wel exempla
ren hadden weten te bemachtigen een stel kopen voor 25 
shi l l ing. . . . Het ware ons liever geweest, wanneer de op
lage zo groot geweest zou zijn dat men tijdens de tentoon
stelling aan iedere aanvraag had kunnen voldoen en een 
eventueel onvoorzien overschot langs de gewone kantoren 
had uitverkocht. Nu riekt het wel heel erg naar opgelegde 
speculatie. 

STEMPELS 
Rubriekredacleur- Drs. A. M A van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Evenals in vorige jaren werd ook dit jaar in het auto

postkantoor, gestationeerd op de Lange Vijverberg te 
's-Gravenhage van 12 tot en met 23 juli een speciaal post
stempel gebruikt. Dit stempel was slechts te verkrijgen op 
zomerpostzegels, aangezien het is bestemd om de verkoop 
van zomerzegels te stimuleren. In dit kantoor waren dan 
ook slechts zomerpostzegels te koop en uitsluitend daar
mede gefrankeerde stukken werden ter verzending aange-

. nomen. 
Nog twee andere speciale poststempels waren in gebruik: 

a. van 25 tot en met 30 juli in het RAI-Congrescentrum 
ter gelegenheid van het 24e' Internationale Psycho-
Analitische Congres. Aangetekende stukken kregen te
vens speciale aantekenstrookjes; 

b. van 28 juli tot en met 4 augustus op een terrein bij het 
perceel Zuideinde 95 te Nieuwkoop ten behoeve van het 
aldaar gehouden Waterkamp van de Nationale Padvin-
dersraad. Ook hier werden speciale aantekenstrookjes 
gebruikt. 

^^ ĵ̂ KGEJXte^^ 

^''-JOMERZtö^ 
'ATOHh^^ 

KATlOHMl.'WxrEKKAMI' 

MACHINESTEMPELS 
Eerst nog de afbeelding van de stempelvlag die te 's-Her-

togenbosch-Station werd gebruikt en die al in het vorige 
nummer werd beschreven. 

Te Venlo wordt van 23 juli tot en met 17 september een 
bijzondere stempelvlag „EXPOSITIE C.V.V. '65 VENLO/ 
GRUBBENVORST 18 T.E.M. 26 SEPTEMBER" in de 
stempelmachine gebruikt. Indien verzamelaars hiervan af
drukken willen aanvragen, moeten zij hun stukken in een 
gefrankeerde omslag met desbetreffend opschrift aan de 
directeur van het postkantoor in Venlo zenden 

f^ _ ia 
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TYPENEADERSTEMPELS 
1.7.1965 Opgeheven: bijpostkantoor 's-Gravenhage-Girokan-

toor en postagentschap Rotterdam-Rollostraat. 
12.7.1965 Opgeheven: bijpostkantoor 's-Gravenhage-Van 

Baerlestraat en gevestigd: bijpostkantoor 's-Gra-
venhage-Erasmusplein. 

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

NIEUWE UITGIFTEN 
Ter gelegenheid van de 75ste verjaring der stichting van 

de Belgische Boerenbond heeft het Bestuur van de Belgische 
Posterijen twee zegels uitgegeven. De waarden zijn respec
tievelijk 50 Centimen en 3 Fr., de meest gebruikelijke post-
tarieveh, voor drukwerk en binnenlandse briefwisseling. De 
uitvoering naar tekeningen van Meeus, is verwezenlijkt in 
de gecombineerde diepdruk en heliogravure, met gravure 
van Devos en de cilinders helio door de firma Malvaux. 
De zegels komen in vellen van dertig exemplaren met de 
normale 11% tanding, meerkleurige druk door de Zegeldienst 
te Mechelen. De uitgifte datum werd vastgelegd op 19 juli 
met voorverkoop op 17 en 18 juli te Leuven waar de zetel 
van de Belgische Boerenbond gevestigd is. De 50 Centimen 
met een oplage van 8.250.000 biedt ons de bewerking van het 
veld bij middel van een tractor aan. De 3 Fr toont het ver
dwijnende zware Belgische werkpaard aan het werk. Per
soonlijk hoop ik sinds lange tijd dat dit zware Belgische 
werkpaard eens gehuldigd werd op een reeks zegels. Dit dier 
immers, dat jarenlang de trouwe hulp was in de landbouw 
en de Antwerpse haven, waar het nu door gemotoriseerde 
krachtbronnen geheel is verdrongen verdient meer een af
beelding op onze zegels dan een giraffe of papegaai. 

M i i i i i i 
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Op te merken valt dat traditie getrouw de afwisselende 
voorrang gegeven werd aan beide officiële landstalen voor 
de aanduiding van de landsnaam, maar de inscriptie „Boe
renbond" kreeg geen vertaling, wat erop wijst dat deze 
instelling een zuiver Vlaamse organisatie is. 

De Belgische Boerenbond, een nu machtige organisatie, 
zag in 1890 het daglicht onder de impuls van E. H. Mel-
laerts, Helleputte en SchoUaert, die betere levens-, gezins-, 
maatschappelijke en culturele voorwaarden betrachtten voor 
onze landbouwers. 

De activiteit van de B.B.B, voornamelijk afgestemd ten 
behoeve van de kleine familiale landbouwbedrijven spreidt 
zich uit in functie van de noden van de boer en zijn bedrijf 
op juridisch, sociologisch, economisch, en technisch domein 
zonder het familiale uit het oog te verliezen. 

VERBROKKELING 
In het Antwerpse betreuren wij een nieuwe splitsing in 

een tak der postzegelwereld te moeten meemaken. Een drie
tal jaren terug scheurde de „School der Philatelie van Ant
werpen", moeizaam gesticht onder de drijvende energie van 
wijlen Soebert, m afzonderlijke lichamen die beide onder 
dezelfde naam hun activiteiten voortzetten. 

Nu is het de „Zondagpostzegelbeurs" die door onenigheid 
in twee kampen is verdeeld. De „Zondagspostzegelbeurs" is 
al tientallen jaren in een klein danszaaltje een trefpunt van 
enkele honderden postzegelverzamelaars. In een grotere zaal, 
maar verenigd, was voor deze enige postzegelmanifestatie 
nog een goede toekomst weggelegd. Welk effect de huidige 
splitsing op de Antwerpse filatelistische middens zal hebben 
is niet te voorzien, maar opbouwend is het zeker niet. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS juni 1965 
De maand juni bracht ons twaalf gelegenheidsafstempelin-

gen waaronder twee met een Mariabeeldje en een die Na
poleons Waterloo in herinnering brengt. 
5.6.65 Klerken - Ter gelegenheid van Klerken Fiertel. 
6.6.65 Herentals - Vijftienjarig bestaan „Herentalsche 

Postzegelvereniging. ^ 
12.6.65 Antwerpen - Handelsjaarbeurs. 
18.6.65 Waterloo - 150ste Verjaring Slag van Waterloo. 
19.6.65 Poperinge - Ter gelegenheid van de uitgifte van de 

zegel „Talbot House". 
20.6.65 Boussu - Tienjarig bestaan Filatelic-Crygtal-

Club. 
20.6.65 Spa -Filatelist ische dag „InterphU". 
20.6.65 Lede - Postzegeltentoonstelling - Madonna 

Verzameling. 
21.6.65 Eupen - Automobielpost - Aankomst tweede rit 

van de Ronde van de Toekomst. 
21.6.65 Boussu - Tweede dag viering Filatelic-Crystal 

Club. 
22.6.65 Luik - Aankomst eerste rit Ronde van Frank

rijk. 
26.6.65 Wilrijck - 1200 jarig bestaan der gemeente. 

XZOtlt'NOOtl'OCOS/ 
20-6-65 

BRIEF UIT LONDEN 
Nieuwe postzegelboekjes. 

Verzamelaars die postzegelboekjes in hun collecties op
nemen, opgelet! Op 21 juni verscheen een boekje met acht
tien zegels van 4d., de nieuwe frankeerwaarde voor binnen
landse brieven. Ook alweer door de langzaamaanactie was 
de uitgifte vertraagd. 

Daarna komen de volgende nieuwe boekjes uit: 
op 26 juli 1965: boekje ter waarde van 4s. 6d. met twaalf 
zegels van 4d. en zes zegels van ld., 
op 16 augustus 1965: boekje ter waarde van 2 shilling met 
vier zegels van 4d., twee zegels van 3d. en twee zegels van 
ld., 
tenslotte op 23 augustus een boekje met een waarde van tien 
shilling met 24 zegels van 4d., zes zegels van 3 d. en zes zegels 
van 1 d. 

Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat later dit jaar 
een boekje met een waarde van 2 shilling zal uitkomen met 
acht zegels van 3d. 

Tot nu toe waren de volgende postzegelboekjes in omloop: 
boekje ter waarde van 2 shilling: inhoud vier zegels van 
%d., vier zegels van ld., vier zegels van l%d. en vier zegels 
van 3d., 
boekje ter waarde van 3 shilling: inhoud zes zegels van %d., 
zes zegels van ld., zes zegels van l%d. en zes zegels van 3d., 
boekje ter waarde van 4 shilling 6 pence: inhoud achttien 
zegels van 3d., 
boekje ter waarde van 5 shilling: inhoud zes zegels van %d., 
zes zegels van ld., zes zegels van 2%d. en twaalf zegels 
van 3d., 
boekje ter waarde van 10 shilling: inhoud zes zegels van 
ld., zes zegels van l%d., zes zegels van 2%d. en dertig zegels 
van 3d. 
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Eeuwfeest van het Leger des Heils. 

Als alles goed gaat, verschijnen op 9 augustus twee bij
zondere zegels ter herdenking van het eeuwfeest van het 
Leger des Heils (hier Salvation Army geheten). De hier zeer 
bekende vlag met het „Bloed and Fire"-embleem (bloed en 
vuyr) staat op beide zegels. Die van 3d. is ontworpen door 
M. C. Farrar-Bell in de kleuren blauw, rood, geel en bruin. 
Dezelfde kleuren hebben de zegels van Is. 6d., ontworpen 
door Geoffrey Trenaman, waarop drie Heilsoldaten staan 
afgebeeld. Beide zegels worden in rotogravure gedrukt door 
Harrison and Sons Ltd. Ze komen in gewone uitvoering en 
ook met fosforstrepen uit. 

Eeuwfeest van de antiseptische chirurgie. 

In 1865 bracht Joseph Lister een omwenteling teweeg 
toen hij de antiseptische chirurgie voor heit eerst toepaste. 
De carbolzuursproeier, die hij gebruikte, staat afgebeeld op 
de zegel van 4d. Het ontwerp is van Peter Gauld, die in 
1961 de 2%d. zegel van het eeuwfeest van de postspaarbank 
ontwierp. De ontwerper van de zegel van 1 shilling. Frank 
Ariss (28 jaar oud), heeft hiermede de eerste postzegel in zijn 
loopbaan ontworpen. Als ontwerp zeer geslaagd, al behoeft 
de zegel wel enkele toelichting. Achter het portret van Lister 
staat een zeshoek met de letters OH, symbolisch de chemi
sche formule van carbolzuur (Phenol — C6H5 (OH)). 

De LT.Ü.-zegrels. 
Het verhaal dreigt eentonig te worden, maar door de lang-

zaamaanactie is ook de U.I.T.-enüssie verlaat, ze komt nu 
waarschijnlijk uit op 15 november. Maar voor die tijd komen 
er nog andere bijzondere postzegels. 

De Verbindingstoren van de Posterijen komt op de zegels 
van 3d. en ls.3d., die op 8 oktober zullen verschijnen. Tege
lijk met de Lister-zegels komen twee waarden voor het 
Kunstfestival van het Gemenebest (afbeelding) terwijl op 
13 september de bijzondere zegels voor de Slag om Engeland 
verschijnen. 

De kleine, doch zeer militante Schotse Nationalistische Partij, 
heeft er bij de Minister voor posterijen op aangedrongen de her
denkingszegels voor het Parlement niet in Schotland te verkopen. 
Ze stelt, dat in de huidige vorm deze zegels in Schotland aanstoot 
geven aangezien erop is gedrukt „700e Verjaardag van het Parle
ment", terwijl dit in werkelijkheid een zuiver Engelse kwestie is. 

De zegel van 4d. wordt in donkerder kleur gedrukt, dan 
vroeger het geval was. Deze — nu meest gebruikte — zegel 
wordt in enorme hoeveelheden gebruikt; het drukken 
in een donkerder Meur is technisch beter uitvoerbaar. 
Ten behoeve van postzegelroUen voor automaten, die bij 
enkele firma's in gebruik zijn en die de zegels zijdelings af
leveren (in plaats van in de lengterichting). Het watermerk 
van de zegels van deze rollen is een kwartslag gedraaid. 

Voor de gewone automaten worden geen rollen gemaakt, 
aangezien er nog geen automaten zijn die meer dan één 
muntstuk kunnen verwerken. 

Overigens heeft de portverhoging van 3d. op 4d. merk
waardige gevolgen gehad. Enkele postkantoren hadden onvol
doende hoeveelheid van de 4d. zegels, zodat enkele brieven 
zijn gesignaleerd met een gehalveerde zegel van 8d. 

Acht zegels ter herdenking van de Slag om Engeland 
De luchtoorlog die boven Engeland gestreden werd na 

de val van Frankrijk, België en Nederland in de tweede 
helft van 1940 en die als doel had de Britse en geallieerde 
luchtmachten te vernietigen alvorens het Duitse leger 
Groot-Brittannië binnen zou vallen, wordt afgebeeld op zes 
postzegels van vier pence elk. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Britse posterij
en worden meer zegels van eenzelfde waarde uitgegeven 
als herdenkingszegels. De zes stuks komen in blokken van 
zes zegels twintigmaal per vel voor, dus 120 zegels per 
vel. De overige waarden, 9 pence en 1 shilling drie pence, 
hebben ieder één zegel. 

De voorstellingen zijn als volgt: 

zegel l-4d. — vier Supermarine Spitfire gevechtsvlieg
tuigen in vlucht. Kleuren olijf groen en 
zwart; 

zegel 2-4d. — het silhouet van de vlieger van een Hawker 
Hurricane gevechtsvliegtuig. Kleuren olijf-
groen, grijs en zwart; 

zegel 3-4d. — vleugeltips van een Messerschmidt Me 109 E 
en van een Spitfire met de nationaliteits-
kenmerken van de elkaar bestrijdende 
luchtmachten. Kleuren olijf groen, rood, 
blauw, lichtgrijs en donkergrijs; 

zegel 4-4d. — twee Spitfires die een Heinkel HE 111 bom
menwerper aanvallen. Kleuren olijfgroen, 
grijs en zwart; 

zegel 5-4d. — Hurricanes die een Junker JU 87 B duik
bommenwerper aanvallen. Kleuren olijf
groen, grijs en zwart; 
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zegel 64d. — Eskader Hurricanes, die van een vlucht bo
ven Europa over het Kanaal naar de basis 
terugkeren en een in het water liggend 
wrak van een Dornier DO 172 „Vliegend 
Potlood Type" passeren. Kleuren olijfgroen, 
lichtgrijs, blauw en zwart; 

zegel 79d. — een eresaluut aan de grondstrijdkrachten, 
een batterij luchtafweergeschut in actie met 
neerstortend vliegtuig. Kleuren fel purper, 
oranje en zwart; 

zegel 81/3 — een voorstelling van de Slag om Engeland 
zoals de inwoners van Londen die zagen, 
witte condensstrepen boven de koepel van 
de St. Paul's kathedraal met er omheen 
gebombardeerde gebouwen. Kleuren kobalt
blauw, licht groenblauw, lichtgrijs en don
kergrijs. 

De zegels van 4d. en 1/3 d. zijn ontworpen door David 
Gentleman en zijn vrouw Rosalind Dease, die ook de Chur
chill herdenkingszegels en de op 1 september verschijnende 
bijzondere postzegels voor het Kunstfestival van het Ge
menebest op hun naam hebben. 

De ontwerper van de zegel van 9d. is Andrew Restall, 
die het vorige jaar de herdenkingszegels voor de opening 
van de verkeersbrug over de Firth of Forth ontwierp. 

Zoals gebruikelijk zullen speciale eerstedagenveloppen 
worden uitgegeven, terwijl in een ongeveer zestig postkan
toren in Engeland, Schotland, Wales en Ulster speciale 
brievenbussen zijn waarin correspondentie voor het eerste
dagstempel gedeponeerd kan worden. 

De nieuwe ontwerpen zijn hier niet onverdeeld gunstig 
ontvangen, in de eerste plaats al niet omdat men het on
juist vindt voor een enkele waarde zes verschillende ont
werpen te nemen. Het aantal samenstellingen, dat men per 
vel van deze zegels kan maken, is zeer groot en de ver
zamelaar die alles compleet wil hebben, zal diep in de beurs 
moeten tasten. De kans op fouten tijdens het drukken is 
groot. 

Dan de afbeeldingen, wij vragen ons af waarom het 
twintig jaar na de oorlog nodig is de opperheerschappij 
van de Britse vliegtuigen — die er inderdaad was — zo 
indringend op postzegels af te beelden. Waarom is het no
dig alleen maar zegevierende Britse vliegtuigen en neer
geschoten — of neer te schieten — Duitse vliegtuigen de 
wereld rond te sturen? Tenslotte: voor het eerst in de 
geschiedenis ziet de beeltenis van koningin Elizabeth neer 
op een hakenkruis, dat op de staart van een wrak van een 
Duitse bommenwerper is geschilderd. Dat de helft van het 
hakenkruis onder water ligt, doet aan het beeld niets af. 
Gelukkig, dat deze waarde voornamelijk voor binnenlands 
gebruik bestemd is. Ze zal de inwoners van deze eilanden 
een herinnering oproepen aan een periode van de oorlog, die 
voor de gehele vrije wereld het bewijs leverde, dat men 
niet ongestraft de Britse Leeuw bij de staart kon nemen. 

De zegels komen op 13 september uit. 

D. de Vries, Waalstraat 53', AmsterdamZ. 

Over het type Gallische Haan in de waarde 
30 centimes krijg ik nog de volgende aan
vullende opmerkingen, die ik de speciaal
verzamelaars zeker niet wil onthouden. 

De zegels, die via de automaten zijn ver
kregen en dus afkomstig zijn van de zoge
naamde „rouletten", dragen een telnummer 
aan de gomzijde op elke tiende zegel; een 
nummer dat dus altijd pp een cijfer O eindigt. 
Tot op heden zijn er slechts rode nummers 
gezien, geen groene. 

Er bestaan, buiten de al gesignaleerde automaten, die 
telkens één enkel zegel afgeven, ook automaten die een 
verticale strip van vier stuks verstrekken, na inworp van 
een 1francstuk en een 20centimestuk. 

Deze automaten zijn nog slechts gezien in een tweetal 
kleinere plaatsen in Frankrijk; wij vermoeden dat ze bij 
wijze van proef dienst doen. 

VERGELIJKING.. . 
De Franse posterijen hebben, naar aanleiding van de in 

januari van dit jaar verhoogde posttarieven eens een ver
gelijking gemaakt tussen de prijzen van het briefport van 
nu en die van omstreeks de eeuwwisseling. IMen stelde de 
prijzen van enkele eerste levensbehoeften, en van postzegels 
voor een gewone binnenlandse brief van 1900 en 1965 tegen
over elkaar en kwam dan tot onderstaande opstelling: 

1 kg biefstuk = 
1 liter melk = 
1 liter wijn = 
50 kg steenkolen = 

1900 
13 
2 
3,5 

21 

1913 
28 
3 
5 

36 

1938 
35 
2 
3,5 

32 

1962 
48 
2,8 
5 

31 

1964 
56 postzegels 
2,8 postzegels 
6 postzegels 

46 postzegels 

Het gemiddelde uurloon van de employé van de Franse 
PTT was in 1960 — 21 zegels, in 1962 — 26 zegels en in 1964 
— 31 zegels; na de tarief verhoging voor een gewone bin
nenlandse brief op 18 januari 1965 tot 0,30 is dit nu gelijk 
aan 27 zegels (Fr. 8,22) 

Met welke vergelijking de posterijen misschien hebben 
willen aantonen dat het in geen geval de postzegels zijn, die 
in Frankrijk zoveel duurder zijn geworden! 

Voor padvinders. 
I ■ im ■>■!■■■■ H l aww^mi^^im 

In januari 1915 werd de eerste padvinderstroep op de Ber
mudaeilanden gesticht: 25 jongens onder leiding van W. F. 
Mitchell; de eerste welpen deden hun intrede in 1927. Nu 
zijn er in totaal 900 padvinders, onder wie vele zeeverken
ners. Ter herdenking hiervan gaf Bermuda een bijzondere 
zegel uit. (afbeelding). 

Londen, augustus 1965. 
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CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

FOUTIEVE T O E L I C H T I N G 

RETOU« Des OEPORT1 

SSS^lä D K H ^ ^ Franse posterijen komen terug op een 
l ^ t t w H ^ K H foutieve toelichting, gegeven bij het verschij
■AHiWM^'9 uen op 5 april 1965 van de zegel „Terugkeer 

der gedeporteerden". Afb. 2. Hierbij werd on
der andere vermeld, dat van de 800.000 wegge
voerde Fransen er 200.000 niet uit de concen
tratiekampen zouden zijn teruggekeerd en dat 
velen van de 600.000 ontsnapten en gerepa
trieerden er zeer slecht aan toe waren. 

Deze cijfers, die de P&T heeft ontleend aan 
„l'Année Politique 19441945", een erkend standaardwerk 
over de laatste wereldoorlog, riepen echter bü verscheidene 
organisaties en verenigingen zoveel kritiek op, dat de admi
nistratie der P&T zich genoodzaakt zag een rechtzetting 
te geven, die als volgt luidt: 

Uit inlichtingen die wij inmiddels inwonnen bij het mini
sterie van OudStrijders en Oorlogsslachtoffers blijkt, dat dit 
departement als officiële cijfers opgeeft: 215.000 tot 220.000 
Franse gedeporteerden, van wie er slechts ongeveer 50.000 
uit de kampen zijn teruggekeerd. . . . 
Waarvan hierbij akte! 



Het Parij se hoofdpostkantoor aan de Rue du Louvre is 
geheel verbouwd en gemoderniseerd. Een prachtig, strak 
en heel functioneel ingericht interieur, dat meer doet denken 
aan de grote hal van een modern bankgebouw dan aan een 
interieur van een postkantoor, en dat de bezoekers in staat 
stelt in een rustige sfeer zijn boodschappen ten postkantore 
af te wikkelen. Ook voor de filatelisten is gezorgd. Op de 
eerste etage zijn elke dag twee loketten geopend, om de 
verzamelaars in de gelegenheid te stellen hun — van te voren 
op een bestellijstje ingevulde — zegels daar te betrekken. 

Ik heb daar bij mijn laatste bezoek gretig gebruik van 
gemaakt en ik kan u de verzekering geven dat er over de 
service niets te klagen viel. Zelfs toen ik de wens te kennen 
gaf een bepaald aantal series „gebruikt" te willen hebben, 
verwees men mij naar een ander loket waar een in allerijl 
gerequireerde jongste bediende te mijner beschikking werd 
gesteld om de gewenste afstempelingen te verrichten, precies 
zoals ik het wilde. 

U ziet, de Franse filatelistische dienst staat voor niets! 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

R'ibriekredacteur: 

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

HERZIENING VAN HET VERDRAG 
Begin 1952 stelde de UNO de regering der Verenigde Sta

ten een bespreking voor om, in het licht van de tot dan 
opgedane ervaring, het postverdrag te herzien. 

In augustus van dat jaar waren bepaalde voorstellen, 
opgesteld door het departement van PTT der Verenigde 
Staten door de Amerikaanse vertegenwoordigers aan de 
UNO voorgelegd. De Amerikaanse autoriteiten waren be
reid tot een herziening van het postverdrag, waarbij ge
schrapt zou worden de bepaling van artikel 3 (ii), waarbij 
de verkoop voor filatelistische doeleinden door de UNO-
postadministratie wordt beperkt tot schriftelijk ontvangen 
opdrachten. 

Bovendien stonden de Amerikaanse autoriteiten sympa
thiek tegenover de idee tot het inrichten van een ruimte in 
het hoofdkwartier van de UNO, waar het publiek toegang 
zou hebben tot een afdeling van het Amerikaanse post
kantoor en/of tot het bezorgen van post voor verzending 
door bezoekers in een postbus. 

Tenslotte was op een bijeenkomst van vertegenwoordi
gers van de Verenigde Staten en die van de UNO, in 
september, in het UNO-hoofdkwartier, overeengekomen, 
dat een verkoopbureau, dat wil zeggen een loket voor de 
verkoop van postzegels, bediend door personeel van de 
UNO, zou worden ingericht in het gebouw van de Algemene 
Vergadering. Ook zou een postbus ten dienste van het pu
bliek worden geplaatst. 

Overeenkomstig de suggestie van het Amerikaanse de
partement van PTT en van de Amerikaanse vertegenwoor
diging bij de UNO werden deze voorstellen voorgelegd aan 
de secretaris-generaal in een brief van 22 september 1952. 

Een wijziging van het postverdrag zou het mogelijk ma
ken deze schikking in werking te doen treden. 

Nadat deze voorstellen door de secretaris-generaal wa
ren goedgekeurd, werd hem een herziene tekst van het 
postverdrag aangeboden ter gelegenheid van de zevende 
zitting van de Algemene Vergadering, die deze op 6 novem
ber 1952 met algemene stemmen aanvaardde (voorzitter 
van de Algemene Vergadering was toen de Canadees Les
ter B. Pearson). Het verdrag trad in werking op 17 no
vember 1952. Op die dag werd aan het verkooploket van 
de UNO-postadministratie in de publieke hal van het ge
bouw der Algemene Vergadering een aanvang gemaakt 
met de verkoop van de UNO-postzegels zowel voor fila
telistische als voor postale doeleinden. 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika. 

INTERKOMSEËLS 
Soos ons gesien het, het op 17 Mei twee seëls, van 2V2C 

en 12V2C, verskyn vir die herdenking van die eeufees van 
die I.T.U. Die veile van albei waardes is vertikaal, en be
staan uit hondert seëls, twintig rye van vyf. Die seëls is 
op papier met RSA-wateimerk gedruk in twee panele, A 
en B. Die seëls se afmeting is 24.2 x 40.5 mm. Tanding is 
aangebring deur die Goebel 830 mäsjien. 

Die 2V2C waarde is met twee silinders gedruk: S 28 (hel
der oranje) en S 29 (blou). Die silindemommers, met A 
of B, kom op die onderste velrand voor, reg onder seël 5 
van die twintigste ry. Die welbekende gebreekte lyne in 
blou kleur, kom weer op die boonste en onderste velrand 
voor, wat bowendien deurgeperforeer is. In die middel van 
die syrande staan die blou pyltjies, hier loop die tanding 
nie deur nie. Op paneel B vind ons velnommers van vier 
syfers in rooi, en wel teenoor rye 8 en 9, en weer 19 en 20. 
Gekruisde drukkersmerke is op vel A, teenoor ry 9. 

Die ontwerp van hierdie seëls is eenvoudig en doeltref
fend. Die blou het 'n aangename tint. Die landsaanduiding 
staan langs die bo- en onderrand van die seël; die waarde 
links onder, die jaartalle 1865 en 1965 in die middel van die 
linkerhelfte. Regs die I.T.U. embleem, waarvan die letter 
betreklik swaar is. 

Blou lyntjies en stippels kom op albei panele voor bo 
die 6 van 1965 (5-3), onder 65 van 1965 ( 7- 4), onder 1965 
(8-4), in die boonste boog van die oranje ring (9 - 3), onder 
die V van VAN (9 - 5), op die regter boog van die wit ring 
(10 - 3), regs van die 5 in 1965 (14 - 1) en onder die 6 van 
1965 (19 - 4). Op die A-vel 'n wit kol bo die T van SOUTH 
(4 - 1), regs van die wit ring (5 - 2), regs van die C van 2V2C 
(7 - 2), bo die aardbol (17 - 5), twee blou kolletjies onder 
VAN (6 - 2). Op die B-vel 'n oranje kol regs van die 6 van 
1865 (4 - L), en 'n wit stippel onder die U van SUID (4 - 4), 
tussen P en U van REPUBLIEK (6 - 3), onder die C van 
2V2C (12 - 4). 

Die 12'/2C waarde het dieselfde kenmerke as die 2'/2C, be-
halwe dat die drukkersmerk teenoor ry 8 voorkom. Twee 
silinders vir die druk gebruik, S 15 (donkerrooi-bruin) en 
S 32 (groen), waarvan die nommers onder seël 5 van ry 
20 gedruk is. Die I.T.U.embleem staan in die middel, daar
onder die landsaanduiding in Engels en Afrikaans en die 
waarde. In die linkerbohoek 'n ou telegraafpaal met draad, 
regs 'n moderne mikrogolf apparaat met 'n paraboHese 
reflektor. 

Op albei panele is 'n wit stippel links van die telegraaf
paal (3 - 3) en 'n bruin kol regs bo van die aardbol (17 - 3). 
Op die A-vel wit kolle of strepe links van die S van SOUTH 
(7 - 1), onder die koppelteken van SUID-AFRIKA (10 - 2), 
op die linkerrand (12 - 1), onder die R van AFRIKA 
(15 - 4), en bruin stippels links van die R van REPUBLIEK 
(16 - 3), regs van die aardbol (18 - 4). Op die B-vel wit kolle 
regs van die reflektor (3 - 4), onder 12V2 (7 - 1), in die 
regterrand (9 - 3), in die O van OF (10 - 5) en onder die U 
van SOUTH (12 - 2). 

Vir die eerste dag van uitgifte het die pos 'n amptelike 
poskaart uitgegee, in blou kleur. Op die voorkant 'n lug-
posstrokie, daaronder Eeufees/Centenary, Intemasionale 
Telekommunikasie-Unie, embleem I.T.U., International Te
lecommunication Union, 1865 - 1965, Amptelike gedenkpos-
kaart Official Souvenir Postcard. Op die agterkant in 
Afrikaans en Engels 'n verduideliking van wat die I.T.U. 
is. Daar is 'n spesiale stempel gebruik: rond, Pretoria 
17-V-1965/I.T.U./1865-1965. 

NUWE DRUKKE 
Daar is aanhoudende gerügte dat die hele stel geüruik-

seëls van die Republiek teen die einde van hierdie jaar 
deur 'n nuwe tekening vervang sal word. Soos vroeër ge
meld is drie waardes alreeds verander. Die nuwe seëls 
sal duideliker wees in voorkoms as die huidige stel. 
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Rubriekredacteur: H. L. J. Weidema, Jan Vethsiraaf 9, Arnhem 

In vrijwel alle buitenlandse bladen staat de WIPA in het 
middelpunt van de belangstelling. En met de WIPA de 
Oostenrijkse zegels en Oostenrijk als verzamelland. Aan
gezien ook het Maandblad uitvoerig over de WIPA heeft 
bericht, zullen wij alles hierover in de buitenlandse bladen 
maar overslaan. 

Der Sammler Dienst brengt ditmaal in de nummers 13 
en 14 een tien pagina's tellend artikel over de emissie 1852 
van Nederland. Het is van de hand van Dr. A. Isar en deze 
geeft alle bijzonderheden over onze eerste zegels met een 
schema voor het „platen". De schrijver heeft er een be
hoorlijke studie van gemaakt, wat ook blijkt uit het bij
gevoegde literatuurlijstje. Nieuws is er bij een vluchtige 
beschouwing niet te vinden, maar hierin kunnen kenners 
van deze materie met mij van mening verschillen. In ieder 
geval heeft de schrijver zijn doel, een persoonlijke interesse 
te wekken en vreugde te beleven aan een echte filatelis-
tische bezigheid, bereikt. 

In nummer 15 van dit blad lezen we, dat naast de reeds 
in de handel zijnde „gouden postzegels" een variant is geko
men in de vorm van zulke dunne gouden zegels, dat men ze 
in een klemstrook kan opbergen. De prijs is 20 DM, wat 
in onze tijd van hoogconjunctuur niet veel is; de verkoop 
schijnt een succes te worden. 

In de Deutsche Zeitung für Briefmarlcenkunde brengt 
Ullrich Hager een uitgebreid artikel over de postgeschie-
denis van Zweden en de Zweedse postzegels. Hij wijst 
er op dat Zweden een land is zonder lange en dure series 
(hij vergeet dan blijkbaar de twee UPU-series uit 1924). 
De catalogus geeft ruim 500 nummers, maar door de ver
schillende tandingen komt hier nog wel wat bij. De meeste 
Zweedse zegels worden van rollen verkocht en deze zegels 
zijn dan tweezijdig getand. Voor postzegelboekjes zijn er 
driezij dig- en, in sommige gevallen, vierzijdig getande ze
gels. Een Zweden-verzameling zonder deze bijzondere tan
dingen is niet compleet. 

Naast een studie van L. Rausch over de problematiek 
van de motief verzamelingen vinden we een artikeltje over 
het leven en werk van onze grote Rembrandt. Misschien 
is hij wel de Nederlander die het meest op buitenlandse 
postzegels is geëerd, hetzij door zijn portret, hetzij door 
één van zijn kunstwerken. Als landen worden genoemd de 
DDR, Rusland, Frankrijk, Roemenië en Liechtenstein. 

In hetzelfde nummer (13) van dit blad vinden we „Nie
derländische Bahnpost - Eine Ergänzung". Dit is een aan
vulling op het indertijd geschreven artikel, dat in deze 
rubriek in het maartnummer van het Maandblad (pagina 
140) is vermeld met een nabeschouwing in het aprilnummer 
(pagina 184). De schrijver heeft wel commentaar ontvan
gen, niet altijd even vriendelijk en niet altijd even ter 
zake. Zo worden de ons bekende treinzegels verhaspeld 
met de spoorwegzegels die op de vrachtbrieven voorkomen. 
Verder heeft de schrijver met het leveren van zijn gecombi
neerde trein-vlieg-brieven niet veel geluk gehad. Ten eerste 
waren er op het moment aan de Nederlandse postkantoren 
geen bijzondere zegels voorradig en heeft hij deze in de 
handel moeten kopen.^En toen hij met zijn met een trein-
zegel beplakte brieven op een Nederlands station kwam, 
was het tarief van een treinbrief net verhoogd, zodat hij 
de 15 cent zegels moest vervangen door zegels van 25 cent. 
Tenslotte kon hij van deze laatste zegels er slechts tien te
gelijk krijgen, zodat hij enige stations moest afreizen om 
zijn brieven hiermede te voorzien. 

In de Briefmarken Spiegel vestigt Lothar Krüger de aan
dacht op de speculatie in Duitse en Oostenrijkse zegels. 
De laatste Duitse bijzondere zegels zijn, ondanks een op
lage van twintig tot dertig miljoen, betrekkelijk snel uit
verkocht. Nu heeft de speculatie zich blijkbaar ook ge
worpen op de laagste waarde (5 Pf) van de serie van de 
verkeersrtentoonstelling in München. De Bundespost is hier
tegen al ten strijde getrokken en heeft aangekondigd de 
oplage te zullen verhogen van dertig tot vijftig miljoen. 

Dezelfde schrijver meent een kentering te bespeuren in 
het prijsverloop van Duitse zegels. Aan de voortdurende 
prijsstijging van de zegels van de Bondsrepubliek en van 
West-Berlijn schijnt een einde gekomen te zijn; maar af
gewacht moet worden of dit van blijvende aard zal zijn of 
slechts een seizoenverschijnsel. 

Bij het bovenstaande sluit aardig aan het artikel „Op
passen blijft de boodschap" in het mei/juni nummer 
van het Vlaamse blad „De Postzegel". De redactie wijst 
er op, dat met de huidige overvloed van contanten, menig
een „vlucht" in postzegels. Alleen hierdoor is de aanschaf 
te verklaren van de meest absurde nieuwigheden, die de 
nieuwe staten, of juister gezegd hun filatelistische mana
gers in een overstelpend ritme op de markt werpen. Hoe
wel iedereen vrij is zijn geld te besteden op de manier, die 
hij zelf wil, dient men wel te beseffen dat de aanschaffing 
van dit soort zegel alleen maar kan leiden tot datgene, 
wat men nu juist niet wil, namelijk het verlies van de dui
ten. En als het eenmaal zover is gaat alles overboord, ook 
het betere, en krijgt de filatelie een klap waarvan ze zich 
in jaren niet zal vermogen te herstellen, aldus „De Post
zegel". 

In nummer 13 van Die Sammler Lupe vertelt F. Matz 
de geschiedenis van de „Missionare" van Hawaii. Deze 
eerste zegels van Hawaii zijn zo genoemd, omdat ze ge
bruikt werden door de op de eilanden aanwezige missiona
rissen. Het zijn drie zeer eenvoudig uitgevoerde zegels in 
drie waarden, 2, 5 en 13 cent, de laatste in twee typen. 
Vooral de 2 cent is een zeldzaamheid en het is bekend, dat 
in 1892 de Parijse filatelist Gaston Leroux is vermoord 
door zijn medeverzamelaar Hector Giroux, die het alleen 
te doen was om de bewuste zegel, die later in de collectie-
Burrus is terecht gekomen. 

In Vereinte Nationen/Vereintes Europa vinden we „Ab
schliessende Betrachtungen zur Auflage der UNTEA-Mar-
ken" door de heer E. R. Hofmann te Scheveningen. Daar 
de schrijver zich alle rechten voorbehouden heeft en de re
dactie weergave ook in verkorte vorm verboden heeft, ver
wijzen we Nederlandse geïnteresseerden naar dit Duitse 
blad. 

The Aero Field heet het luchtposttijdschrift dat door 
Francis J. Field in Engeland wordt uitgegeven. Het geeft 
veel bijzonderheden over eerste en bijzondere vluchten, 
waarbij ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat hier 
toch veel maakwerk bij is. Helaas is een belangrijk deel 
van het tijdschrift gewijd aan de raket„post" en de lezers 
van mijn rubriek weten wel dat ik voor dit super de luxe 
maakwerk geen goed woord over kan hebben. Ik ben hier
bij in goed gezelschap, want in het bewuste blad zelf staat, 
dat de F.I.P. (Federation Internationale de Philatelie), de 
A.I.J.P. (mternationale organisatie van journalisten op 
filatelistisch gebied) en zelfs de F.I.S.A. (internationale 
organisatie van luchtpostverzamelaars) de raketpost „non 
grata" hebben verklaard. 
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Verhuizen... 
VOORDAT „zij" ons verhuizen, zijn wij verhuisd naar . . , 

zo luidt het bijschrift bij dit onedele paar gemaskerde in
brekers boven aan de brief waarin de heren C. Angus en 
B. P. Parker ons mededelen dat de Londense Argyll Stamp 
Company Ltd. haar intrek heeft genomen in een kantoor 
dat meer veiligheid biedt voor haar specialiteiten: oude 
briefomslagen, proefdrukken en postaal-historisch mate
riaal. 

De heer J. Pieterse uit 's-Gravenhage zond ons een knip
sel uit een Engelse krant waarin wordt verondersteld dat 
misdadigers gestolen geld het land uit kunnen smokkelen 
door er kostbare postzegels voor te kopen en die in het 
buitenland van de hand te doen. Postzegels zijn al jaren in 
gebruik als internationaal betaalmiddel en de uitvoer er
van wordt nagenoeg geen belemmering in de weg gelegd. 
Pas voor de uitvoer van postzegels die meer dan ƒ 20.000,— 
waard zijn heeft men een bankcertificaat nodig. 

Het is ook een bekend feit dat vele Britten in het verle-

De najaarsvergadering van de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zal dit jaar ge
houden worden op zaterdag 25 september des namiddags 
te 14.00 uur in „Noord-Brabant" te Utrecht. 

Besturen van verenigingen-niet-eigenaressen kunnen zich 

STICHTING FILATELIE 
Bij akte, op 24 juli 1965 ten overstaan van notaris J. H. 

Eisink te Rotterdam verleden, is opgericht een stichting, 
genaamd „Stichting Filatelie". Oprichters zijn de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen en de Nederland-
sche Vereeniging van Postzegelhandelaren (hierna ge
noemd NVPH). 

De Stichting Filatelie heeft, blijkens artikel 2 van haar 
statuten, ten doel het bevorderen van de filatelie in de 
meest uitgebreide zin. Zij begeeft zich zo min mogelijk op 
het terrein van de Bond en van de NVPH. 

De Stichting zal zich, in nauwe samenwerking met de 
PTT, in de eerste plaats bezighouden met de financiering 
van de in 1967 in Nederland te houden internationale post
zegeltentoonstelling. 

Van de vijf bestuursleden der stichting wijzen de Bond 
en de NVPH er elk twee aan, terwijl een vijfde lid wordt 
aangewezen door de beide organisaties samen. Bij de op
richting zijn aangewezen: door de Bond de heren mr. G. 
W. A. de Veer en P. M. Prinssen, door de NVPH de heren 
S. Rietveld en J. K. Rietdijk, en door de Bond en de 
NVPH samen de heer L. Th. Hoolboom, oud-hoofddirecteur 
Posterijen. 

Het bestuur der stichting heeft als zijn voorzitter aange
wezen de heer Hoolboom en als penningmeester de heer 
Prinssen. De heer De Veer zal voorlopig het secretariaat 
waarnemen. 

Van het Ministerie van Justitie is bericht ontvangen, 
dat de „Stichting Filatelie" op 12 juli 1965 in het Open
baar Centraal Stichtingenregister is ingeschreven. 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eerste secretaris: C. Muys, Pioen
weg 25, 's-Gravenhage, telefoon (070) 33 94 34. 

Eind lunï leverda 
een 'mbra»k in een 

^^^^^^^^^^^^^^mmt^^^^^^mmm^^^^^^^^^^^m posfzegelhandel in 

^^^■^■^—"^^^^^■^^^^^^■^^^^^^^^^^^^■^'^ 1965) en rf/e samen 
yi'lftig kilogram 
wogen. 

den het uitvoerverbod van deviezen hebben ontdoken door 
hun reisgeld tijdelijk om te zetten in postzegels, zo wordt 
in het artikel opgemerkt. 

met in deze vergadering ter tafel te brengen punten wenden 
tot hun door de Nederlandse Bond van FilatelistenVereni
gingen aangewezen vertegenwoordigers in de Raad van 
Beheer de heren: 
J. de Graaf, H. W. Mesdaglaan 19, Heemstede, en P. Th. H. 
van der Heyden, Bosweg 12, Waalre. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: Mr. T. J. B. van der Meyden, de Sa
vornin Lohmanlaan 29, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren dienen te worden 

gezonden aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. 
A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage. 

KORT VERSLAG VAN HET FIPCONGRES, WENEN, 
14, 15, 16 JUNI 1965 

Toen voorzitter Lucien Berthelot het 34e congres van de 
Federation Internationale de Philatelie (F.I.P.) opende, 
waren 31 landen vertegenwoordigd. Het congres werd ge
houden in de Beethovenzaal van het Palffypaleis, Joseph
platz 6, te Wenen. Het congres begon met een welkomst
toespraak van Architect Anreitter, voorzitter van die Oosten
rijkse Bond, welke F.I.P.lid is. De notulen van het congres 
1964, te Parijs gehouden, en de verslagen van de voor
zitter, secretarispenningmeester, kascommissie, werden 
onder dankzegging goedgekeurd. 

Voorzitter Berthelot stelde bij zijn verslag voor de sta
tuten voorlopig niet te veranderen. Hij zei verder dat men 
bij de toelating van nieuwe F.I.P.leden voorzichtig moet 
zijn en zich er eerst goed van moet vergewissen of zij 
werkelijk als representatief voor hun land kunnen worden 
beschouwd. 

Het kapitaal van de F.I.P., inclusief de bijdrage van de 
Philatec groot F.Frs. 15.000, bedraagt thans Zfrs. 25.000,
(rond). 

MEDEDELING VAN DE RAAD VAN BEHEER 

NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTENVERENIGINGEN 
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Na vragen uit de vergadering bevestigde de secretaris
penningmeester, de heer Lullin, dat er voorts nog zegels 
voorradig zijn, welke indertijd als bijdragen voor de F.I.P. 
waren gegeven, onder andere een gedeelte van de Turkse 
blokken van de Istanbul-tentoonstelling. 

De verslagen van de commissies voor: Bestrijding van 
vervalsingen. Thematisch verzamelen; Jeugd-opvoeding; 
Pers- en propaganda, alsmede Bestrijding van ongewenste 
uitgiften werden eveneens onder dankzegging goedgekeurd. 

De heer Hofinger, voorzitter van de Internationale cen
trale ter bestrijding van de vervalsingen, adviseerde, dat 
men moet trachten de verkoop van falsificaten van zegels, 
die in het betreffende land niet geldig zijn, toch strafbaar 
te stellen, aangezien dit een der weinige manieren zou zijn 
om met succes tegen de vervalsers te kunnen optreden. 

De heer Berthelot dankte de heer Van der Auwera, die, 
ondanks dat hij ziek was geweest, veel heeft gedaan voor 
het thematisch verzamelen. In de toekomst zal veel aan
dacht moeten worden besteed aan tentoonstellingen op 
thematisch gebied. 

De heer Danesch van de Jeugd-opvoeding voegde aan zijn 
verslag toe, dat in de toekomst op breder basis moet wor
den gewerkt en dat het aantal leden van de jeugdcommis
sies moet worden uitgebreid. Voorts verzocht de heer 
Danesch om een grotere bijdrage van de F.I.P. voor zijn 
jeugdwerk. De heer Berthelot zal dit in het bestuur van de 
F.I.P. bespreken en spreekt de hoop uit dat toekomstige 
F.I.P.-tentoonstellingen gunstig zullen verlopen voor de 
kas van de F.I.P. 

Volgens één der aanwezigen gaan de voorstellen van de 
heer Danesch over bladindeling te ver en zijn voor de 
jeugdigen onder de 12 jaar moeilijk te volgen. 

De heer Seguy van Pers en propaganda vond driemaal 
per jaar vergaderen niet genoeg. Hij wil dat de betreffende 
leden vaker bij elkaar komen, mede met het oog op de be
strijding van ongewenste uitgiften. Hij geeft voorbeelden 
van gevoerde acties, waardoor uitbreiding van het aan
tal ongewenste uitgiften enigszins kon worden beperkt. 
Tenslotte stelde de heer Seguy voor, de verbodlij st van 
zegels ook te laten gelden voor nationale tentoonstellingen. 

Als nieuw lid werd aangenomen Noord-Korea met vijf
tien stemmen voor, elf tegen en drie blanco. Op het ogen
blik van de stemming waren dus nog slechts 29 landen 
vertegenwoordigd. Het vorige jaar was in Parijs als lid 
aangenomen voor Engeland: het Filatelistisch congres van 
Groot-Brittannië in de plaats van de Junior Philatelie 
Society, welke vereniging in Istanbul lid was geworden. 

Thans is in Wenen definitief besloten, dat het Philatelie 
Congress of Great Britain lid blijft, en dat de bij dit 
congres aangesloten Junior Philatelie Society uitgesloten 
blijft van het F.I.P.-lidmaatschap voor Engeland. 

In 1966 zal in Lissabon geen internationale filatelistische 
tentoonstelling worden gehouden. Om financiële redenen 
moest deze tentoonstelling tot een veel later tijdstip wor
den uitgesteld. 

In 1966 wordt in Washington van 21 tot 30 mei een inter
nationale filatelistische tentoonstelling, genaamd Usipex 
georganiseerd door de American Philatelie Society. De ten
toonstelling zal plaatsvinden van 21-30 mei. 

Aan deze tentoonstelling wordt het patronaat van de 
F.I.P. verleend, terwijl aldaar tevens een voorbereidend 
F.I.P.-eongres zal worden gehouden. 

Het F.I.P.-sluitingscongres wordt gehouden te München, 
einde september, begin oktober 1966. 

Ook de in Amsterdam in 1967 in de tweede helft van mei 
te houden internationale filatelistische tentoonstelling, ver
krijgt het patronaat van de F.I.P. terwijl tevens werd 
toegezegd, dat het F.I.P.-eongres 1967 in Amsterdam zal 
beginnen op de tweede dag na de sluiting van de internatio
nale tentoonstelling. 

De volgende F.I.P.-tentoonstellingen zijn aangevraagd: 
1967 New York; 1968 Israël; 1968 Praag; 1969 Sofia of Var-
na; 1970 Londen, 1970 Roemenië en 1971 Boedapest. 

Voorts zal in oktober 1968 ter gelegenheid van de Olym
pische Spelen in Mexico zo mogelijk aldaar ook een inter
nationale filatelistische tentoonstelling worden georgani
seerd. 

In verband met de tentoonstelling te Washington komt 
naar voren, dat voor een internationale filatelistische ten
toonstelling een aantal van 3000 kaders eigenlijk veel te 
weinig is. De bijdragen van enkele landen, te weten Duits
land, Hongarije, Israël, Zweden en Turkije, zijn voor 1965 
vrijwillig verhoogd. Nederland had al toegezegd voor 
1966 Zfr. 300,- in plaats van Zfr. 225,- zoals nu het geval is. 

te zullen betalen. Vier landen te weten Turkije, Uruguay, 
Vietnam en Joegoslavië hebben hun bijdrage voor 1965 nog 
niet betaald. Joegoslavië treedt uit de F.I.P., aangezien 
de activiteit van de Joegoslavische Bond op 15 maart 1965 
is gestaakt. Thans zijn er in Joegoslavië drie bonden, 
die zijn gevestigd in de steden Belgrado, Zagreb en Lai-
bach. Men wacht af wat deze drie bonden gaan doen. Aan
gezien verschillende bepalingen in het F.I.P.-tentoonstel-
lingsreglement met elkaar m tegenspraak zijn, zal het F.I.P.-
bestuur zo spoedig mogelijk een nieuwe tekst uitwerken. 
Voorts doet de heer Seguy voorstellen namens de A.I.J.P. 
voor een betere literatuurbeoordeling. Men zal deze zaak 
met de nationale bonden opnemen. Het is gewenst een 
speciale jury in te stellen en dat de in te zenden tijd
schriften en boekwerken tijdig in het bezit van deze jury 
zullen zijn. 

Wijzigingsvoorstellen respectievelijk aanvullingen moe
ten vóór 31 december 1965 bij de secretaris te Geneve zijn 
ingediend door nationale bonden, die dit wensen. Uitvoerig 
wordt al ingegaan op de wensen, die verschillende F.I.P.-
afgevaardigden hieromtrent hebben. 

Het zou te ver voeren hierop in dit korte verslag nader 
in te gaan. Men wenst verder, dat vragenlijsten zullen 
worden gezonden aan de landelijke bonden om te verne
men welke bepalingen in elk land inzake internationale ze-
gelruil bestaan, alsmede welke beschermende maatrege
len in het betreffende land tegen het euvel van falsifica
ten worden getroffen. 

J. POULIE. 
BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhenv. 
Telefoon (08300) 2 59 06. 

De bibliotheek is gevesitigd in het gebouw van de Gel
derse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Boeken 
kunnen ter plaatse in de studiezaal geraadpleegd worden 
of ter leen worden meegenomen. De bibliotheek is hiertoe 
geopend: maandag van 13.30 tot 17.00 uur, dinsdag tot en 
met zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 
uur (zaterdag tot 17.00 uur), bovendien (behalve in augus
tus) woensdag van 19.00 tot 21.00 uur. Schriftelijke aanvra
gen voor het lenen van boeken uitsluitend aan bovenstaand 
adres. De catalogus van de Bondsbibliotheek met het in 
1965 verschenen supplement *ordt franco toegezonden na 
overmaking van ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gel
derse Bibliotheek te Arnhem. Het supplement alleen is op 
aanvrage gratis verkrijgbaar. 

Aan het lenen van boeken zijn geen kosten verbonden, 
behoudens de kosten van terugzending. 

Alle overige correspondentie, ook over de aan de biblio
theek verbonden verkoopafdeling te richten aan de beheer
der. Onjuist geadresseerde correspondentie of leenaanvra-
gen veroorzaken vertraging in de afwikkeling. 

De volledige lijst van bij de bibliotheek verkrijgbare uit
gaven zal in het volgend nummer van het Maandblad 
worden gepubliceerd. 

Wel wordt alvast meegedeeld, dat het Bondsbestuur per 
1 augustus 1965 nieuwe prijzen heeft vastgesteld voor tan-
dingmeters en filatelisteninsignes, in verband met de ge
stegen aanmaak- en portokosten. Deze prijzen zijn: 
Bondstandingmeters: per stuk ƒ 0,25 

per 10 f 2,— 
per 50 f 7,50 
per 100 ƒ 12,— 
per 250 f 25,— 

Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) per stuk ƒ 1,50 
per 10 f 12,50 

Franco toezending volgt na overmaking van het bedrag 
op postrekening 85 34 66 ten name van: Beheerder Bi
bliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
te Arnhem. 

STANDAARDWERK „EMISSIE 1864" 
Bij de beheerder is verkrijgbaar het pas verschenen 

standaardwerk van de postzegels van Nederland „Emissie 
1864" door J. F. Cley. De prijs van dit rijk geïllustreerde 
boek, dat 244 pagina's telt, is slechts ƒ 10,—, verhoogd met 
ƒ 1,— portokosten. Na overmaking van ƒ 11,— op postre
kening 85 34 66 ten name van: Beheerder Bibliotheek Ne
derlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen te Arnhem, 
volgt toezending gefrankeerd met een MWO-zegel van 
ƒ 1,— zolang de voorraad van deze zegels strekt. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING VAN DE 
ADMINISTRATEUR 

De kopy voor het verenigingsnieuws dient bij 
de administrateur te worden ingediend op de 
nieuwe daarvoor ter beschikking gestelde for 
mulieren en te worden ingericht volgens de 
gegeven voorschriften Men wordt verzocht 
steeds het aansluitmgsnummer te vermelden m 
de kop (vóór de naam van de vereniging), de 
kopij bladen met de schrijfmachine (in duplo) 
te vervaardigen en ze met te verknippen 
Door de admmistrateur wordt niets toegevoegd 
De kopij behoort uiterlijk m het bezit van de 
administrateur te ztjn op de volgende data 
septembernummer 19 augustus 1965 

23 september 1965 
20 oktober 1965 
17 november 1965 

leden administrateurs 

oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 
H H Secretarissen 
wordt dringend verzocht zich STRIKT aan 
voorschriften en data te houden 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST 
ZEGELVERZAMELAARS Secr D Huiting Park 
flat „ ' t Veldhuijs" Flat 202 Bosweg, Hattem Tel 
{05206) 23 39 

Ledenadtmmstratte J G Th Wind Celebesstr 33 
Vlaardingen Tel {01898) 34 26 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden 
van onze leden 2306 J W M Th van Breukelen, 
Hilversum, 1083 J D Groet, Hoorn, 901 M Kuijl-
man, Vlaardingen 

Geroyeerd 1855 H A W M Ackerstaff, Eindhoven, 
217 W R Demmink, Amsterdam, 2470 W W B 
Fraaye, St Michelsgestel, 1672 Mevr M Hassing, 
Beverwijk, 794 H v Heukelom, Zwolle, 2137 H J 
Leisink, Stad Delden 970 Mej M H M Meijer, 
Amsterdam, 2122 E Roth, Leiden, 917 T Wiegman, 
Enschede 

POSTZEGELVERENIGING , BREDA ' Secr se 
Mevr A Cramerus van den Wildenberg, Weth Rom 
boutstraat 62, Breda 

Ledenvergadering maandag 30 augustus, te 20 uur, 
Graanbeurs Lezing met dia s 

Jextgdbtj eenkomst zondag 5 september, 10 uur, 
Graanbeurs 

Nieuwe leden 259 Mevr J B M van den Akker van 
Venrooy, 265 G Bouwhuis, 269 G W v d Grift, 273 
G J Mol, 278 W Teljeur, 279 J A M Vermeulen, 
767 Mevr A P Kuypens, allen Breda, 271 L A Hei]dra 
Ülvenhout, 280 A van Wieren Rijen 

Kandidaat leden G J W Quirijnen,A P Vriends, 
C A van Eijnatten, H H C Lambregts, allen Breda, 
N van Campenhout Parijs, W Bender, Rijen, J H I 
van Meurs, Muiden, J F van Kleef, Terheijden, Mej 
C E Tijs en G Wiegers, beiden Teteringen 

Overleden J Kroef, Singapore, A P Kuijpens, 
Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,HOLLANDIA", Amsterdam Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 82, HoUandsche Rading Tel .{02957)489 

Ledenvergadering Vrijdag 24 sept '65, 20 15 u 
Hotel ,,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam 
In aug geen vergadering 

INTERNATIONALE VERENIGING ,,PHILATE 
LICA" Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestr 23, 
's Gravenhage i , tel (070) 24 12 70 Beheerder Cen 
traal Ledenregis ter N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's Gravenhage 8 Tel {070) 39 08 57 

Mededeling Het grote aantal mutaties in ons leden 
register, m het bijzonder de vele aanmeldmgen van 
nieuwe leden en de aanzienlijke plaatsruimte die nodig 
zou zijn om al deze mutaties onder het verenigingsnieuws 
op te nemen, hebben ons doen besluiten om in het ver 
volg de vermelding van de leden mutaties in deze 
rubriek achterwege te laten Alleen de ons door over 
lijden ontvallen leden zullen nog bij name worden ver 
meld 

Periodiek zal evenwel de stand van ons ledental 
worden opgegeven 

Ledental Nadat in april 1965 het 8000ste lid was 
ingeschreven is de toename van het aantal leden regel 
matig doorgegaan, en was op 15 juli 1965 een stand van 
8176 leden bereikt 

Afdelingen Onze vereniging heeft thans 53 afdelingen 
De afdelingssecre tan aten en bijeenkomsten zijn als 
volgt 

AALSMEER (Ar) J L Spaargaren, Gloxiniastraat 
15, Aalsmeer, ie dinsdag 20 uur in gebouw , .Irene", 
Kanaalstraat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 
20 uur in Cantine ,,VICON'', Nieuw Vennep, 2e dinsdag 
oneven maand 20 uur in , ,de Landbouw' *, Hoofddorp, 
3e dinsdag m gebouw ,,Patrimonium ', Amstelveen 
ALBLASSERDAM (Ab) W Verhaar, Kerkstraat 31, 
Alblasserdam, ie woensdag, 19 30 uur m de cantine van 
,,Van der Giesen de Noord N V " t e Alblasserdam 

AMERSFOORT {At) C W van Schooneveld, 
Rubensstraat 53, Amersfoort, ie woensdag 19 15 uur 
in Clubhuis C J V V , Daltonstr 10, Amersfoort 

AMSTERDAM {Am) M van Wallenburg, Chr 
Brunmgsstraat 15 I , Amsterdam 18, ie donderdag 20 
uur Van Nispenhuis, Stadhouderskade 55, Amsterdam, 
2e woensdag ruilbijeenkomst Buiksloterdijk 114, 3e 
donderdag 20 uur Van Nispenhuis, Stadhouderskade 
55 (ruilavond), een aantal woensdagavonden ruilen in 
Cultureel wijkcentrum, Slo termeer laan 150, Amsterdam 

BADHOEVEDORP (Bp) J van Weering, Pa Ver 
kuijUaan 161, Badhoevedorp 2e donderdag 20 uur in de 
benedenzaal der Geref Kerk, ingang Roerdompstraat 
17, Badhoevedorp 

DE BILT/BILTHOVEN {Bb) Mevr J M Hoppe
ner v d List, Zonneplein 4, Bilthoven, ie vrijdag 
20 uur in restaurant ,,De Schouw", Emmaplein, Bilt 
hoven 

DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Brinkgreverweg 
35, Deventer, 2e vrijdag 19 30 uur in ,,De Hereniging", 
Grote Poot, Deventer 

DRIEBERGEN (Dn) A A Pieterman, Lindelaan 
30, Driebergen, 2e donderdag 20 uur m het Paulushuis, 
Rijsenburgselaan 2 te Driebergen Rijsenburg 

EMMEN (Em) J Schokker, H Boomstraat i , 
Emmen Na convocatie 20 uur in Hotel Grimme, 
Stationsstraat 37, Emmen 

ENKHUIZEN (En) Jac Kofman, Noorderweg 22, 
Enkhuizen, 2e dinsdag 20 uur in het ,,Nutsgebouw' , 
Westerstraat 127, Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe) H Noordijk, Dorpsweg 27, Som 
melsdijk, 3e donderdag 

GOES (Gs) J A Bruijnooge, Prinses Irenestraat 13, 
Kloetinge, 3e dinsdag 19 30 uur in Cantine Goese 
Lyceum, mgang Vogelzangseweg, Goes 

's GRAVENHAGE {Gv) A Renooij, Sinaasappel 
straat 79, 's Gravenhage, 2e woensdag (ruilavond) en 
4e woensdag (vergadering) 19 00 uur in de Haagse 
Beurs, Nobelstraat 23 te 's Gravenhage 

HAARLEM (Hm) J Elsenbroek, Muiderslotweg 
117, Haarlem, 3e vrijdag 20 uur m ,,H K B " Tempe 
lierstraat 35, Haarlem 

HARDERWIJK (Hk) Dr R T Simon Thomas, 
Oranjelaan 28, Nunspeet, na convocatie in het Groene 
Kruisgebouw, Frisialaan 31, Harderwijk 

•t HOGELAND (Hd) Mej J F Ekema, School 
straat 14, Uithuizen, 3e donderdag in ,,de Kandelaar" 
Schoolstraat, Uithuizen 

't KABINETSTUK (Kk) G J Minholts, Stadsweg 
3, Oosterhogebrug (Gron ), na convocatie 

KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht, Mauntsstraat 
16, Kampen, 2e woensdag 20 uur in de ,,Stadsherberg", 
Ysselkade, Kampen 

KATWIJK (Kw) S Hofstra, Noord wij kerweg 54, 
Katwijk a d Rijn 

KEMPENLAND (Kd) J G van Schaik, Corridor 6 
te Valkenswaard 

LAND VAN CADZAND (Cd) H P C van Melle, 
Oostburgsestraat 11 A, Zuidzande, ie maandag 19 uur 
m Hotel ,,De Eenhoorn", Markt, Oostburg 

LANGEDIJK {Lk) C Visser Czn, Benedenweg 212, 
St Pancras, ie woensdag in het v m gemeentehuis in 
de Koog, Zuidscharwoude (m augustus geen vergade 
ring) 

LEIDEN (Ln), Th C M J Uittenhout, Timorstraat 
31, Leiden, 3e dinsdag 19 15 uur in de cantine van de 
Fa Clos & Leembrugge 3e Binnenvertgracht 3, Leiden 

LISSE {Le) H de Jong, Hyacmtenstraat 13, Lisse, 
voor 18 jaar en ouder ie maandag vergadering en 2e 
woensdag ruilen, voor onder 18 jaar ie woensdag alles 
in ,,OASE Bondstraat 13, Lisse 3e woensdag ruil 
beurs in Huize ,,Weltevreden", v d Endelaan, 
Hillegom 

MAARN (Mn) E A Fricke, Bakkersweg 52 te 
Maarn, 4e woensdag 

MAASMOND (Md) L A Gebuijs, Emmastraat 22, 
Zuidland 

MAASTRICHT {Mt) C M Vogels, Merovingen 
straat 56, Maastricht, 2e maandag 20 uur in Hotel 
,,Aux Pays Bas" , Vrijthof 7, Maastricht 

MEPPEL (Ml) H Rondhuis, Linthorst Homanstraat 
31, Meppel, 2e maandag 20 uur in Zaal Donker, KI 
Oeverstraat, Meppel 

MIDDELBURG (Mg), A Koets, Willem v d Velde-
laan 10, Vlissingen, 4e donderdag 20 uur m Rest 
Wohler, Lange Delft 10, Middelburg 

NOORDOOSTPOLDER (No) C W Jonkers, Lange 
Dreef 42, Emmeloord Na convocatie in het bijgebouw 
van de Herv Kerk te Emmeloord 

NOORD WIJK (Nk) D Duneux, Or Nassaustr 63, 
Noordwijk, 2e dinsdag 20 uur in Hotel ,,De Zeeleeuw", 
Kon Wilh Boulevard, Noordwijk 

NIJVERDAL (NI) F H Bentsmk, Rembrandtplein 
30, NijverdaJ, 2e woensdag m Hotel Buursink te 
Nijverdal 

OISTERWIJK (Ok) F R Pesch, Peperstraat 32. 
Oisterwijk, ie maandag 20 uur in Hotel ,,De Neder 
landen ', Lind i , Oisterwijk 

OMMEN (On) L P J Bergmans, Coevorderweg 
35b, Ommen 

OUD BEIJERLAND {Ob) J Schipper. Gr van 
Egmondstraat 43, Oud Beijerland, na convocatie 

G J PEELEN (Gp) W Schikker, Goudzwaard 
straat 3, Bruinisse, na convocatie 

ROTTERDAM (Rm) I van Elburg Noordsingel 
181, Rotterdam, ie dinsdag Verenigingsavond in 
Beursgebouw, Meent, Rotterdam 3e dinsdag kontakt 
avond, afwisselend m het R T M gebouw, Rosestraat 3 
en in het gebouw Jan van Loonslaan 6, Rotterdam ie 
vrijdag jeugdavond in de recreatiezaal van het R T M 
gebouw, Rosestraat 3, Rotterdam 

SCHOUWEN DUIVELAND (Sd) J van Urk, P D 
de Vosstraat 8, Zierikzee, na convocatie in Café Rest 
,,Mondragon", 20 uur 

SCHIJNDEL {SI) C W M van Tilborg, Dr 
Anensstraat 9, Schijndel 

SOFST {St) P J Vlasveld, Pr Hendriklaan 68, 
Soestdijk, 2e vrijdag 20 uur vergadering, 4e vrijdag ruil 
avond, beide in de vergaderzaal achter de Geref Kerk, 
Soesterbergses traat 18, Soest 

TERNEUZEN (Tn) J W L van Doorn, Bernhard 
straat 13, Terneiizen, na convocatie 

TIEL (Tl) A C van Haaften, Dahliastraat 20, 
Geldermalsen, na convocatie 20 uur in Hotel , ,De Zon' ' , 
Varkensmarkt 3, Tiel 

UITHOORN (Un) C W Berg, P C Hooftlaan 24, 
Uithoorn, 4e dinsdag 20 uur in Hotel ,,Het Rechthuis", 
Uithoorn 

UTRECHT (Ut) H H Hanssen, Bilderdijkstraat 
30, Utrecht, 3e donderdag 20 uur in Café Rest , ,Smits *-* 
Vredenburg 14, Utrecht 

VEGHEL{V1) C J J M de Wert, Peellandstraat 2, 
Veghel (N Br ), na convocatie m Café ,,De Molen", 
Veghel 

VENLO (Vo) J Nogarede, ie Lambertusstraat 27, 
Venlo, 2e dinsdag in Café Rest ,,de Gouden Tijger", 
Lomstraat 5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C de Leeuw, Anjelierenlaan 65 , 
Vlissmgen, 3e donderdag 20 uur m de Cantine Stadhuis, 
Stadhuisplein, Vlissingen 

WEERT (Wt) H J H Tennissen, Kazernelaan i , 
Weert, na convocatie 

WLESP (Wp) H J Meenink, Middenstraat 64, 
Weesp ie maandag 19 30 uur in zaal ,,Paolo Soprani", 
Claes Delsteeg, Weesp 

WOERDEN (Wo) J C van Vliet, Lindenlaan 17, 
Woerden, 4e woensdag ruilbeurs in , ,Concordia' *, 
Havenstraat 4, Woerden 

ZEIST (Zt) Mevr J G Boxman Wormmeester, 
Koppelweg 80, Zeist, na convocatie in Hotel ,,Hermi 
tage", 't Rond 7, Zeist 

ZOETERMEER {Zr) F H Binkhorst, Vondel 
straat 7, Zoetermeer, 4edonderdag, uitgezonderd in juh 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, 
na convocatie m Café Rest ,,Suisse", Luttekerstraat 
27, Zwolle 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Gs 1976 Mevr P M 
Jobse Scheffers, Goes, Vn 6067 A Hollander, Vlissm
gen, Gv 2161 E G van Veen, 's Gravenhage, Nk 3170 
J Bonting, Noordwijk, Dr 1755 H H A M Tolboom, 
Deventer en Gv 4117 D Hollmga, 's Gravenhage 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENI-
GING Wnd secr A van der Ruyt, Hoge Kade 46, 
Hendrik Ido Ambacht tel (01858) 3347 

Ledenvergadering maandag 30 augustus 20 uur, Dak-
paviljoen Groothandelsgebouw Gewone agenda, met als 
extra agendapunt Bespreking voortzetting lidmaat
schap Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 
Bezichtiging van kavels der veiling op zaterdag 28 
augustus 15 16 uur m clublokaal Noordsingel loi 
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Overige vergaderingen in 1965 »n Dakpamljoen 
Groothandelsgebouw 27 9. 25 10, 29 11, 20 12 

ClubbyeenkomsUn zaterdag 15 17 30 uur, bovenzaal 
,,De Zon", Noordsingel l o i , donderdag 19 30 22 30 
uur, ,,De Gunst", Briclselaan 192 

Adreswijzigingen richten aan W H Erwich, v d 
Meydestraat 37a. Rotterdam 4 

Jaarverloting 1964 De prijswinnaars werden op de 
jaarvergadering bekend gemaakt Een lijst daarvan is 
aanwezig bij de penningmeester, de administrateur der 
contributie en in het clublokaal bij de heer De Wit 
Prijzen, die op 31 augustus met bij de penningmeester 
zijn afgehaald, vervallen aan het jubileumfonds 

Nieuwt leden 1308 L L J Augustijn, 1311 J A 
Boogert, 1317 L Bouland, 1324 L Bouman, 1328 Th 
Herkemij, 1331 M W Hilz, allen Rotterdam, 1332 W 
Lagerwaard, Krimpen a/d IJssel, 1333 T H Luyendijk, 
Rotterdam, 1338 Mw A C Meinecke Bhjlevens, 
Hoogvliet, r345 M den Ouden, 1349 G W Stuurmans, 
belden Rotterdam, 1330 W van Veen, 1364 G Vigh, 
1370 A Vrooroan, 1381 Th Jansen, 1384 A W Wubbe 
ling, 1385 W C L Poldervaart, 1386 Mw A v d 
Oever, 1402 J Beumer, 1409 W Th Botermans, 1417 
J Brandse, 1420 P Burger, 1436 P L M van Kessel, 
1439 K W Liem, I457 C G Ruigrok, 1459 D Stok, 
1497 Tj Tjebbes, 1503 A v de Velde, 1505 Mw E 
M C Weps Pladdet, allen Rotterdam 

Overleden 93 J v d Nieuwenhuijzen, 458 H v d 
Wetering, 1123 H v Mekeren, allen te Rotterdam, 
1357 Ir A N Glazener, Amsterdam, 1410 L C Prul, 
Rotterdam 

Weder opvoeren 455 M Woudenberg, Rotterdam, 
1437 A Gielen, Zwijndrecht, 1912 J Brusik, Rotter 
dam 

Voorlopig afgevoerd (verhuisd zonder achterlating 
adres) 27 J W A R M Wierts, 1322 J Silva, 1726 
P W Dijksman, 1803 J Ottens, allen Rotterdam 

Afvoeren 1253 R M J Gerharts, Rotterdam 
Royement opgeheven W J A Arratoon, Haarlem 
Bedankt 653 T de Jong, Schiedam, 1931 Mw J B 

Brouwer Jongerius, Rotterdam 
8 
PHILATELISTENVERENIGING ,.AMERSFOORT" 
Tijdelijk Gr v Prmstererl 28, Tel i 82 28 

Vergadering incl ruilen op 26 aug '65 Voor plaats 
(div zalen worden verbouwd) wordt u verzocht de 
convocatie van medio aug te raadplegen Bijeenkomsten 
gewoonlijk 4de donderdag van de maand 
9 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHILA 
TELIST" SecrseMej C Th Reinders, Veerstraat 56, 
Amsterdam 7 

Bijeenkomsten dinsdagavond 7 september leden 
vergadering, dinsdagavond 21 september ruilavond en 
dialezing N F C Beide als gewoon m Café Rest ,,De 
Kroon", Rembrandtsplein 17 Aanvang 20 uur 
10 

POSTZEGELVERENIGING S P A AMSTERDAM 
Secretaris P Veerman, Patroclosstraat 9, Amster 
dam 9 

Bijeenkomsten Sociëteitsavond 25 augustus, 8 sep 
tember, 22 september 
16 

GELDERSE FILATELISTEN VERENIGING ,,DE 
GLOBE" Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, 
Tel (08300) 2 65 II 

Ledenadministrateur G Kuiper, Trans 21, Arnhem, 
Tel (08300) 3 02 44 

Bijeenkomsten der afdelingen (aanvang tenzij anders 
vermeld 8 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 13 september in het R K 
Jeugdhuis, Brinklaan 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem dinsdag 7 september in ,,De Coehoorn" 
Coehoornstraat Arnhem 

Afd Barneveld vrijdag 10 september in Café Vinken 
borg. Nieuwe Markt 23, Barneveld 

Afd Brummen woensdag 22 september in ,,Concor 
d ia" , Fngelenburglaan i , Brummen 

Afd Doetmchem donderdag 2 september m zaal 
Meinecke, Veemarkt, Doetinchem 

Afd Ede woensdag i september in ,,Reehorst", 
Bennekomseweg, Ede, of in , 't Kerkheem" te Benne 
kom 

Afd Eist dinsdag 14 september in ,,Het Wapen van 
Eis t" , Dorpsstraat 28, Eist 

Afd Epe en Omstreken vrijdag 17 september m Café 
Stern, Hoofdstraat 108, Epe 

Afd Lobtth woensdag 8 september m Café Visser, 
Lobith 

Afd Nijmegen vrijdag 3 september m gebouw 
,,Unitas", Ger Noodtstraat, Nijmegen 

Afd Oosterbeek maandag 13 september in gebouw 
,,Thabor", Molenweg, Oosterbeek 

Afd Rheden de Steeg maandag 20 september in de 
kantine van Motorenfabnek Thomassen, Pinkelseweg, 
De Steeg, (aanvang 19 45 uur) 

Afd Renkum Heelsum maandag 20 september in 
,,De Groene Jager", Dorpsstraat, Renkum 

Afd Velp Rozendaal woensdag 8 september in de Dr 
van Voorthuyzenschool, IJsselstraat, Velp 

Afd Wageningen dinsdag 21 september in ,,Ons 
Huis", Harnjesweg 84, Wageningen 

Afd Winterswijk dinsdag 14 september in ,,Cen 
traal" (J G Arpink), Misterstraat 68, Winterswijk 

Afd Wijchen vrijdag 24 september in Café Scholze, 
Markt, Wijchen 

Afd Zevenaar dinsdag 14 september in Hotel Benen, 
Babberichseweg i , Zevenaar 
Afd Zutphen maandag 6 september in het C T M V 
gebouw, Paardewal, Zutphen 

20 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB, Beverwijk 

Secr J W Schachtschabel, Stratingplantsoen 46ZW , 
Velseu Nd 

Bijeenkomsten 20 september aanvang ig 30 uur in 
,,de Opgang", Florastraat 2, Beverwijk 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER 
ENIGING ,,DE VERZAMELAAR", Bussum Secr 
H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel (02959) 
I 68 70 

Vergaderingen 2e maandag van de maand m Café 
Rest ,,De Harmonie", Brinklaan 112, Bussum Niet 
m juli en augustus 

Nieuwe leden 17g A ' t Hardt, 180 H Meijman,i8l 
C Schoor, allen te Bussum 

Overleden 135 J W M van Breukelen, Hilversum, 
5 H D Schlüter, Bussum 

Bedankt 166 T C v d Kolk, Bussum 
26 

DORDTSE PHILATELISTENVERENIGING ,,DE 
POST JAGER" Secr A L Blonk, Henri Polakstraat 
154, Dordrecht Tel (01850) 2 04 28 

Ledenvergadering vrijdag 27 augustus a s in gebouw 
,,Patrimonium", Lange Breestraat 26 te Dordrecht 
Aanvang 19 30 uur 

Contactavond vrijdag 10 september a s zelfde plaats 
en tijd 

Nieuw ltd H W Biesheuvel, Dordrecht 
28 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENIGING, Eind 
hoven Secr P Berkhof, Noord Brabantl 60, Eind 
hoven Tel (04900) 2 58 89 

Nieuwe leden 738 R A Baert, 739 B Hoytink, 740 
M C Braun, 741 A P A Vermeulen, 742 J Barkema, 
743 F M W Withoos, 744 J Knaape, 745 R W P 
Wibier,746H D Blanken, allen Eindhoven, 548 F L 
Voulon, 549G H Gubitz, 550G Koops, Stadskanaal, 
551 B S Hevman, Borger 

Bedankt 300 Bulder, 307 de Waard, 312 Koopman, 
316 Schuurman, 320 Munnmkhuis, 328 Küppers, 337 
Zijlstra, 344 V Dijk, 346 v Lint, 601 Wessels, Zwolle, 
347 Daenen, Zwollerkerspel 

Bijeenkomsten eerste maandag van de maand 
30 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE PHILATELIST", GELEEN Secr J Kentgens, 
Bollenstraat 7, Geleen 

Afd Geleen Eerstvolgende vergadering in het ,,Road 
hoes". Nieuwe Markt, Geleen Agenda en vergader 
datum worden per convocatie bekend gemaakt 

Afd I T E P , Waubach Verg wordt per convocatie 
bekend gemaakt 

Afd Vaals Als boven 
35 

PHILATELISTEN VERENIGING GRONINGEN 
Secr J M Offringa, De Savomm Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 Leden administra 
teur R A Talens, Koeriersterweg 34, Groningen 
Tel (05900) 5 25 45 

Bijeenkomsten Elke vierde maandag van de maand om 
20 uur in Restaurant Het Boschhuis, Hereweg te Gro 
nmgen Zaal open 19 uur voor ruilen In juli en augustus 
geen vergadering 

Nieuwe leden Kandidaat-leden vermeld in het juni 
nummer 

Kandidaat leden 280 L Leendertz, 72 W G F 
Jansen«, 127 Drs G Kortekaas, 527 J G Sikkens, 
426 A Trip, 423 C H Kerstholt, 552 K Koorenhof, 
553 H Pol, 554 H B J Winter, 556 J H Beenakker, 
558 W V d Bosch, allen Groningen 190 Gr P Enter, 
Winsum, 551 Mevr I Zijlstra Swanborn Haren, 492 
J A Disma, Eelde, 555 E T Loonstra, Adorp, 557 
E T Rietsema, Noordhom, 559 O Oosterhof, Hoog 
kerk 

Overleden 170 H R Jonker 
36 

NED PHILATELISTISCHE VEREENIGING , ,0P 
HOOP VAN ZEGELS", Haarlem Secr M W v d 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede 

Algemene vergadering 30 september a s , Aula A H 
Gerhardschoo], Raaks, Haarlem 

Kandidaat Uden 120 W H Wijkhuizen, 188 E Th 
R Unger, beiden Haarlem, 286 J Buis, Overveen, 342 
H A Schwippert, Heemstede 403 C Th Jelierse, 
HiUegom, 522 J L Boshuisen, Amsterdam, 571 L F 
A Avegaart, Driebuis Velsen, 626 G Henkes, Aerden 
hout, 647 J V d Reep, Hillegom, 751 F J Zijlstra, 
752 Mevr F J Bouman, 753 P Nieuwenhuis, allen 
Haarlem, 754 F de Koster, Bennebroek, 755 Chr 
Gabel, Driebuis Westerveld 

Geroyeerd wegens wanbetaling 35 N A Heus, 351 
J Huizing, 353 G J Kroezen, 363 J Portegies, 409 
J van Heerden, allen Haarlem 

Bedankt 461 B Salomons, Heemstede 
37 

POSTZEGELVERENIGING , ,HEERLEN" Secr 
C van Dishoeck Lintjensstraat 21, Heerlen 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 14 
september Verloting en bespreking van het programma 
voor het komende winterseizoen, Pancratiushuis, 
Nobelstraat, Heerlen, zaal 5 

Bestuursverkiezmg Zoals de voorzitter de heer Ir J 
Balkestein staande de laatst gehouden bijeenkomst reeds 
heeft medegedeeld zal hij op zeer korte termijn Zuid 
Limburg verlaten Derhalve zal tijdens de komende 
oktober vergadering verkiezing van een nieuwe voor 
zitter moeten geschieden Volgens bepaling van het H 
R moet deze in functie worden gekozen Indiening van 
kandidaten kan geschieden tot het begin van de oktober-

vcrgadering onder overlegging van een bereidverklaring 
van de kandidaten 

Tevens wordt het hierdoor noodzakelijk, dat tege 
lijkertijd ook een nieuwe commissaris wordt gekozen 
Ook voor deze functie kunnen kandidaten tot het begin 
van de oktober vergadering worden opgegeven onder 
overlegging van een bereidverklarmg van de betreffende 
kandidaten 

Kandidaat Uden 197 A H M Begas, 198 H C J 
Schurman, 199 P J Sijen 

Nieuwe leden 188 Mevrouw T Hollcwijn Simons, 189 
A J A Rameckers, 190 C de Wit, 191 Mevrouw I 
Haacke Ormel, 192 P M G Kleynen, 193 A Bussen, 
194 J J G Smeets, 195 J Palmen, 196 Jos Vantilt 
42 

LEIDSE VEREENIGING VAN POSTZEGEL VER 
ZAMELAARS, LEIDEN Secr H Gaykema De 
Sitterlaan 15, Leiden Tel (01710) 4 27 02 

Vergadering woensdag 22 september '65 20 uur in 
de grote zaal van Gebouw Steenschuur 6, Leiden Ge
wone agenda Verder verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling Samenkomst donderdag 9 september 
19 uur in Huize ,,Over 't Hoff' , Gerecht 10, Leiden 

Nieuwe leden 505 Dr W Zwanenburg en 324 B v d 
Heide, beiden Oegstgeest, 507 W B Pots, 508 J J M 
Pieters, 509 H Bergers, 511 W F Dreef, 512 W F 
Rodenburg, 263 J Bedeaux, allen Leiden, 314 T C 
V d Kolk, Kaagdorp, 510 Ir T A van Zanten, 
Voorschoten 

Geroyeerd wegens wanbetaling 411 W Roest en 416 
L Stilma, belden Leiden, 472 J v d Star, Den Haag 
43 
POSTZEGELVERENIGING ,,ZUID LIMBURG" 
Secr W G J Hack, Wolf straat 10, Maastricht 
De september bijeenkomsten zullen per speciale con
vocatie bekend gemaakt worden 
44 

POSTZEGELCLUB GROOT VELDHOVEN Secr 
G J Ruts, Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Bijeenkomsten ledere 2e maandag v d maand, waar 
van convocatie wordt toegezonden 

Nieuwe leden 11 J M Bressers, 44 Mej M H C van 
Ooi, 66 P F de Vries, 67 Mej M Th H J van Vroon 
hoven 

Bedankt J G Goesiel 
47 

POSTZEGELVERENIGING ,,ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems, Hobhemastraat 4, Roosendaal 

Ledenvergadering elke 3e woensdag van de maand 
(behalve augustus), 20 00 uur. Hotel Lockefeer, Markt, 
Roosendaal 

Nieuwe leden Broeder Telesphorus, Oudenbosch, 
P W van Loon, Roosendaal 

Bedankt A L de Jong, Oud Gastel 
52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,TILBURG" Secr W van Erve, Insulindepl 5, 
Tilburg Tel {04250) 2 64 64 

Ledenvergadering 8 sept a s in de grote bovenzaal 
van Huize Remmers, Heuvelring. 

Nieuwe leden J Bekkers, D A Dondorp, E Fijn-
vaudraat, W de Kort 
64 

POSTZEGELVER „DRACHTEN" Secr A Otter, 
Handwerkerszijde 127, Drachten 

Bedankt D J Dijkstra, Mientwei 7 te Hemelum 
69 

FILATELISTEN VERENIGING VEENDAM & 
OMSTREKEN Secr Ir J D Neuteboom, E E 
Stolperlaan 24, Veendam 

Nieuwe leden De kandidaat leden, genoemd in het 
juni nummer 

Kandidaat leden E W v d Werf, Veendam, L E 
Meijer, Winschoten 

Bijeenkomsten woensdag 22 september en woensdag 
27 oktober. Hotel Veenlust Aanvang 20 uur 

POSTZEGELVERENIGING , ,APPINGEDAM'' 
Secr A Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam 

Vergaderingjruilavond vrijdag 3 sept '65, 19 30 uur, 
,,Wapen van Leiden" 

Wedstrijd Bekertournooi 
Vergadering volgens convocatie 

81 
FILATELISTEN VERENIGING ,,DE KLOMP" 

WINTERSWIJK Secr J Seekles, Papendijk 7°, 
Groenlo 

Bijeenkomsten ledere ie maandag van de maand m 
Hotel ,,De Klomp", Winterswijk, 20 uur Verder op 
de donderdagen 23 sept en 18 nov a s 
85 

,,POSTZEGELVERENIGING HEEMSKERK" 
Secr A C M V d Nes, Jan Kuikweg 191, Heemskerk 

Bijeenkomsten 10 en 24 sept ruilavonden in ,,De 
Fuik" , Joh Vermeerstr 2 E, Heemskerk 

Kandidaat leden 105 Th C Kortekaas, 106 T Ritze 
ma, 108 L V d Kolk, 110 J C Th Koelman, l i i 
Th E Oud, 112 J G J Baars, 114 N Palmboom, 115 
F J Posthumus, allen Heemskerk 107 J Bleeker, 113 
Th de Haan, beiden Beverwijk, 104 J Hooyschuur, 
Wormerveer, E Zonneveld, Bakkum 

Secretariaat Voortaan Jan van Kuikweg 191 
92 

PERSONEELSVERENIGING ,,DE BIESBOSCH-
DORDRECHT" Afdeling Filatelie Secr L de Bruyn 
Oranjelaan 158, Dordrecht, Tel (01850)6241 (kantoor 
uren), daarna 2 10 10 

Ruil en kontaktavonden iedere eerste vrijdag van de 
maand des avonds 8 00 uur, kantine Maasstraat Uit 
nodigingen worden niet verzonden. 
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DUITSLAND (OOST-) 
28-7-'65. Vervolg serie belangrijke persoonlijkheden. 

40 pf. bruin, beige, rood. Portret van Erich Weinert 
Geboren 1890. 

DUITSLAND (WEST-) 
28-7- '65. Herdenking uitwijzing Duitsers uit buiten

land na capitulatie in 1945 . 
20 pf. grijs. Groep uitgewezen mensen. 

28-7-'65. Kerkdag van de Duitse Evangelische kerk 
in Keulen. 
20 pf. Labyrint met in het midden uit vijf kruisen be

staand motief van de Kerkdag. 
28-7-'65. Radio- en te lev is ie tentoonstel! ing in 

Stuttgart. 
20 pf. licht en donkerblauw, rood en zwart. Televisie

toren in Stuttgart met golf lijnen, 

GROOT-BRITTANNIË 
8-7-*65. Churchill-postzegel - eindelijk - verschenen 
9-8-'65. Honderd jaar Leger des Heils. 

3 d. blauw, rood, geel en bruin. Muzikanten van het 
Heilsleger en vlag, portret koningin Elizabeth. 

I sh. 6 d. blauw, rood, geel en bruin. Heilssoldaten, 
vlag en portret koningin. 

I -9- '65. Honderd jaar antiseptisohe chirurgie. 
4 d. grijs, blauw en bruin. Instrument gebruikt door 

ontdekker Joseph Lister. 
I sh. blauw, purper en zwart. Portret Lister, chemische 

formule voor carbolzuur en portret koningin. 

HONGARIJE 
Afbeeldingen van de serie geschiedenis der tennissport 

gemeld in het julinummer. 
25-6-'65, Jaar van internationale samenwerking. 

(Y.I.C.)*, zoals gemeld in het julinummer. 
Ook blokje met de 2,— F. zegel; alles getand en 

ongetand. 
Circusserie. 

20 f. Acrobatiek op paarden. 
30 f. Muzikale clown. 
40 f. Olifant met leidster. 
50 f. Zeeleeuw met bal. 
60 f. Leeuwen, zittend op verschillende hoogten. 
I,— F. Wildekat springt door brandende hoepels. 
1,50 F. Zwarte panters. 
2,50 F. Jongleren in kopstand op zwaaiende rekstok. 
3,— F. Optreden van panter en honden. 
4,— F. Bruine beer op fiets. 

IERLAND 
16-8-'65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)V 
3 en 10 d. Embleem van het jaar. 

TRAfORp DELMONTE BIANCO 

ITALIË 
i6-7-'65. Ingebruikneming Mont Blanc-tunnel. 

30 1, zwart. Bergmassief van de Mont Blanc en tunnel 
er onder door; landsnamen van Frankrijk en 
Italië. 

MALTA 
r -9- '65. Vierde eeuwfeest overwinning op de Turken. 

2 d. Turks kampement en fort St. Michael. 
3 d. Handgemeen tussen Ridders van Malta en Turken. 
6 d. Turkse vloot, die het eiland blokkeerde. 
8 d. Aankomst versterkingstroepen dwars door blok

kade. 
I sh. Overwonnen wapens, met wapen van Jean de la 

Valette. 
1 sh. 6 d. Allegorische groep voor overwinning op 

Turken. 
2 sh. 6 d. Kruis en muntzijde van medaille geslagen 

ter ere van overwinning. 

OOSTENRIJK 
20-7-'65. Vierde gyranastrada Wenen 1965. 

1,50 Turnoefeningen voor heren. 
3,— sch. Turnoefeningen voor dames. 

POLEN 
21-7-'65. Zevenhonderdjarig bestaan van Warschau 

en twintig jaar bevrijding. 
5 gr. Wapen van Warschau, met Sirene uit zeven

tiende eeuw. 
10 gr. Voorwerpen uit dertiende eeuw gevonden bij 

opgravingen. 
20 g. Graftombe van laatste Masowse prinsen. 
40 g. Oude raadhuis van einde achttiende eeuw. 
60 g. Kasteel in Gotische en Renaissance-stijl. 
1,50 zl. Arsenaal van Warschau uit negentiende eeuw. 
1,55 zl. Volkstheater op Krasinski-plein. 
2,50 zl. Staszik-paleis, vroeger zetel van wetenschap. 
3,40 zl. (blok). Standbeeld voor helden van Warschau 

en wapen. 
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INTHERPHILA 
bezorgt u relaties over de 

gehele wereld. 

De editie I960 verschijnt 

in november 1965. 

GRATIS 
kunnen ook uw ruil-, 
koop- en verkoopwensen 
opgenomen worden. 

VRAAGT U EENS EEN KOSTELOZE 
BROCHURE VAN: 

PHILAPRESS - V E R L A G 
34 Göttingen, Postfach 206 
(Cermany) 

HAMMER 
koopt te alien 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 am Main, 
Neue Mainzer Strasse 25 
Telefoon 28 31 75 

EDGAR MOHRMANN & CO. in Hamburg 
geeft u hieronder enkele resultaten van de 

119e VEILING 
in Düsseldorf 

ODD Duits Oost Afrika 1 Rupie met watermerk 
Pruissen, 4 PI. groen, (nr. 9) blok van 12 
Saksen, 3 Pf. rood, paar op brief 
Groot-Brlttannië 1 d. zwart, ongebruikt prachtbfok van 18 
idem, eerstedagbrief Penny Black 
idem, 2 d blauw, blok van 4, ongebruikt 
Mauritius, 2 d blauw, foutdruk: „PENOE" 
Uruguay - verzameling 

toegewezen op ; 
f 19 000,— 

2t 800,— 
11 800.— 
34 500,— 

5 450,— 
2S 450,— 
10 900,— 
17 300,— 

Alle door ons bereikte prijzen lagen ver 
boven het gemiddelde.Op de laatste veiling-
dag werden verzamelingen ter viraarde van 

f 680.000 
toegewezen 

Onze herfstveiling vindt in Hamburg plaats. Benut u de relaties die 
onze firma over de gehele wereld heeft en levert zo spoedig mogelijk 
in. 
Vraagt u eens onze veilingsvoorwaarden. 
Desverlangd voorschotten tot elk bedrag — in verhouding tot de 
waarde van het object. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Speersort 6, 2 Hamburg I 
Telefon: 32 64 28, 33 67 28 Telegrammadresse: EDMORO 
Ein führendes Briefmarken-Auktionshaus mit Weltruf. 

H. C. SCHWENN 
EEN BEGRIP 

IN DE WERELD VAN DE PHILATELIE 

Voor onze internationale veilingen kopen wij i contant of kunt u inleveren voor 
onze herfst-veiting: 

OUD DUITSLAND OUD EUROPA 
In eerste kwaliteit, in het bijzonder grotere eenheden, strippen, blokken, brieven. 
Duitse Rijk, met inbegrip van gebieden en koloniën, met alle variëteiten, bijzonder
heden, brieven, unica, ook gehele vellen en veldelen zijn gevraagd. 

Verder fraaie en verzorgde verzamelingen en speciaalverzamelingen, speculatie-
posten en gehele nalatenschappen. 
Onze firma staat er voor bekend voor goed materiaal zeer hoge prijzen te betalen. 
Voor daarvoor in aanmerking komende objecten kunnen wij een bankvoorschot in 
elke gewenste omvang verstrekken. 
Wij verzoeken u echter geen zendingen aan ons te richten van minder dan netto 
D.Mk. 500,—, evenmin hebben wij belangstelling voor tweederangs materiaal. 
Zendingen uit het buitenland alleen na voorafgaande correspondentie. 
Voor veilings-inleveringen vraagt u eens onze zeer gunstige veilingsvoorwaarden. 
Grote objecten worden waar ook ter wereld persoonlijk door ons in ontvangst 
genomen. 

Schrijft u ons s.v.p. terstond — het is uw voordeel. 
Einde van de inzendtermijn: Einde augustus 1965. 

BRIEFMARKENHANDELS- UND AUKTIONSHAUS 

H. C. SCHWENN 
Neckarstrasse 9 

Postfach 16707 Frankfurt am Main 
Telegramme: Philatelie Frankfurtmain 



PORTUGAL 
2o7'65. Herdenking Calouste Gulbenkian. 

I,— en 8,— e. Portret van deze grondlegger der petro
leumindustrie, Turk van geboorte, Brit door naturali
satie, die in Portugal zijn vermogen schonk aan een 
charitatieve stichting, die zijn naam draagt. 

ROEMENIË 
287'65. Twintigste congres van de Internationale 

federatie van verenigingen van bijenhouders ,,Apimon
dia" van 26 tot 31 augustus te Boekarest. 
55 bani. Bij op bloemen tegen achtergond van honing^ 

raat. 
1,60 Lei. Congresgebouw in de Roemeense hoofdstad. 

Beide zegels meerkleurig. 

r 11 

SPANJE 
i35'65. Honderd jaar I.T.U.** 

r p . oranje, rood en zwart. Embleem van eeuwfeest. 
2o5'65. Vervolg serie provinciewapens. 

5 p . Wapen van Salamanca. 
16'65. Vervolg toeristenserie. 

80 e. violet en bruin. Kathedraal van Sevilla. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
55'65 Twintig jaar bevrijding. 

30 h. groen, donkerrood en zwart. Soldaten en burgers 
met wapens, gebouw. 

30 h. rood, blauw, violet en zwart. Fabriek, landbouw
tractor en mensen met gereedschappen. 

60 h. rood, blauw en zwart. Voorstellingen voor de 
zware industrie. 

I,— kr. oranje, bruin en blauw. Grote fabrieksinstal
laties en man met opgeheven handen. 

1,60 kr. rood, geel en zwart. Vrouw met korenaren, 
landschap met landbouwgereedschap en op
gaande zon. 

Mei '65. Nationale kampioenschappen atletiek. 
30 h. blauw en rood. Dans van kleuters bij melodie. 
60 h. bruin en blauw. Hindernisspringen door jongelui 
I,— kr. bruinviolet en geel. Vrouw met vlaggen. 
1,60 kr. roodbruin en grijs. Hardlopers bij de start. 

30h| 

[ f '[ >K<Hf i*\v ^ ^ ^ u 
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F 

160 

ilU^ajÄBr^ '̂ 

ARGENTl̂ iA 

40 
d. 

AUSTRALIË 
'65. Vijftigste sterfdag Lawrence Hargrave. 
Portret van de grote luchtvaartpionier en ontdek
ker van Australisch NieuwGuinea, en ontwerp van 
watervliegtuig. 

Op 14 februari 1966 zal de nieuwe decimale munteen
heid in Australië worden ingevoerd. Er komen dan 22 
nieuwe zegels; sommige met bestaande afbeeldingen, 
andere met nieuwe. De waarden zijn : i , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 
8, 9, 10, 13, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50 en 75 c., I , 2, en 
4 $ Te zijner tijd volgen verdere gegevens. 

ï 5 

BARBADOS 
i57'65. Nieuwe gebruikszegels. 

1 c. Diepzeekoraal. 
2 c. Kreeft. 
3 c. Zeepaardje. 
4 c. Zeeëgel. 
5 c. Vertakt koraal. 
6 c. Vlindervis. 
8 c. Schelp met vis. 
2 c. Ballonvis. 

Gestreepte vis. 
25 c. Hersenkoraal. 
35 c. Zeester. 
50 c. Vliegende Vis. 
$ I,— Schelp. 
$ 2,50 Krab. 

SAN MARINO 
306'65. Voorhistorische dieren. 
1 1. Brontosaurus. 
2 1. Brachiosaurus. 
3 1. Pteranodon. 
4 1 
5 1 

10 1 
71 

100 1 
200 1 

. Elasmosaurus. 

. Tyrannosaurus. 

. Stegosaurus. 

. Thaumatosaurus Victor 

. Iguanodon. 

. Triceratops. 
SOVJETUNIE 

i26'65. Herdenking (wijlen) Otto Grotewohl. 
4 k. Portret van de overleden Oostduitse communis

tische partijleider. 
i26'65. Herdenking (wijlen) Maurice Thorez. 

6 k. Portret van de overleden Franse communistische 
partijleider. 

i56'65. ,,De internationale samenwerking". 
3 k. Wereldbol, ruimtevaartuig en communicatie

satelliet . 
6 k. Kaart van India, staalgieterij en gietpan. 
6 k. Sterrenhemel en ster als symbool. 

156'65. Twintigste congres van de JUPAC in 
Moskou. 
4 k. Retort, chemische fabriek en molecu lenke ten. 

256'65. Herdenking honderdste verjaardag V. A, 
Serov. 
4 k. Portret van hoofd van schilder. 
6 k. Schilder staande afgebeeld. 

256'65. Vervolg serie beroemde Russische schrij
vers. Twee zegels van 4 k. elk met afbeeldingen van 
schrijvers. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

305'65. Serie voor vreemdelingenverkeer. 
1,25 a. Rode stad, ruïnenstad bij Bahmian. 
3,75 a. De stad Bami Yan in de provincie Pawan. 
5.— a. Bergmeren op 3000 meter hoogte westelijk van 

Bahmian. 
i46'65. Honderd Jaar I.T.U.** 

5,— a. Embleem Eeuwfeest, telegraafmast en antenne. 
Juni '65. Dag van de Onderwijzer. 

2 en 3 p . , 3,— A. Tulpen. 
4 en 5 p . , 3 ^ A. Jasmijn. 
10 p. Lelie. 

ALGERIJE 
76'65. Verjaardag verbranding bibliotheek van 

Algiers. 
20 + 5 c. Boeken en vlammen. 

296'65. AfroAziatische conferentie. 
30 en 60 c. Duiven boven kaart van Afrika en Azië. 

ARGENTINIË 
266'65. Argentijnse schrijvers. 

8 p. Ricardo Guiraldes (1866—1927). 
8 p. Enrique Larreta (1873—1961). 
8 p. Leopolde Lugones (1874—1938). 
8 p. Roberto J. Payro (1867—1928). 
8 p. Ricardo Rojas (1882—1957)

37'65. Herdenking Hipohto Yrigoyen. 
8 p. Portret van deze politicus, tweemaal president, die 

in gevangenschap stierf (1852—1933) • 

BERMUDA 
247'65. Vijftig jaar padvinderij op de eilanden

groep . 
2 sh. Embleem van padvinderij en Britse kroon waar

onder de initialen E (lizabeth) R (egina) en de 
zinspreuk On my honour. Veelkleurig. 

BOEROENDI 
Serie zegels met reprodukties van gouden munten in 

relief; zegels zijn rond, uiteraard niet getand ; verpakt in 
rollen van 25 st. 

, Munt van 10 f. 
Beeldzijde van vorige munt: koning 
Mwambutsa IV Mwami van Boeroendi. 

. Munt van 25 f 
Beeldzijde van deze munt. 

, Munt van 50 f. 
, Beeldzijde vorige munt. 
, Munt van 100 f. 

40 f. I 50 c. Beeldzijde van deze munt. 
De rand is nog versierd met inlandse dieren. 

2 f. 
4 t . 

6 f . 
8 t. 

12 t. 
15*. 

+ 50 c. 
+ 50 c. 

+ 50 c. 
+ 50 c. 
+ 50 c. 
+ 50 c. 

25 f. + 50 c. 
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Q / ste DornhÖfer-postzegel-veiling 
op 

2, 3 en 4 september 1965 

in hotel Terminus In Baden Baden. Het prachtigste materiaal uit de gehele wereld. 
Catalogus gratis aan serieuze reflectanten. 

Heinrich Dornhöfer 
Briefmarken - Auictionen 

Eichendorffstrasse 29 - Telefon 3 39 29 - Postfach 571 
6800 Mannheim 1 - West-Deutschland 

DE 

voor 

2 6 e 

K O P I J 

advertenties dient 

V A N ELKE 

uiterlijk 

MAAND 

in ons bezit te zijn 

1000 VERSCHILLENDE GROOTFORMAATZEGELS 
Sport, bloemen, dieren, ruimtevaart enz. enz. 

f 30,— FRANCO HUIS 
Levering: zolang voorraad strekt . 

UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING per postvi^lssel of aange
tekende brief. 

J. W o l f - M e e u w e n p l e i n 31 - A m s t e r d a m 

JULIARD CLASSICS 1 9 6 6 
Deze lijst van klassieke zegels van de gehele wereld (waaronder 
Nederland nrs. 1—3 grotendeels geplaat in pracht- to t superbe 
exemplaren) word t in september uitgegeven. Een prijslijst van 
zeldzame zegels; meer dan 50 pagina's, r i jk geïllustreerd. 

Al le zegels worden aangeboden tegen aanlokkelijke prijzen met een 
volledige garantie van de oudste f irma ter wereld die uitsluitend in 
klassiekezegelshandelt.(Gev. in Amsterdam door LouisJuliard in 1889) 

Vraag vandaag nog om de „Juliard Classic" catalogus 1966 die u buiten 
de USA gratis word t toegezonden. 

Alex S. Juliard, Bryn M A W R , PA 19010, U.S.A. 
Firma gevestigd door Louis Juliard. 76 jaar geleden! 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: 
Nederland 
<8 de 5 gid. K.H.H, ongebr. 220,— 
48 de 5 gId. K.H.H. gebr. 100,— 
49de1 gid. Kroningszeget ongebr. 40,— 
61 c. de 7 % et. met wit te tussen-
strool< ongebr. 55,— 
80 de 10 gId. oranje ongebr. 450,— 
80 de 10 gId. oranje gebr. 325,— 
99 d e 2 / , gId. jub. 1913ongebr. 50,— 

100 de 5 gId. jub. 1913 ongebr. 65,— 
101 de 10 gId. jub. 1913 ongebr. 425,— 
101 de 10 gid. Jub. 1913 gefar. 325,— 
130 de 2X gId. Jub. 1923 ongebr. 65,— 
131de 5gld. lub. 1923 ongebr. 75,— 
130 de 2'/, gId. Jub. 1923 gebr. 60,— 
131de 5 gId. Jub. 1923 gebr. 52,50 
32 de 7y, et. 3 gaats roltanding 

ongebr. 750,— 
1-7 Brandkastserie ongebr. 190,— 

Suriname 
40 de 50 et. op 2% gId. ongebr. 
60-64 Kroontjes serie ongebr. 
18 vliegpost de 5 gid. ongebr. 
32a de 10 op 25 et. ULTRAMA
RIJN ongebr. 
Zwitserland 
Blok No. 1 ongebr. 
Blok No. 5 ongebr. Bundesfeier 
Vaticaan 
16-17 vliegpost ongebr. 
20-21 vliegpost ongebr. 
San-Marino 
1-10 vliegpost ongebr. 
17-20 vliegpost ongebr 
Frankrijk 
15 vliegpost ongebr. 
14 vliegpost ongebr. 
Blok No. 1 ongebr. 
Blok No. 3 ongebr. 

90,— 
135,— 
420,— 

300,— 

700,— 
250,— 

575,— 
425,— 

225,— 
225,— 

200,— 
275,— 
125,— 
250,— 

Wij hebben steeds interesse om collecties of series te kopen van Nederland 1 
en Overzeese Gebiedsdelen en Westeuropese landen zoals b.v. Zwitserland, 
Vaticaan, Liechtenstein, San Marino, België, Oostenrijk, Italië, tegen een 
contante betaling (ook met gomstroken). 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301, Amsterdam - Poste iro 312696 - Telefoon 020-23 09 98 

INKOOP VERKOOP TAXATIE 

Uw 
mancolijst 
naar: 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem 

f 180 
GLOBUS """s'*""«* 

O o s t e n r i j k / B o s n i ë 
S k a n d i n a v i ë 
Z w i t s e r l a n d / 
L i e c h t e n s t e i n 
F r a n k r i j k / M o n a c o 
1 9 6 6 

Parnassusweg 24 hs 
AMSTERDAM-Zu id 2 - Te l . 79 26 40 

Verkrijgbaar bij uw handelaar of 
toezending uitsluitend na stor
ting plus 25 et. port op postgiro 
512461 t.n.v. 

P O S T Z E G E L G R O O T H A N D E L 

W. F. H E I M A N N 

Postzegelveiling op 2 8 augustus a.s. 
Onze 32e veiling word t gehouden op zaterdag 28 augustus a.s. In 
gebouw ,,Patr imonium", Lange Breestraat, Dordrecht. 
Nadere gegevens in onze veilingcatalogus, welke u gratis word t toe
gezonden. 

Voor onze 33e veiling, kan reeds materiaal van goede kwal i tei t inge
zonden worden. 
Catalogi Yvert en Tell ier zenden wi j u tegen winkelpri js en filate-
listisch gefrankeerd. 
Spoedige bestelling gewenst. 

Dordtse postzegelveiling 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht - Telefoon (01850) - 2 07 33. 

N.P.C. 

50 

NEEN 

INDONESIË 
verschillende postfr. series 
INDONESIË 
en daa rb i j 

voor slechts 

N.P.C. 

f 20,-
het A L B U M (winkelprijs r 6,—) 

C A D E A U 
(bij vooruitbet. franco, anders pi. porto) 

I Inden. In nieuwtjes-abonnem. leveren we liever niet. Wij bieden pas aan, 
! wanneer de marktprijs redelijk Is geworden. Dat is stukken voordeliger 

DE POSTZEGELMARKT Nr. 18, 
waarin voll, prijslijst, is gereed. Deze gratis op aanvraag. Bestellingen, enz. aan: 

J. BiJLSMA - ZÜTPHEN \'^'"ZTrt\r ^ Giro 9276« 



BRAZILIË 
20-5-'65. Honderd Jaar Ï.T.U.**) 

120 er. Embleem van eeuwfeest. 
25-6-'65. Herdenking Sir Winston Churchill. 

200 er. Portret van de Britse staatsman. 
Juni '65. Eeuwfeest zeeslag bij Riachuelo. 

30 er. Standbeeld van admiraal Barroso. 
Juni *65. Eeuwfeest publikatie boek ,,Tracema" 

door Jose de Alencar. 
30 er. Portret Alencar en Indiaanse prinses. 

CAMBODJA 
i7-5-'65. Honderd Jaar I.T.U.«*) 

3, 4 en 10 r. Embleem van eeuwfeest. 

CANADA 
2i-7-'65. Vervolg provinciezegels. 

5 c. Wapen van de provincie Prince Edward Island en 
provinciale bloem: cypripedium acaule. 

COOK ISLANDS 

INTnNAL » L r eoviKi 

COSTA RICA 
Juni '65. Vijftig jaar Nationale Bank. 

35 c. luchtpost. Portret van Alfred Gonzales, eerste 
president van de bank. 

CUBA 
10-6- '65. Negende wereldfestival van de jeugd. 

13 c. Embleem van het festival, lint en Algerijnse vlag. 
30 c. Cubaanse en Algerijnse vlag; groep Latijns-

amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse jongeren. 
25 -6- '65. Luchtvaartpioniers. 

3 c. Portret van Matias Pérez, ballon , ,Ville de Paris' ' 
boven Havana en ruimtevaartuig. 

13 e. Gelijk aan 3 c. 

ETHIOPIË 
i9-7-'65• Nieuwe gebruikszegels. 

3 c. Laboratorium. 
5 c. Textielindustrie. 

10 e. Suikerfabriek. 
20 c. Wegenaanleg. 
25 c. Autobus. 
30 c. Diesel locomotief. 
35 c. Station van Addis Abeba. 

Luchtpost: 
15 c. Suikerrietplantage. 
40 c. Krachtstation van Koka-dam. 
50 e. Bron van Blauwe Nijl en brug. 
60 c. Kastelen in Gondar. 
80 c. Koffieboom. 
$ I Vee aan water. 
$ 3 Kamelen aan water. 
$ 5 Straalvliegtuig van Ethiopische luchtvaartmaat

schappij . 

FILIPPIJNEN 
4-7-'65. Herinnering aan bezoek van prinses 

Beatrix aan de Filippijnen op 21 november 1964. 
2, 6 en 10 s. Portretten van prinses Beatrix en mevrouw 
Ëvangelina Macapagal. 

Pfpytt>Aycti; 

COMMeMORATWG THE OFFlCtAC 
VIST OF HER MAJESTY W«N-
CESS aEATHDt OF HOLLAND 

CEYLON 
26-6-'65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)* 
3 en 50 c. Embleem van het jaar. 

CHILI 
Juni '65. Directeuren van universiteiten. 

60 c. Portret van Enrique Molina. 
60 c. Mons Carlos Casanoeva. 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
21-6-'65. Zesde conferentie van P & T ministers van 

communistische landen in Peking. 
8 f. Portretten van Marx en Engels, rode vlaggen. 

i-7-'65. Gebergte van Chinkiang, bakermat der 
Chinese revolutie. 

4 f. Tseping. 
8 f. Sanwantsun. 
8 f. Achthoekig gebouw in Maoping. 
8 f. Lungshih. 
8 f. Tachingtsun. 

10 f. Lungyuangkou. 
10 f. Hwangyangchieh. 
52 f. Grote top van Chinkiangbergen. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
1-7-'65. Gebruikszegels; vissen die rond Taiwan 

(Formosa) gevonden worden. 
0,40 $. Chrysophrys Major. 
0,80 $. Pampus Argenteus. 
2,— $. Katsuwonus Pelamis. 
4,— $. Mene Maculata. 

COOK EILANDEN 
16-9-'65. Verlening van intern zelfbestuur. 

4 d. Kaart van de eilanden, Nieuw-Zeeland en vlag. 
10 d. Oude missiekerk met kerkhof. 
I sh. Proclamatie op 8 oktober 1900. 
I sh, 9 d. Nieuwe Nikao-school met Nieuwzeelaadse 

vlag. 

DAHOMEY 
26-6-*65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)* 
25 en 85 f. Embleem van het jaar waarin hoofden van 
Afrikanen en V.N.-embleem. 

15-7-'65. Herdenking honderdste sterfdag Lincoln. 
100 f. Luchtpost. Portret van Amerikaanse president 

en ster, waarin toorts. 

ECUADOR 
Juni '65. Herdenking Amerikaanse missionarissen 

die in de oostelijke binnenlanden zijn omgekomen. 
80 c. Portret van Pete Fleming. 

Juni '65. Eeuwfeest van de middelbare school 
Beningo Malo. 
20, 60 en 80 c. Portret van de stichter der school: Dr. 
Juan Lazquez, gezicht op de school en wapen. 

EGYPTE 
1-7-'65. Omschakeling luchtdienst ,,Misrair'*. 

10 m. Faraonisch schaakspel, embleem vliegtuig. 
i i-7- '65. Vijftigste sterfdag sjeik Mohamed Abdo. 

10 m. Portret van deze politieke-religieuze leider. 
Moefti van Egypte. 

urn iiJ^Z^ie^ivjjn^ 

GHANA 
19-7-'65- Invoering decimale munteenheid, (pesa-

wa; 100 pesawa*s is i cedi). 
5 p. Afbeelding (kruis en munt) van de van inkepin

gen voorziene munt van 5 p . 
10 p . Kruis en muntzijde van munt van 10 p . 
25 p . Kruis en muntzijde van munt van 25 p . 
50 p. Kruis en muntzijde van munt van 50 p . 

i9-7-'65. In afwachting van nieuwe serie gebruiks
zegels zullen bestaande zegels voorlopig van overdruk 
worden voorzien. 

Angnstns 1965 4 0 1 



Laatste aanbieding voorda t de nieuwe Catalogus (1966) verschi jn t ; onmiddel i i j ic nadat de nieuwe Catalogus verschi jnt k o m t onze nieuwe pr i js l i js t u i t waardoor f 
de pri jzen 

1 ® 
2® 

4 ® 
5 ® 
6 ® 
7* 
8 ® 
9 ® 
10® 
11* 
11® 
16® 
17» 
17® 
18* 
20® 
25® 
27* 
27® 
2 8 " 

»1 
34** 
34* 
35** 
35* 
36"-
37* 
38* 
41* 
41® 

8** 
1 0 " 
16® 
60** 
60® 
61® 
79* 
63f** 
64f** 
65f** 

1 * * 
1 ® 
3** 
3 ® 
4 ® 
6** 
8** 
8 ® 
9** 
9 ® 
12® 
14® 
21 • • 
25® 
30® 
32® 
39® 
50® 

2 ® 
3 ® 
5«. 
9 ® 
14® 
25® 
27® 
31® 
32® 
33® 
34® 
37** 
37® 
58** 
58® 

Onze zege 

van deze adver ten t ie verval len zi j 

17,— 
17,— 
85,— 
6,— 
4,50 

46,— 
40,— 

1.50 
12,50 
7,50 

400,— 
4 0 , -
21,50 
17,— 
5,50 

1 0 0 , -
6.— 

19,— 
126,— 

3,— 
130,— 

1 1 , — 
60,— 
3.— 

2,— 
1,90 
1,25 
7,— 
7,50 
9,— 

15,— 
7,50 

42* 
43® 
44* 
49® 
57** 
57* 
58** 
58* 
58a** 
60** 
60* 
60a** 
6 1 * * 
6 1 * 
61a** 
62** 
62* 
62a** 
63** 
63* 
64** 
64* 
65** 
65* 
66** 
66* 
66® 
67** 
67* 
67a** 
68** 
68* 

31,50 
1,80 

18,— 
20,— 
3,25 

14,25 
20,— 
0,40 
0,30 
1,25 

66f** 
68f** 
70f** 
71 f** 
72f** 
74f** 
77f** 
78f** 
81 f** 
82f** 

4,— 
7,— 
5,50 
7,— 
8,— 

12,50 
19,— 
23,50 
2,— 
2,10 

19,— 
1,35 
2,25 
2,75 
3,15 
3,50 
2,50 
1,80 

58® 
59® 
60** 
60® 
62** 
63* 
64** 
67® 
68® 
69® 
70® 
73® 
74® 
75/81** 
75/81« 
9 1 * * 
92** 
93** 

1 , — 
1 , — 

12,50 
17,50 
40,— 

1,15 
3,25 
2,85 
4,75 
2,85 
7,— 
3,— 
4 , -
3,25 
3,25 

59** 
59® 
65/68® 
75® 
76® 
80** 
80® 
84* 
84® 
85® 
87** 
87® 
88** 
89® 
90** 

25,— 
8,— 

100,— 
35,— 

2,— 
1,20 
2,— 
1,20 
6,— 
4,50 
3,— 
6,— 
0,80 
0,50 
3,50 
8,— 
5,— 
9,— 
3,75 
2,50 

90,— 
40,— 

5,— 
3,— 

35,— 
20,— 
3,50 

14,— 
9,— 

15,— 
85.— 
40,— 

69** 
69* 
70** 
70* 
7 1 * * 
7 1 * 
71a** 
72** 
72* 
75* 
76** 
76* 
61b® 
79* 
8 1 * * 
82/83** 
84/86* 
87/89** 
90® 
91® 
92** 
93** 
94** 
95** 
95® 
96** 
97** 
97® 
98** 
99* 
101® 
102/03** 

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

83f** 
84f** 
86f** 
88f** 
89f** 
92f** 
94f** 
95f** 
96f** 
133** 

0,45 
1,60 
0,90 
0,90 
5,— 
3.15 
2,— 
2,15 
0,50 
9,— 

2 5 , -
1,90 
2,35 

220,— 
2 0 0 , -

1,35 
1,80 
1,60 

95** 
95® 
96** 
97** 
97® 
99** 
99® 
101/02** 
101/02® 
131® 
132® 
138/40** 
138/40® 
141® 
142® 
143® 
144® 
145® 

«.— 6,— 
. 13,75 

1,90 
2,35 
1,20 
0,95 
5.25 
5.25 
1,65 
1,50 
0,55 
1,30 
1,90 
1 , — 

90® 
9 1 * 
91® 
92® 
94** 
95® 
96* 
99** 
99® 
102** 
102® 
127/29® 
130/36® 
137/40® 
141/44® 

s zijn a l t i jd van uitmuntende kwaliteit 
en akkoordbevinding! Alle vroegere aanbiedingen 
Geefc daarom, zo mogelijk, reservenummers op ' 
Onze nieuwe priisliist van Nee 

Yvert dee 
Yvert dee 

erland en O R. vers 

n. Bestelt dus zeer 

1 1 , — 
7,— 

11 .— 
7,— 

11 ,— 
7,— 

19,— 
17,— 
1 1 . — 
35,— 
17,— 
11 ,— 
30,— 

150.— 
12,— 
7,50 

35,— 
9,— 
0,30 
0,45 
0,60 
3,50 
3,50 

10,— 
5,— 

10.— 
15,— 
1 1 , — 
65,— 
70,— 

390,— 
40,— 

104/05** 
105® 
106*« 
107/09** 
110/13** 
110/13® 
114/20** 
134/35** 
134/35* 
134/35® 
136/38* 
136/38® 
139/40** 
139/40® 
141/43** 
141/43* 
141/43® 
163»* 
164** 
164® 
165** 
165® 
166/68** 
166/68* 
166/68® 
169/76** 
169/76* 
179** 
180** 
182** 
183»* 
184»* 

1.50 
0.75 
0,90 
0,75 
2.75 
3.80 
2.85 
5,25 
3,26 

10,— 

163® 
164® 
165® 
166® 
167/70® 
176/79® 
182/85® 
211® 
216** 
217/20** 

CURAQ 
6,— 
6,50 
2,50 

10,— 
11,50 
2,85 
2,85 
2,50 
2,50 
2,15 
1.35 
2,50 
2.35 
1,60 
0,90 
0,55 
2,70 
1.15 

146** 
146® 
147** 
147® 
148® 
151® 
152® 
158/63** 
158/63® 
164/67** 
164/67® 
168/77** 
173® 
175® 
178/81** 
182/84»* 
182/84® 
196/97** 

0,90 
2,70 
2,60 
2,85 
4.25 
3,25 
2,— 
5,— 
5.70 

32,50 
32,50 
5,70 

16,20 
26,— 
32,50 

146/49® 
150® 
151/56* 
178® 
183/86»* 
183/86® 
190/93»» 
190/93® 
194»* 
206/09** 
206/09® 
210/13** 
210/13® 
214/19** 
214/19® 

1 ** = postfris (zon 

spoedig! 

N E D E R L A N D 
180,— 

50,— 
0,60 

33,— 
5.25 
1.50 

16,50 
29,— 
20,— 
16,50 
80,— 
75,— 
6,25 
2,— 

10,50 
7,— 
4,— 
8,— 

50,— 
2,50 

115,— 
150,— 

8.— 
5.50 
3.50 
7,50 
4,50 
2,75 
0,65 
2,60 
2,— 

25,— 

185** 0,80 
186** 16,— 
187*» 1 , — 
189** 25,— 
190** 7.50 
191*» 11 ,— 
191® 10,— 
192** 6,— 
192* 4,— 
195** 32,50 
199/202** 15,— 
199/202* 10,— 
190/02® 6,50 
203/07** 25,— 
203/07* 17,— 
208/11** 12,— 
208/11* 8,50 
208/11® 4,50 
212/19»* 70,— 
212/19» 60,— 
212/19® 27,50 
220/23»» 16,— 
220/23® 3,50 
224»» 6,50 
225/28»» 22,— 
225/28» 15,— 
225/28® 5,75 
229/31 *« 22,— 
229/31® 9,50 
232/35** 21 ,— 
232/35* 14,— 
232/35® 7,25 

236** 
236* 
236® 
237** 
237* 
237® 
238/39* 
238/39® 
240/43® 
244/47*' 
244/47® 
248/51** 
248/51® 
252/55** 
255® 
256»* 
257/60** 
257/60* 
257/60® 
261/64** 
261/64® 
265** 
265* 
265® 
266** 
266* 
266® 
268® 
269** 
269® 
270/73** 
270/73* 

N E D . - I N D I Ë 
1.15 
0,70 

12.— 
42.50 
7.— 
6.— 
3,50 
0,70 
1,90 

15,— 

217/20® 9,50 
221/25® 5,50 
226/27** 6,50 
226/27® 4,— 
230/34® 4,20 
235/38® 1,80 
239/40** 4,25 
239/40® 3,25 
241/45** 5,25 
261* 1 1 , — 

263* 
266/71*» 
266/71® 
273® 
274»» 
275»» 
276»* 
277** 
277® 
278** 

50,— 
30,— 

0,50 
60,— 
38,— 

1,90 
35,— 
21 ,— 
11 ,— 
65,— 
25,— 
3 1 , — 
12,— 
13,— 
3,50 
6,— 

48,— 
32,50 
12,— 
26,— 
10,50 
7,— 
5,— 
1.15 
7,— 
5,— 
2,15 
3,80 
3,50 
0,95 

27,— 
18,— 

270/73® 
274/77*» 
274/77® 
278** 
279/82** 
279/82® 
283/86** 
283/86® 
287/88** 
287/88® 
289/92»* 
289/92® 
293/95»* 
293/95® 
296/99** 
296/99® 
300/04** 
300/04* 
300/04® 
305/09® 
310/12** 
310/12® 
313/17** 
313/17® 
318/22»» 
318/22® 
323/24»» 
323/24® 
325/26»» 
326® 
327/31»» 
327/31* 

1«,— 
5,— 
3,25 
3,25 
0,45 
2,25 
0,85 

16,50 
18,— 
19,— 

278® 
279** 
280** 
280® 
281** 
282** 
283** 
284** 
285** 
285® 

AO - N E D . - A N T I L L E N 
2,85 
2,70 
3,60 
3,40 
4,25 
2,25 
2,70 
3,80 
3,60 
2,— 
2,25 

12,50 
2,35 
1,90 

280,— 
2,70 
3,35 
1.15 

196/97® 1,60 
198/99** 1,15 
198/99® 1,60 
200/05 14,— 
209/10** 5,25 
211/17** 1,70 
218/29** 18,— 
230/33** 160,— 
230® 0,65 
234/38»* 26,— 
234/38® 26,— 
239/43»* 22,— 
239/43® 22,— 
244** 1,50 
244® 1,80 
245** 2,25 
245® 0,70 
246® 1,90 

247** 
247® 
248/52** 
248/52® 
253/54** 
253/54® 
258/60*» 
258/60® 
262/64»» 
262/64® 
265/68»* 
265/68® 
271/74** 
271/74® 
275/90*» 
287® 
288® 
289® 

S U R I N A M E 
30,— 

1,90 
19,— 
9,50 
8,— 
8,— 
9,— 
9.— 

15,— 
5,50 
5.70 
3,— 
3.60 

15,— 
17,— 

220/28** 12,— 
221® 3,— 
224® 0,90 
225® 1,25 
227® 2,50 
241® 1,65 
269** 1,65 
269® 1,65 
278/79»* 9,50 
278/79® 9,50 
280/83»» 65.— 
280/83® 65,— 
285/93** 8,— 
295/96»* 12,— 
295/96® 12.— 

297/307»» 
297/307® 
309/11® 
312/15*» 
312/15® 
321/22*» 
321/22® 
326/29»» 
326/29® 
331® 
332® 
333® 
334® 
331/34»* 
335** 

1,75 
1,90 

22,— 
24,— 
2.60 
2,90 
2,50 
3,— 
2.15 
2,35 
6,— 
6,50 
4,75 
5,25 

32,50 
0,65 
0,90 
1,80 

291/92** 
291/92® 
293/96** 
293/96® 
298/302** 
298/302® 
304/06** 
304/06® 
307/10** 
307/10® 
311/13** 
311/13® 
315/17** 
315/17® 
318/21** 
318/21® 
325/28** 
325/28® 

7,— 
4.— 

42,50 
20,— 
21 ,— 
7,— 
7,60 
4,25 
4,70 
0,65 
1,15 
1,90 
5,— 

25.— 
3,80 

335® 
345/46** 
345/46® 
347/48** 
347/48® 
349/53** 
349/53® 
371/75** 
371/75® 
379/83** 
379/83® 
386/87»* 
386/87® 
390/93** 
390/93® 

der plakker), * = ongebruikt (met mooie plakker) en ® = 
zijn hiermede vervallen. U gelieve er rekening mede te hoi 

10,50 
27,— 
6,15 

13,— 
20,— 
4,80 

20,— 
4,80 
7,— 
3,50 

19,— 
3,80 
8,75 
1, 

14,— 
4,— 
9,50 
6,50 
2,50 
2,85 
3,25 
1 , — 
8,50 
2.10 

16,— 
4,80 

«.— 1.75 
5,— 
1,90 

10,— 
7,— 

327/31® 
350/55*» 
350/55® 
356/73** 
371® 
372® 
373® 
374/78® 
392/96** 
392/96® 
397/401»» 
397/401® 
402/03»* 
402/03® 
BI. 1/2** 
BI. 1/2® 
Luchtpost 
1/3** 
1/3® 
4/5** 
4/5® 
6/8** 
6/8® 
9». 
9* 
12/13® 
Po r t 
1 ® 
2 ® 
3»* 
3 ® 

25,— 
1,90 

75,— 
135,— 

5,75 
2,35 
2,10 
2,35 
3,25 
0,65 

286** 
296® 
288** 
290/92® 
293/97® 
303** 
304/16** 
317/21® 
322/25*» 
331® 

1 , — 
1.15 
4,50 
4,50 
7,— 
7,20 
1,60 
1.70 
2.75 
3,— 
2,10 
2,30 
4,75 
5,25 
4.25 
5.10 
1,80 
2,— 

329«* 
330/32** 
330/32® 
338/42»* 
338/42® 

Luchtpost 
1/3® 
7 ® 
9 ® 
11® 
12® 
15® 
16® 
30® 
37** 
37® 
38** 

3,30 
1,65 
2,— 
3,— 
3,50 
9;— 

10,— 
4,75 
5,25 
5,40 
6,— 
1,40 
1,60 
2,35 
2,85 

398/402*« 
398/402® 
Luchtpost 
1/7** 
24/26** 
24/26® 
33/4** 
33/4® 
33/4a * * 
33/4a® 
Por t 
7** 
7 ® 
9** 

3,— 
14,50 
3,— 

40,— 
5,50 

16,50 
14,50 
1,40 
1,90 
0,85 
0,90 
0,65 
3,25 
3,25 

34.— 
42,50 

22,— 
2,60 
0,65 
0,70 

39,— 
7,— 

23,— 
1 6 , -
95,— 

4,— 
4,50 
6,— 
6,25 

5 ® 
12® 
25** 
25® 
27® 
28* 
28® 
29»* 
30»» 
31® 
3 2 " 
32® 
33® 
34»» 
34® 
35»» 
35® 
36»» 
36® 
37® 
3 8 " 
38® 
3 9 " 
39® 
40»» 
40® 
4 1 * * 
41® 
42* 
42® 
43* 
43® 

19,— 
1,60 

23,50 
1 0 , -
12,— 
0,85 
6,75 
0,60 
1,45 
0,65 

2,— 
3,75 
4,50 
3,80 
4,25 

85,— 
0.90 
1 , — 
2,85 
1,15 
4,75 
5,70 
0,90 
7,20 
2,50 
9,— 

337/4«** 
345** 
346** 
360*« 

1,15 
10.— 
14.30 
13,— 
15.— 
60.— 
55.— 
2.20 
2,20 
1.50 
0,35 
0,30 
0,40 
1.65 
1,50 
0,90 
0,45 
1,65 
1,50 
0,75 
0,90 
0,60 
4,20 
3,50 
2.40 
2,25 
3,45 
3,— 

27,50 
26,— 
40,— 
38,50 

0.90 
52,50 
11.25 
38,— 
14,— 

k.u«.nKpusï 1 
4 IK** 4 C 1 
14/16® 
Por t 
52® 

38® 
39** 
39® 
40® 
41/44** 
41/44® 
45/52** 
45/52® 
53/68** 
53/68® 

Por t 
6** 
6 ® 
8»» 
8 ® 
25® 
31/33® 
34® 
37® 

4,75 
5,25 

12,50 
52,50 
60,— 
4,25 
5,— 
6,50 
7,50 

5,40 
5,40 
0,30 

9 ® 
25® 
26® 
30® 
31® 
32® 
33/35® 
36® 
37® 
38® 
39® 
40® 
41»» 
41® 
42® 
43® 

7^50 

2 4 , -

6,50 
25 
25!— 
32,50 
45,— 
45,— 
26.— 
27,— 
30,— 
37,— 

7,50 
9,— 
7,50 
9,— 
1,10 

36,— 
2.— 

13,— 

0,30 
0,35 
0,45 
0,80 
1,35 
1,35 
2,— 
3,— 
2,70 
3,— 
0,65 
0,65 
7.50 
4,— 
5,20 
0,45 

mooi gebruikt. Betaling steeds na ontvangst 1 
den, dat sommige nummers slechts en 

Door tijdgebrek kunnen bestellingen onder de f 10,— niet meer behandeld worder . Leveringen boven 
(ele malen voorradig ziin. 1 
"25,— geschieden portvri j . 1 

hijnt begin september en wordt u gratis op aanvraag toegezonden* (Onze vaste cliënten ontvangen deze prijslijst natuurlijk auto- | 

Zo ju is t is onze n ieuwe pr i js l i jst van ru imtevaar t -zegels verschenen 

CATALOGI 196<S 
1 Frankrijk en koloniën f 4,15 leder dt 
II Europa (zonder 

Yvert deel Ml Overzee 

De drie delen totaal 

. H ie rvan kunnen wi j u tha 
el wordt ook apart geleverd. 

IS a a n b i e d e n : 

Frankrijk) f 18,50 Nederland en O R. (Uitgave N.V.P.H.) f3 ,75 Michel 
f 22,35 

f 4 5 ,— 
-f verzendkosten ƒ 

Totaal f 

Wi l t u onmidde l l i j k bij uitkomst, zonder e x t r a kos ten , m het bezit zijn van een nieuwe catalogus' Stort d 
rekening 172807 (op strookje 
logus ziin WIJ helaas verplicht 

vermelden- ,,Catalogus"). Zoals bij ons 

0.75 

4,50 

1 Duitsland, en gebieden 
Michel II Europa (zonder 

De twee delen totaal 

Duitsland) 
f 5,15 
f 22,50 

f 27,65 

an nu het bedrag, van de catalogus welke u wenst, op onze giro- j 
gebru ike l i jk leveren wi j ook d i t jaar de catalogi weer p o r t o v r i j . Alléén voor de Nederlan 

j f 0,75 portokosten (filatelistisch) in rekening te brengen, doch bestelt u een Yvert of Michel dan betalen wij voor u de verzendkosten' 

w. 
Kantoor: Jac. Vermeystraat 

H. DE MUNNIK — POSTBUS 5036 — SCHEVENINGEN 
30 - Tel. (070) 55 86 38 - Postgrio 172807 - Bankier: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Schevenin gen. 

dse cata-



GILBERT & BIXICE EILANDEN 
i6-8-'6s. Inlandse dansen, kledij en gewoonten. 

y, d Maneaba en Gilbert-man blaast op bu-schelp. 
X d Ellice-bewoners vissen op rif bij fakkellicht. 
2 d Gilbert-meisje maakt hoofdband. 
3 d Gilbert-vrouw danst de Ruoia. 
4 d Gilbert-man danst de Kamei. 
5 d Gilbert-meisje put water. 
6 d EUice-man danst een fatele. 
7 d Speerdans van ËlUce-kinderen. 
i/- Gilbert-meisje versorgt ikaroa batai-plant. 

1/6 d EUice-kinderen dansen een fatele. 
2/- Ellice-bewoners stampen pulaka. 
3/7 d Dansende Gilbert-vrouwen. 
5/- Stokjesspel van Gilbert-jongens. 
lo/- Ellice-kiuderen trommelen op kist voor fatele 

(dans). 
£ I Wapen van de eilandengroepen. 

HAITI 
36-6-'6s. Twintig jaar V.N.-Handvest. 
Opdruk op de vier zegels Dag Hanunarskjoeld: 0,3o, 

o,io, I,— «n 1,50 q. 

HEBRIDEN 
i3-9-'63. Herdenking Sir Winston Churchill en 

vijfentwintigste verjaardag Slag om Engeland. 
5, 15, aj en 30 c. Portret van Churchill en St. Paules 
kathedraal tijdens de , ,Blitz". 

Van deze serie komt ook een Franse uitgave in dezelfde 
uitvoering, met Franse tekst. 

20-7-*65. Vijfentwintigste Dag van de Marine. 
10 y. Stoomschip Meiji Maru en meeuwen. 

Jaar 26-6->6s 
(Y.I.C.)» 
o , i j Embleem van het jaar. 

INDIA 
van internationale samenwerking 

INDONESIË 
1-5-'65. CONEFO-conferentie. 
Van de CONEFO-serie zijn tot dusverre 14 waar

den gemeld. De serie schijnt in twee of drie gedeelten 
uitgegeven te zijn, want bij de Nederlandse postzegel-
handel waren eerst drie waarden, daarna drie aanvul
lingswaarden verkrijgbaar, terwijl ik een zevende waar
de uit Indonesië ontving. Tot nu toe bekend met af
beelding van president Soekamo: 
Eerste serie 1,25 + 1,25, 4, h 3,50, 6,— + 4,— 
Tweede serie t,75 4- 1,75, 2,50 -j- 2,50, 12,— + 5,50 
Derde serie 23,— + 10,— en nog zeven waarden: 
I.— -I- »,— , « , h ä.—. 10, h 3,—, 13,— -1- 7,30, 
20,— + 10,—, 30, h 13,— en 100, h 25,—. 

CONEFO staat voor Conference New Forces; de toe
slag is bestemd voor het Conefo-fonds. 

(Opgave A. J . Uylen, Eindhoven) 
Deze serie komt dus ook op het FlP-lijstje van de 

,,verboden*' tentoonstellingseries daar de toeslag meer 
dan 30 % van de nominale waarde bedraagt. 

IRAK 
i7-3-'63. Honderd Jaar I.T.U.»«) 

10 en 20 f. Embleem van eeuwfeest. 
26-5-'65. Verjaardag Unie met Egypte. 

10 f. Vlag van de U.A.R. (United Arab Republic-
Veienigde Arabische Republiek) en kaart van 
Irak en Egypte. 

IRAN 
33-6-'63. Jaar van de internationale samenwerking. 

(Y.I.C.)» 
10 r . Embleem vas het jaar. 

ISRAEL 
23-9-*63. Hebreeuws nieuwjaar 3726. 
2 ^ waarden met symbolische voorstellingen van de 

zes scheppingsdagen. 

JAPAN 
9-3-'63. Campagne voor herbebossing van het land. 

zo y. Bomen in de zon, blad met nerf. 
i7-3-'63. Eeuwfeestl.T.U.»«) 

10 y. Wereldbol, telefoonpaal en -lijn, televisietoren 
en -antenne, radiotelescoop. 

i3-6-'63. Nationale park van Aso. 
3 y. Krater van Naka-dake. 

10 y. De vijf centrale Aso-toppen gezien van de Shiro-
yamatop. 

36-6-'63. Jaar van internationale samenwerking. 
(Y.I.C.)*) 
40 y. Embleem van bet jaar en witte duiven. 

16-7-'63. Soma-Nomaoifestival. 
10 y. Kleurige optocht. 

i Bmmm 

JORDANIË 
Juni '63. Volleybalkampioenschappen. 

X3f 33 «n 50 f. Volleybalspeler en beker. 
Ook blokje van zoo f. met gelijke afbeelding. 
Juni '63. Herdenking bloedbad van Deir Yassin. 

33 f. Kaart van Israel en dolk. 
Juni '63. Rulnes van de Romeinse stad Jaresh. 
Strip van acht zegels elk van 33 f. met verschillende 

gezichten op de ruines. 

KOEWEIT 
7-6-'65. Verjaardag verbranding Algerijnse biblio

theek. 
8 f. Griekse lamp en Algerijnse vlag. 

IS f. Brandende bibliotheek. 

KOREA (ZUID-) 
25-6-'63. Vijftiende verjaardag deelneming V.N.-

strijdkrachten aan strijd in Korea. 
4 w. Vlaggen van Australië, België, Groot-Brittannie, 

Canada, Columbia en V.N.-embleem. 
Vlaggen van Denemarken, Ethiopië, Frankrijk, 
Griekenland, India en V.N.-embleem, 

w. Vlaggen van Italië, Luxemburg, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen en V.N.-embleem. 

w. Vlaggen van Filippijnen, Zweden, Thailand, 
Turkije, Zuid-Afrika en V.N.-embleem, 

w. Vlaggen van Korea, Verenigde Staten van Noord-
Amerika, portret generaal Douglas MacArthur en 
V.N.-embleem. 

4 w . 

LIBANON 
Juni '63. Vervolg vlindezserie. 

83 p . Aurora vlinder. 
Juni '63. Herdenking bezoek paus Paulus VI aan 

Libanon. 
43 p . Portretten van de paus en de president. 

LIBERIA 
2i-6-'63. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)«) 
12, 25 en 30 c. Embleem van dit jaar. 

Ook blokje van 30 c. met gelijke afbeelding. 

MALEISIË 
30-8-'63. Opening internationale luchthaven van de 

hoofdstad Koeala Loempoer. 
Z3 et en 30 et. Verkeerstoren, stationsgebouwen en 
vliegtuig. 

MAROKKO 
3-7-'63. Marokkaanse kunstnijverheid. 
Drie zegels van 0,23 d. met drie verschillende fasen. 

MEXICO 
Juni '65. Eeuwfeest I . T . U . " ) 

80 c. en z,20 p . Ruimtevaartstation. 

MONGOLIË 
i-3- '63. WIPA-postzegeltentoonstelling in Wenen. 

4 t . Afbeelding van Oostenrijkse WIPA zegel uit Z933, 
omgeven door allerlei andere zegels. 

NEPAL 
Juni '65. Zevenenveertigste verjaardag koning 

Mahendra. 
Z3 p . Portret van de koning. 
Z3 p . Portret koninklijke familie. 

NIEUW-ZEELAND 
26-7-'65. Eeuwfeest regering in Wellington. 

4 d. Oude regeringsgebouwen. 
4-8-'63. Gezondheidszegels, vogels. 

3 -f z d. Kaka. 
4 -f- z d. Piwakawaka. 

NEW ZEALAND 

MEWZEAIAND 

OOST-AFRIKA 
4-8-'65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)») 
30 en 50 c , ish30 en 38h5o. Embleem van het jaar. 

PAKISTAN 
26-6-'65. Jaar van internationale samenwerking. 

15 p . kobaltblauw en zwart; 50 p. chromaat-
geel en groen. Embleem van het jaar en slogan. 

2Z-7-*65. Regionale Samenwerking voor ontwikke
ling tussen Pakistan, Iran en Turkije-RCD 
(Regional Cooperation Development). 

15 Paisa. Boek, opengehouden door twee handen en 
ondersteund door een derde hand. Geeloker, 
indisch bruin. 

30 Paisa. Wereldbol waarover een baan van dundoek, 
gevormd door de vlaggen van de drie landen. 
Blauwzwart, vermiljoen oranje en groen. 
Namen der landen in Engels, Urdu en 
Bengali. 
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Postzegelveiling 

199e 
VEILING 

' 

R. POSTEMA 
SINGEL 2761 - AMSTERDAM - TEL. 24 97 49 

DEZE VEILING VINDT PLAATS 

OP 9, 10 EN It SEPTEMBER A.S. 

-

MEDIO OKTOBER WORDT ONZE 200e 

VEILING GEHOUDEN, EN KAN HIERVOOR 
NOG TOT HALF SEPTEMBER WORDEN 
INGEZONDEN. 

DESGEWENST RENTELOOS VOORSCHOT 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN. 

CATALOGUS OP AANVRAAG GRATIS 
VERKRIJGBAAR. 

* ^ 1 



PALESTINA 
17. »65. Omschakeling luchtdienst , ,Misrair''. 

10 m. Gelijke afbeelding als Egyptische zegel, maar 
gewijzigde kleur. 

PANAMA 
Juni '65. Nobelprijswinnaars. 

10 c. Luchtpost. Gouden medaille. 
21 c. Luchtpost. Beeldzijde van deze medaille: portret 

van Alfred Nobel. 
Juni '65. Herdenking Galileo. 

10 c. Boek, instrumenten en sterrenkaart. 
21 o. Luchtpost. Portret, instrumenten, toren van Pisa. 

Juni '65. Kernenergie voor de vrede. 
I c. Koopvaardijschip Savannah (USA). 
4 o. Kernenergiestation van Calder Hall (Groot

Brittannië). 
5 c. Atoomonderzeeër , ,Nautilus" (USA). 
6 c. Russische ijsbreker , ,Lenin" (USSR). 

10 c. Atomair observatoriumplatform op zee. 
21 c. Project voor atomair ruimtevaartuig van Lock

heed. 

RAS AL KHAIMA 
21 7 '65. Brits landbouwp roef stat ion. 

10, 20, 30, 40, 50 en 60 np; I , 2 en 3 r. 
Herdenking Sir Winston Churchill. 

2 r. Portret Churchill en parlementsgebouw. 
3 r. Churchill en Roosevelt. 
4 r. Churchill en groep staatslieden uit volgstoet be

grafenis. 
Herdenking president Kennedy. 

2 r. President met ruimtevaarders en president Johnson 
bij ruimtevaartuig. 

3 r. President en echtgenote bij menigte. 
4 r. Portret president en brandende vlam. 

R A ^ Al K H A ! \ 1 A 

REUNION 
168'65. MoustiersSainte Marie. 

25 F. (CFA/0,50), afbeelding en kleuren gelijk aan de 
Franse zegel van 216'65. 

RIOEKIOE EILANDEN 
248'65. Twintig jaar V.N. en Internationaal jaar 

van de samenwerking (Y.I .C .)*). 
3 o. Embleem van het jaar en versiering. 

i89'65. Ingebruikneming van regeringsgebouw in 
Naha. 
3 c. Afbeelding van het gebouw. 

ROEWANDA 
197'65. Blokje voor eeuwfeest I.T.U.**). 

60 f. Zegel uit serie I.T.U.**) en rand met Telstar en 
SyncomSatelliet. 

R é p & b l U u e R w a n d a t s e 

186'5 

SHARJAH 
267'65. Eeuwfeest I.T.U.**) 

I en 5 np. Wereldkaart met lijnen en schip. 
1,20 en 2np. Radiotelescoop en ruimtevaartuig. 
3 np. en 50 np. Lanceerinrichting en satelliet. 
4 np. en i,—■ r. Toren, constructie en ruimtevaartuig. 

I Alle zegels met embleem I.T.U.**) en portret heerser. 
T Op 24 juni 1965 is sjeik Khaled Bin Mohamad Al 
Qasimi door een staatsgreep aan de macht gekomen. 
De beeltenis van de vroegere sjeik wordt overgedrukt op 
de waarden 10, 16, 20, 30, 40 en 50 N.p. , alsmede op de 
iR, 3RS, 4RS., 5 Rs en lo Rs. 

Alle andere zegels met zijn beeltenis worden ver
nietigd. 

69'65. Nieuwe gebruiksserie. 
I , 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30, 40, 50 en 75 np, i , 2, 3, 4, 5 
en 10 r. Verschillende vissen uit de Perzische Golf. 

Alle zegels van Sjarjah verschijnen ook in geheel ge
lijke uitvoering met het extra inschrift speciaal voor het 
gebied Khor Fakkan: , ,and Dependencies  Khor 
Fakkan". 

286'65. Toetreden tot Arabische Postunie (APU). 
5 np Blauw, geel. 

30 np Blauw, grijs. 
65 np Groen, oranje. 

Alle zegels met APUembleem, waarboven een post
duif met brief, eronder een posthoorn. 

SHARJAH 

\ 1 * 

% r ^ 

iPMmi. 

SHARiAM 

SYRIË 
i26'65. Week van solidariteit met Palestina. 

1 2 ^ + 5en25 + 5 p. Kaart van Israël, vlagen Arabie
ren (toeslag voor strijd tegen Israël). 

TOGO 
Juli '65. Sportserie Afrikaspelen in Brazzaville. 
5 f. Discuswerper en vlaggen van Togo en Congo. 

10 f. Speerwerper en vlaggen. 
15 f. Handballer en vlaggen. 
25 f. Hardloper en vlaggen. 

100 f. Luchtpost. Voetballeren vlaggen. 

«•VMM 

URUGUAY 
i95'65 Tweehonderdste geboortedag generaal 

Artigas, stichter van de republiek. 
20 c. en 2,40 p . Stichtingsakte van de staat. 
40 c. Portret van Artigas. 
80 c. Portret en vlag Uruguay. 
I,— p. Standbeeld van Artigas te paard. 
1,50 p. Portret van Artigas. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
108'65. Herdenking onlangs overleden expresi

dent Herbert Hoover (1874—1964)' 
5 c. rood. Portret van Hoover. 

6io'65. Eeuwfeest I.T.U.••) 
II c. rood en zwart, Wereldkaart en radiogolven. 

> 
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"^BERTHOO"*' 

LCOMMyNICi^TION UNtON 

UNfTEO STTATES POSTAGE 

2310'65. Herdenking Adlai Stevenson. 
5 c. Ter nagedachtenis van wijlen de Amerikaanse 

ambassadeur bij de Verenigde Naties, op de twin
tigste verjaardag van de VN. 

VIETNAM (ZUID) 
266'65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)*) 
0,50, I,— en 1,50 d. Vijf meisjes hand in hand rond 
wereldbol en embleem van het jaar. 

YEMEN (REPUBLIEK) 
i75'65. Honderd Jaar I.T.U.**) 

2 en 4 b. Embleem van het eeuwfeest en wapen Vemen. 
YEMEN (KONINKRIJK) 

i75'65. Eeuwfeest I.T.U.**) 
2, 4 en 6 b. Ruimtesatelliet Syncom, I.T.U.embleem 
en kaart van Japan met Olympische ringen. 

Alles getand en ongetand, evenals blok, waarop de 
drie waarden verenigd. 

ZAMBIA (NOORDRHODESIA) 
267*65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)*) 
3 d. en I sh. 3 d. Embleem van het jaar. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadmini
straties, New Stamps in Londen en de heren G. F. Dek
kers in Bakkum en T. Wiegman in Enschede. 

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

*) Year of International CooperationY.I.C. 
**) International Union of TelecommunicationsI.T.U. 
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INTERNATIONALE EUROPA FILATELISTENBEURS 
te houden op maandag 27 september 1965 in „Frascati" * Amsterdam, Nes 59-63 

Geopend van 10 uur v.m. tot 10 uur n.m. Toegang vrij. Veel handelaren zijn met een stand aanwezig w.o. ook buiten
landse 

Op deze dag verschijnt de EUROPASERIE 
Op de beurs is een tijdelijk postkantoor gevestigd met een bijzonder eerste-dag stempel. 
Speciale eerste-dag enveloppen zijn op de beurs verkrijgbaar alsmede bij de postzegelhandel. 

Kunt u de beurs niet bezoeken, maakt u dan f 0,90 over op postgiro 174227 t.n.v. het Verbond van Postzegelhande
laren, Amsterdam en u ontvangt de speciale enveloppe met de Europaserie en voorzien van het bijzondere stempel. 
Een klein aantal carnets is verkrijgbaar ä f 0,50. Geheel verzorgd f 1,50. 

VERBOND VAN POSTZEGELHANDELAREN IN NEDERLAND 
Postbus 296, Amsterdam - Postgiro 174227 ' „Frascati" ligt slechts 2 minuten van de Dam verwijderd 

W U BLUVEN TOPPRUZEN BETALEN VOOR: 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest
partijen engros - vraag prijsopgave, welke wij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier i f 15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland i f 3,— per kilo. leder kv/antum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Waistraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 2 06 38 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bijna «Ik land voor
radig. Pracht kwalitait -
rijka veracheldaniiaid «n 
uitfaprijwl voor: 

Duitsland «n Cab. 20-40% Michal. 
Raat van da warald 30-M cant p. Yvar t F n . 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordijn, Turkije, China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, S/rië, Transjordanië, Egypte, Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord- en Zuid-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. 
Minimumafntme 10,—. Korting bij afnama bovan 25,— 5% an boven 100,—10% 
BIJ batelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

F O L K I N G E S T R A A T 3S. 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 TOLHIJIZEBr 

REPUBLIEK 
MDONESIË 

Zojuist verscheen onze nieuwe 

PRIJSLIJST nr. 5 
van de posaegels van IndonesiS. 

Op aanvraag wordt daze u gaarne per omgaand toegezonden. Nieuwe Zonnebloem 
Catalogus: f 2,25 + porto. „Meeuw - Stamps" • Postbus 35 - Oosterhout (NB). 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

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

P.S. Populair 
formaat 12 x 23V2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
Prijs, inclusief etuis ff 4,50 
Losse etuis, per stuk ƒ 0,15 

l ^ a O a I formaat 16 x 2572 cm, 15 etuis voor 30 covers 
Prijs, inclusief etuis ff 4,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,25 

P , 0 , I I formaat 3072 X 25Vi cm, 15 etuis voor 60 covers 
Prijs, inclusief etuis ff 9,90 
Losse etuis, per stuk ƒ0,50 

P C I I I formaat'35 x 25V2 cm, 15 etuis voor 90 covers 
. w . I l l Prijs, inclusief etuis ff 12,90 

Losse etuis, per stuk ƒ0,65 

IMPORTA n.v. UITGAVE: 

> 

FIRST DflY COÜEPS 

POSTBUS 150 
DEN HAAG 

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, 
oltUd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek ik nog steeds; gelieve een 
lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn bieding 
volgt. Geen inkooplijsten. 
Voor colleaies eveneens altijd belangstelling; voor grote objecten 
kom Ik ter plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat i, Amsterdam-Z., tel. 71 34 89, postbus 7055. 



REPUBLIEK I N D O N E S I Ë Voor zover niet ander* vermeld alles postfris 
VEEL series ook leverbaar in blokken van vier. 

1/111e pi. 
1B/8B 
1D/7D 
8A 
I D H I a p l . 
3DH Ie pi. 
S D H I a p l . 
6 DH l a pi. 
13/U 
15/23 
15B/23B 
24/38 Ie pi. 
34 
38 
39 

70,— 
1.75 
3,25 
1,50 

650,— 
22,50 
22,50 
22,50 
0,75 
1,50 
1.50 

35,— 
1 , — 
1,50 
0,65 

40 2,50 
41/63 Ie pi. 195,-
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
101/06 
107/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
137/41 
142/45 

S,— 
1,95 
7,50 
1 , — 
0,35 

13,— 
7.25 
0.15 
3.— 

10,— 
0.35 
0,35 
3,50 

146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 

5,— 
4,50 
5,— 
0,75 
5,— 
1,35 
0,40 
5,50 
0,65 
3,50 
3.— 
1,50 
1,25 
0,35 
0,30 

223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
300/02 

1,65 
0,50 
0,75 
0,50 
0,70 
0,45 
0,30 
0,45 
0,45 
0,50 
0,50 
0,70 
0,15 
0,10 
0,50 

303/05 
306/17 & 
367/74 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 ft 
344/63 
336/39 
340/43 
364/66 
375/78 
379/82 
383/86 

0,50 

2,15 
0,50 
1,50 
0,30 
0,30 

2,— 
0,30 
0,30 
0,30 
0,25 
0,25 
0,25 

387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0.25 
0.25 
0,75 
0,25 
5,50 
1 , — 
0.45 
0,10 
0,50 
0,75 

456/56 
459/63 
464/67 
10e A.A. 
Conf. 

Porten 
1/3 
4/13 

21/26 

RIau are 
23/25 

Lijst nr. 2« - Aug. 1966 
Nummers Zonnebloem 

0,70 
0,35 
0,50 

0,75 

2,75 
10,— 
•1,25 
0,60 

hipel 
5 0 , -

Cat . 196S 

26/32 7,— 
33/41 65,— 

Irian Barat 
1/20 & Port 
1/6 1 8 , -

Cat. Indonesii 
1966 
f2 ,25 plus 15 et 
port (uitsl. bij 
vooruitbetaling) 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N : Bestellingen onder 5 gulden warden N I E T uitgevoerd. Aankopen beneden 25 gulden worden verhoogd m e t 1 gulden verzend
kosten. Aan ons onbekende kopers levering O N D E R REMBOURS. Persoonlijke bezoeken uitsluitend na telef. afspraak (ook des avonds). GE E N LEVERING A A N 
WEDERVERKOPERSI 

FRÖBELSTRAAT 5-III, Amsterdam-18 (Osdorp) 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER POSTGIRO 193156.TEL.(020)190023 

256e POSTZEGELVEILING 
5-6-7 OKTOBER 1965 
te 's-Gravenhage in Grand Hotel Central 

Deze belangrijke veiling zal o.a. bevatten 
een zeer mooie verzameling 

NEDERLAND en OVERZ. 
RIJKSDELEN 

met vele rariteiten. 

Voor volgende veilingen kan nu reeds v/orden 
ingezonden. Voor een eventuele bespreking 

vooraf komen wij u gaarne bezoeken. 

Vraagt onze gunstige veilingcondities 
of onze veiling-catalogi. 

J.K. RIETDIJK n.v.-DEN HAAG 
Telefoon (070) 1170 20 Plaats 31A 

BOEKJES 

AUTOMATEN 
op 

F.D.C. 

Deze boeicjes van 8 + 18 en 10 + 18 et. 
mocliten verlcoclit worden volgens dienst
order nr. 217 bis artikel 3 op 1 juni 1965. 
Toch werden enige boekjes reeds op 31 
mei 1965 aan de post verkrijgbaar gesteld. 
Ik kan u aanbieden 2 enveloppen met deze 
boekjes; 

de ene envelop (aangetekend) met datum 31 mei 1965 
en 1 envelop met datum 1 juni 1965 voor 

f 175,- r slechts SO van 
stellen 

zijn gemaakt 

Philatelistisch Expert Keurmeester Ned. & O.R. 
H . K O O P M A N Amsterdam-C. N.Z. Voorburgwal 314. Telefoon 23 34 73 

I N K O O P V E R K O O P T A X A T I E 

TE KOOP GEVRAAGD 

Verzamelingen^ Partijen^ Massagoed. 
Pestxegelhandel G. v. d. Eynde 

BroekemalMui 1 - Utrecht (Tuindorp) - Tel. 713994 

Z O E K T TE K O O P 
Los, series/collectie ongebruikt 
uit de No's 30-273, Lp 17-46. 
Registered 25-34. Service 27-155. 
No's naar Yvert incl. tanding 
var., ongetand, misdrukken, 
proeven, enz. enz. 

OUD LIBERIA 
Gaarn« zichtz. «n/of aanb. aan 

t . H O R N / ^^ Strubben 2 - Emm«n. 

POSTZEGELZAKJES IN DIT MODEL 
Formaten: 40 x 50 mm 

65X 105 mm 

85X 125 mm 

95X 145 mm 

C5QI 

1 1 0 x 1 5 5 mm 

115 X 160 mm 

120 x 180 mm 

120 X 200 mm 

130x 195 mm 

1 5 0 x 2 3 5 mm 

162 X 229 mm 

1 6 5 x 2 6 0 mm 

1 8 5 x 2 6 0 mm 

1 8 5 x 2 8 0 mm 

220 X 312 mm 

240 X 340 mm 

Minimum afname 5000 stuks, ev. gesorteerd 

/ = ^ 

r 
V A N D E N B E R G S P A P I E R W A R E N F A B R I E K N.V. - P O S T B U S 1 0 
S A N T P O O R T - Z U I D T E L E F O O N O 2 5 6 O - 6 3 4 1 (3 L IJ N E N) 



Rectificatie adv. juii-nummer 

Bestel tijdig de nieuwe catalogi 
Nederland Spec. Cat. 1966 fl. 3,75 + 60c. port 
Zonnebl. Indon. Cat. 1966 fl. 2,25 + 15c. port 
Yvert 1966 3 dIn. compleet fl. 4 5 , - + 1,80 port 
Benco 1966 Israel Cat. f I. 2,75 + 15 c. port 

Levering uitsL bij vooruitbetaling 

Postzegelhandel Hartog Okker 
Fröbelstraat 5-III, Atnsterdam-18 
Postgiro 193156 - Tel. (020) 19 00 23 

POSTZEGELHANDEL „'T CRAYENEST" 
Asserstraat 7 - Gieten (Dr.) 

in JULI en AUGUSTUS a.s. wél met vakantie 
doch SLECHTS op WOENSDAG GESLOTEN ! 

Wij werken echter „op halve kracht", zodat met enige vertraging 
rekening moet worden gehouden. 

Amsterdam Tel. (020) 6 58 05 
Postbus 1763 ""ryjlmlmC^ pg, 3 4 7 6 5 1 

UW NIEUWTJESDIENST 
Inschrijving Europa 1965 mogelijk. 
Spec, tarief voor VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 1 
Partijen > Postzegels 
betere losse ) 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

Amsterdam-C 
Giro 425549 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvr i je Itasten f 2 9 5 , - en f 4 8 0 , - . 

Tevens v o o r r a d i g . 6 0 z . g . a . n . b r a n d k a s t e n 

en kluisdeuren Interessante pr i jzen. 

Vraagt voorraadl i js ten 

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

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon 2 5 3 7 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER DAN 10 JAAR ben ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede prijzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDEN-
COLLECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, 
SERIES ENGROS EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er v^ordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedmgen kom ik gaarne bij u thuis. 

DER S A M M L E R - D I E N S T , het DuHie f i iatel iat iache t i j d i ch r i f t . * verschijnt 
om de veertien da^en; * gemiddelde omvang 96 pagina's; * nieuwtjes met foto
pagina's op kunstdrukpapier. 
Abonnement fp r i j s : f9,70 per halffaar (13 nummers), f 19,40 per )aar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties: opschriftwoorden 54 et, tekstwoorden 22 et. 
Ver tegenwoordig ing voor Nede r l and : 
P. C. van Ande l , Postbu« S4, Ka tw i j k aan Zee • G i ro 51 69 28 
Tel. 01718-4068 (ook 's avonds) - ^ank: Amrobank, Katwi|k 

De SLUITINGSDATUM 
voor het 
septembernummer 
is gesteld op 
24 augustus a.s. 

AANB. RECENTE FDC's. Vanaf f25 ,— portovnj . Boven f50,— 5 % Korting. Excl. 
EUROPA CEPT '65. kpl. garnituur vooruitbet. pfns f 15,— 1e klas FDC f 25,— 1 
Bestel deze nu, dan bent u zéker. 1 

Pausreis India (8) 
Pausreis Pisa (1) 
Oostenr: Dr. Scharf 

Wederopb. 
Automaatz. 
Univ. Wenen 
Donausch. 
Raimund 
WIPA 1964 
WIPA Tent. 

kompleet-15 stWIPA 
Australië-J. Monash. 

Sd. Ehsab. 
Vak . t o t 21 aug. Al l 

42,50 
1,25 
1,10 
1,15 
1,75 
1,40 
1,15 
1,30 

«,— 6,95 
9,50 
1,50 
1,50 

post wordt norm. aangen. 
Filipp.; Bez. Beatrix 1,2b 

id.pfris 0,50 Luxe FDC1,50 
USA Church. 0,95 pfr. 0,25 
Engel-ld. 1,75 pfr. 1,15 
Austr ld 1,50 pfr. 0,50 
W-Duitsland. 

Kolping herd. 0,75 
Zeeredd. Jub. 0,75 
Verkeerstent (6) 7,50 

Vatik..Mart Uganda 17,50 
Dante herd. 4,— 
St. Bernadette 7,50 

IJsland: SurtseyVulk. 1,95 
GnekenI: Verzet 1,50 
V.Naties.20 jaarbest. 1,75 

idem blokje 2,50 
Itahe 

Eur. Gem. Kongr. '64 12,50 
Verzet 5,75 
WKamp Zeilen 6,75 

België: 
„Herd. Konc. kamp 3,— 

D. v.d. Postz '65 0,75 
Abdij Affligem. 0,60 
Jan V. Berchem 0,75 
Talbot House 0,75 
Arch. Moffmann 2,75 

Frankr. Herd. Overw. 1,20 
jub. Oorlogskruis 1,20 
Vitrail Sens 2,— 
Kath. Bourges 1,25 
MystèreVhegm. 3,50 
St. Mane 1,20 

T . H A R T E V E L D ' S FDC SERVICE 
Kerstroosstr. 9. Rotterdam-12 - Tel. 18 42 00 - Giro 50 74 07 

^ , , ^ , . ^ _ - . . , , _ , . , ^ ^ _ ^ , van Ned. en O.R. - Westeur. landen. 
Z I C H T A C N D I N V I C N Filatehstische Postorder- en Zichtzend-

onderneming 
Vraag een gratis folder POSTZEGELHANDEL „ D E LOUPE" 
voor uw persoonl. gemak. Postbus 11 - Bolnes (Z H ) 

A A N G E B O D E N tegen cataloguswaarde 1965 D A V O album Nederland f 1000,-
Europa album + F.D.C. Europa f 1400,—. 
Album Indonesië tegen 50 % cataloguswaarde f 100,— 
Brieven onder no. P.H. 184. Boom-Ruygrok, Haarlem. 



A A N G E I O D E N 

Aangeboden de volgende kleine 
verzameling met vele complete 
series: 
Modern Rusland volgens Yvert 
300 ir voor ƒ 60,—, Guatemala 
volgens Yvert 600 fr voor f 80,—, 
Bulgarije volgens Yvert 650 fr voor 
f90—, Albanië volgens Yvert 
450 fr voor ƒ 65,—, Belg Congo 
volgens Yvert 300 fr voor f 50,—, 
Indonesië volgens Yvert 130 fr 
voor ƒ 45,— B Renger Vrolikstr 
116BI, Amsterdam 

Sterk verhoogde prijzen, vooral 
voor oudere bundels en massa
waar A V d Heijden, Hengelo
laan 1196, Den Haag Telefoon 
67 08 75 
Te koop aangeboden Nederland 
nr 1 ongestempeld ten dele gom 
ƒ 125,—, Nederland nr 49, 77 en 78 
ongestempeld zonder plakker 
ƒ 90,—, Ned -Indie nr 1 ongestem
peld met plakker f 160,—, Ned -
Indie nr 30 gest en ongest met 
plakker samen f 59,—, Suriname 
luchtpost nr 19 gestempeld ƒ 80,—, 
Curagao, luchtpost 26 t /m 40 ge
stempeld ƒ 53,—, Curacao, lucht
post 45 t /m 52 gestempeld ƒ 21,—, 
Curasao luchtpost 53 t /m 68 onge
stempeld met plakker ƒ 23,— Deze 
partij alleen in één koop voor 
ƒ 600 — Van Oldebarneveltlaan 22, 
Hilversum Telefoon (02950) 4 36 90 

Aangeboden Maandbladen Ned. 
Philatelie. 1940-1965 Niet ingebon
den Aanbiedingen R G J Re
geer lepenplein 32, Amsterdam 5 
Complete serie F D C UNO blok
ken met TAB, Bender, Tempe-
liersstraat 48, Haarlem 
Te koop Vaticaan Int Jur Con
gres 1934 Yvert 66/71 Postfris 
minder mooie tanding Verder gr 
aantal series Nederland 405/421 
(1000 series) 443, 444/448 e a Duif
jes senes met uitzondering van nr 
386, rol 379 a, b, c, d Diverse se
ries België en Luxemburg H 
Speek, Liesboslaan 37, Breda Te
lefoon 3 69 66 

G E V R A A G D 

Gevr N N Guinea Sterrengeberg
te 1959 Div f d c en brieven 
door en aan de expeditie o a ook 
Doorsteek Sibil-HoUandia en bekl 
Antares F Hugenholtz, Olympia-
plem 166, Amsterdam 

Contact gezocht met speclaalver-
zamelaars „Olympiade" J A Ta-
selaar, Rijnsburgerweg 167, Leiden 
Steeds te koop of in ruil gevraagd 
alle soorten poststukken en postze
gels uit de Japanse bezettingstijd 
T Vrijdag, Klaarwaterboslaan 18, 
Putten (Gld ) Tel (03418) 18 84 
Verzamelaar zoekt volgende nrs 
Ned postfr of Ie pi , pr kwal 2, 
5 7IE, 8IIA, lOIIA, 8IIB, 8IIC, 
9IIC, lOIIC, 7IID, 8IID, lOIID, 
7IIE, 8IIE 9nE, lOIIE, 15A, 16 A, 
15Bb, 18B, 18Ba, 13C, 17C, 18Ca, 
14Af, 15Af l5Bf, 14Afa, versch 
nrs 1872 Will lU, 30BII, 32B, 
30CII, 30Dn, 31D, 32D, 33D, 33E, 
38aFII, 4aa, 41a, 43a, 43b, 39c, 
45B, 45C, 47B 49, 62/76 en tan
dingen, 77A, 78A, 78D, 121l, 124K, 
126L 130, 347/49, 534/37, port 
39b, 37f/39fa, 43f, 68b, telegr 1, 
4, 7, 9, 10, 11, 12 Ook ruil mo
gelijk tegen veel goede nrs N O G 
Serieuze aanb aan J Kuiper Mo
lenkampspark 30, Almelo Tele
foon (0S49O) 35 18 

Te koop gevr postwaardestukken 
van Israel (postkaarten Aerogram-
men enz) ongeadresseerd, gest of 
postfris Aanb volgens nummer 
Staats Cat Israel aan C de Jong, 
Vicarystraat 24 Culemborg 
Te koop gevraagd speciale vluch
ten (vliegbneven) zend briefkaart 
W J Lenting, v d Wateringelaan 
154, Voorburg Tel 72 57 93 
Gevraagd Nederland 1852 Nr. 1-
2-3 Halfrondstempels los of op 
brief. Betaal zeer hoge prijs voor 
ontbrekende stukken Tevens ge
vraagd Eerstedagbrieven Neder
land (off covers) Nrs 1 t e m 27 
in prima kw&liteit liefst onbe
schreven Zichtzendmgen aan H 
Okker, Frobelstraat 5 III, Amster
dam 18 Tel (020) 19 00 23 

D I V E R S E N 

In alle landen zoek ik filatelisten 
om postzegels te ruilen. Corresp 
in Tsjechisch, Duits, Engels, Frans 
en Esperanto Pavel Dobias, Mar-
kova 1111, Frenstät p R , Tsjecho-
slowakije 
Verzamelt u V.N. en/of V.E ?.> 
J a ' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Secreta
riaat L Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda Tel (01600) 3 35 89 

HEKKER's 
r O s t z e g e I h a n d e I 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N : 
Curasao 
No 
2 de 3 et Koning ongebr 
4 de 10 et Koning ongebr 
5 de 12'/, et 
6 de 15 et 
7 de 25 et 
8 de 30 et 

10 de 60 et 
11 de 1 ' / , gld 
12 de 2 / , gld 
75-81 Jub serie ongebr 
104-120 Herd serie ongebr 
42 de 1 ' / , gld Kon Wilh ongeb 

Verzamelingen — partijen — 
door ons gekocht tegen hoge 
Desgewenst huisbezoek. 

40,— 
40,— 
50,— 
12,50 
12,50 
17,50 
20,— 
75,— 
22,50 

175,— 
193,50 

r 37,50 

43 de 2 / , gld Kon Wilh ongebr 45,— 
82-66 Brandkastserie ongebr 16,50 
141-152 Kon Wilh ongebr 40,— 
200-205 Weid 1946 ongebr 1 1 , — 
234-238 Weid 1951 ongebr 25,— 
239-243 Weid 1952 ongebr 22,50 
248-252 Weid 1955 ongebr 22,50 
1-3 vliegpost ongebr 100,— 
18-25 vliegpost ongebr 180,— 
41-44 vliegpost ongebr 45,— 
53-68 vliegpost ongebr 32,— 
69 82 vliegpost ongebr 15,— 
83 88 vliegpost ongebr 520,— 
34-43 Port ongebr 135,— 

betere zegels van Westeuropese landen worden 
prijs (ook met gomstroken) contante betaling. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301. Amsterd 

INKOOP 
im - Postgiro 312696 - Telefoon 020-23 09 98 

VERKOOP TAXATIE 

• = ongestempeld No s cat Yvert Alle aanbiedingen 
Monaco 
134» 87,50 
185/94 120,— 
200/14* 75,— 
215/24» 22,50 

België 
21 40,— 
258/266* 36,50 

POSTZEGEL 

326/32 31,50 
377/83 82,50 
390/393* 22,50 
394/400 52,50 

Frankrijk 
301/02* 47,50 
256* 42,— 
269* 70,— 

307/08* 40,— 
330/33* 17,— 
354/55* 60,— 
Cyprus 
106/15* 125,— 
Danzig 
201/03* 37,50 
191/97* 92,50 

HANDEL J. C. PENZEN 
Bergselaan 225b Rotterdam Tel 24 

vri]bli]vend 
Te koop gevraagd 
verzamelingen 

gebruikt en 
ongebruikt 
Ned & 0 G 

Bundespost 
& Berhjn 

88 8 6 - G i r o 481779 

Wist u reeds daf: 
1 WIJ alle soorten msteekboeken leveren' 
2 u reeds nu bij ons alle nieuvi^e catalogi voor 1966 

kunt bestellen' 
3 WIJ voor uw postfnsse verzameling alle maten 

Hawid-klemstroken in voorraad hebben' 
4 WIJ gaan beginnen met rondzendmgen van vele 

soorten motiefzegels en Indonesië' 
5 u beslist niet mag vergeten de geheel herziene en 

uitgebreide prijsli jst aan te vragen bij 

/ / MEEUVI'STAMPS" 
POSTBUS 35 - OOSTERHOUT (NB) 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAEL 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
KI . Berg 34b - T e l . 2 21 20 

nu ook 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 

Leuchtturm" en ^̂ Secura-Falzlos' 
normaal en postfris 

ALBUMS 
Olympiade '64, San Marino, compl , Griekenland na '45, 
Spanje na '36, Canada, compl , Japan na '45, Engeland 

Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleen-vertegenw. voor Nederland: 

Postzegelgroothandei 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis 
A M S T E R D A M - Z U I D 2 - T E L . 79 26 40 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V d Berge-Apeldoorn - Nieuwstraat 66-Te l 2 0919 

Verzamelaars van Amerika, zojuist aangekocht een interessante coli gebruikt en 
ongebruikte zegels Tevens voorradig groot aantal van Engeland no 3 en 26 Yvert 
(Michel 3 en 16) op letters of plaatnummers, zowel gebruikt als ongebr Uw manco 
lijstje wordt met zorg afgehandeld 

NIEUWTJESDIENST G. OOSTVEEN 
Pannes Heiderstr 

België + Luxemburg 
Duitsl + Berhin 
Frankrijk + Monaco 
ZwitserI + Lichtenst 
Vat + Italië + Marino 
Oostenrilk 
Spanje 
Griekenl 
Ver Natie 
Gevr Vaticaan Blok 1 

2 

Luchtpost 
22/23 170,— 
33/34 36,— 
45/46 35,— 

7 - Kerkrade 

1 fr 
1 DM 
1 f r 
1 f r 
100 L 
ISch 
1 Pst 
1 Dr 
1$ 

0,09 
1,05 
0,90 
0,97 
0,72 
0,17 
0,09 
0,17 
4,50 

120,— 
30,— 

Nederland 
518/37 
534/37 
592/95 

- Tel 

187/88 
189/90 
191 
192/93 

146,-
110,-

15,-

na 5 uur 04494 -

Gevraagd 
Vaticaan ongebr. 
zonder plakker 

40,— 194/99 
40,— 200/02 
75,— 207/09 
16,— 293/98 

550/55 
556/60 
Luchtpost 
12/13 

53 25 

15,— 
30,— 
30,— 
16,— 

9,— 
15,— 

170,— 



AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

flGKniHift^ 

TELEFOON (020) 
230261-242380 

VOLGENDE ZEER IMPORTANTE VEILING begin oktober a.s. 
Uitzonderl i jk materiaal op velerlei gebied uit belangrijke inzendingen is reeds in behandeling. 

Voor deze veiling, waarvoor internationaal grote belangstelling zal bestaan, kan nog tot eind augustus worden ingeleverd. 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND EN GEBIEDEN, BELGIË, LUXEM
BURG, FRANKRIJK, COLONIES en BUREAUX 
Frangaises, MONACO, DUITSLAND, OUD-
DUITSE STATEN EN ALLE GEBIEDEN, ZWIT
SERLAND, ENGELSE KOLONIËN, VERENIGDE 
STATEN, hiervan alleen L.P., Dienst, Service, 
Taxe, Colis Postaux, Retour, OOSTENRIJK, enz. 
enz. 

Bovenstaande landen zijn, alle ONGEBRUIKT en GEBRUIKT, in 
boekjes opgenomen en geschikt voor beginners en uiterst VER
GEVORDERDEN. 

N.O.G. In doorsnee uitgeprijsd 85/90% cat. 
NVPH, rest van 40/55 % Yvert. 

In voorbereiding zijn alle buiten-Europese lan
den. 

Wanneer u voor f 30,— uit een Z.Z. behoudt, wordt u 10% 
korting verleend. 

G. L. van TOOR Telefoon (02949) 377 
Binnenweg 13 - Loenersloot 

SPECIALE ZOMERAANBIEDING 
Onze aanbiedingen van de vorige maand zijn alle nog geldig (slechts 
enkele no's zijn uitverkocht). Voorts delen wij de bestellers die per 
100 en meer bestelden mede dat aanbieding bestemd is voor VER
ZAMELAARS en niet voor opslagplaatsen of speculanten. Wij houden 
dan ook het recht om slechts 1 set per aanvrager te zenden. 
Mogen wij deze maand weer aanbieden: 
Engelse Kol-gebieden de Rode Kruis omnibus uitgave 1963, totaal 
70 waarden, gestempeld, prijs f 45,— 

Engelse Kol. gebieden, de Shakespeare omnibus uitgave 1966, totaal 
11 waarden gestempeld, prijs f 7,50 

Engelse Kol-gebieden, zeer goede samenstelling uit eigen voorraad 
met veel hogere (Yvert min. Fr 200,—) waarden o.a. £ en $, slechts 
f60 ,— 

IJsland een geheel land compleet (republiektijd) Yvert 202-heden. 
Postfris ® f 190,— 
IJsland een geheel land compleet (republiektijd) Yvert 202-heden 
gebruikt ® f 140,— 
Denemarken vanaf 1945 Yvert 298-heden compleet, met alle uit
gaven op fosforpapier. Gebruikt ® f 48,50 
Luxemburg, de Europa 1956, 514-16, postfris ® f 125,— 
Finland, o.a. postfris de volgende sets, 109/21 f 25,— 124/33 f 6,— 
(156/58, 161/63, 176/78, 180/82,196/99, 200/02) deze zeer lastige sets 
postfris te zamen ad f 57,50 
Zeer vele andere no's voorradig speciaal van het Scandinavia gebied 
waarvan wij over grote voorraden beschikken, ook stadposten en 
dergelijk materiaal, zend uw wensen aan ons. Voorts grote voorraad 
Nederland overzee tegen coulante prijs. 

Wij vragen TE KOOP, Scandinavia, zowel losse zegels als collecties 
betaal hoge prijs o.a. Finland, 166 ® f 18,—**. IJsland 238 ® f 19,— 

POSTZEGELHANDEL HENRI KUIPERS 
Sumpel 27 — Den Ham (O.) 


