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POSTZEGELHANDEL W. VAN SPLUNTER VRAAGT TE KOOP 
IN ELKE HOEVEELHEID 

lok 1 
2 
3 

5 
6 

L A N D 

*# 
850,— 

62,50 
9,— 

46,— 
400,— 
110,— 

o 

850,— 
110,— 

20,— 
46,— 

525,— 
180,— 

" 

' 
, 

. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
15 

** 90,— 
55,— 
55,— 
55,— 

140,— 
110,— 

55 — 
210,— 

75,— 

o 

150,— 
60,— 
55,— 
55 — 

185,— 
130,— 

60,— 
230,— 

85,— 

16 
17 
18 
19 

20,— 
20,— 

6,50 
7,— 

20,— 
22,— 
6,50 
7,— 

Pax 405-17 375,-
149-50 
151-53 
154-56 
168-69 
173-75 
176-78 
185-87 
188-91 

120,— 
45,— 
37,50 
12,— 
8,— 

10 — 
12,50 
12,50 

375,— 
45,— 
30,— 
22,50 
4,— 
4,50 
4,— 

18,50 
16,75 

Pro Juventute 1923/1949 
postfr. z/pl. ä 45 ct. per 
Yvert fr. Voor komplete 
vellen 46/^ ct. 
Pro Juventute 1950/1960 
postfr. z/pl. ä 40 ct. per 
Yvert fr. 
Voor komplete vellen 41 et-
Lp. 45 5,— 
Bij levering van kompl. 

vellen wordt de prijs f5,25 
per zegel. 

Aanbiedingen gevraagd van 
postfrisse series: 

Pro Patria, Bundesfeier, 
Luchtpost etc. etc. 
Bij voorkeur in vellen, 
veldelen of blokken. 

L I E C H T E N 
STEIN 

284-87 
296-99 
300-03 
304-07 
309-12 
315-18 
319-21 
324-26 
327-30 

333-35 
336-38 
339-41 
350-52 
356-58 
359-63 
373-76 

Blok 2 
Blok 3 
Blok 7 
Blok 8 

4,50 
4 50 
4,50 
3,75 
3,75 

12,50 

7,— 
7,— 

12 50 
50,— 

ALLE andere 
series tegen 
hoge dagprijzen. 

V A T I C A A N • 
86-89 
150-57 
158-60 
161-62 
163-66 
167-71 
172 

30,— 
45,— 
80,— 
57,50 
90,— 

150,— 
30,— 

173 
174-75 
187-88 
189-90 
191 
192-93 
194-99 
200-02 
203-04 
205-06 
207-09 
210-12 

30,— 
38,— 
5 0 , -
50,— 
90,— 
20,— 
19,— 
37,50 
12,— 
11,50 
37,50 
11 ,— 

213-14 
215-17 
218-20 
221-26 
227-29 
230-31 
232-33 
234-36 
237-40 
257-60 
B lok l 
Blok 2 

17,50 
9,— 

14,— 
20,— 
8,— 

1 1 , — 
11 ,— 
1 1 , — 
12,— 
30,— 

125,— 
47,50 

ALLE andere 
series tegen de 
hoogste dag
prijzen. 

BELGI 
342-50 
351-52 
363-74 
792-94 
795-97 
860-62 

340,-
45,-

500,-
25,-
30,-
15,-

863-67 
876-78 
880-91 
892-97 
898-99 
918-23 
930-37 
943-45 
946-51 

Blok 3 

25,— 
12,— 
75,— 
24,— 
36,— 
18,— 
15,— 
20,— 
60,— 

25,— 
40,— 

Blok 27 
„ 28 
„ 30 
„ 31 

27,— 
33,— 
20,— 
35,— 

CURAQAO 
104-20 
id. © 
168-81 
211-33 
234-38 

** 
165,— 
130,— 
175,— 
130,— 

19,— 

Lp 18-25 135,— 
Lp 26-40 65,— 
Lp 69-88 400,— 

S U R I N A M E * • 
214-19 
280-83 
309-11 
312-15 
317-20 
321-22 

9,50 
4 1 , — 
2B,— 
11,75 

4,— 
4,50 

N E D E R L A N D 

56-76 
7/-80 
80 
80 met pi. 
84-86 
90-101 
100 
101 
102-03 
104-05 
121-31 
130 
131 
132-33 
134-35 
136-38 
139-40 
141-43 

200,— 
700,— 
475,— 
350,— 

34,— 
700,— 
100,— 
475,— 

22,— 
125,— 
190,— 

90,— 
95,— 
30,— 
21,50 
64,— 

4,— 
6,50 

300,— 
300,— 

330,— 

300,— 

60,— 
100,— 

55,— 
42,50 
10,— 
40,— 

2,50 

149-62 
163-65 
166-68 
177-98 
199-02 
203-07 
208-11 
212-19 
220-23 
224 
225-28 
229-31 
232-35 
236-37 
238-39 
240-43 
244-47 
248-51 
252-55 
256 

75,— 
105,— 

5,— 
101,— 

8,50 
17,— 
8,50 

45,— 
9,— 
4,— 

15,50 
15,50 
15,50 
75,— 
32,— 
20,— 
45,— 
22,50 
7,50 
3,50 

' 257-60 
261-64 

2,— I 265-66 
267-68 
269 
270-73 
274-77 
278 
279-82 
283-86 
287-88 
289-92 
293-95 
296-99 
300-04 
305-09 
313-17 
318-22 
327-31 
332-49 

4,— 
6,75 
2,75 

15,— 
2,25 

4,25 
6,75 
5,— 

12,— 
7,25 

17,— 
8,25 

32,50 
18,— 
7,— 
9,— 
1,75 

22,50 
18,50 
6,50 

13.50 
13,— 
4,50 

12,50 
4,— 
8,50 
5.50 
7,50 
5,— 
9,50 
5,50 

75,— 

9,— 
6,75 

6,75 
4,50 

3,— 
3,30 

2.50 

2,50 

1,75 
1,15 
3,— 
1.90 

25 — 

350-55 
356-73 
374-78 
392-96 
402-03 
402-03B 
428-42 
449-53 
454-59 
462 
469-73 
490-94 
495-99 
500-03 
508-12 
513-17 
518-37 
538-41 
544-48 
550-55 

10,— 
27,— 
3,— 
1,20 
2,75 

23,— 
2,75 
1,15 
1,15 
3,50 
1,10 
1,25 
1,20 
1,80 
1,20 
3,30 

180,— 
2,90 
4,30 
9,50 

2, -
24,-

23,— 

0,95 
0,95 

0,75 
0,70 
0,70 
1 , — 
0,80 
2,— 

1,35 
1,45 
7,— 

556-60 17 25 15,— 652-56 
561-62 —,72 658-62 
563-67 4,75 4,— 663-67 

Voor complete vellen een speciale prijs 
556-60 1775,— 
573-77 475,— 
592-95 500,— 

568-72 
578-81 
638-42 

3,10 * • 
3,10 * • 
3,40 »• 

600,— 
600,— 
600,— 

568-72 
573-77 
578-81 
583-87 
588-91 
592-95 
596-00 
602-06 
607-11 
612-16 
638-42 
646-50 

5,75 
4,50 
5,75 
7,— 
0,90 

19,— 
3,75 
7,— 
3,50 
5.25 
5 50 
3,15 

3,50 
5,— 
5,50 

18,— 
3,— 
5,50 
2,90 
4,25 

668-72 6,75 
673-77 3,— 
680-84 2,— 
685-89 2,85 
699-03 3,— 

704-08 3,— 
719-23 4,25 
735-39 3,— 
744-48 3,— 
783-87 2,50 

MOOIE VERZAMELING 
NEDERLAND 
GEVRAAGD 

LANDENVERZAMELING 
tegen goede prijzen 
te koop gevraagd. 

" = postfris zonder plakker ° = gebruikt, uitsluitend licht rondstempel 

FIRST DAY COVERS 
NEDERLAND 
zonder of met zeer netjes geschreven 
adres, niet opengesneden. 

E 10 
E l l 
E12 
Voor 

380,— 
155,— 

65,— 
60,— 
45,— 
45,— 
22,50 
20,— 
22,50 
10,— 
18,— 
2,50 

LUXE 

E 13 
E 14 
E15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 

20,— 
10,— 
15,— 
13,— 
6,50 
5,— 
8,— 
5,50 
5,— 
5,— 
6,— 

prijzen! 
exem plaren nog hogere 

Onze prijzen zijn zeer hoog en gelden uitsluitend voor 1® kwaliteit. 
Verkoop ons uw zegels,.. 

LP 12 -13 POSTFRIS DEZE MAAND f 1 9 0 , -

u w VOORDELEN ZIJN: 
# prompte betaling 
# snelle afwikkeling 
9 geen bijkomende kosten 

D I S C R E T I E V E R Z E K E R D 

TE KOOP 
AANGEBODEN 

Verzameling Nederland 
No. 1 en 2 geplaat, zeer 
geschikt om uit te breiden 
INTERESSANTE KOOP 
prijs f 1200,—. 

GEEN OBJEKT IS ONS TE GROOT! WILT U VERKOPEN... NEEM DAN ONVERWIJLD 
KONTAKT MET ONS OP. WIJ BETALEN TOCH DE HOOGSTE PRIJS. 

W. van SPLUNTER 
Van Adrlcliemweg 376 - ROTTERDAM-8 - Tel. 010 - 1519 76 (ook 's avonds bereikbaar) 

VOOR BELANGRIJKE OBJEKTEN BEZOEKEN WIJ U GAARNE. 

Het VERTROUWDE adres - IEDERE maand op deze plaats 



HAAL GELD VAN DE BANK!! 
91 ALBANIË, allemaal geheel complete series, l icht ge

stempeld, een ENORME catalog us waard e voor slechts f 29,95 
100 ARGENTINIË, een prachtig pakket zegels voor weinig 

geld f 2,95 
100 AUSTRALIË, met zeer veel gedenkzegels waarbij niet 

op waarde werd gelet! Toch maar weer f 2,75 
100 BELGIË, pak mee voor f 1,95 
100 BELGIË, GROOTFORMAATZEGELS, een lust voor 

het oog f 4,50 
200 BELGIË, waarbij lastige zegels, alleen bij ons f 5,45 
300 BELGIË, een schitterende part i j , veel „Beeld"zegels f 10,95 
500 BELGIË, een buitengewoon voordelige aanbieding f 22,50 
600 BELGIË, een uitzonderl i jk mooie collectie, af te geven 

voor f 36,95 
800 BELGIË, 'n pracht collectie om voort te zetten, gaat 

weg voor f 75,— 
1000 BELGIË en K O N G O , jammer, moet verkocht worden. 

'n Koopje f 97,50 
100 BLOEMEN, 'n buitengewoon mooi pakket, nog slechts 

geringe voorraad tegen deze lage prijs. Slechts f 6,75 
100 BRAZILIË, een mooi pakket voor een lage prijs f 4,25 
100 BRITS INDIË en INDIA, 'n leuk pakket voor eep 

spotprijs! f 1,95 
100 BULGARIJE, 'n koopje voor f 2,25 
200 BULGARIJE, dit moet u zien! gaan weg voor slechts f 5,95 
300 BULGARIJE, zeer veel bijzondere zegels, een uniek 

pakket f 11,95 

100 DUITSLANDOOST ALLEEN GROOTFORMAAT! 
Buitengewoon fraai! f 5,95 

200 DUITSLANDOOST, een pracht collectie voor zeer 
weinig geld, met meer dan de helft GROOTFOR

MAATZEGELS f 6,95 
300 DUITSLANDOOST, een machtige collectie, waarbij 

liefst 200 grootformaatzegels? f 12,95 
400 DUITSLANDOOST, wat mooi, wat prachtig! Hoofd

zakelijk grootformaatzegels, weer bijna 'n land com

pleet en toch slechts f 19,95 
500 DUITSLAND, een zeer leuke aanbieding, weggeef

pr i js ! f 13,95 
1000 DUITSLAND, zeldzaam mooie samenstelling 

(Duizend!) f 3 7 , 5 0 
100 ENGELAND, met zéér vele Herinneringszegels, ont

zettend mooi ! f 3,45 
100 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, di t koopt u 

nergens voor f 1,40 
100 ENG. KOL. & GEBIEDEN, alle grootformaat plaatjes

zegels, een lust voor het oog, slechts f 3,95 
200 ENG. KOL. & GEBIEDEN, ook allemaal grootformaat 

plaatjeszegels, zeldzaam moop, hoge waarde! 
„Fiorani"weggeefpri js slechts f 9,95 

300 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, bij ons gaan ze 
weg voor f 6,25 

400 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, ALLEEN 
GROOTFORMAATZEGELS, wat mooi, wat 'n pracht f 19,95 

Ie DEEL P R I J S C O U R A N T 1 9 6 6 
500 BULGARIJE, enorme waarde, toch maar f 29,95 

BURUNDI, 5 compl. prachtseries! (26 ex) w.o. 1 
Sportserie, l icht gestempeld op verzoek. Yvertwaarde 
58 frs. Tijdel i jk slechts f 14,95 

100 CANADA, mooi pakket met vele GROOTFORMAAT

ZEGELS f 3,25 
50 CHILI, Veel luchtpost! f 2,25 

100 CHILI, waarbij zeer veel luchtpostzegels, verbazend 
mooi f 5,95 

100 CHINA, bijna de helft GROOTFORMAATZEGELS 
erg mooi ! f 1,75 

100 CHINA, ALLEEN GROOTFORMAAT! Buitengewoon 
leuk pakket f 3,45 

200 CHINA, U gelooft uw ogen niet, w a t ' n pracht pakket! f 4,95 
1800 CHINA. Bijna ' t hele land compleet, ontzettend veel 

grootformaatzegels! Gaat weg voor f 99,— 
(Zi t ten ook veel oude zegels bij). 

100 COLUMBIA, bijna allemaal weer grootformaatzegels! 
Slechts f 5,75 

200 CROATIE, ook alweer bijna een land compleet, zeld

zaam! f 29,75 
100 DENEMARKEN, véél „p la ten " ! slechts f 2,95 
200 DENEMARKEN, nog méér platen met vele schaarse 

exemplaren! Toch maar f 8,95 
100 DIEREN, voor de DIERENVERZAMELAARS, erg mooi f 4,75 
50 DOMINICA, voor de l iefhebbers! f 4.50 

100 DUITSLANDOOST, pracht pakket, weggeefprijs! f 1 , — 

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

1000 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een pracht

collectie! f 35,— 
500 EUROPA. Een weggeefpartij van ons! Pak maar mee f 4,95 

1000 EUROPA. Een prachtige partij voor erg weinig geld! f 19,95 
100 FINLAND, met vele „moei l i jke" zegels. . . prachtig! f 3,75 
* * * FINLAND. Ruim 70 kaarten en brieven met meren

deels gelegenheidszegels. Rode Kruis enz. enz. Alles 
met bijzondere afstempelingen, I e dag enz. enz. Gaan 
weg per parti j voor slechts f 27,50 

100 FRANKRIJK. Ook weer een mooi pakket voor 'n 
koopje van slechts f 1,95 

100 FRANKRIJK, uitsluitend en alleen GROOTFORMAAT

ZEGELS! Koopje f 8,95 
500 FRANKRIJK, werkel i jk iets buitengewoons. Toch maar 

f 27,95 
100 FRANSE KOLONIËN & GEBIEDEN, veel bloemen en 

dieren, zeer veel GROOTFORMAATZEGELS f 3,95 
200 FRANSE KOLONIËN, bijna allemaal postfris, 'n gigan

tisch pakket, dieren, bloemen, enz. enz. Slechts f 9,95 
300 FRANSE KOLONIËN, commentaar overbodig, slechts 

enkele! f 17,50 
50 HONDURAS, voor de kenners! f 4,50 

100 HONGARIJE, wederom voor een „weggeef"pri js f 1,50 
200 HONGARIJE, waarbij liefst 100 Grootformaatzegels, 

'n pracht! f 5,45 

Heeft u *n pastaegetmanie ? Oan met spoed ttaar JFMOHAJVM! 
Postzegelengroshandel Portokosten steeds e x t r a 

■ 4 ^ ' I ^ ^ S K ^ ^ ^ ^ ^ I I I Vraag onze gratis PRIJSCOURANT met honderden koopjes 

P O S T O R D E R A D R E S : (alléén bij voorui tbet . of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 
397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. Wij nemen ook bundel en massawaar in betaling. Vraag onze inkoopli jst. 
Op onderstaande adressen zijn alle in de advertenties voorkomende zegels te verkri jgen. 
..Fiopost", Woestduinstraat 109. AmsterdamW (bij Hoofddorpplein). Tel. 15 24 55. 
MARK. Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78. Tram 7 of 14, Bus 2 halte L. v. Meerdervoort/Zonnebloemstraat 



298/300 
301/03 
304/06 
307 
308/10 
311/13 
314 
315/31 c 
332/33a 
334 
335 
336 
337 
336ab 
337a 
338/39 
340 
341/42 
343 
344 
345 
346 
347/49 
350 

1/9 
10/18 
10/18ak 
19/27 
28/29 

** 
1,10 
2,40 
6,— 
0,90 
2,— 
2,40 
0,30 

17,50 
2,50 
0,30 
0,75 
0,40 
0,60 
0,20 
1 , — 
2,— 
1 , — 
1,10 
0,80 
0,40 
2,— 
1 , — 
0,60 
0,15 
Alle 

1 1 . — 
60,— 

150,— 
12,50 

3,— 
Nummering Yvert, 

DENEMARKEN 
oo 

0,40 
2,40 
0,25 
0,35 
1,50 
1,25 
0,10 
3.25 
2,50 
0,10 
0,25 
0,10 
0,40 
0,10 
0,80 
0,70 
0,25 
0,30 
0,70 
0,10 
1,75 
0,80 
0,20 
0,15 

** 
351 0,40 
352 0,60 
353/57 1,20 
358/59 1,85 
360/61 0,80 
362/65 1,10 
366 0,40 
367/70 2,25 
371 0,60 
372/73 12,50 
374 0,80 
375/76 4,— 
377 0,40 
378/80 1,25 
381 0,75 
382 0,40 
383/84 1,25 
385 0,60 
386/88 1 , — 
389/90 0,90 
391 0,30 
392 0,30 
393 0,80 
394 0,60 

fosfornummers Denemarken 

oo 

0,10 
0.15 
0,50 
1,75 
0,20 
0,35 
0,10 
1,45 
0,25 
1,75 
0,80 
0,35 
0,10 
0,60 
0,70 
0,20 
0,60 
0,25 
0,45 
0,40 
0,15 
0,15 
0,40 
0,30 

395 
396 
397 
398/406 
407/10 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418/21 
422 
423 
424 
425/26 
427 
428 
429/30 
431 
432 
433 
434 

aanwezig, ♦* en °° 

GROENLAND 
10,— 
5 5 , 

165,— 
10,— 
S,— 

30 0.60 
51/52 1 , — 
31 0,80 
32 0,40 
53 0,35 

** ongebruikt, °° gebruikt. 
Wij verzorgen mancolijsten, zichtzendingen, alles 

0,60 
0,75 
0,80 
0,40 
0,30 

33 
34 
35 
36/50 

op het gebied Skant 

«* 
0,60 
0,75 
0,30 
5,— 

25,— 
0,60 
0,10 
0,75 
0,40 
0,30 
0,20 
0,40 
1,50 
0,20 
0,60 
0,40 
1 , — 
0,60 
0,30 
1 , — 
0,60 
0,30 
0,25 
0,15 

1,25 
0,40 
0,40 

18,50 

oo 

0,40 
0,40 
0,10 
1 , — 
7,— 
0,25 
0,10 
0,25 
0,20 
0,15 
0,10 
0,20 
0,35 
0,15 
0,30 
0,35 
0,40 
0,60 
0,15 
1 , — 
0,25 
0,15 
0,10 
0,10 

1.25 
0,40 
0,40 

15,— 

inavia. Voorts 1 
catalogi AFA 1966 ® f 4,75 FACIT ® f 10,—. Vragen te koop collecties, losse 
mers. 

Postzegel hand el Henri Kuipers  Sumpel 27  Den Ham 

num

(0) 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Ook andere kind, zomer
en gelegenheldsseries van 
Nederland en Duitsland te 
opgave; * met rondstempel, 

Nederland nr. 346349** 
Nederland nr. 402 B ** 
Nederland nr. 474489** 
Nederland nr. 518533** 
Nederland nr. 535537** 
Nederland nr. 536 
Luchtpost nr. 1213 ** 
Luchtpost nr. 1213 ° 

koop gevraagd. Aanbiedingen alleen 
** zonder plakker. 

R. ROSENTHAL  Appelstraat 17  Den Haag  Telefoon 

f 80,— 
f 1 0 , 

f 1 8 , 

ƒ 4 5 , -
ƒ135,— 
f 7 5 , -
ƒ 200,— 
f 7 5 , -

met prljs-

39 39 25 

V A T I C A A N 
» := 1 ste plakk 

150/57» 
173» 
302/09** en 
Expresse 15/16 
322/27»» 
344/47»* 
359/62** 

er »• = postfris. No. volgens Yvert 196( 

57,50 
35,— 

6,75 
10.— 
6 75 
4,— 

363/70*» 
371/73»* 
374/77** 
380/82»» 
383/86*» 
397/89»» 
390/92»* 

4,25 
2,75 
5,50 
2,40 
5,75 
4,— 
2,40 

i 

393/96** 
397/400** 
401/04»» 
405/09»» 
410/12»» 

Lüchtp. 35/44» 

4,— 
4,50 
6,25 
3,— 
4,25 

15,— 

POSTZEGELHANDEL 

MARIAN DAUB 
Jan van Galenstraat 165 hs - Amsterdam-W 
Postgiro 68 74 71. 

Telefoon 8 86 83 -

PAUSREIS V . N A T I E S , kpl. garn. {7 covers) beperkt f 32,50. Tevens nog enkele 
DITO Reis India (8 covers) f 42,50. Verder recente FDC aanb.: Italië: 

Frankrijk 
Apocalypse 2,25 
Violon R. 2,25 

ld. Berlin 2,60 
Saarbrücken 

0,75 

Nachtp. 
Rispa 
IJsland 
Bened. 
Filipp. 
Beatr. 

2,— 
0,95 

2,25 

Mexico 
Bezoek 2,50 
Oostenrijk 
WaldmUller 

1,25 
R.Kruis K. 1,25 

W.-Duitsl . Ital 
Sprookjes 2,50 Dante 8,50 Beatr. 1,50 

Portovrij vanaf f 25,— 5 % Korting vanaf f 50,—. 
T. HARTEVELD'S FDC Service 
Kerstroosstr. 9 - Rotterdam-12 - Tel. 18 42 00 - Giro 50 74 07 

Churchill 

Engeland 
Canada 
Brazilië 
Australië 

1,95 
1,25 
3,25 
1,50 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
C MUIS 

1/15» 
16* 
17/20* 
45/50° 
51/58» 
67/72»* 
73/79»» 
80/83»» 
103/12» 
116/25» 
116/25° 
126/39* 
163/70° 
174/77** 
192/204*» 
214/19»* 
225/26»» 
241/49»» 

2 7 5 , -
100,— 
225,— 
250,— 
375,— 
4 5 0 , -
2 0 0 , -

70,— 
11,— 
30,— 
35,— 
12,— 
55,— 

175,— 
27,50 
45,— 
42,50 
50.— 

BIEDT A A N : 

V A T I C A A N 
256/58*» 
259/60*» 
263/65»* 
266/69** 
276/79*» 
282/87»» 
300/02»» 
303/06»* 
307/12** 
313/14** 
315/16** 
317/26»» 
327/29»* 
330/31»* 
332/33** 
334/37** 
338/43** 
344/46** 

22,50 
20,— 
30,— 
27,50 
20,— 
6,50 

1 1 , — 
6,— 

52,50 
4,75 
4,25 

17,50 
8 , -
5,— 
4,— 

10,— 
40,— 

5,50 

347/56** 
357/59** 
363/65** 
369/74** 
378/81*» 
382/87»* 
388/90»* 
391/92»* 
393/96»» 
397/401»* 
402/04** 
405/07»» 
408/11** 
412/19»» 
420/22»» 
423/26»» 
427/28** 
429/31•• 

7,50 
6,50 
5,— 

17,50 
10,— 
22,50 
5,25 

57,50 
10,— 
16,— 
12,— 
12,50 
5,50 
7,— 
4,— 
6,— 

14,— 
2,95 

432/35»» 
436/38»* 
439/41»* 
442/45»» 
446/49»» 
450/53»» 
454/58*» 
459/61 • • 
462/63** 
464/66** 
467/70*» 
471/76»* 

Dante serie 
4 w 
Europa 2 w 
Reis naar de 
U.N.O. 

13,50 
8,— 
2,75 
4,25 
8,— 
5,50 
3,75 
4 , -
3,75 
3,— 
4,— 

10,— 

4,50 
4,50 

5,25 

Mrs volgens Michel Philex en Globus catalogi 
* = ongebruikt met plakker. * * = ongebruikt zonder plakker. 
° = gebruikt. 
Betaling na ontvangst en akkoordbevinding. 
Levering boven f 25,— portvrij. 

PHILEX CATALOGUS 1,50 
GLOBUS CATALOGUS 0,90 

Vele series tevens gebruikt en op FDC in voorraad. U kunt zich bij 
ons ook abonneren op alle nieuwe uitgiften van Vaticaan ongebruikt, 
gebruikt en op FDC. 

Postzegelhandel C. Muls - Rosmarijnsteeg 2 - Amsterdam 
Postgiro 12 68 49 - Telefoon 5 76 05 

MICHEL 
CATALOGUSSEN: 

Duitsland 1966 ƒ 5,15 
Europa, z. Duitsland 1966 22,50 
Overzee 1965/'66 in 3 delen 
Per deel 29,35 
Abt. Michel Rundschau ,12,50 
Kleurenboekje , 7,— 
Michel Lux lamp ,80,— 

YVERT & TELLIER 
CATALOGUSSEN '66 

Deel I: Frankrijk enz ƒ 4,15 
Deel II: Europa 18,50 
Deel III: Overzee 22,35 
Abt. Bulletin Champion 11,— 
Abt. l'Echo de la Timbrologie ,, 14,— 

CATALOGUS N.Y.P.H. 
Nederland en o.R. Speciaal ... ƒ3,75 
Nederland en O.R. Junior 2,25 

Wij verzorgen 
al uw nieuwtjes 
In abonnement, 
stelt u zich eens 
met ons 
In verbinding 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 

Hilversum 
Surlnamelaan 31 

Amsterdam 
N.Z. Voorburgwal 151 



TE KOOP GEVRAAGD: Z».TS»LAND. 

Zwitserland 
bloknr. »* ' 
1 865,— 865,— 
2 62,50 112,50 
3 9,— 21 ,— 
4 46,— 46,— 
5 410,— 530,— 
6 110,— 175,— 
7 92,50 155,— 
8 56,— 60,— 
9 56,— 56,— 
10 56,— 56,— 
11 150,— 195,— 
12 110,— 130,— 
13 56,— 60,— 
14 210,— 235,— 
15 77,50 87,50 
16 2 2 , - 22,— 
17 22,— 23.— 
18 , 7,— 7,50 
19 7,50 7,50 
pan 380,— 380,— 

Pro Juventute 
1915 125,— 45,— 
1916 47,50 30,— 
1917 40,— 22,50 
1918 12,50 4,— 
1919 8,— 4,50 
1920 10,— 4,— 
1921 12,50 20,— 
1922 12,50 17,50 
1923 10,— 16,— 
1924/49® 45 et p. Yvertfranc 

Luchtpost 
1 180,— 200,— 
2 40,— 45,— 
^ •J2 15 
7 17,— U,50 
11 20,— 55,— 
11a 12,— 16,— 
12a 22,— 9,— 
13 of 13a 12,50 17,50 
14 of 14a 40,— 47,— 
15a 40,— 22,50 
18 13,— 18,— 
19 5,50 9,50 
22 4,— 5 , -
23 3,50 5,50 
24 3,50 5,50 
24a 130,— 195,— 
34a 12,— 20,— 
35 6.— 9,— 
39 15,— 20,— 
40 17,— 25,— 
41 16,— 26,50 
44 23,— 28,— 

Liechtenstein 
71 55,— 60,— 
72/74 30,— 6,— 
75/77 20,— 22,— 
78/81 36,— 36,— 
82/89 420,— 420,— 
90/93 17,— 45,— 
94/107 190,— 175,— 
108/10 45,— 55,— 

111/13 170,— 
114/16 45,— 
117 185,— 
128 800,— 
129 150,— 
161/66 25,— 
172 125,— 
222 30,— 
232/40 22,— 
266/67 87,50 
266 25,— 
267 50,— 
272 140,— 
281/83 40,— 
294/95 52,— 

LIECHTENSTEIN - NEDERLAND 

1 7 5 , -
55,— 

220,— 
875,— 
150,— 
45,— 

125,— 
27,50 
22,— 
87,50 
30,— 
45,— 

140,— 
3 5 , -
38,50 

Ook voor andere series en losse 
zegels zeer goede prijzen. 

Blok 

1 2400,— 
2 7,— 
3 7,— 
5 570,— 
6 125,— 
7 12,50 
8 52,50 

Luchtpost 
1/6 80,— 
7/8 170,— 
9/13 45,— 

Nummering volgens Yvert en NVPH catalogus. ** = postfris zonder plakker 

2400,— 
8,50 
7,— 

570,— 
125,— 

12,50 
57,50 

70,— 
205,— 
55,— 

14 30,— 30,— 
15/16 60,— 87,50 
17/23 10.— 1 1 , — 
24/33 45,— 37,— 

Nederland 
Nr. 
49 55,— 
61b 17,50 
61c 65,— 
64 55,— 
68 «0,— 
74 32,50 
75 35,— 
78 60,— 
79 170,— 
80 490,— 
84/86 33,— 
100 110,— 
101 490,— 
van alle zegels t/m 1939 hoge 
prijzen. 
518/37 185,— 
544/48 4,40 
550/55 9,75 
556/60 17,25 
561/62 0.75 
563/67 5,— 
568/72 6,— 
573/77 4,40 
578/81 6,15 
583/87 7.— 
588/91 1,10 

592/95 
596/600 
612/16 
638/42 
668/72 
673/77 

Eerstedagbrief 
E l 
E2 
E3 
E4 
E5 

Curasao 
95 
97 
192 
206/08 
218/33 
234/38 

Suriname 
130/3« 
137/40 
141/44 
146/49 
200/01 

L.P. 
24/26 

Port 
29 

° = gebruikt met rondstempel. 
Voor niet in deze advertentie genoemde series en ook voor losse zegels betaal ik zeer goede prijzen. Voor verzamelingen van deze 
hetzelfde. Hiervan gaarne zichtzending of aanbieding. 

R. A A O U R I T S REGENTESSELAAN 44 -

18,40 
*.— 5,70 
5,70 
7,— 
3,05 

475,— 1 
170,— 
85,— 
72,50 
55,— 

4,75 
8 — 
5 — 
4,50 

100,— 
16,— 

».— 15,— 
1 8 , -
16,— 

1 , — 

35,— 1 

5,— 

anden geldt 

RIJSWIJK (Z.-H.) - TELEFOON (070) 90 03 12 

Dat 
1 is 

RUSTIG THUIS. ^ ^ 1 
OP UW GEMAK. ^ ^ 1 
KOPJE KOFFIE. ^ ^ 1 
ALBUM VOOR U. 1 
BOEKJES ERNAAST. 1 

Z I C H T Z E N D I N G ! ! 
I 

1 Als u voor f 20,— behoudt 
1 (dit moet wel besteed 
1 kunnen worden), kunt u 
1 de retourport aftrekken 

Met Kerstmis in huis. 1 

Vraag toch eens een P R 0 E F Z E N D 1 N G aan 1! 1 
NEDERLAND & O.R. 1 

Bent u beginner? Akkoord. ' 1 

Bent u vergevorderd? Ook dan boekjes voor u. Met TOPZEGELS! 1 

U wilt uw aanvraag wel even schriftelijk doen? Geef er dan met- 1 
een een paar r e f e r e n t i es bij. 1 

N. OVERDUIN - SOESTDIJK 1 
Jan Steenlaan 37 - Giro 385725 1 



1® 
2® 
3 ® 
4® 
5 ® 
6 ® 
9 ® 
11® 
12® 
13»* 
16* 
17* 
18* 
18® 
19** 
19* 
20® 
25** 
25* 
25® 
28® 
29® 
34* 
35* 
36** 
38* 
39* 
<0* 
41® 
44* 
45® 
47® 
48* 
48® 
49® 
50/5** 
56** 
56* 
57*» 
57* 
58** 
58* 
60** 
60* 
6 1 " 
6 1 * 
62*» 
62* 
63** 
63* 
64** 
64» 
65»* 
65* 
6«** 
6«* 
66® 
67*» 
67* 
68»» 
68» 
69»» 
69» 
70*» 

2® 
3 ® 
6 ® 
8» 
10»» 
11» 
12» 
14» 
14® 
16® 
30® 
37® 
44® 
45® 

1 ® 
2»» 
2 ® 
3® 
4«» 
4 ® 
5 ® 
6 ® 
7 ® 
9». 
9 ® 
10»* 
]1§ 
12® 

s 
18,— 
18,— 
90,— 

7,— 
5,50 

50.— 
15,— 
40,— 
66,50 
15,— 
36,— 
21 ,— 

110.— 
17,50 
7.50 
5.50 
6,50 

45.— 
30,— 
22.— 
11 ,— 
65,— 

2,40 
1,50 

12,50 
10,— 
16,50 
17,— 

7,70 
110,— 
65,— 
12,50 

270,— 
150,— 
40,— 

7,20 
8,50 
5,— 
2,— 
1,40 
2.— 
1,40 
5,50 
3,60 
1 , — 
0,60 

10,— 
6,— 
5,— 
3,— 

90,— 
50,— 

6,— 
3,60 

40,— 
24,— 
3,— 

18.— 
11 .— 
90,— 
50,— 
16,— 
10,— 
1 4 . 

70* 
71». 
71» 
72** 
72* 
73** 
73» 
75» 
76** 
76* 
61b*» 
61b® 
77» 
78* 
79* 
80® 
8 1 " 
82/3*» 
82/3® 
84/6* 
87/9»» 
87/9* 
87/9® 
90** 
90® 
9 1 " 
91® 
92** 
92® 
93** 
93® 
94»* 
94® 
95*» 
95» 
95® 
96»' 
96® 
97*» 
97» 
97® 
98»» 
98* 
98® 
99»* 
99® 
100** 
100® 
101® 
102/3® 
105» 
105® 
107/9»* 
110/3*» 
114/20»* 
121/8»» 
129** 
129® 
130® 
131® 
132/3*» 
132/30 
134/5*» 
134/5» 

57,— 
4 , 
3,50 

31,50 
2,— 

13.50 
67,50 
11,25 

2,— 
19,— 
20,— 
13,50 
0,90 
2,70 

60» 
60® 
61® 
69® 
72® 
7 5 ® 
79® 
67a® 
79a» 
79a® 
63f® 
64f® 
65f® 
66f® 

7.— 
44,— 
80,— 

6,50 
40,— 

8.— 
19.— 
9.50 
5.50 
2.— 
2.— 

20.— 
60.— 
21 ,— 

20» 
22® 
24» 
26/8* 
28® 
30* 
30® 
34» 
34® 
35® 
62* 
63* 
73® 
74® 

;PEC 
8.50 

14.— 
8.50 

22.— 
13.50 
40.— 
24.— 
65.— 
22,— 
13,50 
35,— 
35,— 
42 — 
65 — 

190,— 
400,— 

15,— 
10,— 
6,50 

36,— 
10,40 
8,— 
3,— 
0,50 
0,25 
0,70 
0,40 
0,80 
0,20 
4,— 
0,90 
4,— 
1,75 

12.50 
8.40 
5.— 

12.50 
4.50 

18.— 
12,— 
11 ,— 
65.— 
48,— 
12,— 

125,— 
33,— 

160,— 
24,— 

400,— 
4,25 

8 4 , 
55,— 
40,— 

5,25 
17,25 
17,— 
18.— 
4.25 

95,— 
75,— 
51 ,— 
8.— 

33.50 
25,— 

136/8*» 
136/8* 
136/8® 
139/40** 
139/40* 
141/3** 
141/3* 
141/3® 
158** 
158* 
161*» 
163** 
163* 
164** 
164* 
165** 
165* 
166/8* 
166/8® 
169/76** 
169/76* 
181* * 
184»* 
184» 
188»» 
191»* 
191® 
192* 
193* 
194»» 
194* 
195* 
196** 
196* 
197** 
197* 
198** 
198» 
199/202*» 
199/202* 
199/202® 
203/7*» 
203/7» 
203/7® 
208/11»* 
208/11* 
208/11® 
212/9*» 
212/9* 
212/9® 
220/3** 
220/3* 
220/3® 
224»» 
224» 
225/8»» 
225/8» 
225/8® 
229/31»* 
229/31» 
229/31® 
232/5*» 
232/5* 
232/5® 

22,50 
4.— 

16.— 
1,60 
2.— 
2.50 
3.15 

16,— 
75,— 
75,— 

1 . — 
1.35 
2,25 
2,25 

67f® 
68f® 
70f@ 
71 f ® 
72f® 
77f@ 
83® 
85® 
87® 
89® 
90® 
91® 
92® 
93® 

1 1 . — 
7,— 
3,— 

35,— 
20,— 

5,50 
3.15 
9,— 
3,80 
3,80 
4,50 
3.— 
1.80 
2,25 

74a® 
75/81® 
78® 
79® 
8 0 ® 
81® 
89/99»» 
89/99® 
95® 
97® 
111® 
114® 
116® 
131® 

Onze zegels zijn altijd van uitmuntende kwaliteit 
en akkoordbevinding' U gelieve er rekening mede 
tijdgeb 

lAL 
100,— 
77,— 
70,— 

8,— 
6,— 

11,25 
8,25 
4,50 

15,— 
10,— 
35,— 
8 — 
6,— 

55,— 
36.— 

125,— 
8 4 , 

9,— 
3,80 
8,50 
5,— 
6,— 

20,— 
14,— 
4,50 

12,— 
10 — 
4 , 
4,40 
5,50 
3,85 

20.— 
6,— 
4,40 
6,— 
4,40 
9,— 
6,60 

16,— 
11 — 
7,— 

27,50 
20,— 
11,75 
15,— 
10,— 

4,50 
75,— 
60,— 
30,— 
16,— 
1 1 , — 

3,60 
7,50 
5.— 

26,— 
17,50 
7,— 

26,T
17,50 
12,— 
26,— 
17,50 
8,50 

236*» 
236* 
237** 
237* 
238/9»» 
238/9» 
238/9® 
240/3*» 
240/3* 
240/3® 
244/7* 
244/7® 
248/51** 
248/51» 
248/51® 
252/5»* 
252/5* 
252/5® 
256»* 
256* 
257/60** 
257/60® 
261/4** 
261/4® 
265*» 
265» 
266® 
266»» 
266» 
266® 
267/8»* 
267/8» 
267/8® 
269»* 
269® 
270/3** 
270/3* 
270/3® 
274/7»* 
274/7* 
274/7® 
278** 
278* 
278® 
279/82** 
279/82* 
279/82® 
283/6** 
283/6* 
283/6® 
287/8** 
287/8® 
289/92*» 
289/92» 
289/92® 
293/5** 
293/5* 
296/9** 
296/9» 
296/9® 
300/4»* 
300/4* 
300/4® 
305/9»* 

18,— 
1,50 
1,50 
3,— 
3,75 
5.40 
2.25 
1,10 
2,25 
2,70 
1,80 
1,35 
1.60 
4,— 

97* 
98® 
81 f ® 
82f® 
83f® 
84f® 
86f® 
88f® 
89f® 
95f® 
96f® 
97f® 
133» 
135/7» 

E AANI 
NEDERLAND 
55,— 
30,— 
75,— 
42,— 
50,— 
35,— 
21,50 
33,50 
25,— 
13,— 
50,— 
30,— 
37,50 
27,50 
14,25 
13,50 
10,— 
4,— 
7,— 
5,— 

50,— 
15,— 
28,— 
11,75 
7,— 
5 — 
1,35 
7.— 
5,— 
2,25 

15,— 
11 ,— 
4,75 
3,50 
0,95 

33,— 
22,50 
11,75 
28,— 
20,— 
8,— 

13,— 
8,50 
2,50 

22,— 
15.— 

5.— 
22,— 
15,— 
5,50 
8,— 
3,75 

21 ,— 
14,— 

4,— 
8,50 
6.— 

15,— 
11 ,— 
4,50 

10,— 
7,— 
2,90 

14,— 

305/9* 
305/9® 
313/7** 
313/7* 
313/7® 
318/22** 
318/22» 
318/22® 
323/4»* 
323/4® 
325/6** 
325/6® 
327/31 ** 
327/31» 
327/31® 
346/9*» 
346/9® 
348® 
349® 
350/5** 
350/5* 
350/5® 
356/73** 
370® 
371® 
372® 
373® 
356abcd 
o f ® 

10,— 
3,15 
8,50 
6,— 
2,25 

18,— 
12,— 
5,25 
5,50 
1,95 
5,50 
2,35 

10,— 
7,— 
3,35 

120,— 
40,— 
17,— 
17,50 
18,— 
12,50 
3.50 

42,— 
2,25 
5,50 

19,50 
15,— 

** 
12,— 

R O L T A N D I N G 
1»* 
1 ® 
2»* 
2 ® 
3** 
3 ® 
4* * 
4 ® 
5** 
5 ® 
6** 
7*» 
8»* 
8 ® 
9** 
9 ® 
10** 
10® 
11»* 
11® 
1 2 " 
12® 
13** 
13® 
14»* 
15»» 
15® 
1 7 " 
18»* 
18® 
19** 
19® 
20** 

NEDERL 
27,50 
31,50 

1,80 
1,80 
3,60 
1,80 
1,80 
1,80 
4,50 
7,50 
5,40 

81 ,— 
10,— 
14,— 

160/6* 
165* 
165® 
167/70» 
167/70® 
172/5» 
176/9» 
176/9® 
180* 
182/5* 
182/5® 
211/5* 
216** 
217/20** 

0,35 
0,30 
3,35 
1,65 
1,35 
0,45 

14,— 
10,— 

2,25 
1,25 
3,— 

70,— 
1,85 
1,25 
2,— 
1 — 

22,50 
4,10 
3,— 
0,75 

115,— 
18,— 
4,50 
2,— 

36,— 
9,— 
3,75 

22,50 
9,50 
3,— 
0,50 
0,25 
1,50 

22** 
23** 
24** 
24® 
25** 
25® 
26** 
26® 
27«» 
27® 
28*» 
28® 
29** 
30** 
30® 
3 1 * * 
31® 
32* 
32® 
33** 
34** 
36* * 
36® 
37»* 
38** 
38® 
39»* 
39® 
40»» 
40® 
4 1 * * 
41® 
42** 
42® 
43** 
43® 
45* 
45® 
46** 
46® 
47*» 
47® 
48** 
48® 
49*» 
49® 
50*» 
50® 
52** 
52® 
53*» 
53® 
54*» 
54® 
55** 
55® 
56*» 
56® 
51a»» 
51a® 
53a»* 
53a® 
57** 
57® 

.  I N D I Ë 
72.50 
27,— 
14,— 
11 ,— 
8,75 

17,— 
1 0 , 
7,— 
1,20 

13,— 
4,— 

15,— 
2,50 

18,— 

217/20® 
221/5* 
221/5® 
226/7*» 
226/7® 
228/9** 
230/4* 
230/4® 
239/40»* 
239/40® 
241/5*» 
265® 
266/71»» 
266/71® 

)IED 
1,50 
1,20 
1,85 
0,75 
1,50 
1 , — 

15,— 
3,— 
6,— 
1,50 

18.— 
8,50 

10,— 
30,— 
4 50 

11,50 
8,— 

1150,— 
1000,— 

0,35 
0,60 
0,95 
0,60 
2,25 
1 , — 
0,25 
1,10 
0,25 
1,50 
0,25 
0,90 
0,25 
2,70 
1 , — 
0,70 
0,15 
2,50 
1 , — 

22.— 
15,— 

3,75 
0,30 

13,— 
0,75 
1,10 
0,50 
4,50 
1,50 
6,50 
2,— 
8,— 
3,50 

10,— 
5,50 

30,— 
15,— 
17,— 

6,50 
375,— 
200,— 
200,— 
125,— 

0,85 
0.20 

58*» 
58® 
59** 
59® 
60** 
60® 
6 1 * * 
61® 
62** 
62® 
63** 
63® 
64** 
64® 
65** 
65® 
66** 
66® 
67** 
68»* 
68® 
69»* 
69* 
70** 
70* 
71/3 
71/3® 
74/7*» 
74/7» 
74/7® 
78/81*» 
78/81» 
78/81® 
82/5»» 
82/5» 
82/5® 
86/9** 
86/9® 
90/3*» 
90/3* 
90/3® 
94/7»» 
94/7* 
94/7® 
98/101*» 
98/101» 
98/101® 

PAREN 
1»* 
1 ® 
2 " 
3** 
4*» 
5** 
6** 
8** 
8 ® 
9 « 
9 ® 
10»» 
11»» 
12*» 
13»* 

I L 
I O . 

6.— 
7,— 
4,— 
3,25 
7,— 
5 — 
4,50 
3,15 
6,50 
6,30 
6,— 
3,60 

276® 
277® 
278® 
280» 
280® 
286** 
287*» 
287® 
288»* 
288® 
290/2® 
293/7® 
298/303** 
298/303® 

CURApAO  NED. ANTILLEN 
10,— 

340,— 
4,50 

27.— 
125.— 
180.— 
4 4 , 
31.50 
8 , 

13,50 
11,75 
14,25 
16,— 

2,10 

133® 
135*» 
136»* 
136® 
137** 
137® 
138/40** 
138/40® 
141/52® 
144® 
146® 
147® 
148® 
151® 

2,10 
3.— 

15,— 
9,50 

15,— 
12,— 

2,30 
2,25 

24,— 
2,70 
2,70 
3,35 
4,25 
2,25 

152® 
153/7*» 
168/77»* 
178/81»* 
179® 
180® 
181® 
192® 
200/5*» 
200/5® 
206/8® 
230/3»* 
232® 
233® 

2,65 
6,50 

12,50 
280,— 

7,50 
105,— 
160,— 
10.— 
10.— 
13.50 
9.— 

160,— 
15,— 
50,— 

234/8»» 
234/8® 
239/43»* 
239/43® 
248/52** 
248/52® 
255/6*» 
255/6® 
265/8** 
265/8® 
275** 
275/90** 
289® 
290® 

30,— 
3 0 , 
20,— 
21,50 
20,— 
22,50 
4,25 
4,50 
6,— 
6,30 
2,25 

34.50 
1,80 
3,60 

293/6** 
293/6® 
298/302*» 
298/302® 
315/7»* 
315/7® 
318/21»» 
318/21® 
329»» 
338/42** 
338/42® 

ING 
0,90 
0,50 
0,20 
0,15 
1 . — 
0.75 
2,50 
0,15 
2,25 
0,50 
0,70 
0,25 
1,75 
0,75 
1,75 
0,75 
4,50 
2,50 
4,— 

24,— 
2,50 

11,50 
7,— 

27,— 
20,— 
40,— 
40,— 
44,— 
32,— 
26,— 
19,— 
12,— 
10,— 
26,— 
17,50 
7,50 

26,— 
12,50 
33,50 
25,— 
18,50 
36,— 
25,— 
15,50 
31,50 
22 50 
13,50 

0,70 
0,70 
8,— 
3,— 

30,— 
5,25 
7,— 
4,75 
2,70 
4.25 
2.25 

47,50 
7,— 

240,— 
11,50 

13® 
14** 
15»» 
17** 
18*» 
19** 
19® 
20** 
22** 
23** 
24** 
24® 
25** 
26** 
26® 
27** 
28** 
30»* 
30® 
31® 
57** 
57® 
58** 
58® 
59»* 
59® 
60** 
60® 
6 1 * * 
61® 
62»* 
62® 
63*» 
63® 
64»» 
64® 
65»» 
65® 
66*» 
66® 
67** 
68** 
69** 
70** 
74/7® 
78/81® 
94/7** 
94/7® 
98/101® 

1 
4,25 

75,— 
19,— 
47,50 
20,— 
0,75 
0,55 
2,75 
3,25 
2,50 
3,75 
1,70 
3,25 

30,— 
6,50 

12,50 
40,— 
6 0 , 

9,50 
17,50 
1,75 
0,50 
1,90 
1 10 
0,50 
0.40 
2.25 
1.60 
5,25 
0,35 
5,— 
110 
1,50 
0.50 
3.75 
1,60 
3,75 
1,60 

10,— 
5,25 
8,25 

48,— 
23,50 
55,— 
55,— 
22,— 
75,— 
32,50 
28,50 

B L O K K E N 
33* 
34*» 
34® 
35»» 
36** 
37». 
37® 
38** 
38® 
39* 
39® 
40* 
41»» 

1,10 
18,— 
25,— 

100,— 
135,— 
19,— 

250,— 
345,— 

28,50 
1 6 , 
11.50 
15.— 

2.50 
2,50 

326/32» 
345* 
346* 
360® 

1,20 
2,50 
1 , — 
0,85 
4,— 
9,50 
0,50 
4,25 
1,25 
4,25 
1,35 
5,50 
3,75 

43* 
45* 
46** 
47* 
48* 
49** 
50** 
50* 
52* 
52® 
53* 
54* 
55»* 
55* 
56* 
82/5» 

2,50 
10,— 
90,— 
13,— 
46,— 

4,50 
18,— 
16,— 
22,50 

9,— 
29,— 
36,— 

125,— 
110.— 
60.— 
95,— 

L U C H T P O S T 
1/3** 
1/3* 
1/3® 
4/5»» 
4/5® 
6/8»» 
6/8® 
9»* 
9* 
12/3** 
12/3® 

PORT 
1® 
2 ® 
3»» 
3® 
20** 
20® 
25® 
27». 
27® 
28* 
28® 
31/43* 
41/43® 
4 2 * . 
42® 
43** 
43® 
41 f» 
43f» 
35fa® 
67a® 
68a® 
67b® 
68b@ 
80/106»* 

DIEN ST 
9/15® 
16/9** 
16/9® 
20/4® 
25/6® 
27/40® 

18,— 
14,— 
40,— 

5,50 

L U C H T P O S T 
1/5». 
13* 
14/6® 
17* 

PORT 
3** 
4 ® 

4,95 
4,95 
6,30 
7.25 
5.50 
«,— 
4,— 
5,— 
3,10 
3,60 
4,— 

L U C H T P O S T 
1/3® 

* * = postfns (zonder plakker), * = ongebruikt (met mooie plakker) en ® = 
105,— 

4/16** 
11® 
14® 
15® 
16® 
17** 
26/40** 
37® 
38® 
39® 
40® 
41/4*» 
41/4® 
45/52** 

14.75 
19,— 
7,75 
6,30 

30,— 
6,75 

9* 
38® 
39® 
41® 

R.I.S. 
12® 
14® 
18® 
21® 
22® 
23® 
24® 
25® 

30,— 
2,85 
4,— 
5,50 
6,50 

16,— 
95,— 
2,50 
6,50 

27,50 
37,50 
42,— 
45 — 
27,— 

45/52® 
53/68** 
53/68® 
69/88* 
87® 
88® 

PORT 
31/3** 
31/3® 
34/43** 
34/43® 
44/60** 
44/60® 

24,— 
16,— 

2,85 
0,65 
0,70 

44,50 
7,— 

25,— 
17,50 

265,— 
100,— 

3,50 
4,— 
6.— 
6.— 

20.— 
17.50 
15.— 
18.— 
16 — 
60,— 
60,— 

100 — 
8 1 , — 
32,50 
27,50 
47,50 
40,— 
16,— 

140,— 
100,— 

4,50 
9,— 

35.— 
100.— 
14.25 

32,50 
23,50 
18,— 
2,25 
2,70 
3.80 

45.— 
4.50 
2.50 
2.40 

1,80 
1.80 
2.25 

45.— 
27.50 
11 .— 
13.50 
8,50 

28,50 
29,— 
37.— 

450,— 
125.— 
140.— 

65.— 
35.— 

135,— 
150,— 

9,— 
9,— 

= mooi gebruikt Betaling steeds na ontvangst 1 
te houden dat sommige nummers slechts enkele malen voorradig zijn, geeft daarom, zo mogelijk 

■ek kunnen bestellingen onder de f 10,—niet meer behandeld v/orden Leveringen boven f 25.— geschie 
reservenummers op Door | 

den portvnj Onzenieuwe prijslijst van Nederland ontvangt 
Vervolg van deze aanbiedi ng op de volgende 

j gratis 
pagina. 



1*» 
2® 
3® 
U" 
5»* 
5® 
7** 
8** 
9». 
10** 
1 1 * * 
12** 
13** 
13® 
U * * 
15** 
21® 
23® 
27® 

3 . -
1 , — 
1 , — 

12,— 
12,50 
4,50 

16,50 
13,5) 
21,25 
40,— 
25,— 
22,5) 
25,— 
13,5) 
55,— 
75,— 

9,— 
2,70 
3,15 

29** 
30** 
34/6** 
36® 
37® 
3 8 ® 
39® 
40** 
40® 
4 1 * * 
42** 
45** 
46** 
47** 
48** 
50** 
50® 
52® 
53** 

1 6 . -
36,— 
50,— 
10,— 

4,— 
1,80 

23,75 
100,— 
110,— 

0,90 
2,25 
3,6) 
3,15 
8,— 
9,— 

12.— 
7.— 
6,50 

12,— 

54® 
56® 
57® 
59® 
65/8** 
65/8® 
76* 
84** 
84® 
89® 
9 1 * 
91® 
92® 
94* 
95® 
96* 
97* 
98® 
99* 

7 . -
17.50 
50.— 
6,50 

12 50 
12,50 
4,50 
6,— 
6,— 
2,— 
2,90 
2,70 
3 , -
4,— 
3,— 
2,25 
2,70 

15,— 
4,50 

99® 
100* 
102** 
102® 
103® 
104/10® 
107® 
108® 
109® 
110® 
111/4® 
115® 
117® 
118/26** 
119® 
122® 
123® 
126® 
127/9* 

S U R I N A M E 
5,50 
4,— 

32,50 
32,50 
29,— 

290,— 
20,— 
14,— 

110,— 
145,— 

7,— 
20,— 
25,— 
31,50 

2,50 
11 .— 
11 .— 
4.50 
6.— 

127/9® 
130/6** 
130/6® 
137/40* 
137/40® 
141/4* 
141/4® 
146/9** 
146/9* 
146/9® 
151/6* 
151/6® 
157/78* 
171® 
176» 
177* 
178* 
178® 
179/82* 

6.50 
16.— 
16,— 
24,— 
25,— 
32,— 
32,— 
35,— 
30,— 
30,— 
25,— 
20.— 
60.— 

3.6( 
5 50 

13.50 
13.50 
12.— 
13.50 

179/82® 
183/6** 
183/6® 
190/3*» 
190/3® 
194** 
195/6** 
197/9*» 
197/9® 
202/5* 
202/5® 
206/9** 
206/9® 
214/9** 
214/9® 
220/8»* 
220/8® 
229/38* 
241* 

13.50 
8 . -
8,— 
9,— 
9,— 

15.— 
25.— 
31.50 
31,50 
40,— 
40.— 
6.— 
6.75 

16.— 
18.50 
11.25 
10.— 
20.— 
1 1 . — 

247/8 4-
Lp. 29/30(0 
276/7® 
278/9** 
278/9® 
280/3** 
280/3® 
285/93** 
294** 
295/6** 
295/6® 
297/307** 
308** 
309/11** 
309/11® 
312/5»* 
312/5® 
317/20® 
321/2*» 

W. H . DE M U N N I K - POSTBUS 5036 - S C H E V E N I N G E N K A N T O O R : JAC. VERMEYSTRAAT 30 (Bezoek alleen na 
Tel. (070) 55 86 38 - Postgiro 172807. Bankier Am ro-Bank N.V. te Sch eveningen. 

14,— 
10,— 

9,50 
9,50 

60,— 
55,— 
9,— 

1 4 , -
12.— 
12.— 
7.5) 

20,— 
42.5) 
45.— 
18.— 
22.— 
8,— 
7,— 

321/2® 
349/53** 
349/53® 

7.50 
9.— 

10.— 

L U C H T P O S T 
1/7** 
1/7® 
7® 
8/14f® 
15** 
16** 
17** 
17® 
18* 
18® 

20/2»* 
20/2® 
23** 

1 1 . — 
7,— 
2.25 

700.— 
2.70 

I L 
IO.— 
1 6 . -

525,— 
550,— 

90,— 
38,— 
24,— 

4.50 

23® 
24/6® 

P O R T 
7** 
7® 
15/6® 
36/46® 
36® 
37® 
38® 
39® 
40® 
41® 
42® 

ai 
45® 
46® 

telefonische afspraak) 

4,50 
60.— 

5,40 
5.40 

100.— 
70.— 

3.— 
2.50 
3,— 
0,60 
0,65 
4,— 
5,40 
0,45 

16,50 
25.— 1 
12.— 1 

DE GECOMBINEERDE POSTZEGELYEILING 
Voor deze veiling 

kan nog goed 
materiaal ingezonden 

worden tot 
1 januari 1966 

Catalogus 
gratis op aanvraag 

Kantoor: Albert Cuypstraat 26 - Amsterdam - Telefoon (020) '6 63 90 (t.n.v. Th. Potter) 

ZATERDAG 8 JANUARI 1966, AANVANG 13.30 UUR 

EERSTE VEILING 
IN GEBOUW FRASCATI, NES 59-63, AMSTERDAM 

Ten overstaan van 
Deurwaarder 
W. H. Blomkwist 

Zeer belangrijke nummers, 
collecties en restanten 
zullen onder de hamer 
gebracht worden 

KIJKDAGEN: VRIJDAG 7 JANUARI 1966, 19.00-21.30 UUR, ALBERT CUYPSTRAAT 26; ZATERDAG 8 JANUARI 1966, 10.00-13.00 UUR IN DE VEILINGZAAL 

Inbrengadressen: Amsterdam: Albert Cuypstraat 26 hs. Lijnbaansgracht 309 1; Schevenmgen: Jac. Vermeystraat 30, telefoon (070) 55 86 38 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP 

N E D E R L A N D 
48 de 5 «ld. K.H H. ongebr. 
48de5g ld . K.H.H. gebr. 
49 de 1 gid. Kroningsgulden ongeb 
61c de 15 et. met witte tussen-

strook ongebr. 
80 de 10 gId. ongebr 
100 de 5 gId. jub. 1913 ongebr. 
104-105 opdr. ongebr. 
32 de lYi et. 3 gaats rolt. ongebr. 
N E D . - I N D I Ë 
260 de 50 et met waterm. ongebr. 
280 de 35 et paars ongebr. 
287 de 5 gId. ongebr. 
289 de 25 gId. ongebr. 
C U R A C : A O 
181 de lOgld. ongebr. 
S U R I N A M E 
10a de 25 et ULTRAMARIJN 

ongebr. 
21 de 2V^ et. op 50 et. ongebr. 
32a de 10 et. op 25 Ultramari{n 

ongebr. 

250,— 
105,— 

r. 42,50 

55,— 
450,— 

75,— 
100,— 
800,— 

200,— 
65,— 

200,— 
160,— 

75,— 

170,— 
200,— 

325,— 

40 de 50ct op 2% gld. ongebr. 
60-64 opdrukkenserie ongebr. 
104-110Jub. 1923 ongebr. 
L I E C H T E N S T E I N 
128 de 5 frank ongebr. 
Blok no. 4 ongebr. 
Blok no. 6 ongebr. St. Lucius 
Blok no. 8 ongebr. 
No. 172 ongebr. 
V A T I C A A N 
Blok 1 ongebr. 
Vliegpost 16-17 ongebr. 
Vliegpost 18-19 ongebr. 
Vliegpost 20-21 ongebr. 
Z W I T S E R L A N D 
Blok 1 ongebr. 
Blok 5 ongebr. 

Verzamelingen - partijen 

90,— 
140,— 
160,— 

400,— 
42,5C 

140,— 
42,50 

115,— 

100,— 
750,— 
335,— 
475,— 

700,— 
275,— 

- betere 1 
zegels van Westeuropese landen wor- j 
den door ons gekocht tegen 
prijs (ook met gomstroken) 

een hoge 1 
Contante 1 

betaling. Desgewenst huisbezoek. 1 

Postzegelhandel JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Postgiro 312696 - Telefoon 020 - 23 09 98 
I N K O O P V E R K O O P T A X A T I E 

NEDERLAND, gebruikt, alle verschillend, per 50 ƒ 0,95, per 100 f 1,95, 
per 200 f4,95, per 300 ƒ 12,50 en per 500 f 4 5 , - , alles franco, besteld op 
giro 268761 Postzegelhandel J Bats, Postbus 25, Leerdam 
Zichtzendingen Nederland op aanvrage met referenties 

UW NIEUWTJES GOEDKOOP EN BILLIJK 
SPECIALE PRIJZEN HANDEL 

POSTZEGEL-ENGROSHANDEL 
Schiedam 

A A M de Graaff "°' C?i 
r\. M. ivi. uc xaidciii Tei (0101268407 

-VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR' 

FDC 
ALBUMS 
In fraaie, tweekleu
rige band met opdruk 
in twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3:11 X 21 cm voor 50 covers ƒ 6 , — 
No. A: 13 X 18% cm voor 50 covers f 6,— 
No. 5 : 1 1 x 2 1 cm voor 100 covers f 9 , 9 5 
No. 6:13 X 18 / j cm voor 100 covers f 9,95 

Het mooiste album in Nederland! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 80834 - Giro 35.20.03 

LUCIFERSMERKEN EN SIGARENBANDEN 
VOOR VERZAMELAARS 

LUCIFERSMERKEN 
300 verschillende Nederland, slechts 
300 verschillende Tsjechoslowakije 
Finland Soldaten (20), schepen (22), per serie 
Frankrijk Sterrenbeelden (15), huizen (20), kleder

drachten (38), drie series 
Holland Carnaval 1965(40), m dne verschillende 

kleuren, per serie 
Steeds leverbaar speciaal album voor lucifers
merken, met schroefband, 100 bladen 

f 3 , -
„ 3,75 
„ 1,25 

, , 4 , -

,,2,50 

„ 9 , -
SIGARENBANDEN 
100 verschillende Nederland ,,1,50 
Uitg Hermans, grote band (15), met o a. president 
Kennedy en familie, slechts ,, 2,50 
Victor Hugo, kleine band, serie 14-15-16-17-18-21, 
per sene van 15 stuks ,,1,10 

VRAAGT GRATIS UITGEBREIDE PRIJSLIJST 
BIJ aankoop van f 10,— of hoger 10% korting m.u v de ruilpakketten 
1000 Wereld, slechts f 8 , - . 
B WOUDSTRA - AMSTELKADE 16 - AMSTERDAM-Z - TELEFOON 795904 
Betaling op giro 130203 t n.v. B. Woudstra, hierna volgt de onmiddellijke 
toezending. 



Het mooiste geschenk 
om te geven en 

te ontvangen 
een 
HOLLAND ALBUM 
Nieuwe uitgave, waarbij alle afbeeldingen vernieuwd en aan
gevuld zijn, aangepast aan het drukprocédé. 

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

NEDERLAND, NEDERLANDS-INDIÊ, REPUBLIEK 
INDONESIË, WEST-IRIAN, 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 f 1150 
IMPORTA NV.POSTZEGELGROOTHANDEL 

album en stockboeken industrie 

DEN HAAG - POSTBUS 150 

I]¥HOVD 
van dit nummer 

Ambassadeurs of plakplaatjes? 579 
De Haarlemse postwaardeproduktie in de negentiende 

eeiiw 580 
De Franse Posttarieven en de daarmee verband 

houdende uitgiften van frankeerzegels 585 
De codeer- en sorteermachines ite Rotterdam 586 
Treinbrief naar België 587 
Verongelukte briefpost van en naar Nederland 588 
Veilingopbrengsten 589 
Algemene Jeugdclub opgericht 590 
Nader nieuws over ICEM: zegels 591 
Boekenplank 592 
Wij ontvingen 593 
Tentoonstellingen en ruildagen 594 
Agenda 595 
Nederland 597 
Overzeese rijksdelen 599 
Postwaardestukken/Luchtpost 600 
Stempels 601 
België 602 
Post uit Parijs 603 
Verenigde Naties/Verenigd Europa 604 
Suid-Afrika/Wij lazen voor u 605 
Mededelingen van de Raad van Beheer 606 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen . . . . 607 
Verenigingsnieuws 608 
Nieuwtjes van deze maand 611 

ZAMELT 
U B I O L O G I E OP POSTZEGELS 

Dan kunnen wij u een zeer uitgebreide 

Z I C H T Z E N D I N G 
hiervan doen toekomen. 
Dieren, bloemen, planten, gebruikt, ongebruikt, 
ledere zegel apart geprijsd. 
Inrulldoubletten. 

E. HORN 
De Strubben 2 - Emmen - Tel. (05910) 29 09 
Giro 1141103 

HANDELAARS - WINKELIERS OPGELET 
Postzegels in prachtig opgemaakte pakketten. Meer dan 300 
verschillende pakketten der gehele wereld uit voorraad leverbaar. 
Lage inkoopprijzen. 
Benevens leverbaar: insteekboeken - blanco albums - sigare-
banden in pakketten - een zeer groot assortiment speldjes. Ook 
vervaardigen wij speldjes met uw eigen ontwerp (reeds vanaf 
1000 stuks). 
Grossiers geven wij extra korting. 
Vraagt onze gratis prijscouranten met monsters. 

HANDELMIJ. MELIOR N.V. 
Vondelstraat 168 - Amsterdam - Telefoon (020) 16 31 25 



Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opganorosn „De Phifatetisf" 

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

Tortellaan 69, 's-Gravenhage-7 
Waarnemend penningmeester: 

H. P. van Lente 
Curagaostraat 35, Amsterdam-W 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 

Assistent-hoofdredacteur 
A G. C. BAERT 

Statenlaan 51, 's-Gravenhage-3A 
Telefoon (070) 55 43 76 

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

Telefoon (02500) 1 7450 (5 lijnen) 
Postgiro 3 77 58 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

Da Costalaan 21, Amstelveen 
Telefoon (02964) 12956 

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruit
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België B.Fr. 150,— 
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voor zover voorradig 
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A tnbassadeurs 
of plakplaatjes r 

Na de schok die PTT ons bezorgde met de aankondiging van de ICEM-stroken, 
hebben we een nieuwe schrik te verwerken gekregen. Niet van PTT, maar van de 
vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. In die Commissie is de volgende vraag gerezen: 
„Is het juist, dat de huidige postzegels met de afbeelding der Koningin al sinds 
1953 in omloop zijn? Kan de PTT terwitte van de duizenden filatelisten, gelijk in 
andere landen gebruikelijk is, niet vaker de afbeeldingen op de postzegels wijzigen 
en zich daarbij niet beperken tot de afbeeldingen van personen, maar ook die van 
Nederlandse gebouwen, landschappen e.d. op de zegels aanbrengen?" 

We weten niet wie van de vijftien leden van de Commissie deze vraag heeft 
gesteld. Een ding staat als een paal boven water: hij, of zijn raadsman, is geen 
rechtgeaard filatelist. 

Het merkwaardige is dat er in diezelfde Commissie een andere vraag is gerezen, 
die wel duizenden filatelisten zal aanspreken: 
„Is het juist, dat de PTT gebruikte postzegels, die op dat deel der post pakket for
mulieren zijn geplakt, dat de PTT behoudt, jaarlijks veilt? Kunnen deze zegels niet 
aangebracht worden op dat deel van de formulieren, dat voor de geadresseerde 
bestemd is, zodat de filatelisten deze zegels, veelal met hoge waarden, gratis kunnen 
bekomen?" 

Hoe het iemand evenwel opgevallen kan zijn dat de afbeeldingen op onze post
zegels niet vaak genoeg veranderen is ons een raadsel. In 1964 hadden we een record
aantal gelegenheidszegels en het was geen toeval dat de directeur-generaal der PTT 
in zijn nieuwjaarsrede opmerkte dat er naar minder uitgaven gestreefd zou worden. 

Voor de gebruikszegels is PTT bezig een programma af te werken, waarbij de 
cijferzegels van het type van Krimpen geleidelijk worden vervangen. Voor de 
koninginnezegels is een nieuw type Hartz in voorbereiding. Als er eindelijk een 
periode van rust kan aanbreken zal elke oprechte filatelist dat van ganser harte 
toejuichen. Hoe minder gesol met de afbeeldingen op de postzegels hoe beter. 

Een postzegel behoort overal ter wereld onmiddellijk herkend te worden als een 
kleine ambassadeur van het land van zijn herkomst. Onze vorstin kan ons land het 
beste naar buiten op de postzegel vertegenwoordigen. 

Een postzegel is, evenals het bankbiljet, een officieel document, vanwege de over
heid uitgegeven. Het karakter van de postzegel als waardepapier zou geweld 
worden aangedaan als de afbeeldingen te vaak veranderd zouden worden of als 
die zouden degraderen tot plaatjes. 

Wij zouden zeggen: geef ons ambassadeurs en geen plakplaatjes. 
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De Haarlemse postwaardenproduktie in d 
Luxemburg door J. DEKKER 

Het oude wapentype 
Op 21 april 1879 sluit Enschedé een contract af met Lu

xemburg, waarbij de firma de opdracht ontvangt post
zegels en andere waarden voor dat land te drukken met 
ingang van 1880. 185) Tot dien had Pierre Brück te Luxem
burg de druk verzorgd, waarbij de controle nogal te wen
sen liet. Een interessante bepaling is, dat Luxemburg gra
tis gebruik kan maken van de diensten der Controle. 

Het lag in de bedoeling zo snel mogelijk te komen tot 
de uitgifte van een nieuwe emissie, maar door verschillen
de omstandigheden heeft het tweeëneenhalf jaar geduurd 
voor het zover was. 

In maart 1880 zijn de eerste oplagen van de 2, 10 en 25 
centimes afgeleverd gevolgd door incasso-enveloppen van 
30 centimes. De laatste bestelling van 6 juni 1882 omvatte 
de 12V2 en briefkaarten van 5 et. Men zond uit Luxemburg 
de voorradige clichés in het bekende wapentype naar Haar
lem, met een machtiging naar behoefte nieuwe te maken in
dien dit noodzakelijk zou zijn. 

Desgevraagd is in Haarlem nagezocht of er ooit clichés 
gemaakt zijn. Hierover is niets gevonden, doch bij de 30 
centimes doet zich het eigenaardige geval voor, dat er des
tijds 122 clichés geleverd zijn door Dresler te Frankfort en 
dat Enschedé er 125 op 3 februari 1883 naar Luxemburg 
terugzond. 

Incasso-envelop, Luxemburg 30 centimes. 

De vellen van de enige Haarlemse oplage van septem
ber 1881 bevatten, op de plaatsen 4, 14 en 60, zegels af
komstig van drie clichés van een duidelijk afwijkend type. 
De herkomst van deze clichés is nog een raadsel! Zijn ze 
toch in Haarlem gemaakt en vond men het niet de moeite 
ze te factureren? 

Afwijkend type. 
Normaal type. Drie exemplaren, 

per vel. 

De afwerking van de vellen is duidelijk verzorgder dan 
die van Brück. Een bekend kenmerk vormen de bredere 
randen van de zegels, hetgeen een gevolg is van meer 
„wit" tussen de clichés. Dit was noodzakelijk om de vel
len -op de bestaande kammachines te kunnen perforeren. 
Voor de meeste waarden zijn beide machines K 12V2:12B en 
K 13V2 : 13% gebruikt; ook bij de 1, 5 en 20 ets. waarvan 
slechts één oplage gedrukt is. 

Buitendien is er een vel van de 2 centimes gevonden met 
de perforatie K 12 Vè: 12C 186) dat in Luxemburg als proef 
wordt beschouwd, hetgeen wegens de perforatie onjuist is. 

In de „Monographie des Timbres aux Armoiries" wor
den „Auflage-zahlen" of wel „tirages" opgegeven, hetgeen 
aan oplagen doet denken terwijl het hier de afleveringen 
van de bestellingen uit Luxemburg betreft. 

Doordat het administratieboek Luxemburg tot 1889 niet is 
teruggevonden moeten we het wel met de hier opgegeven 
totalen doen, doch het is zeker dat voor iedere bestelling ook 
een oplage is gedrukt. De afleveringen 187) vermeld achter 
de datum 12.9.1882 zijn ongetwijfeld afkomstig uit de buf
fervoorraad, die toen echter niet geheel is opgezonden, 
daar er in december 1892 nogmaals 54% vel verdeeld over 
alle in Haarlem gedrukte waarden naar Luxemburg ge
zonden zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat het juist genoem
de vel van 2 centimes K 12V2:12C zich hierbij bevonden 
heeft en in 1906 met de overige restanten verkocht is, 
wederom een „zeldzame perforatie", evenals de K 12%:12B 
van de 5 centimes geel. 

De 5, 10, 12V2 en 25 centimes op „geelachtig" papier 
Op 28 maart 1891 vraagt men uit Luxemburg of er in 

Haarlem nog restanten zijn van de emissie 1880. Deze zijn 
er inderdaad nog en omvatten de zojuist genoemde 54% vel. 

De volgende brief komt pas op 5 december 1892, waarin 
onder meer staat: (vertaald) 193). 

Tevens verzoek ik u mij te laten weten of het mogelijk 
is een identieke herdruk te leveren van de zegels van 5, 
10, I2V2 en 25 centimes, die uw firma in 1881 leverde. Deze 
zegels ontbreken geheel in de voorraad van mijn dienst. 
In het voorkomende geval zal ik u de betreffende clichés 
doen toekomen. 

In de brief van 13 december wordt dan verzocht de laat
ste restanten op te zenden en gedateerd 28 februari 1893 
volgt de officiële bestelling van 200 vellen postzegels van 
5, 10, I2V2 en 25 centimes in het wapentype van 1881. Op 
24 mei 1893 levert de drukkerij de volgende aantallen af: 

20.400 van 5 centimes (geveild in 1906 20.475) 
20.800 van 10 centimes (geveild in 1906 20.775) 
21.700 van I2V2 centimes (geveild in 1906 21.360) 
21.100 van 25 centimes (geveild in 1906 20.925) 

Ze zijn echter in vellen van 50 gedrukt, geperforeerd 
K I2V2 grote gaten en voorzien van geelachtig gom,' net 
als de in die tijd afgeleverde lage waarden in het type 
1882 (Allegorie) en Hangend Haar ^van Nederland. Deze 
ontdekking kwam juist op tijd om nog te kunnen worden 
opgenomen in genoemde monografie, die ter gelegenheid 
van de Melusina in mei 1963 gepubliceerd is. 

De nieuwe emissie van 1 december 1882 
Later dan aanvankelijk het plan was verschijnt de nieuwe 

serie in twaalf waarden in het type Allegorie, dat duidelijk 
zijn Franse afkomst verraadt. De originele gravure van 
Mouchon en de losse originelen van ,de verschillende waar
den komen uit Parijs. Enschedé levert de platen van 
vijftig zegelbeelden, die, net als onze emissie 1876, tot stand 
komen via 50 losse matrijzen. Aangezien het oudste terug
gevonden materiaalboek van ongeveer 1895 dateert, weten 
we niet hoeveel platen er van de verschillende waarden zijn 
geweest. Het zullen er minimaal wel vijf geweest zijn, daar 
Rudolphi naast de normale vellen van 100 bij de waarden 
2 en 4 centimes alsmede van de 1 Franc ook vellen van 200 
vermeldt 188). Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit „dub-
belvellen" geweest van twee maal 100 zegels met een witte 
tussenrand van één zegelhoogte, daar niet zo lang geleden 
een compleet vel van 100 van de 12V2 centimes geveild is 
met doorgeperforeerde boven- en onderrand! 

In 1891 wordt deze emissie opgevolgd door de Adolf-serie, 
doch de lage waarden 1, 2, 4 en 5 centimes lopen nog door 
tot 1895, terwijl er tevens nog een kleine oplage van de 
50 centimes wordt afgeleverd lichtbruin met de perforatie 
K I2V2 grote gaten. De oplagen van februari 1893 verto
nen hetzelfde doorschijnende papier met geelachtige gom 
als de hierboven genoemde herdrukken van de wapenze-
gels van 1880. 
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Luxemburg Allegorie. Doorlopende perforatie levert het bewijs voor druk 
in dubbelvel. 

De plaatdrukemissie van 1891 type Adolf 
Deze eerste plaatdrukemissie sinds 1867/1872 geeft de 

gelegenheid een aantal interessante bijzonderheden te ver
melden, doordat de gegevens betreffende de aanmaak van 
de platen vrijwel compleet zijn teruggevonden. 194). 

Het eerste wat we hierover vinden is de brief van 20 
juni 1891, waarin de voorkeur wordt gegeven aan de pla
ten van de 10 en 25 cts., die Enschedé in Berlijn heeft laten 
maken. 193). 

Deze platen zijn 25 zegelbeelden groot en niets verhindert 
— volgens de brief — er meteen van te gaan drukken. Men 
geeft op maandelijks 5200 vellen van 25 van de 10 en 4000 
vellen van de 25 centimes nodig te hebben. 

Op 7 juli komt er een telegram met de vraag: wanneer 
de zegels kunnen worden geleverd, en hoeveel. 

Men wil beide waarden op 23 juli, de dag van de intocht 
van de nieuwe Groothertog Adolf, voor het eerst uitgeven. 

Verdeeld over vele zendingen zijn van juli tot novem
ber 1891 afgeleverd: 24.133 velletjes van de 10 en 18.638 
van de 25 cts., waarvoor van beide waarden twee platen 
zijn gebruikt. Daarop volgen op 19 november van elk 500 
vellen van 100, die tot nu toe beschouwd zijn als 2000 kleine 
velletjes. Tot december 1892 worden slechts oplagen ge
drukt van deze waarden in vellen van 100 naast de 1, 2 en 
5 centimes alsmede de al genoemde kleine oplage van de 
50 centimes in het oude type. 
De bruine 20 centimes 

Op 20 juli 1892 ontvangt Enschedé echter het volgende 
telegram (vertaald) 193): 

Enschedé Zonen Haarlem. Acht kisten 14 juli verzonden -
stop - Bestaat de mogelijkheid de een of andere waarde 
van de nieuwe zegels zaterdagochtend te ontvangen, even
tueel in vellen van 25 zegels? 

Die zaterdag was 23 juli, de eerste verjaardag van de in
tocht van Groothertog Adolf! Op 22 juli zijn 100 kleine vel
letjes van de 20 centimes verzonden. De eerste oplage in 
vellen van 100 van de 20 oranje is pas op 30 maart 1893 af
geleverd. 

Hier hebben we de beruchte „foutdruk" van 20 cen
times bruin te pakken. Het is duidelijk dat de kleur de 
keuze is van Enschedé, daar het telegram hierover 
zwijgt. De zegels zijn wel officieel besteld en afgeleverd, 
dus van een foutdruk kan geen sprake zijn. Deze 2500 — 
in plaats van de tot nu toe genoemde 1250 — zegels zijn 

nooit uitgegeven of zelfs officieel aangekondigd. Het is dus 
een „NON-EMIS" of niet uitgegeven zegel, later onders-
hands verkocht aan een speculant die een aantal exem
plaren naast de gewone frankering op brieven plakte om 
ze geloofwaardiger te maken. Het meest bekende stem
pel is Wecker. Vervalsingen uit oranje zegels zijn meteen 
herkenbaar aan de perforatie, die alleen L ll'/2 kan zijn 
en bij de latere oranje zegels NIET voorkomt! 

Enschedé had reeds het tussenstadium bij de plaataan-
maak van 25 zegelbeelden ter beschikking en heeft dit ge
bruikt om in allerijl de telegrafische bestelling te kun
nen uitvoeren. 

Mej. Hoef lake vond het antwoordtelegram terug en de 
daarop gevolgde correspondentie. Het antwoordtelegram van 
20 juli 1832 luidt vertaald: 

Zo mogelijk zullen wij vrijdag 100 vellen van 25 zegels van 
20 centimes zenden. Kleur overeenkomstig het oude type. 
Enschedé. 

De 20 centimes van het bestaande type Allegorie is geel-
oranje en de kleur van de verzonden zegels is bruin. Als we 
nu echter teruggaan naar het wapentype van 1880 vinden we 
daar de grijsbruine 20 centimes, die kennelijk tot voorbeeld 
heeft gediend. Dit is nog duidelijker als we in de brief van 
3 augustus lezen, dat de plaatdruk sterkere kleuren vereist 
dan de boekdruk van de vroegere emissies. 

De brief van 27 juli 1892 uit Luxemburg aan Enschedé 
geeft de afwijkende kleur als reden, dat men niet tot uitgifte 
van deze zegels overging. 

Hiermede zijn de raadselen rond dit merkwaardige zegel 
geheel tot klaarheid gebracht. 

Tussen 17 december 1892 en 2 mei 1893 zijn de eerste 
oplagen van de overige waarden van de serie afgeleverd, 
op 24 mei gevolgd door de al uitvoerig besproken herdruk
ken der emissie 1880. 
Enige by zonderheden over de drukplaten 
De oorspronkelijke gravure is in staal uitgevoerd. Voor 
de aanmaak van de platen is, evenals vroeger, bij onze 
emissie 1867 gebruik gemaakt van galvanoplastiek. De 
eerste platen van 10 en 25, groot 25 zegelbeelden, zijn uit 
Berlijn gekomen. De opbouw ervan is als volgt: vijf losse 
patrijzen zijn verenigd tot een horizontale strip, op zijn 
beurt weer vermenigvuldigd waaruit een patrijs van 25 is 
samengesteld. Van deze samengestelde patrijs heeft men 
uit Berlijn een matrijs meegeleverd. Vier patrijzen van deze 
laatste matrijs leveren op hun beurt tenslotte de samen
gestelde patrijs van 100, waarvan, via een matrijs van hon
derd, de drukplaten afkomstig zijn. 

Deze werkwijze eist veel tijd en dit is de verklaring, dat 
Enschedé van juli tot november 1891 van de kleine platen 
drukt en in die maand de oudste platen van 100 in gebruik 
neemt. Het volgende stel voor de zelfde waarden is op 10 mei 
1892 geboekt, gevolgd door twee van beide waarden in maart 
1895. 
„Verbeterd formaat ten opzichte der perforatie" 

Onder bovengenoemd hoofd, jammer genoeg zonder 
enige datering vinden we in het materiaalboek: 
Samenstelling van 25 zegels 
d. Patrice (pro) 10 centimes, 

van bovenstaande: 
e. Matrice (contra) waarin waarde-aanduiding weggesle

pen. 
f. Matrice zonder „franc" en zonder „centime" 
g. Patrice met „centime" 
h. Matrice met „franc" 

Aangezien er bij het eerder genoemde materiaal van 10 
en 25 centimes geen enkele aanduiding staat dat hiervan 
ook platen van andere waarden kunnen zijn gemaakt, moet 
ik wel aannemen dat de platen van 10 mei 1892 van het 
verbeterde type zijn geweest, waarbij mijns inziens het ver
schil moet worden gezocht in de afstand van de zegelbeel
den onderling in de horizontale rijen. Dit verschil — 2.8 tegen 
3.1 mm — is slechts bij de 10 en 25 centimes te vinden 
daar de samengestelde patrijs van 25 zegels .zonder waarde-
aanduiding door Enschedé op 1 juni 1892 gefactureerd is. 
De perforaties 

Bij deze plaatdrukemissie van 1891 kennen we achtereen
volgens vier verschillende perforaties, waarvan de eerste 
L llVa X 11̂ /2 slechts voorkomt bij de kleine velletjes van 
25 zegels in alle drie waarden 10, 25 en 20 ets. bruin. 

Daarop volgt met de komst van de grote vellen van 100 
de KAMperforatie 12^h grote gaten van november 1891 tot 
en met 1893. In 1904 is het dan L 11x11 en het jaar daarop 
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verschijnt de gemengde lijnperforatie L 11% x 11 totdat 
einde 1906 de nieuwe serie uitkomt. 189) De drie perfora
ties komen bij alle waarden voor tot en met de 1 Franc, 
terwijl de 2% en 5 Francs slechts in de kamperforatie 
voorkomen; met andere woorden later niet meer zijn her
drukt. 

Het voorkomen van de kamperforatie bij plaatdruk mag 
opmerkelijk genoemd worden. Het is kennelijk geprobeerd, 
doch later heeft men na vele pogingen toch zijn toevlucht 
moeten nemen tot lijnperforaat, omdat de verschillende 
mate van krimp van het papier het gebruik van de kam 
onmogelijk maakte. 

Toen de eerste resultaten onbevredigend waren heeft men 
het eerst gezocht in bredere platen en het tijdschema der 
perforaties bevestigt de veronderstelling, dat de platen van 
het aangepaste formaat degene zijn, die op 10 mei 1892 ge
boekt zijn, daar men in 1895 al lang op lijnperforatie was 
overgegaan. Het heeft, voor zover mij bekend, tot 1934 ge
duurd, voordat Enschedé weer kamperforaat toepast bij 
plaatdruk (Curacao-herdenking en Emma). 

De afkeuringspercentages uit die eerste tijd spreken dui
delijke taal: meestal rond de 10 pet. en vaak flink daar
boven. We vinden een bruto-oplage van 3000 vel met een 
afkeuring van 1300 vel! 

Zo zien we dat de stand van de techniek nog niet toelaat 
de op het oog meest economische werkwijze toe te passen. 
Er moge hier gewezen worden op het effect van de krimp, 
al naar de richting van de papiervezels. In de lengte van 
de vezels is de krimp duidelijk minder dan in de dwars-
richting. Hierdoor ontstaan grootteverschillen bij de zegels 
gedrukt ,van dezelfde plaat: smalle hoge en brede minder 
hoge zegels, een verschijnsel dat vroeger de gemoederen 
flink heeft beziggehouden. 
De boekdrukemissie 1895 

Ook deze emissie biedt een kleine verrassing, in zoverre 
dat zij geheel gelijk loopt met onze Hangend-Haarserie. 
Eerst ruim 200 losse clichés per waarde, die in augustus 
1896 vervangen worden door vier platen van 50 zegelbeel-
den. Dit gebeurt in dezelfde tijd als de overgang van losse 
clichés in type III op platen van type I bij onze portzegels. 

Bij deze emissie zag ik op de Melusina in 1963 te Luxem
burg het eerste bewijsstuk van de druk in vellen van 2 x 100 
zegels met witte tussenrand ter hoogte van één zegel in de 
vorm van een boven en onder doorgeperforeerd vel van de 
4 centimes in een Amerikaanse collectie. 

Van de volgende emissie boekdrukzegels 1907 zijn vijf 
platen per waarde gemaakt en voor de portzegels, die in 
hetzelfde jaar uitkomen, heeft men eveneens vijf platen 
voor de randen. 

Naast de postzegels heeft Enschedé de al genoemde in
casso-enveloppen en briefkaarten gedrukt. Belangrijker 
zijn echter de verschillende soorten fiscale en de telegram
zegels, die per 1 januari 1924 zijn afgeschaft. Van deze 
laatste zijn de oudste oplagen in januari en september 1883 
afgeleverd met lijn 14 grote gaten. 

Eind oktober 1887 worden vier waarden afgeleverd, alle 
behalve de 5 Francs. In deze oplagen moeten we de ge
mengde perforatie L14xllV2 zoeken, die echter niet bekend 
is bij de toen wel afgeleverde 50 centimes! Een bewijs 
dat we niet zonder meer mogen aannemen, dat een be
paalde bestelling van verschillende waarden alle in dezelf
de perforatie zijn uitgevoerd. 

Van april 1891 tot december 1923 zijn vele oplagen afge
leverd in alle mogelijke combinaties van LU en UVa. 

In 1908 zijn in Luxemburg weldadigheidszegels uitgege
ven nog zonder frankeerwaarde. Ook deze zijn door Ensche
dé geleverd in vellen van 25, gedrukt van losse clichés. Ver
zonden zijn 2141 vellen van de 5 cts., 1031 van de 10 en 
500 van de 15 zowel als van de 20 ets. 

Hiermede is wel het belangrijkste vermeld. Later hoop ik 
een en ander uitvoeriger te publiceren in Luxemburg in 
„Le Moniteur du Cellectionneur". 
Zuid-Afrikaansche Republiek 

Het verdrag van Pretoria van 3 augustus 1881 hergaf 
de Boeren hun zelfstandigheid. Volgens de bepalingen zijn 
de voorraden Transvaalzegels van de Engelse bezetting 
overgedragen en gewoon verder gebruikt tot in februari 
1883 de oude Otto-platen van de ld., 3d. en 1 sh. weer in ge
bruik komen om de oplagen geperforeerd L12 te druk
ken. In die tijd is besloten een geheel nieuw type uit te 
geven en hiertoe wendt men zich tot Enschedé, die een proef 
zendt van 3d. lila naar een ontwerp van Vürtheim. Dit 
type wordt geaccepteerd en proefvellen van 60 zegels van 

de ld in zestien verschillende kleuren volgen. Eind augustus 
1884 is men zo ver dat de eerste oplagen van de zes waarden 
tot en met 1 shilling voor verzending gereed zijn. De reis 
duurt vrij lang en pas op 13 maart 1885 worden deze zegels 
in gebruik gesteld. 

In november 1884 volgen de hoge waarden 2/6, 5/- en 10/-
die nodig zijn voor de betaling van telegrammen. 

Op 9 april 1885 is de nieuwe waarde 2d. in violetbruin 
gereed, die maar één oplage beleeft daar op 29 december 
1886 dezelfde waarde in olijf wordt afgeleverd, gevolgd door 
de groene £5-/- op 5 februari 1892. Als laatste oplage in 
het lopende type komt op 13 juni 1893 nog de nieuwe waar
de 2V2d. in een oplage van 35.000 vel van 60. Op 9 
maart 1894 wordt nog een gedeelte van de buffervoorraad 
afgeleverd, waarna — behalve van de £5-/ de restanten 
zijn vernietigd. 

Volgens de aantekeningen in het administratieboek ko
men er zes vellen van 60 zegels uit één dubbelvel (voor 
2 X 200 zegels Nederland), doch we kunnen wel aannemen, 
dat de druk geschiedde met drie platen met tussenruimte 
van één zegelhoogte, tegelijk op een vel. Het heeft mij niet 
mogen gelukken bewijsstukken hiervoor te vanden, doch 
Yardley vermeldt deze velindeling in 1906, 190). 

Van de latere emissies van 1895 en 1896 hebben slechts 
vier platen per waarde bestaan, die voor de laatstgenoem
de, waarbij de waarde apart in groen is ingedrukt, enkele 
malen vernieuwd zijn, doch ook hier had men nooit meer 
dan vier platen tegelijkertijd ter beschikking. 
De perforaties van de emissie 1885 

Hoewel ik in de literatuur geen opgave heb kunnen 
vinden van de oudst bekende data per perforatie van elke 
waarde apart is hierover toch wel iets te zeggen. 

Bekend zijn de Vi, 1, 3, 4 en 6d. in de perforatie K 11%:12; 
van de oude B-kam dus, die eind 1884 vervangen is door 
de C-kam. Zodoende moeten deze zegels afkomstig zijn 
uit de eerste aanmaak van augustus 1884. De 4d. is zeld
zaam en van de V2 en de 6d. zijn slechts enkele exemplaren 
bekend. 191). Bij de gelijktijdig gedrukte 1/- groen is deze 
perforatie onbekend. De oudste perforatie van deze waarde 
is K13% :13%, die ook de normale is bij de Vz, 4 en 6 d. Andere 
waarden zijn niet bekend, zodat we wel mogen aannemen 
dat ook de K 13V2:13% slechts voor de eerste aanmaak in 
1884 gebruikt is. 

Alle oplagen van 1889 en later zijn geperforeerd K 12V2 
grote gaten, die ook al in 1888 gebruikt kan zijn. Voor 
de hoge waarden, afgeleverd in november 1884 moet wel 
de kam I2V2 kleine gaten gebruikt zijn, omdat zowel de 
11V2:12 als K 13V2:13M, van deze waarden onbekend zijn. 

Misschien is nog een enkele oplage in de jaren 1885/1887 
met de kam 12% kleine gaten geperforeerd, maar het on
derscheid is moeilijk door het vaak zachte papier. Voor het 
overgrote deel van de oplagen in de tussenperiode 1885/ 
1888 is de kam 12V2:12C gebruikt. 
De latere emissies 

Van de vijf waarden in het foutieve type met dubbele dis
selboom is slechts één oplage gedrukt, die uiteindelijk ge
heel is afgeleverd en verzonden. Daarna komen de één-
kleurige zegels van het verbeterde type met één boom. 
Hiervan zijn twee oplagen per waarde gedrukt, uitgezon
derd de 4d., 5/- en 10/-, die slechts één oplage beleefden. 
Met uitzondering van beide hoogste waarden, die niet in de 
volgende emissie voorkomen, zijn alle restanten weer ver
nietigd na het verschijnen van de laatste serie in twee kleu
ren. In deze laatste serie worden voor het eerst de Wereld-
postverenigingskleuren voor de ^h en 2'/2d. ingevoerd. De ld. 
was al rood sinds 1885. 
De postwaard^stukken 
Bij de oudste serie van 1885 zijn korte tijd later ook brief
kaarten van ld. uitgegeven voor het binnenland. Nader
hand waren deze ook geldig naar de andere delen van 
Zuid-Afrika: de Kaapkolonie, Natal en Oranje Vrijstaat. 
Van deze eerste kaart zijn er in vijf afleveringen ruim 192.000 
geleverd. In 1891 zijn speciale kaarten met een tekst op de 
achterzijde besteld voor de Zuid-Afrikaansche Spoorwegen, 
aangeduid met Model Nr. 72. Van deze kaarten zijn er in 
drie afleveringen tot eind 1893 45.000 geleverd, bijna één 
spoorwegkaart tegen vier normale! Als men hierbij reke
ning houdt met de latere verschijning van de spoorweg-
kaarten wordt de verhouding nog merkwaardiger. Of men 
schreef weinig briefkaarten, óf men verzond ongelofelijk 
veel pakjes en dergelijke per spoor. Evenals van de post
zegels zijn er vier emissies briefkaarten, waarvan alleen 
de laatste vier verschillende kaarten omvat. 
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BRIEFKAART 

Kaart verzonden uit Swaziland (Bremerdorp); vandaar hoger tarief. 

Van de laatste 1 Pennykaart met de waarde in groen 
is op verzoek van de firma Barnett & Co een speciale op
lage gedrukt van 10.115 stuks in vellen van 16 stuks, die uit 
Duitsland aan de drukkerij te Haarlem geleverd zijn met 
16 verschillende plaatjes. In Haarlem zijn deze vellen van 
de normale briefkaarttekst en vk^aardeaanduiding voorzien. 
Op 26 juli 1898 zijn deze kaarten naar Pretoria verzonden. 
Daarnaast bestaan er ook normale kaarten die achteraf 
met prentjes bedrukt zijn. Dergelijke kaarten missen het 
semiofficièle karakter van de eerstgenoemde soort. 

Bij deze emissie komt de '/adkaart ook voor met de spoor
wegtekst op de achterzijde. 

Spoorweghriefliaari. 
Teksfzi/de. 

In ditzelfde jaar zijn ook enveloppen voor aangetekende 
brieven in vijf verschillende (Engelse) formaten afgele
verd en vier soorten kruisbanden. 

V2d. besteld 3.000.000 afgeleverd 1.983.500 
ld. besteld 1.500.000 afgeleverd 1.500.000 
2d. besteld 1.500.000 afgeleverd 1.013.000 
3d. besteld 1.000.000 afgeleverd 605.500 

Kruisband I d rood met ingedrulcte groene waarde. 1898. 

Bovengenoemde stukken zijn alle wel bekend, doch op 17 
januari 1899 zijn er 50.000 postbladen van 1 Penny verzon
den, die waarschijnlijk nooit in gebruik kwamen. In de 
Aschercatalogus zijn ze in ieder geval niet te vinden. 

De in 1885 aangemaakte eerste oplagen van twaalf plak
zegels in de waarde van 6d. tot £ 20./ zijn vanzelfspre
kend L14 grote gaten geperforeerd. De tweede bestel
ling van alle waarden behalve de 2/ uitgevoerd in okto
ber 1886 vertoont de gemengde perforatie LIIV2XI4. 

IW^^«:]^.! Il 
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Plakzegel. Gemengde tanding L ll'/i x 14 grote gaten. 

Bij de volgende oplagen tot 1893, die L IIV2 hebben, 
komt de £ 20 niet voor en wordt de nieuwe waarde ld. 
in januari 1893 voor het eerst afgeleverd. 

De £ 5 Lll'/2 wordt in Forbin niet genoemd. Dit is wel 
begrijpelijk, daar van deze oplage van 99 vel slechts VIER 
vel of 240 zegels naar Pretoria zijn gezonden, die waar
schijnlijk met VRI zijn overdrukt. 

Voor alle oplagen van november 1893 af kan ook de 
nieuwe lijnmachine Li l gebruikt zijn al dan niet in combi
natie met de L IIV2. De 5, 10 en 20 Pond bestaan niet met 
deze perforaties. 

Het einde 
Gedateerd 27 september 1899 kwam er een telegram uit 

Pretoria met de opdracht de verzending van de bestelde 
kruisbanden voorlopig te staken. De laatste opdracht tot 
levering van postzegels betrof de 2V2 penny en was al in 
april uitgevoerd. 

Dadelijk na de Engelse bezetting van Pretoria zijn de 
koerserende post en fiscale waarden overdrukt met V.R.I. 
Een jaar later na de dood van koningin Victoria versche
nen nog zes zegels en enkele enveloppen voor aangeteken
den met de nieuwe opdruk E.R.I. 

Het gordijn is gevallen, doch de verzamelaars zijn in 1911 
opgeschrikt door een stortvloed zegels zowel zonder als 
met allerlei valse opdrukken al dan niet vals afgestempeld. 
Het overgrote deel van deze zegels moeten herdrukken zijn, 
blijkens de perforatie en de duidelijke verschillen onder 
de lamp. 192) 

Het drama Otto van de eerste republiek voltrok zich 
eveneens aan de tweede. Juist in deze jaren van postzegel
hausse worden we weer volgestopt met deze Produkten, 
waartegen al enkele malen in het Maandblad is gewaar
schuwd. Hierdoor is dit verzamelgebied in diskrediet 
geraakt, doch er zijn altijd wel enkele filatelistische avon
turiers — in de goede zin van het woord — die zich, ondanks 
dit alles, aangetrokken voelen tot deze zegels uit een ver 
land en uit een ver verleden. 

Perzië 
Het laatste land waarvoor Enschedé nog in de negentiger 

jaren postwaarden is gaan drukken is Perzië. 
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K 12'/,, als onze 
normale frankeer

zegels. 1894, 1898, 
7900. 

Berste emissie 1894, 
IVA X 11. 

Plakzegeltanding 
K 72'/2: 12. 78987900. 
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Envelop emissie 1894. 

De series bestaan alle uit twee gedeelten die behalve 
in tekening ook m formaat verschillen. De chahi-waarden 
zijn m het normale formaat van Nederland met kam I2V2, 
terwijl de Kran-w^aarden met het portret van de Sjah gro
ter zijn. Bij de serie van 1894 is het L IIV2XII en voor 
de series van 1898 en 1900 zijn ze iets kleiner, aangepast 
aan het plakzegelformaat om de plakzegelkam 12'/2:12 te 
kunnen gebruiken. Dit is het oudste gebruik voor postze
gels. In Nederland vinden we deze kam pas in 1907 bij 
de De Ruyterzegels, waar het perforaat K12:12V2 is wegens 
het liggende formaat. 

Perzië vervanging 584' 
Voor de zegels in het kleine formaat van de drie emissies 

zijn 5 platen van 50 op basis van 50 patrijzen gemaakt, geheel 
volgens het systeem 1876 Nederland. Alleen voor het locale 
zegel van 2 chahis van 1897 zijn slechts 3 platen vervaardigd. 

Voor de zegels in het grote formaat zijn losse clichés 
gebruikt gecombineerd met een plaat van 50 voor de onder
drukken. 

Belangryke conclusie 
U zult zich misschien afvragen of de behandeling van deze 

voor het buitenland gedrukte zegels van enig belang is voor 
de Nederland-verzamelaar. Dit blijkt inderdaad het geval 
te zijn, want nemen we niet allen aan, — ik deed dit zelf 
ook — dat voor een oplage slechts één en de zelfde perfo-
reermachine gebruikt is. Het voorkomen van twee perfora
ties bij zegels van Luxemburg, waarvan slechts één oplage 
gedrukt is, de 1, 5 en 20 centimes in het wapentype van 
1880/1882, en bij de eerste aanmaak voor de Zuidafrikaanse 
Republiek, de V2, 4 en 6d. van augustus 1884, bewijzen ons 
dat deze gedachte onjuist is, zodat we ook bij andere ze
gels altijd de mogelijkheid van het gebruik van twee ver
schillende perforeermachines naast elkaar in gedachten 
moeten houden. Het is echter ook weer geen wet van Meden 
en Perzen! 

Slotwoord 
Nu ik aan het einde van mijn publikatie ben gekomen 

wil ik allen, die hetzij mondeling of schriftelijk van hun 
belangstelling deden blijken, vaak vergezeld van zegels of 
ander materiaal, hartelijk danken voor hun belangstelling 
en medeleven. Ik weet, dat ik voor een vrij kleine schare 
heb geschreven, doch het voornaamste is, dat althans het 
belangrijkste van hetgeen ik vond, is vastgelegd en bereik
baar zal blijven ook voor hen die na ons komen. 

Naast de verrassend grote groep van belangstellenden 
„achteraf", onder wie velen uit het buitenland, is er een 
aantal, zonder wie het mij niet mogelijk zou zijn geweest 
dit alles op papier te krijgen. Allereerst de archiefbeheer
ders, de heer Loos en zijn medewerkers, en later de heer 
Brandjes voor het postale gedeelte, alsmede de heer Won-
daal in Schaarsbergen. Zij hadden het volle begrip voor 
mijn bedoelingen en wensen en kwamen daaraan zo veel 
mogelijk tegemoet. 

Mejuffrouw Hoeflake, beheerster van de stichting „Museum 
Enschedé", heeft echter veel meer werk aan mij gehad. 
Behalve dan de verstrekking van gegevens heeft zij enorm 
veel tijd gegeven aan het nazien van mijn concepten, waaruit 

extra correspondentie en vele nieuwe gegevens voortkwamen. 
Voor haar werkzame aandeel kunnen wij allen slechts zeer 
dankbaar zijn. 

Zoals u herhaaldelijk hebt kunnen lezen en zien was het 
Postmuseum te allen tijde bereid de helpende hand te bie
den. Dr. Weber en zijn staf hebben misschien wel eens een 
zucht geslaakt als ik kwam, zeker een zucht van verlichting 
als ik weer verdween. 

Tenslotte mr. Van Hal, die op mijn ingezonden stuk be
treffende de Bekerlezing van mr. Bernsen te Rotterdam 
afkwam. Ook hij becommentarieerde alle concepten en wist 
veel uit de literatuur op te diepen. Of zijn correspondentie
dossier dikker is dan dat van mejuffrouw Hoeflake zou 
ik niet kunnen zeggen, wel dat ik hem en alle anderen zeer 
dankbaar ben. Ik zal me altijd bewust blijven, dat filate-
listisch onderzoek geen éénmanswerk meer kan zijn. Sa
menwerking is het parool en dat hieruit het Bonds Docu
mentatie Centrum voortkwam is een verblijdend teken. 
Amsterdam, december 1965. 
185) B. d u Val L u x e m b u r g 1'E.T. 1929 p . 863. 
186) Moni teur du CoUect ionneur 1960 p . 79. 
187) Monographie des T i m b r e s a u x A r m o i n e s du G r a n d - d u c h é de 

L u x e m b o u r g p . 89/90. 
188) H a n d b u c h d e r B n e f m a r k e n k u n d e Lieferung 16/17 L u x e m b u r g 

p . 32. 
189) Id . p . 35. 
190) Yard ley e.a. Pos tage S t a m p s Africa III p . 403. 
191) Transvaa l Pos tage S t a m p s , Cur ie & Basden p . 132. 
192) Id. p . 104 e.V. 
193) Deze en l a t e r a angehaa lde b r i e v e n zijn ge r i ch t a a n Enschedé . 

Afschrif ten h i e rvan b e v i n d e n zich in h e t archief d e r Cont ro le . 
194) Archief Controle . Ma te r i aa lboek L u x e m b u r g . 

Verbetering 
In het staatje Portzegel met CENT 1891/1893 op bladzijde 

522 van het novembernummer zijn twee fouten geslopen 
Bij Curacao moet staan onder: 

(Oplage) 9.12.1892. 21/2 cent: 1350 Z' (niet Z"). 
5 cent: 1350 Z" (niet Z' + "). 

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

Gebruik van puntsiempel bewi/sf daf de zegel van 25 cenf van de oudsfe 
oplage is. Op beide exemplaren de van Woerden-sfipl 

Nederlandsch-Indië Hangend Haar met Van Woerdenstip! 
Juist op tijd om nog in dit nummer te kunnen vermelden 

zendt de heer J. Jens uit Gorinchem mij een exemplaar van 
de 15 cent Hangend Haar met Van Woerdenstip. Als gevolg 
van deze melding kon mr. Van Hal dit bevestigen en boven
dien nog de 25 cent melden. Deze twee waarden met Van 
Woerdenstip behoren tot de oudste oplagen, met andere 
woorden, de LOSSE CLICHÉS vertonen de Van Woerdenstip 
en de latere platen niet. 

De beide andere waarden 20 en 50 cent, waarvoor losse 
clichés zijn aangemaakt hebben in de Willem III-E)eriode 
nooit met de stip bestaan. 

De cijferwaarden blijken alle zowel met als zonder de stip 
te bestaan. Ze komen naast elkaar in de vellen voor, zodat 
paren met beide typen gevonden kunnen worden. Dit geldt 
merkwaardigerwijs ook voor de 3 cent, waarvoor men blij
kens de gegevens van het Museum Enschedé een nieuwe 
gravure heeft gemaakt! 
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De Franse Posttarieven en de daarmee verband houdende 
uitgiften van frankeerzegels XII (slot) door D . de vries, Amsterdam 
10. De ontwikkeling van de posttarieven na de tweede wereld-
ooriog (vervolg). 

Het bleek dat de in 1961 uitgegeven zegel 30 e. Semeuse 
(1234A) voornamelijk werd gebruikt ter voldoening van 
chequekosten voor houders van een postgirorekening en haast 
niet voor briefkaarten buitenland. Hiervoor gebruikte men 
bijna altijd de in koers zijnde grootformaatzegel type Arca-
chon (1312), doch deze zegel bleek voor het kleine girostrookje 
te groot. Na 1 januari 1962 wordt echter deze 30 centimes 
met het uit te betalen girobedrag verrekend, waardoor de 
zegel overbodig werd; ze is daarop op 7 juli 1962 ingetrokken 
en is sindsdien, vooral ongebruikt, vrij lastig te vinden. 

Arcaehon 30 c. én Semeuse 30 c. 

Op 27 januari 1964 verschijnen in het wapentype nog een 
tweetal waarden: 

1 c. Niort en 2 c. Guéret, 
voornamelijk bestemd als aanvullende waarden voor de te 
verwachten tariefverhoging en tevens als aanvullende waar-, 
den te gebruiken door de uitgevers ter frankering van dag
bladen. 

•RCPUfiUaUE rRANCAI5€> 

De gewijzigde posftarieven 
van 19 mei 1964 

Op 19 mei 1964 werden tenslotte de tariefverhogingen 
waarop al lang door P & T was aangedrongen van kracht. 
Deze tariefverhogingen die onder andere het gevolg waren 
van de steeds grotere kosten, waarmede ook het Franse 
P & T-bedrijf werd geconfronteerd, betekende slechts wijzi
gingen in enkele tabellen van de geldende tarieven. (Afbeel
ding). 

De voornaamste waren: 

binnenland: 
brieven van 20-50 gram was —.45 werd —.50 
brieven van 50-100 gram was —.65 werd —.90 
briefkaarten (ook indien slechts vijf woorden vermeldend) 

was —.15 werd —.20 
drukwerken tot 50 gram was —.10 werd —.12 
drukwerken van 50-100 gram was —.25 werd —.30 
aantekenrecht was —.70 werd 1.— 

buitenland: 
drukwerken was per werd eerste 

50 gram 20c. 50 gram —.25 
50-100 gram —,36 
elke 
50 gram meer —.12 

aantekenrecht ook hier verhoogd van —.70 op 1.—. 

Maar ook enkele speciale tarieven voor dagbladen waien 
gewijzigd, en tengevolge van deze tarief wijzigingen kwamen 
op 19 mei 1964 in omloop: 

hef wapentype Agen 12 c. voor drukwerk bin
nenland tot 50 gram 
en voor drukwerk 
buitenland als bij-
frankering voor 
elke 50 gram boven 
de 100 gram; 

het wapentype St. Denis de Reunion 18 c. eveneens als bij-
frankering, hoewel 
de noodzaak hier
van niet onmiddel
lijk in het oog 
springt. 

Over de 18 c. deed dan ook het grapje de ronde, dat een 
postambtenaar desgevraagd antwoordde, dat deze zegel was 
uitgegeven „om de 2 c. Guéret op te gebruiken" . . . . 

Het sinds 1959 geldende tarief voor "Pneumatiques" van 
1.25 (7 gram) werd nu verhoogd op 1.50. Men had echter nog 
geen formulieren met de nieuwe frankeerwaarde ingedrukt, 
zodat men voorlopig moest volstaan met het bij plakken van 
een postzegel van 25 centimes. 

De tarieven voor brieven tot 20 gram waren zowel voor 
binnen- als buitenland sinds 1 januari 1959 onveranderd ge
bleven en daar de prijzen in Frankrijk in deze zes jaar in 
een niet te volgen tempo waren gestegen was het wel te 
verwachten, dat het tot dusverre achtergebleven posttarief 
hierbij enigszins werd aangepast. Zo werden dan, met ingang 
van 18 januari 1965 de volgende tarief wijzigingen van kracht: 

binnenland: 
Brieven tdt 20 gram van 25 c. verhoogd op 30 c. 
Brieven van 20-50 gram was 50 c. 

van 50-100 gram was 90 c. 
werd nu: van 20-100 gram 70 c. 
Briefkaarten van 20 e. verhoogd op 25 c. 
Pneumatiques werden nu Fr. 1.60 

buitenland: 
Brieven tot 20 gram was 50 c. werd nu 60 c. 
elke 20 gram meer was 30 c. werd nu 40 c. 
briefkaarten was 30 c. werd nu 40 c. 

Tengevolge van deze nieuwe tarieven verschenen op 18 
januari 1965 het type Gallische haan en het wapentype met 
het blazoen van Parijs, beide in de waarde 30 c. ten behoeve 
van het nieuwe porto voor een binnenlandse brief tot 20 
gram. De 30 centimes Gallische haan was ook verkrijgbaar 
in carnets van tien stuks (è 3 francs) en van twintig stuks 
(è 6 francs). De zegel wapen van Parijs is tot nog toe niet in 
carnets van tien stuks uitgekomen, wel van twintig zegels. 
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Naschrift 
In de voorafgaande studie werden voor zover er sprake 

was van posttarieven deze slechts vermeld voor het normale 
brief-, briefkaarten- en drukwerkverkeer in binnen- en bui
tenland. 

De Franse posttarieven )̂ kennen echter een groot aantal 
tarieven voor bijzondere frankeringen, zoals: verkiezingsma
teriaal, waardepapieren, postwissels, dagbladen, vooraf ge
frankeerde drukwerken en facturen; speciale bepalingen voor 
het porto in bepaalde grensgebieden en voor tijdschriften 
met buitenlandse beätemming; extra tarieven voor poste-
restante, betaald antwoord, expressebestelling, monsterzen
dingen, braillestukken enzovoort. Ook het extra-luchtrecht 
voor landen, niet behorende itot die groep waarheen post 
zonder extra-port per luchtpost wordt verstuurd — zoals alle 
Europese landen en de Franse gebieden overzee — is aan een 
uitgebreide tarievenschaal onderworpen. 

Binnen het kader van deze overzichten werden deze bijzon
dere posttarieven echter buiten beschouwing gelalten. 

Zoals aan het begin van deze studie al werd gezegd: het 
aantal zegels dat als herdenkings- of als propaganda-uitgifte 
voor toerisme enzovoort gaat verschijnen, neemt hand over 
hand toe. Dit soort zegels, hoewel zonder toeslag, is in prin
cipe niet tot de frankeerzegels voor „algemeen gebruik" te 
rekenen, doch wordt desondanks in niet onbelangrijke mate 
gebruikt voor het frankeren van poststukken zowel voor 
binnenlandse als voor buitenlandse bestemmingen. 

Bij de opstelling van de uitgiften die na de tweede wereld
oorlog zijn verschenen zijn deze zegels (meestal groot-for
maat) niet opgenomen. Toch blijkt meer en meer, en het is 
in dit verband nuttig om dat hier op te merken, dat de Ad-

1) Voor een regelmatige en volledige publikatie over alle tarieven 
van de Franse PTT zij verwezen naar l'Indicateur Universel des 
P.T.T., 6, Rue Le Goff te Parijs (5me). Deze uitgave verschijnt 
maandelijks. 

Na een voorlopige aankondiging in de rubriek STEMPELS 
in het nummer van maart 1964 gaven wij een uitvoerige 
beschrijving van de nieuwontwikkelde apparatuur voor het 
coderen en sorteren van poststukken op het districtspost
kantoor te Rotterdam in het nummer van mei 1964. 
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Deze nieuwe sorteermethode is ook voor filatelisten in
teressant, omdat de poststukken, welke door deze machines 
hebben gelopen, van een aantal met zwarte inkt afgedruk
te codestreepjes midden boven op de stukken zijn voorzien. 

Sinds november 1962 zijn telkenmale gedurende één of 
enkele dagen incidentele proefnemingen met deze machi
nes gedaan, waarvan ongetwijfeld slechts een zéér klein 
aantal stukken in handen van verzamelaars bewaard is 
gebleven. 

Deze proefperiode werd afgesloten met een laatste ge
bruik van de oorspronkelijke machines tijdens het bezoek 
van de leden van de Postal History Society te Rotterdam 
op 17 september 1965 (zie afbeelding 1). 

Voor nieuwe lezers moge hieronder nog even kort de 
werking der apparatuur worden samengevat. 

Aanvankelijk werd voor de proefnemingen een tweetal 
machines geconstrueerd ter bespoediging van het omvang
rijke sorteerwerk en ter besparing op de daarvoor onmis
bare mankracht: 

ministraitie der Franse P. & T. bij de uitgifte van nieuwe 
frankeerzegels waaraan op een gegeven moment behoefte 
bestaat, ontwerpen kiest welke steeds meer afwijken van het 
traditionele frankeerzegeltype en door het bijzondere karak
ter van het zegelbeeld tevens tegemoetkomen aan de wensen 
van de moderne verzamelaars, die ook naar het zegel-„mo-
tief" plegen te kijken (gebouwen, beroemde personen, sport, 
landschappen, vogels, schilderijen, ruimtevaart enzovoort). 

Deze zegels zijn als regel uitgegeven in frankeerwaarden 
ten behoeve van het birmen- en buitenlandse brieven- en 
briefkaartenverkeer en worden zoals gezegd voor deze fran-
keerdoeleinden dan ook in toenemende mate gebruikt. Daarbij 
komt dat alle zegels van dit genre slechts een vrij beperkte 
termijn van verkrijgbaarstelling kennen, meestal omstreeks 
zes tot twaalf maanden, doch evenals vrijwel alle Franse 
postzegels een onbeperkte frankeergeldigheid behouden. Het 
is op dit momeriit nog de vraag of het streven van de Franse 
filatelisten om wat meer aandacht aan filatelistische fran
kering te wijden door het gebruik van dit goort „motiefzegels" 
bij de gemiddelde gebruiker enig gehoor zal vinden. Het is 
opvallend dat het binnenlandse briefverkeer zich nog in 
grote mate blijft bedienen van de gewone postzegel voor 
„usage-courant"; het klein-formaat Marianne-type dus. Bij 
buitenlandse correspondentie zien wij wel hoe langer hoe 
meer de groot-formaat zegels in gebruik komen. 

Toch blijft het twijfelachtig of alle uitgiften van dit soort 
zegels ook inderdaad postaal noodzakelijk zijn geweest. 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
OOK DIE VAN VERTALING - COPYRIGHT 1964 D DE VRIES 
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l'Indicateur Universel des P.T.T. 
Edouard Berck: Catalogue 65. 

1. een codeermachine waarmede een codeur na het lezen 
der adressen en het indrukken van d/s met dat adres 
corresponderende toets op een toetsenbord het kantoor 
van bestemming in code op de poststukken kan afdruk
ken. De hiermede door een geoefende codeur te berei
ken snelheid ligt ongeveer bij 3500 stukken per uur, ter
wijl men bij het handsorteren ongeveer 2000 stukken per 
uur kan verwerken; 

2. een sorteermachine waarin de gecodeerde poststukken 
geheel automatisch voor 64 grote plaatsen worden gesor
teerd. Deze machine, die de gestempelde code kan „le
zen", werkt met een snelheid van ongeveer 20.000 stuks 
per uur maar laat natuurlijk — in tegenstelling tot de 
codeermachine — geen sporen van de bewerking op de 
stukken achter. 

Met ingang van 21 oktober 1965 kan een regelmatig ge
bruik van vijf codeermachines worden geconstateerd op 
talrijke uit Rotterdam afkomstige poststukken, die van deze 
streepjes in verschillende combinaties zijn voorzien. 

In tegenstelling tot de eerste proefcodeermachine, welke 
slechts een enkelvoudig inwendig mechanisme had, zijn 
deze vijf nieuwe machines thans van een dubbele, naast 
elkaar gelegen codeerapparatuur voorzien, welke afwisse
lend werkt. Dit betekent, dat, zodra de codeur voor één 
poststuk de codetoets heeft ingedrukt, de stempeling en 
afvoer van het stuk bijvoorbeeld door het linkerdeel van 
de machine geschiedt, maar al tijdens deze afwerking een 
volgend poststuk voor de codeur zichtbaar wordt, hetwelk 
daarna door het rechterdeel van de machine wordt ver
werkt. De codeur behoeft slechts naar één venster te kijken. 

De codeer- en sorteermachines te Rotterdam 
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waarop de adressen der poststukken door spiegelwerking 
afwisselend van links naar rechts worden geprojecteerd. 

De code bestaat soms uit drie, maar thans steeds uit vier 
boven elkaar geplaatste rijen streepjes. Hiervan bevatten 
de beide onderste rijen de code voor één van de 64 plaatsen. 
Op elke regel is plaats voor negen streepjes, doch er komen 
er altijd slechts zes op één rij. De eerste, vijfde en negen
de plaats van elke der beide onderste regels zijn steeds 
„gestreept", omdat deze voor de lezende sorteermachine 
als het ware het begin, midden en einde van de codering 
aangeven, maar op de daartussen liggende zes plaatsen 
komen in verschillende combinaties slechts drie streepjes 
op elke regel voor. 
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Bij de ingebruikneming van de vijf nieuwe codeermachi
neS heeft men tevens ervoor gezorgd, dat op de behandel
de poststukken kan worden nagegaan door welke machine 
het betreffende stuk is gecodeerd en of dit door het linker
dan wel door het rechtergedeelte is geschied, omdat al
dus de oorzaak van eventuele fouten gemakkelijker kan 
worden opgespoord <zie afbeelding 2). 

Van 21 oktober tot en met 9 november 1965 werden door 
de eerste machine één, door de tweede twee en zo verder tot 
de vijfde machine vijf streepjes op de stukken afgedrukt 
en wel zodanig, dat het ene deel van de machine deze 
streepjes op de bovenste (der vier) regel(s) en het andere 
deel ze op de tweede regel afdrukte. Hierdoor bleef dus 
in deze periode van de vier regels steeds één van de beide 

bovenste blanco. Sinds 10 november zijn echter alle vier 
regels gestreept. Nu worden op de bovenste regel, behalve 
het steeds aanwezige meest linkse streepje, aan de rech
terzijde één tot vijf streepjes afgedrukt ter onderscheiding 
van de vijf verschillende machines. Op de tweede regel 
drukt dan het linkerdeel van elke machine 1 + 1 + 1 
streepjes af en het rechterdeel 1 + 1 + 2 streepjes (zie 
afbeelding 3). 
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Met de thans in gebruik zijnde vijf codeermachines, wel
ke zeer goed voldoen, kan nog slechts de post voor de 64 
grootste postkantoren van Nederland en hun besteldistric
ten (voor 'sGravenhage behoren daartoe onder meer 
Scheveningen, Loosduinen, Kijkduin, Voorburg, Rijswijk, 
Wassenaar) worden gecodeerd, zodat die voor alle ove
rige kantoren alsmede stadspost, girocouverten en stukken 
voor het buitenland ongestreept blijven. Internationaal is 
overeengekomen, dat voorlopig elk land, waar men derge
lijke coderingen toepast, op stukken voor het buitenland 
géén codering zal plaatsen, omdat deze dan in het land 
van bestemming een andere betekenis zou kunnen hebben 
en aldus meer last dan gemak zou veroorzaken. 

Na ingebruikneming van de volgende vijftien machines 
zullen vijf hiervan worden bestemd om ook de post voor 
de overige binnenlandse postkantoren te coderen. 

Evenals in 1964 zijn wij ook nu weer de heer ir. C. J. H. 
van den Berg, hoofd van de Centrale Afdeling Postmecha
nisatie zéér erkentelijk voor de ons zo bereidwillige ver
strekte aanvullende inlichtingen. 

A. V. d. W. 

Treinbrief naar 
België 

Op hef aiiikel van Mr. Da Cos/a, bladzijde 464 van het olttobernummer, 
is op verheugende wijze gereageerd: hierbij een exemplaar daf op 7 ok

tober van Den Haag naar Gijzegem in OostV laanderen werd verzonden 
(verplicht expresserechi 75 cent + binnen/andse port 18 ei). 

Republik 
Maluku 
Selatan 

De hierbij gereproduceerde stempelafdruk van Ceram 
ontving de heer A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, 
Eindhoven, op de UPUzegels van de Molukken, die voor 
zover hem bekend nooit op deze eilanden in omloop zijn 
geweest. Hij vraagt zich af of dit stempel een „meegenomen" 
stempel is, dat hier in Nederland op de zegels is gezet of dat 
er in de Molukken toch een bepaald deel van de oplage 
is gebruikt. De heer Uylen houdt zich aanbevolen voor nadere 
inlichtingen en zou met name graag weten of het stempel 
ook op andere zegels bekend is. 
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Verongelukte luchtpost van en naa 
door W. Baron Six van Oterleek 

571A 
571. 14 maart 1957 

Op 14 maart 1957, even na 15.00 uur, 
is nabij het vliegveld Ringway bij 
Manchester een Viscount 700, het vier
motorige schroefturbinevliegtuig „Dis
covery" van de „British European 
Airways" (BEA) met twintig inzitten
den verongelukt. Bij deze ramp heb
ben 22 mensen het leven verloren. Een 
vrouw en een kind, die zich bevonden 
in één van de huizen aan het eind van 
de startbaan waarop het toestel bran
dend neerkwam, zijn, evenals de vijf
tien passagiers en de vijf bemannings
leden van het toestel, om het leven 
gekomen. 

Het toestel was 's middags ongeveer 
half twee van Schiphol met bestem
ming Manchester vertrokken. De Vis
count heeft bij de landing met één van 
de vleugels de landingsbaan geraakt. 
Daarna is het toestel doorgeschoten en 
van de landingsbaan opgeveerd, in 
brand gevlogen en in stukken uiteen
gebroken boven een drietal huizen op 
ongeveer 350 meter van de landings
baan; twee huizen werden geheel ver
nield. 

571A. 
Bekend is Nederlandse post bestemd 

voor Ierland voorzien van een vierre
gelig zwart stempel: 

Salvaged from 
Viscount crash 

at 
MANCHESTER 

571B. 
Nederlandse post eveneens bestemd 

voor Ierland door de Ierse PTT te 
Strabane voorzien van een PTTstrook
je P 125 H, waarop met rode inkt 
werd bijgeschreven: 

Damaged by fire in 
Air Crash at 
Ringway 

Het strookje werd met het dagteke
ningsstempel van Strabane afgestem
peld op 19 maart 1957. 

581. 18 mei 1958 
Een DC7 van de Sabena met aan 

boord een bemanning van negen kop
pen en zestig passagiers is bij een 
noodlanding op het vliegveld Cazes bij 
Casablanca neergestort en in brand ge
vlogen. Slechts vier inzittenden hebben 
het ongeluk overleefd. De machine 
was op weg van Brussel naar Leopold
ville en maakte in Lissabon een tus
senlanding. Toen het toestel boven Ca
sablanca was meldde de piloot, dat 
één van de motoren niet werkte en dat 
hij zou proberen een landing te maken 

571B 
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op het vliegveld Camp Cazes. Bij zijn 
landingspoging miste de DC7 de lan
dingsbaan waarbij het vliegtuig aan 
het eind van het vliegveld op een grote 
hangar neerstortte en in brand vloog. 

581A. 
Zwaar beschadigde Nederlandse 

post doorgezonden in dienstenveloppen 
van de PTT van Belgisch Congo, op 
welke envelop een tweeregelig violet 
stempel voorkomt: 

SINISTRE 
CASABLANCA 

591. 24 november 1959 
Een Constellationvrachtvliegtuig 

van de Trans World Airways is op 24 
november 1959, toen het op het vlieg
veld Midway in Chicago wilde landen, 
neergestort en in brand gevlogen. Vijf 
huizen in de buurt van de 64e Straat 
brandden uit. 

De bemanning van drie personen en 
acht bewoners van de huizen zijn om 
het leven gekomen. 

591A. 
De geredde post, waaronder Neder

landse post, werd doorgezonden met 
een los gestencild strookje van de PTT 
te Chicago: 

CHICAGO POST OFFICE 
ENCLOSURE RECOVERED 
FROM PLANE WRECK 112459 

601. 29 augustus 1960 
Een Superconstellation van de „Air 

France" met 63 personen aan boord 
verongelukte bij de landing in Dakar. 
Het toestel heeft gepoogd in Dakar 
te landen op een baan die in de rich
ting van de zee loopt. Na een tweede 
poging, omstreeks 7 uur in de morgen, 
verdween het vliegtuig. De machine is 
een mijl uit de kust in zee neergestort. 
Alle inzittenden kwamen om het leven. 
Uit de verwondingen kon worden opge
maakt dat het toestel is ontploft toen 
het het wateroppervlak raakte. De 
Superconstellation vloog op de lijn Pa
rij sDakarMonrovia naar Abidjan. 

De geredde post werd te Dakar van 
een kaststempel voorzien: 

COURRIER ACCIDENTÉ 
DAKAR, Ie 29 Aoüt 1960 

601A. 
Nederlandse post voorzien van bo

vengenoemd kaststempel in blauwe 
kleur. 
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Nederland ^, 
621B 

591A 

De post die gered werd kreeg in Bra
zilië een tweeregelig zwart stempel: 

601A 

i) 
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601B. 
Nederlandse post voorzien 

kaststempel in grijze kleur. 

621. 20 augustus 1962 
Een viermotorig Braziliaans DC8 

straalvliegtuig van de Panair do Bra
zil met 91 passagiers en tien beman
ningsleden aan boord, verongelukte 
bij de start van het vliegveld Galeao 
bij Rio de Janeiro. 
Tenminste dertien personen zijn hier
bij om het leven gekomen. Het toestel 
dat onder andere een aantal Russische 
afgevaardigden aan boord had, die een 
medisch congres in Rio de Janeiro 
hadden bijgewoond was op weg naar 
Lissabon. 

De DC8 taxiede met een vrij hoge 
snelheid naar het eind van de start
baan toen een band klapte. Het toestel 
begon te slingeren en raakte een ben
zinepomp, waarbij het één van de vier 
motoren verloor. Door de rondvliegen
de vonken raakte het vliegtuig in 
brand, waarna het door een muur 
raasde en in de Guanabarabaai stortte. 

Aviao Sinistrado 
Avion Sinistré 

621A. 
Post bestemd voor Nederland werd 

door het Centraal Station te Amster
dam voorzien van een bijzonder strook
je: 

Beschadigd te Amsterdam CS 
ontvangen 
Post afkomstig van in zee ge
stort vliegtuig. 

62 1B. 
De post bestemd voor Enschede kreeg 

bovendien een inktaantekening: 

Geschonden te 
Es ontvangen 

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

W. BARON SIX VAN OTERLEEK 
HAARLEM ■ NEDERLAND 

NASCHRIFT 
Aan het slot van deze uitgebreide 

documentatie van poststukken afkom
stig uit verongelukte vliegtuigen die 
van en naar ons land vlogen, herhalen 
wij de oproep die wij plaatsten bij het 
begin van deze publikatie over vlieg
tuigrampstukken: mocht u beschikken 

over gegevens, documenten, poststuk
ken of ander materiaal dat licht kan 
werpen op het verzamelgebied van de 
schrijver, aarzelt u niet en zoekt via de 
redactie contact met hem. Ieder stuk 
heeft zijn eigen plaats in de omvang
rijke kartotheek van de auteur. 

„RAMPSTUKKEN" 
De serie die in de vorige jaargang 

werd gewijd aan poststukken van Ne
derlandse vliegtuigongelukken is in
middels in boekvorm verschenen. El
ders in dit blad vindt u hierover een 
korte bespreking. 

Veilingopbrengsten 
Harmer Rooke & Cy, Ltd., Londen; veiling van brieven en 
andere poststukken „Covers of the World"; 28 en 29 okto
ber 1965. 

BRITS HONDURAS 
envelop met paartje 3c op 3d roodbruin (Yvert 19), 
tweemaal de gehalveerde 2c op 6d (Yvert 20a) en ver
schillende andere zegels £900 

DENEMARKEN 
brief met een exemplaar van de 2 RigsbankSkilling, 
Ferslewdruk £210 

GEMENGDE FRANKERING FRANKRIJKSARDINIÊ 
envelop van Nice naar Londen, gefrankeerd met de 20c 
Empire ongetand en de 20c Sardinië £575 

YOKOHAMAHONGKONG 
soldatenpost van Yokohama naar Hongkong uit 1863 
met stempel „Yl" £350 

SARDINIË 
brief naar Geneve met de 40c donkerbruin (Yvert 9), 
afgestempeld 13/7/55 £190 

Postzegelveiling R. Boekema 
Op de 65ste postzegelveiling van R. Boekema op 2 en 3 

november 1965 in Den Haag gehouden werden twee Neder
landse verzamelingen in veiling gebracht. De duurste zegels 
werden naar het buitenland verkocht. 

De totale opbrengst van de veiling was ƒ 170.000,—. 
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Algemene Jeugdclub opgericht 

Onder auspiciën van de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland is dezer dagen een Algemene 
Jeugdclub opgericht. 

De laatste jaren kwamen er bij „de Posthoorn" en bij het 
secretariaat van de „Stichting" verzoeken binnen om persoon
lijk lid van het Jeugdwerk te worden en bovendien vragen 
over: 

— het inzenden van verzamelingen naar tentoonstellingen, 
— het behalen van het diploma „Jeugdfilatelist", 
— nadere gegevens over het „ABC van het postzegelverza-

melen" enzovoort. 
Aan het verzoek persoonlijk lid te worden kon niet wor

den voldaan omdat een stichting wettelijk geen leden kan 
hebben. Maar omdat sommige jongelui geen lid van een 
jeugdclub kunnen worden doordat die er ter plaatse niet 
is, bestaat ook niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld het 
diploma „jeugdfilatelist" te behalen. Om nu toch iets te kun
nen doen voor de jeugd die geen lid van een plaatselijke 
jeugdclub kan zijn heeft het stichtingsbestuur besloten voor 
deze jeugd een aparte jeugdclub op te richten. 

Van deze jeugdclub kunnen natuurlijk alleen diegenen lid 
worden die in een plaats wonen waar geen bij de „Stichting" 
aangesloten jeugdclub bestaat of diegenen, die door een of 
andere oorzaak absoluult niet in de gelegenheid zijn een 
jeugdclub te bezoeken; wij denken hier onder andere ook 
aan invalide jeugd. 

Het lidmaatschap van de Algemene Jeugdclub biedt de 
volgende voordelen: 

1. de leden ontvangen tienmaal per jaar „de Posthoorn", 
waarin 

2. zo mogelijk maandelijks een extra bijlage met medede
lingen over tentoonstellingen, antwoorden op algemene 
vragen over het „ABC", gegevens voor het behalen van heit 
diploma „jeugdfilatelist", nieuwtjes, onderlinge ruil en een 
ledenlijst met zo mogelijk de vermelding van het verza-
melgebied; 

3. een jaarlijkse postzegelverloting onder alle leden; 
4. het bestuur is behulpzaam bij het gereedmaken van ten

toonstellingsobjecten door éénmaal per jaar zijn leden 
in de gelegenheid te stellen materiaal in te zenden voor 
een zogenaamde clubtentoonstelling; 

5. de leden wordt de mogelijkheid geboden het diploma 
„jeugdfilatelist" te behalen. 

De contributie voor 1966 bedraagt f 5,— waarvoor men dan 
bovendien het ,,ABC van het postzegelverzamelen" ontvangt; 
voor éénmaal is men voorts een entreegeld van ƒ 2,— ver
schuldigd. 

Het bestuur van de Algemene Jeugdclub is als volgt samen
gesteld: W. Waaijenborg, voorzitter; mevrouw A. Duyve-
stijn de Kleijn, penningmeesteresse; H. Aapkes, secretaris. 

Het gironummer van de club is 602044 ten name van „de 
Posthoorn" te Monster. Bij overmaking van contributie ge
lieve men aan te geven waarvoor het bedrag is bestemd. 
Wie van de Algemene Jeugdclub lid wil worden schrijft dit 
op een briefkaartje aan de heer H. Aapkes, Patrijsstraat 40 
te Maassluis die alle gewenste inlichtingen geeft en aanmel
dingsformulieren zendt. 

„TRAGE" BESTELLING 
PTT is in de pers weer eens in opspraak gebracht 
wegens trage bestelling van aan haar zorgen toever
trouwde poststukken. Ditmaal zou het staatsbedrijf 
niet minder dan 48 jaar nodig hebben gehad om een 
prentbriefkawt van Heiloo naar Amsterdam te ver
voeren en te bestellen. 
Terecht wijst „PTT-Bedrijfsbanden" er in zijn novem
bernummer op dat romantische verhalen over de 
lotgevallen van deze en andere prentbriefkaarten naar 
het rijk der sprookjes kunnen worden verwezen. 

Ontbreken in de regel aanwijzinigen waaruit de 
postale geschiedenis van de kaart kan worden afge
leid en de aard der vertraging vastgesteld, de Heilose 
kaart was voorzien van een stempelafdruk met het 
cijfer 15." „Dit soort cijferaanduidingen" zo vertelde 
Amsterdams' postdistrictsdirecteur aan het Parool, 
„werd in de goede oude tijd op de stukken geplaatst 
om te kunnen nagaan, welke besteller ze meekreeg 
in de bestelling". Het stempel 15 maakt dus zeer 
waarschijnlijk dat de kaart wel degelijk werd besteld 
en dat een aantal lieden voor de zoveelste maal het 
slachtoffer is geworden van een grappenmaker, die 
een oude thuis gevonden prentbriefkaart op een nog 
bestaand adres in de bus heeft laten glijden. 

In Amsterdam acht men het volkomen uitgesloten 
dat er nog post van dit soort in openbare brievenbus
sen of postkantoren is achtergebleven. Het feit, dat 
het altijd prentbriefkaarten en nooit brieven betreft 
is een argument te meer. 

Lagere tarieven in het 
postverkeer met Italië 

Tussen de postadministraties van Nederland en Italië is 
overeenstemming bereikt om voor brieven (tot en met 20 
gram) en briefkaarten in het onderlinge verkeer tussen beide 
landen belangrijk lagere tarieven te gaan toepassen. 

In verband hiermede zullen met ingang van 1 januari 1966 
in de richting Nederland-Italië de volgende tarieven gelden: 
voor brieven tot en met 20 gram f 0,20 (thans ƒ 0,40) 
voor briefkaarten ƒ 0,15 (thans ƒ 0,25) 

De overige tarieven blijven ongewijzigd (brieven boven 
20 gram tot en met 40 gram ƒ 0,65; per 25 gram meer f 0,25). 

In de richting Italië-Nederland zal voor brieven tot en met 
20 gram en voor briefkaarten het Italiaanse binnenlandse 
tarief gelden. 

Een regeling als thans met de Italiaanse postadministratie 
getroffen bestaat sinds 1 juli 1964 met de Duitse Bondsrepu
bliek. 

Wereldvoetbaltoernooi 1966 
De Britse PTT zal op 1 juni 1966 speciale postzegels uit

geven ter gelegenheid van het Wereldvoetbaltoemooi. 
De eindwedstrijden voor de Wereldvoetbalbeker worden 

van 11 tot 30 juli in Groot-Brittannië gehouden. 

Slag bij Hastings 
Op 14 oktober 1966 geeft de Britse PTT speciale zegels 

uit ter gelegenheid van de 900ste verjaardag van de Slag 
bij Hastings. 
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Nader nieuws over ICEM-zegels 
De heer G. H. Folmer, adviseur van de „Nederlandse 

Stichting tot steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer" 
heeft enkele leden van het Dagelijks Bestuur van de Raad 
van Beheer nadere mededelingen gedaan over de opzet 
van de postzegelactie waarover in PTT-berichten wordt 
gesproken. Het blijkt dat deze verkoop niet uitsluitend voor 
filatelisten is bestemd, maar dat het hele Nederlandse volk 
daaraan via radio en televisie zal kunnen deelnemen, met 
gebruikmaking van de strook van drie postzegels Vluchte-
lingenvervoer. ICEM, de Intergouvernementele Commissie 
voor Europese Migratie, heeft deze actie op touw gezet 
met instemming van de Nederlandse regering en met mede
werking van PTT. Het is de bedoeling de helpende hand te 
bieden bij het opvangen en verder helpen van duizenden 
Europese vluchtelingen die overzee hun bestemming moe
ten vinden. Deze mensen worden voorlopig ondergebracht 
in een kamp bij Rome en vandaar, als zij een nieuw vader
land gevonden hebben, naar hun bestemming gebracht. 
ICEM heeft van 1952 tot en met 1964 meer dan 600.000 
vluchtelingen geholpen aan een definitieve vestiging. Daar
onder bevonden zich 140.000 Hongaren. 

In 1963 ving ICEM bijna 34.000 vluchtelingen op, in 1964 
meer dan 37.000 en dit jaar zal de 38.000 worden over
schreden. Vorig jaar moesten duizend vluchtelingen, die 
zich met hun gezinnen wilden verenigen, worden afgewe
zen omdat de middelen om verder vervoer te bieden niet 
aanwezig waren. Hun komst was „onvoorzien". Voor der
gelijke „onvoorziene" posten is een bedrag van zes mil
joen gulden nodig als extra-financiële steun, buiten de 
vaste bijdragen der regeringen (28 miljoen gulden) om. Het 
probleem knelt zuiver in het midden: bij het opvangen en 
doorzenden. Het vertrek is een gegeven dat resulteert in 
een steeds groeiend aanbod. Het vestigen levert evenmin 
moeilijkheden; de landen van definitieve vestiging verke-

Nadat in september 1964 de Eerste Europese Conferen
tie over Jeugdfilatelie in Wenen plaats had, werd deze con
ferentie — zoals wij in het novembernummer in het kort 
konden vermelden — voor de tweede keer georganiseerd 
door de Ring Deutscher Philatelisten-Jugend in Wupper
tal van 22 tot en met 25 oktober 1965. 

Afgevaardigden van de landelijke jeugdorganisaties wa
ren aanwezig van de volgende staten: Denemarken, Duits
land, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsje-
choslowakije en Zwitserland. Van Frankrijk, dat ook zou 
deelnemen, kwam helaas bericht van verhindering we
gens ziekte, terwijl Polen, dat zich vrij laat voor deelne
ming had aangemeld, door visumformaliteiten niet meer 
tijdig aanwezig kon zijn. 

In de loop van vrijdag 22 oktober kwamen de meeste 
afgevaardigden aan en was er gelegenheid tot het uit
wisselen van gedachten en voor het hernieuwen van vroe
gere contacten. 

Op zaterdag 23 oktober werd 's morgens om precies 
9.00 uur met de eerste zitting begonnen; duur vier uur. 
Na de lunch de middagzitting van 14.00-18.00 uur, en zo 
vervolgens tot en met maandagmorgen 25 oktober, waar
na de afgevaardigden 's middags huiswaarts togen. Ver
meld mag worden dat de afgevaardigde van Noorwegen, 
uit Bergen komende, ter besparing van hoge kosten een reis 
van drie dagen per boot maakte, vervolgens per trein van 
Rotterdam naar Wuppertal ging, vier dagen de conferen
ties bijwoonde en aansluitend de terugreis aanvaardde. 
Deze afgevaardigde was in totaal twaalf dagen onderweg, 
wel een bewijs dat men ook in Noorwegen het belang van 
deze jaarlijkse bijeenkomst van groot belang acht voor ont
wikkeling en opbouw van de jeugdfilatelie. 

De bijeenkomsten werden ditmaal voorgezeten door de 
heer H. Danesch, voorzitter zowel van de Duitse Jeugd-
organisatie als van de Jeugdcommissie van de FIP. Alle 
zittingen werden namen de Duitse Bond bijgewoond door 
diens vice-voorzitter, de heer A. W. Bögershausen. Uitvoe
rig werd stilgestaan bij de belangrijkste punten van het 

ren in een dermate gezond economisch klimaat dat de op
nemingscapaciteit geen probleem vormt. 

ICEM beschouwt als vluchtelingen allen die wegens ge
loof, ras of iwlitieke opvattingen vervolgd of verdreven 
worden dan wel wier economisch bestaan om een van de
ze redenen onmogelijk wordt gemaakt. 

Er zijn dertig landen bij ICEM aangesloten: — tussen 
haakjes de aantallen vluchtelingen die door de afzonderlijke 
overzeese landen zijn opgenomen; er bleven er 48.561 in 
West-Europa en er vertrokken er 553.763 naar andere lan
den overzee —: Argentinië (3.541), Australië (111.841), België, 
Bolivia, Brazilië (16.730), Chili (2.673), Columbia (835), Costa 
Rica, Denemarken, Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Israël 
(131.060), Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland 
(2.228), Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Spanje, 
Uruguay (453), Venezuela (2.681), Verenigd Koninkrijk, Ver
enigde Staten van Noord Amerika (191.329), West-Duitsland, 
Zwitserland, Zuid-Afrika (3.391). 

Canada, dat niet bij ICEM is aangesloten nam 85.055 
vluchtelingen op; als waarnemers bij ICEM zijn aangeslo
ten: Dominicaanse republiek, de Heilige Stoel, Japan, Peru, 
Portugal, San Marino, Souvereine Orde van Malta. 

In het bestuur van de Stichting hebben zitting: mevrouw 
mr J. M. Stoffels-van Haaften, lid van de Tweede Kamer, 
professor dr J. T. Bakker, dr E. O. Baron van Boetzelaer, 
secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, mr F. H. A. 
de Graaff, voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis 
(voorzitter van de Stichting), professor mr P. J. Oud, drs. 
J. W. de Pous, voorzitter van de Sociaal Economische 
Raad, drs D. Roemers, lid van de Tweede Kamer, dr 
J. E. de Quay en mr ir B. W. Haveman, directeur van ICEM. 

In het volgende nummer hopen wij nadere mededelingen 
te kunnen doen over deze campagne. 

zeer uitvoerige verslag van de conferentie in 1964. Er wer
den een viertal referaten gehouden, elk gevolgd door lang
durige discussies. 
— Dr. Portmann (Zwitserland): Zal de jeugdverzameling 

slechts een demonstratie zijn van de verworven filatelis-
tische kennis of reeds de basis vormen voor de toe
komstige verzameling? 

—Hr. Danesch (Duitsland): De beoordeling van jeugdver-
zamelingen op tentoonstellingen. 

— Hr. Liebert (Duitsland): Mogelijkheid tot vergroting 
van de internationale samenwerking tussen de landelij
ke jeugdorganisaties en Jeugdcommissies. 

— Hr. Danesch (Duitsland): De Jeugdcommissie van de 
FIP. 
Het zou te ver voeren de discussie over alle referaten 

en de rondvraag in dit verslag te vermelden. Vermel
denswaard is dat er grote belangstelling bestond voor de 
wijze waarop in Nederland het „Reglement Classe Jeu-
nesse" van de FIP op nationale tentoonstellingen wordt 
gehanteerd. 

Na de laatste zitting op maandag 25 oktober had ten stad-
huize een officiële ontvangst van de congressisten plaats. 

Alle afgevaardigden zijn vermoeid maar voldaan naar 
huis gegaan, overtuigd van het grote nut en van de nood
zaak van deze conferenties. Er wordt dan ook met kracht 
naar gestreefd er ieder jaar één te organiseren; voor 1966 
is Zwitserland daartoe a'eingezocht. Indien de financiële 
problemen overwonnen kunnen worden wachten de afge
vaardigden daar dan weer enkele belangrijke dagen. Ge
vraagd werd te onderzoeken of voor 1967 mogelijk Ne
derland als land van samenkomst in aanmerking kan ko
men. 

In het belang van de filatelie in het algemeen en van de 
jeugdfilatelie in het bijzonder is het te wensen dat alle 
plannen die ter conferentie gemaakt zijn kunnen worden 
gerealiseerd. 

J. J. JONKER, 
Eindhoven 
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BOEKENPLANK 
MICHEL-CATALOGUS: „Overzee", deel III, (O-Z), 928 pa
gina's. Prvjs D.Mk. 28,50. Uitgave Schwaneberger Album 
Eugen Berlin GmbH, 8 München 12. 

Met het in novemlDer 1965 verschenen derde deel is nu de 
nieuwe Michel-overzee-catalogus 1965/1966 geheel compleet 
geworden. Het is een omvangrijk en kostbaar boekwerk ge
worden. Men heeft niet zo maar een aantal nieuwe 
zegels en nieuwe prijzen bij de oude catalogus gevoegd; het 
is werkelijk een volkomen nieuw werk geworden. Een werk 
dat er zijn mag. Bij de letters O-Z gaat de Nederlandse re
censent natuurlijk het eerst kijken bij Suriname. Wat vol
ledigheid betreft doet de catalogus niet onder voor de Ne
derlandse Speciale Catalogus. Alleen de „eerstedagbrieven" 
staan er niet in; of dat als een gemis te beschouwen is laten 
we hier maar buiten beschouwing. Toch maakt dit hoofdstuk 
niet de indruk overgenomen te zijn; hier en daar zit een 
flink verschil: de 7% grijsbruin cijfertype 1913 staat in beide 
tandingen gelijk genoteerd, terwijl de N.V.P.H.*)-catalogus 
de tanding I2V2 in deze kleur tienmaal zo hoog waardeert 
als 11 X 111/2. 

Een dergelijke kleinigheid doet echter niets af aan de 
waarde van de catalogus, die bijzonder uitvoerig is. Volgens 
de uitgever staan er 11283 afbeeldingen en 73795 prijsnoterin-
gen in. U neemt het mij wel niet kwalijk dat ik dat niet 
nageteld heb. Maar het is wel een bewijs hoezeer juist de 
overzee-landen de laatste jaren postzegels hebben uitgegeven 
in een omvang die de verzamelaars de schrik om het hart 
doet slaan. 

Een oordeel over de prijzen geven is daarom nog moei
lijker dan bij een Europa-catalogus. Immers de vraag 
naar overzee-zegels is vrij gering en het aanbod ook. Heeft 
men een goede serie van overzee dan is het niet eenvoudig 
daarvoor een goede prijs te maken, maar zoekt men die serie, 
dan is het even moeilijk die voor een redelijke prijs te krij
gen, want wie hem toevallig heeft en een liefhebber ont
dekt maakt daar gebruik van. 

De waarde van een catalogus als deze kan men dan ook 
niet afmeten naar de juistheid van de prijzen. Wie ruilt op 
basis van de cataloguswaarde en dan niet alleen geeft de 
zegels van zijn eigen land, waarvan hij weet dat ze te hoog 
geprijsd zijn en vraagt de zegels van andere landen waarvan 
hij weet dat ze te laag genoteerd staan, zal met een redelijke 
ruilpartner op den duur goed uitkomen. Men ruilt dan om 
het plezier van het ruilen en neemt de catalogus omdat er 
nu een keer een basis moet zijn. Als zodanig moet men deze 
cataloguswaarden zien — niet als absolute bepaling „dat is 
de zegel waard". Wie daarmee rekening houdt en een cata
logus koopt om meer over zijn zegels te weten te komen zal 
van deze nieuwe Michel-overzee veel plezier kunnen heb
ben. Wie de „werkelijke" waarde van de zegels wil weten 
moet alle veilingen en postzegelbeurzen aflopen. En zal dan 
merken dat hij het nog niet weet omdat er, zeker van de 
overzee-zegels, in feite geen absolute „waarde" bestaat. FL. 
*) Nederlandsche Vereenlging van Postzegelhandelaren. 

FACIT 1966 - Speciaalcatalogus Scandinavië. Uitgave 
Frimärkshuset AB, Mäster Samuelsgatan 3, Stockholm. 
Prys Zw. Kr. 13,-, 412 pagina's. 

Deze bekende Zweedse catalogus beschrijft en prijst 
achtereenvolgens de zegels van Zweden (128 pag.), Noor
wegen (60 pag.), Denemarken (70 pag.), IJsland (54 pag.) 
en Finland (86 pag.). 

De tekst is in het Zweeds, doch voor Zweden Zweeds en 
Engels en voor Finland Zweeds en Fins. 

Het aantal pagina's per land doet al zien dat dit wel een 
gespecialiseerde catalogus moet zijn, en er staat inderdaad 
enorm veel in. Veel wat ook voor de gewone verzamelaar 
interessant is, maar ook wel veel zeer gespecialiseerde 
onderscheidingen bij de oudere emissies die wel erg ver 
gaan. 

Het spreekt wel vanzelf dat bijvoorbeeld bij Zweden niet 
alleen de zegels in de verschillende tandingen — horizontaal 
en vertikaal en haaks — er los en in paren in staan, maar 
dok alle blaadjes uit postzegelboekjes, zodat men ook kan 
zien waar vandaan de verschillende combinaties komen en 
hoe ze in het boekje bij elkaar gezeten hebben. 

Praktisch is het dat alle zegels in een bepaald type — 
in het bijzonder dus de uitgaven met de regerende vorsten 
- an de verschillende landen — bij elkaar gebracht zijn. 
De nummers geven dan echter een indicatie in welke tijd 
de verschillende waarden uitgegeven zijn en in de tekst 
waar deze nummers aan de beurt zijn wordt dan verwe
zen naar „aparte opstelling Koning Olav V" enzovoort. 

Van de eerste emissie(zegel) van Noorwegen is een vol
ledige lijst van nummerstempels opgenomen — met een 
waardering in punten (van 1 tot 5). Bij de verdere „klassie
ke" uitgaven is er als regel behalve de waardering voor 
losse stukken ook nog een prijs voor paren en blokken, 
voor zegels op gehele brief en soms zelfs nog speciaal voor 
„vroege afstempelingen". Het valt daarbij op dat blokken 
van vier — in het bijzonder gebruikt — soms gewaardeerd 
worden op honderd maal de waarde van een losse zegel. 

In de inleiding vinden we een artikeltje — in het Engels 
— „does it pay to collect stamps?" Het antwoord van de 
auteur is natuurlijk bevestigend. Uitvoerige tabellen tonen 
dan aan hoeveel keer de Zweedse zegels sinds 1932 in 
waarde vermeerderd zijn. Een van de minste is de 5,- Kr. 
„Dienst" die slechts driemaal zoveel waard is als toen. 
Maar is die wat achtergebleven, de gehele dienstserie met 
watermerk „Kroon" is 15 2/3 keer zoveel waard als in 
1932. En dienstseries zijn natuurlijk niet de series die men 
speciaal als „belegging" ziet. Stijgingen tot 60 ä 70 keer de 
waarde van 1932 zijn er dan ook echt heel wat bij. 

Als naslagwerk is dit een bijzonder goede catalogus; wie 
iets wil weten over de waarde van variëteiten van de 
Scandinavische zegels kan er veel in vinden en de prijs die 
in Nederlands geld op zowat ƒ 10,— uitkomt lijkt dan ook 
redelijk. Voor speciaalverzamelaars van Scandinavië zeker 
aanbevolen. 

FL. 
THE RED CROSS AND PHILATELY, 1863/1963. Uitgave 
van de Eeuwfeestcommissie van het Rode Kruis in Zwitser
land. 

Een klein werkje van 28 pagina's waarvan de ene helft 
tekst de andere helft schitterende foto's, grotendeels van ten
toongestelde brieven. Behalve een herinnering aan de eeuw
feesttentoonstelling is het werkje een effectieve propaganda 
voor hët thematisch-historisch verzamelen van het Rode 
Kruis. 

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de Red Cross Centenary 
Commission in Switzerland, 7, avenue de la Paix, Geneve. 

Prijs 2 Zw. frank. 
C. R. 

RAMPSTUKKEN 
Door W. Baron Six van Oterleek; uitgave van „De Bran
ding", Amsterdam; 56 bladzyden tekst en 31 bladzqden af
beeldingen; formaat 13'/: x 20 cm, . ingenaaid. Prijs ƒ7,90. 

Wie de interessante artikelenreeks in het Maandblad 
heeft gelezen, behoeft geen aansporing dit boekwerkje aan 
te schaffen. Diegenen die daarvan nog geen kennis geno
men hebben, beveel ik aan dit werkje te kopen omdat de 
inhoud het best vergeleken kan worden met een spannend 
boek. 

De gegevens gepubliceerd in het Maandblad zijn aange
vuld, waar nodig verbeterd en nu vastgelegd in een boekje 
van handig formaat. Het is niet alleen in de boekhandel 
maar ook in de postzegelhandel te koop. 

R. TOCILA. 
STANLEY GIBBONS SIMPLIFIED WHOLE WORLD CA
TALOGUE 1966, uitgave van Stanley Gibbons Ltd., London, 
vertegenwoordiger voor Nederland Van Dieten Boeken Im
port, Anna Paulownastraat 58, Den Haag; prqs ƒ 19,—. 

Wie geen belang stelt in afwijkingen, soorten tandingen 
en typen van zijn postzegels heeft hierin een wereldcata
logus die nog niet geëvenaard, laat staan overtroffen is. 
Voor een zeer schappelijke prijs, in één band, alle zegels ter 
wereld, op 1360 bladzijden, met 21.400 afbeeldingen en 
123.875 postzegels! Voor de thematische verzamelaar de 
aangewezen catalogus, maar ook voor de beginner die nog 
in de filatelistische wereld moet thuiskomen. De prijzen 
zijn dezelfde als in de gespecialiseerde drie delen van de 
„Gibbons", die dit jaar uitkwamen. De beschrijving van de 
zegels van enkele landen is verbeterd terwijl vijf oliestaat
jes werden opgenomen, namelijk Ajman, Foejeira, Khor 
Fakkan, Ras al Khaima en Umm al Qiwain. Andere nieuwe 
landen of gebieden zijn Oost-Afrika, de Indische V.N.-
strijdmacht in Gaza, West Irian en Zambia. Wij kunnen dit 
werk warm aanbevelen. H. 
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WIJ ONTVINGEN 
CATA-CODE. Nummerntabellen der fünf Weltkataloge; 
Band 1: Europa; Uitgave Philapress-Verlag der Göttinger 
Druckerei- und Verlagsgesellschaft mbH, 34 Göttingen, 
postbus 238; losbladig in band, 462 bladzgden met een voor
werk van 16 bladzqden; formaat 15 x 21 cm, band 21V: x 23 
cm met een rug van 7 cm; prqs DIM 18,60 en verzendkosten 
ad DM 1,30. 

De Cata-code geeft in een overzichtelijk en duidelijk ge
drukte tabelvorm de catalogusnummers van Michel met 
daarnaast de corresponderende nummers van Gibbons, 
Scott, Yvert en Zumstein. In dit bijzonder handige naslag
werk, dat op goed papier is gedrukt zijn alle landen van 
Europa volledig opgenomen. Het verwerken van manco-
en bestellijsten kan met behulp van de Cata-code snel en 
efficiënt gebeuren. 

De tabellen volgen de Michel-catalogus op de voet; of
schoon de systematische opzet daartoe weinig ruimte laiedt 
zijn de belangrijkste variaties en typen, zoals Michel die 
vermeldt, toch opgenomen. Ook de filatelistische lotgeval
len van Duitsland, van de Oudduitse staten tot en met de 
Feldpost, zijn getrouwelijk in nummers weergegeven. 

Niet opgenomen zijn pakketpost-, telegraaf-, plaatselij
ke en soortgelijke zegels. Een register met de landenna-
men in het Duits, Frans en Engels, alsmede drietalige 
lijsten van afkortingen en gebruiksaanwijzingen vervol
maken het werk, dat op dit gebied ongetwijfeld een stan
daardwerk zal blijken te zijn. 

Wij bewonderen de grondigheid waarmee deze giganti
sche compilatie is verricht en hebben eerbied voor de ge
weldige hoeveelheid werk die door de bewerker, Werner 
Jarre, en zijn verantwoordelijke uitgever, Lothar Krüger, 
moet zijn verzet. 

Het Philapress-Verlag zal jaarlijks aanvullingen het 
licht doen zien, waarin alle nieuwe uitgiften zullen worden 
opgenomen. De prijs van deze aanvullingen zal ongeveer 
DM 3,- bedragen. 

Het tweede deel van de Cata-code dat Afrika, Amerika, 
Azië en Australië zal omvatten, is in voorbereiding. 

A. G. C. BAERT. 

PERSONALIA 
M. J. H. TOORENS NEEMT AFSCHEID VAN BESTUUR 
NVPH 

Tijdens een druk bezochte receptie, hem in „'t Goude 
Hooft" te Den Haag aangeboden door het bestuur van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, heeft 
de heer M. J. H. Toorens op 15 november afscheid genomen 
als bestuurslid van deze vereniging. 

De heer Toorens, mede-oprichter van de NVPH, heeft 
37 jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan 
34 jaar als secretaris. Bovendien was hij in de veertiger 
jaren secretaris van de Vakgroep Postzegelhandel en tus
sen 1950 en 1952 lid van het Uitvoerend Comité van de 
ITEP (Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel, 
1952, Utrecht). 

In het bijzonder geniet de heer Toorens bekendheid als 
de „geestelijke vader" van de Nederlandse eerstedagen-
veloppen. Na in 1950 door de toenmalige Hoofddirecteur 
Posterijen, de heer F. A. Hofman, daarover te zijn bena
derd heeft hij als secretaris van de vakgroep tot 1952 de 
verzorging van de fdc's in handen gehad. Toen in dat jaar 
de vakgroep werd opgeheven werd de NVPH, mede op zijn 
voorstel en met de aanbeveling van de Directeur-Generaal 
PTT, de heer T. van Houwelingen, belast met het uitge
ven van de eerstedagenveloppen en was het opnieuw de 
heer Toorens die via de NVPH-First-Day-Covers-Service de 
fdc's ging verzorgen. De voortreffelijke resultaten van zijn 
van 1950 af ononderbroken arbeid zijn iedere verzamelaar 
bekend en het stemt tot vreugde te weten dat de heer 
Toorens de uitgifte van de Nederlandse eerstedagenvelop
pen, die zich wat ontwerp, uitvoering en kwaliteit betreft 
met de beste in het buitenland kunnen meten, blijft voort
zetten. 

In een hartelijke toespraak releveerde de voorzitter van 
de NVPH, de heer S. Rietveld, de grote verdiensten van 

AUSTRALIA, The external airmails, by N. C. Baldwin. Zestig 
pagina's, mooi geïllustreerd. Prgs ƒ8,— (porto inbegrepen). 
Uitgave van Francis J. Field Ltd, Cutton Coldfield, Warwick
shire, England. 

Een gedocumenteerde prijslijst van poststukken vervoerd 
op vluchten van en naar Australië van 1925 tot 1965, met 
een inleiding: RAAF, RAF, Imperial Airways, Qantas, War
time Services, Indian Ocean Mails, The Jet Age. Bij de prijs
lijst een literatuuropgave. 

JULIARD CLASSICS international, Bryn Mawr, Pennsyl
vania (19010) U.S.A., 1966, a price list of rare stamps. 

De prijslijst van deze in 1889 opgerichte firma, die uit
sluitend het terrein van de klassieke filatelie bestrijkt, om
vat 1113 nummers uit alle werelddelen. Het merendeel der 
aanbiedingen heeft betrekking op klassiek materiaal uit 
de Verenigde Staten en uit de gebiedsdelen van het Britse 
Gemenebest, terwijl ook een aanzienlijk aantal Oudduitse 
en Ouditaliaanse zegels wordt geoffreerd. Nederland en 
Overzeese Rijksdelen is met 42 zegels vertegenwoordigd. 
Voor de vijf cent emissie 1852, ongebruikt met gom, zon
der verdere omschrijving, vraagt Juliard $ 100, voor de
zelfde zegel, plaat VI, positie 21, „Franco" in kastje, su
perb $ 12,50. De 15 c 1864, „Franco" in kastje, perfect 
exemplaar, moet $ 21,50 opbrengen, Nederlands-Indië 1864 
op brief $ 24,50, idem 1868, ongebruikt met gom $ 57,50, 
Suriname 1873 (1879) f 2,50 ongebruikt, bijzonder fraai, 
kost $ 19,50. 

In zijn inleiding tot de prijslijst doet Alex Juliard een 
scherpe aanval op het Amerikaanse uitgiftebeleid, een kri
tiek die hij waarschijnlijk voor een deel heeft ontleend 
aan de New York Times. Hij stelt vast dat de ontwerpen 
van het merendeel der postzegels magertjes zijn, dat bij 
de meeste het juiste opschrift ontbreekt en dat sommige 
zelfs belachelijk zijn. Vooral de „Food for Peace"-
zegel moet het ontgelden die „op onvoldoende wijze de 
boodschap der Amerikaanse edelmoedigheid overbrengt 
aan de miljoenen in Algerije, India en elders". De schrij
ver besluit met de hartekreet: „Minder postzegels, min
der politieke bemoeiingen, geen zinloze eerstedagplechtig-
heden meer, maar betere postzegels die het land dienen". 

het aftredende bestuurslid, dat niet alleen de stoot tot de 
oprichting van de vereniging heeft gegeven, maar ook aan
merkelijk tot de bloei heeft bijgedragen en bovendien door 
het oprichten van verzamelaarsbeurzen, door radiopraat
jes en artikelen veel voor de filatelie heeft gedaan. De heer 
Rietveld roemde ook de gezamenlijke activiteiten van de 
heren Toorens, P. J. Hekker en S. Keiser bij de herop
richting van de NVPH na de oorlog, in 1946, en zeide dat 
de oplagen van de fdc's zijn opgelopen van 6000 in 1950 
tot ruim 230.000 in 1965, dat is meer dan die van de Duitse 
eerstedagenveloppen. 

De heer Toorens dankte voor de vele goede wensen en de 
talrijke cadeaus die hij had mogen ontvangen en bracht 
nog de vroegste geschiedenis van de NVPH in herinnering; 
hij vertelde daarbij dat de beslissende stap voorafgaande 
aan de oprichtingsvergadering werd gezet op vrijdag 13 
juli 1928. Hij deelde tenslotte mede zich voor te stellen nog 
lang veel werk te verzetten voor de fdc's waarvan hij ver
wacht dat de verkoop spoedig boven de 300.000 stuks zal 
stijgen. 

Onder de velen die de oud-secretaris kwamen complimen
teren zagen wij ook de heren drs. Ph. Leenman, plaats
vervangend Hoofddirecteur Posterijen PTT, G. H. A. M. 
Verbraak, Hoofd Postexploitatie PTT en G. H. Folmer, 
oud-Hoofd Postexploitatie PTT, die het Uitvoerend Comité 
van de Amphilex vertegenwoordigde. 

J. J. M. KIGGEN ONDERSCHEIDEN 
De heer J. J. M. Kiggen, chef pers en propaganda van de 

Filatelistische Dienst van de Nederlandse PTT, bekend als 
presentator van de filatelistische rubriek voor de NCRV-
televisie, is onderscheiden met de jaarlijkse „Prijs van de 
filatelistische voorlichting", uitgeloofd door de Belgische 
Bond van thematische filatelie. Hij heeft deze onderschei
ding ontvangen wegens zijn aandeel in het verbreiden van 
de kennis omtrent de filatelie. 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RUILDAGEN 

^ 

ALPHEN AAN DEN RIJN 
Lustrumtentoonstelling 

Ter gelegenheid van het twintigja
rig bestaan van de afdeling Alphen 
aan den Rijn van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
zal op dinsdag 28 en woensdag 29 de
cember 1965 een tentoonstelling worden 
gehouden in de Ojjenbare Lagere School, 
Javastraat. Deze school ligt in de on
middellijke omgeving van het gemeen
tehuis, ongeveer 15 minuten gaans van 
het station. 

Er zijn inzendingen van de leden, 
verdeeld in vijf klassen, waaronder een 
jeugdafdeling. Er worden 25 ä 30 inzen
dingen verwacht met omstreeks hon
derd kaders. De tentoonstelling zal op 
beide dagen van 11.00-23.00 uur voor 
het publiek geopend zijn. 

Voor inlichtingen kan men zich wen
den tot de heer M. Verschuur, Louise 
de Colignystraat 17, Alphen aan den 
Rijn, telefoon (01720) 35 61. 

ANTWERPEN 
Aerofilatelistische dagen 

Op 6 en 7 november organiseerde de 
Belgische vereniging van luchtpostver
zamelaars „Aerofil" twee aerofilate
listische dagen in de vorm van een 
tentoonstelling en een veiling. 

Onder de achttien inzendingen voor 
de expositie, waaraan overigens geen 
wedstrijd was verbonden, waren zes 
Nederlandse, namelijk van W. F. Briel, 
Leiden; F. W. N. Hugenholtz en A. 
Houweling, Amsterdam; W. Baron Six 
van Oterleek, Haarlem; H. van der 
Made, Den Haag en van ondergeteken
de. 

Geveild werden luchtpoststukken en 
-postzegels; een groot aantal kavels 
ging van de hand. 

Bij het tijdelijk postkantoor werden 
de ter verzending aangeboden gewone 
en aangetekende stukken voorzien van 
een bijzonder stempel: DAG VAN DE 
AEROFILATELIE ANTWERPEN met 
FISA-embleem, vliegtuig en raket. 

De voorbeeldig georganiseerde mani
festatie trok grote belangstelling. Be
halve een vijfentwintig Nederlandse 
verzamelaars zagen wij nog de heer 
Kosel uit Wenen. Ook de voorzitter van 
Aerofil, de heer Kaptein, van een zwa
re ziekte herstellende, was weer aan
wezig. 

Op 6 november opende de wethouder 
van Openbare Werken van Antwerpen, 
schepen F. Tijsmans, de tentoonstelling 
met een sprankelende toespraak, waar
in hij getuigde van een werkelijke be
langstelling voor de filatelie. 

Tijdens de gemeenschappelijke lunch 
op 7 november reikte de vice-voorzit-
ter van Aerofil, de heer Claes, aan 

mevrouw Nini Boesman tezamen met 
een geschenk een penning met inscrip
tie uit ter herinnering aan haar Alpen
vaart. 

De heer Boesman bood de penning
meester van Aerofil, de heer Andries, 
een boek aan en de secretaris, de heer 
Versmissen, een FISA-diploma als blijk 
van waardering voor de zozeer geslaag
de manifestatie. 

Drie van de zes Nederlandse inzen
ders ontvingen een bij loting toegewe
zen penning met inscriptie van de stad 
Antwerpen, namelijk de heren Briel, 
Hugenholtz en ondergetekende. 

C. J. M. M. van der ZIJDEN, 
Eindhoven. 

ASSEN 
Ruildag 

In samenwerking tussen de vereni
gingen van postzegelverzamelaars in 
de drie noordelijke provincies zal er op 
zaterdag 29 januari 1966 een grote ruil
dag worden gehouden in de tuinzaal 
van Restaurant „Bellevue", Dr. Nas-
saulaan 30 te Assen van 's morgens 
10.00 uur tot 's middags 18.00 uur. 

Hoewel het ruilen op de voorgrond 
staat zijn toch een drietal handelaren 
gevraagd die dag aanwezig te zijn. Te
vens zal een kleine expositie worden 
gehouden. 

Inlichtingen: D. B. Dooyes, 
Beilerstraat 33, Assen. 

BERG EN DAL 
Streekruildag van de Afdeling Nümegen 
van „De Globe" 31 oktober 1965. 

Ook dit jaar hebben ongeveer 350 be
zoekers de weg naar Hotel „Erica" 
weten te vinden en er hun zegels ge
ruild of door een bezoek aan een van 
de handelarenstands door aankoop hun 
postzegelbezit verrijkt. Er waren vele 
verzamelaars ook van buiten de kring 
van „De Globe". Dat het bezoek van 
Duitse zijde wat minder dan gewoon
lijk het geval is, was, zal wel gelegen 
hebben aan de concurrentie van enige 
ruildagen aan de andere zijde van de 
grens. Er zijn tegenwoordig zoveel ruil
dagen dat coördinatie hiervan zeer ge
wenst zou zijn. 

Van het vorig jaar gesignaleerde ver
schijnsel van semi-handelaren, was dit
maal weinig te merken. 

In ieder geval werd geen afbreuk 
gedaan aan de ruilende verzamelaars 
en de organiserende afdeling kan op 
een geslaagd evenement terugzien. 

W. 
BREDA 
Vijfde nationale 
jeugdpostzegeltentoonstelling 

De jeugdafdeling van de Postzegel
vereniging „Breda" heeft ter gelegen

heid van haar dertigjarig bestaan de 
vijfde nationale jeugdpostzegeltentoon
stelling georganiseerd onder auspiciën 
van de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland. 

Ruim 160 kaders, keurig opgesteld in 
de gemeenschapsruimte van de rooms-
katholieke Technische School „De 
Blauwe Kei" aan de Jan van Riebeek-
laan te Breda. Een eenvoudige planten-
versiering en een kunstverlichting die 
bij eerste indruk wat zwakjes leek, ga
ven veel sfeer, terwijl de lichtsterkte 
het tot een genoegen maakte de inzen
dingen rustig te bekijken. 

De officiële opening werd verricht 
door de wethouder voor Onderwijs en 
Cultuur. Namens de Nederlandse Bond 
van Philatelisten-Verenigingen gaf on
der andere de voorzitter, mr. G. W. A. 
de Veer, acte de presence, terwijl de 
heer Jonker, namens de Stichting 
Jeugdwerk, dank bracht aan het ten-
toonstellingscomité voor het genomen 
initiatief en voor het vele werk ten be
hoeve van de jeugdfilatelie verricht. 

Alhoewel het tentoonstellingsgebouw 
niet in het centrum gelegen was en de 
weersomstandigheden bar slecht waren, 
werd de tentoonstelling gedurende drie 
dagen, 30 en 31 oktober, 1 november, 
door meer dan achthonderd belangstel
lenden, onder wie veel jongelui, be
zocht. 

Met een totaal van 63 inzendingen 
had de jury een omvangrijke en zeker 
niet gemakkelijke taak. De inzendingen 
dragen het karakter dat door de leiding 
van de jeugdleider in de club wordt be
paald; de bladindeling en de belette
ring vertonen daardoor veel uniformi
teit, speciaal wanneer gebruik wordt 
gemaakt van een schrijfmachine. Voor 
iedere jeugdinzending moet gelijktijdig 
een verklaring worden ingezonden 
waarin onder meer staat dat de inzen
ding persoonlijk door het jeugdlid is 
opgezet, terwijl de zich op de bladen 
bevindende teksten door het jeugdlid 
zelf zijn aangebracht. Deze verklaring, 
getekend door het jeugdlid, wordt 
mede-ondertekend door de jeugdleider, 
zodat de waarborg voor eigenhandig 
werk gegeven wordt. 

De diploma's zijn inmiddels aan de 
inzenders uitgereikt, terwijl velen een 
extra prijsje in natura kon worden ge
schonken, welwillend ter beschikking 
gesteld door particulieren en handela
ren. 

Al met al een groot succes, zowel 
voor de organisatoren als voor de 
jeugdfilatelie. Met belangstelling zien 
wij de zesde nationale jeugdtentoonstel-
ling in april 1966 te 's-Hertogenbosch 
tegemoet. J. J. JONKER 
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'8GRA VENHAGE 
Kersttentoonstelling in het Postmuseum 
KINDEREN ONTWERPEN 
POSTZEGELS 

De gekozen ontwerpen voor onze 
nieuwe kinderpostzegels zijn thans in 
het Postmuseum, Zeestraat 82 te Den 
Haag, tentoongesteld. Deze tekeningen, 
voorzien van de waardecijfers en teks
ten, ontworpen door de graficus Gerrit 
Noordzij, hangen temidden van andere 
bladen, die voor een grootscheepse te
kenwedstrijd, uitgeschreven door het 
Nederlands Comité voor Kinderpostze
gels, zijn vervaardigd. Deze ontwerpen 
werden tenslotte gekozen uit 65000 te
keningen, gemaakt onder het motto: 
„Teken eens wat" door kinderen be
neden de vijftien jaar. 

Er zijn op zichzelf aardige, soms zelfs 
opvallend goede tekeningen bij, zij het 
dan ook dat zij meestal volkomen onge
schikt zijn voor een postzegel. De keuze 
van het onderwerp is zeer uiteenlopend: 
landschapjes, bloemen, interieurs, figu
ren, koppen. Van een typisch Neder
landse voorstelling kennelijk geïnspi
reerd op de Gouden Koets, met erboven: 
„Leve de K o n i . . . . " (de rest kon er niet 
meer op) naar een aan de mast vast
gesnoerde Odysseus in de ban der be
toverende Sirenen of een Mexicaans 
masker, . . . .het is maar een stapje. 

Ook momenten uit het schoolleven 
zijn vereeuwigd: nu eens in de gedaante 
van een kind met magere ongelijke be
nen dat het bord schoonveegt, dan weer 
door een ongemakkelijk uitziende on
derwijzeres, die vanachter haar tafel 
met een zoete glimlach de klas inkijkt 

AGENDA 
van filatelistische gebeurtenissen 

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

 Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt 
samengesteld, kan de redactie geen aanspra

kelijkheid aanvaarden voor het al of niet 
plaatshebben van de genoemde evenementen 
op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

EXPOSITIES: 

 KINDERTEKENINGEN, waaironder de vijf ge

kozen ontwerpen voor de kinderpostzegels 
1965. 
Tot 9 januari 1966. 

■ KEUR EN KLEUR. Schatten van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. 
De kunst van de ontwerper. 

 De totstandkoming van postzegels in plaatdruk. 
 De postzegels van Algerië, Angola, Cyprus, 

Dahomey, Frans WestAfrika, Laos, Malawi, 
Marokko, Mauritanië, Nyassaland, OpperVolta, 
Rhodesié, RoeandaOeroendi (Rwanda, Boe

roendi), Spanje, Tunesië en Zambia. 
 Nubische monumenten op postzegels. 
 Overzicht frankering en stempeling. 
 Luchtpost Nederland  NederlandsIndië. 
 De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijf

kunst en de brief. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
 Hoe worden postzegels ontworpen? 

of een enorme kop met baard, mogelijk 
geïnspireerd op een indrukwekkende 
schoolopziener. 

Verrassend is vaak de kleurencom
binatie die werd aangewend, of een be
paald sfeer die het kind in zijn of haar 
tekening heeft weten op te roepen. Men 
zie onder andere het devoot knielende 
kinderfiguurtje, dat merkwaardig ge
noeg precies uitdrukt waarom wij van 
kinderen houden, de jeugdige schaat
senrijders, vaag en onduidelijk maar 
suggestief weergegeven, een met toe
wijding getekende merrie met veulen 
en dergelijke meer. 

Voor de belangstellende volwassene 
is het bovendien interessant de perma
nente expositie op de achtergrond, de 
„Kunst van de Ontwerper" te raad
plegen, die aan de hand van originele 
schetsen en studies van kunstenaars iets 
laat zien van de esthetische en tech
nische eisen, waaraan een postzegel
ontwerp moet beantwoorden. 

Tot 9 januari 1966 in het Postmuseum 
te Den Haag, dagelijks van 10.0017.00 
uur, zondags van 13.0017.00 uur. 

ROTTERDAMHOOGVLIET 
Expositie S.H.E.L.L.Filatelie 

Een tentoonstelling ter gelegenheid 
van het vijftienjarig bestaan van de 
Rotterdamse Ontspanningsvereniging 
„S.H.E.L.L." afdeling Filatelie gehou
den in het Recreatiegebouw aan de 
Oude Wal. 

Wanneer de in een tachtigtal kaders 
opgestelde 34 verzamelingen der leden 
een gemiddelde vormen van wat men 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor iongelui beneden de 16 jaar. 

1965 

1718 december: 
Vlissingen. Provinciale luchtposttentoonstelling in 
het stadhuis. Vrijdagavond 810 uur en zaterdag 
1017 uur. 

1819 december: 
Deventer. Internationale ruildag bij Thomassen en 
Drijver, Parallelweg, van 10.0017.00 uur. Per

soneelsvereniging „De Blikboys". 
2021 december: 
'sGravenhage. 410e veiling J. L. van Dieten. 
Collectie notaris Jonker uit Groningen. 

28, 29 december: 
Alphen aan den Rijn. Tentoonstelling ter gelegen

heid van het twintigjarig bestaan van de afdeling 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel

verzamelaars. Openbare Lagere school, Javastraat. 
Beide degen geopend van 11.0023.00 uur. 

1966 

1415 januari: 
Keulen. 49e veiling Dr. Wilhelm Derichs. Haus 
der Philatelie. 

15 januari: 
Arnhem. Arnhemse Poitzegelveiling. Cultureel 
Centrum „De Coehoorn". 

2729 januari: 
Amsterdam. Veiling Postema. 

29 januari: 
Assen. Grote ruildag in restaurant Bellevue. Dr. 
Nassaulaan 30, 10.0018.00 uur. Inlichtingen: 
B. D. Dooyes, Beilerstraat 33, Assen. 

in vijftien jaar heeft weten te bereiken, 
moet ons in de eerste plaats een woord 
van waardering van het hart over de 
"kwaliteit van het tentoongestelde. 
Slechts zelden zagen wij op een ver
enigingstentoonstelling van dit for
maat zegels van in doorsnee prima 
kwaliteit. De opzet van de verzame
lingen kan hier en daar nog wat beter, 
er wordt teveel een te groot aantal 
zegels per blad getoond, maar al 
doende leert men. De kaders waren 
voor ongeveer eenderde gevuld met 
thematische verzamelingen, waarin 
uitblonk die van de heer A. Keeming 
te Vlaardingen over — hoe kan het an
ders — „Olie"! Sinds de laatste keer 
is de collectie weer uitgebreid en wer
den andere bladen getoond. Terecht 
hoog bekroond. 

Overige hoogste bekroningen ont
vingen de heren J. D. van der Sloot, 
Vlaardingen, voor de inzending „Dag 
van de U.N.O." aan wie bovendien de 
ereprijs van de Nederlandse Bond 
werd toegekend, evenals aan de heer 
Ph. F. Spoor voor zijn interessante 
collectie Nederlands NieuwGuinea en 
UNTEA. De verschillende opdrukaf
wij kingen aan de UNTEAzegels waren 
teveel om op te noemen, kop, hoog, 
laagstaand, dubbele opdrukken enzo
voort. De laatste hoogste bekroning 
was voor de Ruimtevaart van de heer 
J. Schop. Overigens waren er enkele 
interessante studieverzamelingen en 
landencoUecties. Een geslaagde ten
toonstelling. 

H. 

31 januari: 
Eerste dag ICEMzegels. 

4 februari: 
Rotterdam. Tiende „Europoort"ruildag georga

niseerd door de Rotterdamsche Phllatelisten

Vereeniging in de Blauwe Zaal van het Beurs

gebouw, ingang Meent 110, van 9.00 tot 18.00 
uur. Inlichtingen, tafel reserveringen enzovoort bij 
C. de Wit , Crooswijksesingel 29B, Rotterdam 1 1 . 

13 mei: 
Utrecht. Jaarlijkse Algemene Vergadering van de 
Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen. 

1315 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 54$te Nederlandse Filatelistendag. 

2130 mei: 
Washington. Internationale filatelistische tentoon

stelling (SIPEX), onder F.I.P.patronaat. 

1012 juni: 
New York. Internationale luchtpost en ruimte

vaarttentoonstelling onder FISApatronaat, zesde 
congres van de Federation Internationale des 
Sociétés Aérophilatéliques (FISA). 

1967 

1121 mei: 
Amsterdam. AMPHILEX '67, internationale post

zegeltentoonstelling in het RAIgebouw. 
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MEXICO CITY, MEXICO 
I Olimpex '68 

Ter gelegenheid van de Olympische 
Spelen, die in 1968 in Mexico zullen 
worden gehouden, komt er in de Mexi
caanse hoofdstad een internationale 
postzegeltentoonstelling die de toepas
selijke naam „I Olimpex '68" zal dra
gen. 

Het uitvoerend comité van de ten
toonstelling, Apartado Postal 24-386, 
Mexico City, verstrekt nadere inlich
tingen en belast zich tevens met de 
verkoop van eerstedagenveloppen van 
de propagandazegels en velletjes die 
Mexico binnenkort met het oog op de 
Olympische Spelen uitgeeft. 

PARIJS 
Salon philatélique d'automne 

Op 5 november heeft de minister 
van P & T, de heer Jacques Marette 
de XlXe Salon philatélique d'automne 
geopend. Deze jaarlijkse tentoonstel
ling, georganiseerd door de Franse 
vereniging van postzegelhandelaren, 
werd voor de negentiende maal gehou
den in restaurant Jean Goujon. De op
zet van de expositie is de aandacht te 
vestigen op de plaats die de kunst in
neemt bij de vormgeving van de post
zegel en met datzelfde doel voor ogen 
worden sinds vijftien jaar door een 
jury van vooraanstaande filatelisten 
en kunstenaars prijzen toegekend aan 
de grafici die de beste postzegels van 
het afgelopen jaar hebben vervaardigd. 

De Grote Prijs van de Franse Post
zegelkunst ging dit jaar naar de gra
veur Durrens voor de 1 Fr. 30, Cha
teau de Joux, Landschapsserie. De 
prijs voor de beste postzegel voor de 
Franse gebiedsdelen overzee kreeg de 
graveur Becquet voor de 50 Fr. „Ont
dekking van Adelieland" van het Fran
se zuidpoolgebied. De prijs voor de 
beste zegel uit de oorspronkelijk Fran
se gebieden in Afrika werd toegekend 
aan de 50 Fr. Cameroen „wedstrijd
kano". 

In zijn openingstoespraak gaf de mi
nister een overzicht van het Franse 
uitgifte-programma 1966, dat 32 post
zegels omvat waarvan acht toeslag
zegels. 

PIERRE SEGUY. 

ROTTERDAM 
Negende „Europoorf'-Ruildag 

Voor de „klassieke" ruilers was er 
op deze Europoort-ruildag een afzon
derlijke afdeling gereserveerd waar 
een geanimeerde stemming heerste; 
men ging van tafel tot tafel en zocht 
wat men wilde ruilen. Dit wil niet zeg
gen, dat het in de Blauwe Zaal van het 
Rotterdamse Beursgebouw, waar de 
beroeps- en gelegenheidshandel zoveel 
tafelruimte had gereserveerd, dat niet 
iedereen genoeg ruimte had om het 
materiaal te tonen, minder druk zou 
zijn geweest. Het bezoekersaantal van 

ongeveer vijfhonderd bewijst wel dat 
zeer velen trachtten hun collecties aan 
te vullen, wat in vele gevallen lukte. 
Het aanbod van klassieke zegels was 
zeer goed te noemen, terwijl moderne 
en motief zegels natuurlijk zeer ruim 
vertegenwoordigd waren. Maar ook 
een flinke hoeveelheid enveloppen, al 
dan niet eerstedags — maakte, dat er 
een grote verscheidenheid viel te zien. 

Het resultaat van deze ruildagen is 
zo groot geweest, dat al begin 1966 de 
tiende gehouden zal worden. De orga
niserende vereniging wensen wij nog 
veel succes op dit deel van het filate-
listische pad toe. 

H. 

STUTTGART-BAD CANNSTADT 
Dag van de Aerophilatelie 

De Europäischer Aero-Philatelisten-
Club e.V. organiseerde op 23 oktober 
een „Tag der Aero-Philatelie". Een 
bijzonder stempel werd gebruikt met 
als tekst: STUTTGART-BAD CANN
STADT 7 a 23.10.65 EUROP. AERO-
PHILATELISTENCLUB E.V. / TAG 
DER AERO-PHILATELIE / AUSGA
BE DER STÄDTEMARKE SAAR
BRÜCKEN. Het laatste deel van de 
tekst slaat op de eerste dag van uit
gifte van de laatste waarde in de 
serie „Hoofdsteden van de bondslan-
den". In het stempel een afbeelding 
van een ballon. 

Tevens was een bijzondere vouw-
kaart verkrijgbaar met het hierboven 
beschreven stempel waarin de „a" 
door „b" was vervangen, en met aan 
keerzijde het stempel: OBERSTDORF 
24-9.65, en een rood boordstempel: 
FREIBALLON D-ERGEE III 24.Sep. 
1965 en een ballon. 

Voorts een rood vignet met een bal
lon, waarover een blauw ballonstem
pel: Befördert mit Freiballon D-ER
GEE III. De piloot van de ballon was 
A. Schultz. 

C. J. M. M. van der ZIJDEN. 

ÜBACH-PALENBERG 
Interphil-ruildag 

Nadat in de voorafgaande weken al 
verschillende verenigingen van postze
gelverzamelaars in Noordrijn-Westfa-
len haar tienjarig bestaan met ruilda
gen en clubtentoonstellingen hadden 
gevierd was op 31 oktober de Briefmar
kensammlerverein Übach-Palenberg 
aan de beurt, die ter gelegenheid van 
haar jubileum de Interphil-ruildag had 
georganiseerd. 

Had elders de grote toeloop van ruil-
minnenden de ter beschikking staande 
lokaliteiten al doen uitpuilen, ook deze 
ruildag was een groot succes. Omtrent 
2 uur waren al meer dan 600 entree-
kaarten verkocht en was de zaal tot 
in de uiterste hoeken gevuld. Er was 
uitstekend en kostbaar materiaal aan
wezig dat soms verschillende malen 
van eigenaar verwisselde, zodat de 
verzamelaars zeer tevreden huiswaarts 
konden keren. Ook de handelaren 
wier stands in de hal stonden opge
steld en de postambtenaren die zich 
de gehele dag door in een druk bezoek 
aan hun loketten mochten verheugen 
waren zeer voldaan. En evenzo de be-
stuurderen van de jubilerende vereni
ging, die een onverwacht gunstig fi
nancieel resultaat en een verblijdende 
ledenaanwas mochten boeken. 

In de tegenover de Festhalle gele
gen stedelijke HBS was een tentoon
stelling ingericht die hoofdzakelijk 
voor de jeugd was bedoeld. De rijen 
kaders die in verschillende klasloka
len waren opgesteld lieten zien dat de 
verzamelgebieden van de leden van 
de vereniging Übach-Palenberg zeer 
uiteenlopend zijn. Dat in een propa-
ganda-tentoonstelling ook een collec
tie lucifermerken wordt geëxposeerd 
is haast niet meer te voorkomen. 

De ruildag werd geopend door de 
voorzitter van de ontvangende vereni
ging, de heer H. Neujahr, waarna 
de loco-burgemeester, de heer Hinsen-
kamp namens de ernstig zieke burge
meester enige woorden sprak. De voor
zitter van de eveneens jubilerende 
vereniging Herzogenrath, de heer Rich
ter, bood een fraaie gong aan. De 
spreekbeurten duurden in totaal niet 
meer dan acht minuten en dit getuig
de van inzicht en tact bij de verschil
lende sprekers omdat de aanwezige 
ruilers weinig belangstelling voor de 
toespraken plegen te hebben. 

Van de ruildag werd gebruik ge
maakt voor een buitengewone algemene 
ledenvergadering van de Duitse sector 
en voor een buitengewone bijeenkomst 
van het presidium van Interphil, dit 
wegens het aftreden van de voorzitter 
van de Duitse afdeling, de heer H. 
Schlemmer. Tot zijn opvolger werd be
noemd de heer G. Müller, voorzitter 
van de vereniging Briefmarkenfreun
de te Aken. De Belgische en Neder
landse afdelingen toonden zich even
als de Duitse zeer verheugd over de 
keuze van de nieuwe Duitse voorzit
ter. Tevens werd besloten de statuten 
van Interphil te herzien, aangezien 
vele artikelen niet meer passen bij 
de huidige situatie en gewijzigd of 
aangevuld moeten worden. 

De eerstvolgende ruildag van Inter
phil werd vastgesteld op 24 april 1966 
in het Erholungsheim van de Bayer-
fabrieken te Leverkusen. De aldaar 
zetelende postzegelverzamelaarsver
eniging heeft zich namelijk thans ook 
aangesloten bij Interphil, iets dat door 
alle verzamelaars in het grensgebied 
als een groot winstpunt wordt be
schouwd. 

C. VAN DISHOECK. 

UTICA N.Y. 
Unipex '65 

Van 15 tot en met 17 oktober 1965 
werd in het Utica Memorial Audito
rium te Utica N.Y. de Unipex '65 ge
houden, de eerste gezamenlijke post
zegeltentoonstelling van de Niagara 
Frontier Federation of Stamp Clubs en 
de Federation of Central New York 
Philatelic Societies. 

Er waren 121 inzendingen met in to
taal 790 kaders; de onderwerpen wa
ren zeer gevarieerd: platingen en va-
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riaties van de 1 en 2 c Verenigde Sta
ten 1851; opdrukken Spaanse burger
oorlog; Oostenrijkse kerstpostzegels; 
een collectie Penny Blacks; de posta
le geschiedenis van Griekenland; ver
valsingen; postzegels en enveloppen 
van de tweede poolexpeditie van Byrd; 
Italiaanse buizenpost; postwaarden 
van Helgoland; mannen met baarden 
op postzegels; Pony-express, vlagstem-
pels van de Verenigde Staten. 

Eén inzending was aan Nederland 
gewijd: Keuze uit bijzondere vluchten 
en zeppelinvluchten 1922-1954 van Mrs. 
Marjorie Blaum, Albany, N.Y. 

De catalogus van de tentoonstelling 
bevatte voorts enkele interessante ar
tikelen, onder andere over de schoon
heidsleer der afstempeling van de 
hand van Rudolf Rittel, Wenen, en 
over de geschiedenis van de aerofila-

telie van de oud-voorzitter van de 
American Airmail Society. 

Daarbij was ook een artikel over de 
eerste Nederlandse briefkaarten, een 
resumé van het artikel van J. Dek
ker in het aprilnummer van het Maand
blad (De Haarlemse postwaardenpro-
duktie in de negentiende eeuw) aan de 
hand van een samenvatting van Hans 
Hilbers. 

NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H W. Heusdens, 

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

ICEM-ZEGELS — uitgifte van bgzondere postzegels met 
bijslag ten behoeve van het vluchtelingenvervoer. 
Dienstorder H.615 van 11 november 1965. 

1. Algemeen 
Gedurende het tijdvak van 31 januari 1966 tot en met 28 

februari 1966 zullen op de poätinrichtingen bijzondere post
zegels verkrijgbaar worden gesteld, welke met een bijslag 
boven de frankeerwaarde zullen worden verkocht. 

De netto-opbrengst komt ten bate van ICEM (Intergouver
nementele Commissie voor Europese Migratie) ter onder
steuning van het werk van deze commissie dalt ligt op het 
gebied van het vervoer van vluchtelingen naar het land van 
hun uiteindelijke vestiging en hun voorbereiding op deze 
overgang. 

2. Waarden, bijslagen enzovoort 
De zegels worden in 2 frankeerwaarden uitgegeven name

lijk van 18 cent (+ 7 cent bijslag) en 40 cent (+ 20 cent bij
slag). De prijs van een serie is dus ƒ 0,85. 

Op uitdrukkelijk verzoek van de Nederlandse Stichting 
tot steun van het ICEM-Vluchtelingenvervoer is ten behoeve 
van de te organiseren verkoopactie bovendien een strook van 
3 zegels aangemaakt, bestaande uit 2 zegels van 40 cent 
(+ 20 cent bijslag) en 1 zegel van 18 cent (+ 7 cent bijslag). 
De prijs bedraagt ƒ 1,45. 

3. Ontwerp, voorstelling, kleuren 
De ICEM-zegels zijn ontworpen door de kunstenaar S. L. 

Hartz te Haarlem. Op de zegel is in gecalligrafeerde vorm 
een boodschap opgenomen van H. M. Koningin Juliana lui
dende „Brengt hen naar veilige haven" met daaronder de 
handtekening van H. M. de Koningin in facsimile. 
Bijzondere tekst: ICEM-Vluchtelingenvervoer. 
Kleuren: geel voor de 18 cent (+ 7 cent bijslag) en rood voor 
de 40 cent (+ 20 cent bijslag). 
Op de stroken is de zegel van 18 cent (+ 7 cent bijslag) ge
vat tussen de twee zegels van 40 cent (+ 20 cent bijslag). 

4. Overige bijzonderheden 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Grafi

sche Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: rasterdieixlruk 
Beeldgrootte: 22 x 33 mm 
Zegelgrootte: 25 x 36 mm 

De zegels blijven voor de frankering geldig tot en met 
31 december 1967. 

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

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

6. Verkooporganisatie 
Teneinde de verkoop van de ICEM-zegels te stimuleren 

zal door de Nederlandse Stichting tot steun van het ICEM-
Vluchtelingenvervoer een verkoopapparaat worden opge
bouwd. 

Omtrent de verstrekking van eventuele voorschotten aan 
plaatselijke comités volgt nader bericht. 
7 en 8 voorschriften van interne aard. 
9. Een beroep wordt gedaan op de medewerking van de ambte
naren, in het bijzonder van hen die met zegelverkoop zijn belast 
om de verkoop van de ICEM-zegeb zoveel mogelijk te bevorde
ren, bijvoorbeeld door op een gepast ogenblik met een enkel aan
bevelend woord de aandacht van het publiek op deze bijzondere 
postzegels te vestigen. 

Persbericht Nr. 1828/115 voegt hieraan toe: 
Perforaat: karatanding 14 : 12% 
Papier: zonder watermerk 
Gomming: synthetische gom 
Vellen van: 10 x 10 is 100 zegels 

Tot zover de officiële berichten over de eerste emissie van 
1966. Na hetgeen in het hoofdartikel van het novembernum
mer is geschreven nog een enkele kanttekening. Deze emissie 
bevat vele raadsels. In de eerste plaats de bijslagen! Tdt nu 
was het normaal de waarde van 18 cent een bijslag van 12 
cent te geven en die van 40 cent slechts 10 cent. Na de her
haalde betogen van de Commissie tegen schadelijke uitgif
ten van de FIP en de vertogen van de AIJP over de te hoge 
bijslagen op de lage waarden van de bijslagemissies heeft 
men blijkbaar de voorschriften meer in acht genomen. De 
bijslag mag namelijk niet meer dan de helft van de frankeer
waarde bedragen wanneer een serie per zegel verkocht kan 
worden. Maar dan een volgend raadsel! De dienstorder 
schrijft over de verkoop dat de bijzondere stroken zijn aan
gemaakt „ten behoeve van de te organiseren verkoopactie", 
het persbericht onthult iets meer, namelijk „teneinde een 
belangrijk onderdeel van de verkoopactie zo eenvoudig moge
lijk te doen verlopen". Maar daarmede is de strook nog niet 
verklaard. De verkoopprijs is ƒ 1,45, indien de bijslag van de 
waarde van 18 cent nu 12 cent was geweestt, was de strook 
inderdaad een rond bedrag van ƒ 1,50 geweest, maar ƒ 1,45 is 
beslist niet een ,eenvoudig" bedrag. Ook de samenstelling 
van deze strook : 40 + 18 + 40 is vreemd. Logisch was ge
weest, als het toch een strook van drie zegels had moeten 
worden, 18 + 40 + 18 en als men de bijslag van de 40 
cent zegel had gesteld op 10 cent had de strook een gulden 
gekost, men had deze uitvoering inderdaad „eenvoudig" 
kunnen verkopen! En dan had men twee zegels voor binnen
lands gebruik gehad tegen één zegel voor een buitenlandse 
brief hetgeen ook logischer was geweest. De waarde van 
40 cent is overigens niet geschikt voor een brief naar West-
Duiitsland, -Berlijn of Italië, daarvoor is 20 cent al voldoende, 
zodat onze Oosterburen deze zegels wel weinig op hun cor
respondentie zullen zien. Hetgeen jammer is. Overigens 
geloven wij niet, dat het publiek veel van de bijzondere ze
gels zal kopen. Wanneer een redelijke bijslag geheven wordt 
en als het doel bekend is, wil men wel eens een enkele 
zegel kopen, de Kinderpostzegels bewijzen dit wel, maar 
wie had tot vandaag van het bestaan van de ICEM gehoord? 
Er zal wel een indrukwekkende publiciteit aan de uitgifte 
van deze emissie vooraf dienen te gaan om een redelijke 
verkoop aan het' grote publiek te krijgen. Een ander punt 
is natuurlijk, wat wij filatelisten doen. Wij kunnen gevoeg
lijk schatten, dat de verzamelaars en de handelaren in Neder
land goed zijn voor ten minste tweehonderdduizend series 
terwijl er over de grenzen tenminste een evengroot aantal 
naar filatelisten gaat. Maar nu komt er dat strookje bij en 
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met de Nederlandse zucht naar volmaaktheid zal de serieuze 
verzamelaar dus het strookje moeten hebben met de 40 + 
18 èn de 18 + 40, dus drie strookjes, als hij het tenminste 
ongebruikt verzamelt en zes strookjes indien hij ook ge
bruikte exemplaren wenst en negen strookjes als hij het 
toppunt van volmaking (een veelnagestreefd doel) wil be
reiken en de hele boel nog op eerstedagenvelop begeert! De 
superverzamelaar, die ook nog de laatste-dag-van-geldigheid 
op brief wil, kan meteen een vol dozijn strookjes bestellen. 
Dit kost hem dan het aardige bedrag van ƒ 17,35 plus de 
nodige losse exemplaren van de 18 + 7 cent want die kan 
hij nu juist niet los uit het strookje halen. Dat is dan de 
eerste emissie van 1966. En de verzamelaar mag de bijslag 
niet in mindering brengen van zijn inkomen wanneer hij 
zijn aangiftebiljet inkomstenbelasting invult en de aftrek
posten voor kerkelijke en charitatieve instellingen optelt! 
Hij kan toch moeilij'k als „bewijsstukken" de postzegels in
sturen. 

Wij zijn van mening, dat met deze uitgifte ten sterkste 
rekening is gehouden met het opnemingsvermogen van de 
filatelisten en gespeculeerd is op het compleet-krijgen der 
samenhangen. Want het excuus van „eenvoudige verkoop" 
heeft ons niet kunnen overtuigen van de noodzaak der 
strookjes. 

Een geheel andere vraag is, welke politiek PTT nu is 
gaan voeren. Eerst worden wij „op uitdrukkelijk verzoek" 
opgescheept met velletjes Kinderpostzegels, nu wederom 
„op uitdrukkelijk verzoek" met strookjes. Het schijnt dat 
„uitdrukkelijke verzoeken" meer gehoor krijgen, dan ooit 
voor mogelijk werd gehouden. Het is alleen jammer dat de 
filatelisten en hun organisaties nog niet in de gelegenheid 
gesteld werden een uitdrukkelijk verzoek te richten tot PTT 
om ons dit soort aanslagen op de beurs in de toekomst te 
besparen. Maar wellicht mag in de toekomst een filatelist 
adviseur worden van PTT voor het uitgiftebeleid. 

Voor één ding moeten wij wel dankbaar zijn, wij zijn nog 
niet zover gekomen, dat ons de strookjes met „tabs" of ook 
ongetande Strookjes in het vooruitzicht zijn gesteld! 

KINDERPOSTZEGELS 1965 

Op 16 november begon de kinderpostzegelactie 1965 met 
een druk bezochte bijeenkomst in het Postmuseum in Den 
Haag waar de kinderzegels met door schoolkinderen gete
kende afbeeldingen ten doop werden gehouden. 

Nadat de Hoofddirecteur Posterijen, de heer A. G. de Vries, 
de jeugdige ontwerpers en ontwerpsters, die van heinde en 
ver naar de residentie waren getogen, had benoemd tot tijde
lijk medewerker aan het Staatsbedrijf der PTT, trad de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
als koper op. 

Marja Verhagen (8 jaar) uit Stompwijk was de eerste die 
van haar fraai geoutilleerde loket uit de minister haar eigen 
werk (de 8 + 6 cent) mocht verkopen. Ook de andere kin
deren kregen de gezagsdrager tot klant, zelfs Jan de Winter 
(eveneens 8 jaar) uit het Overijsselse De Krim, die met zijn 
ouders op weg naar het museum het spoor in de grote stad 
bijster was geworden en daarom wat aan de late kant was. 

De voorzitter van het Nederlands Comité voor Kinderpost
zegels, professor R. Hornstra, die voor de verkoop begon 
formeel de beschikking over de zegels had gekregen, ver
telde dat de vorige emissie vier miljoen gulden had opgele
verd ten bate van de kinderbescherming en de kinderhy-
giëne. Hij verklaarde erop te vertrouwen dat de nieuwe 
serie kinderpostzegels een hoger bedrag zal opbrengen. 

Minister Vrolijk wees er in zijn toespraak nog op dat deze 
actie, die gedragen wordt door de gehele bevolking, ook ten 
goede komt aan de kinderen van de Nederlandse Antillen en 
Suriname. 

De plechtigheid van de „officiële eerste verkoop" omvatte 
tevens de opening van een kleine tentoonstelling van post-
zegelontwerpen, een keuze uit de 65.000 tekeningen die de 
Nederlandse schoolkinderen voor de kinderzegels hebben in
gezonden en waaruit de prenten van de huidige serie wer
den geselecteerd. De expositie zal tot 9 januari in het Post-
museum te zien zijn. De zegels zelf met inbegrip van de vel
letjes zijn tot en met 15 januari bij alle postinrichtingen en 
bij de plaatselijke comités verkrijgbaar. 

In het vorige nummer schreven wij dat kleuren een ont
werp nog kunnen ophalen, welnu bij deze emissie is dit in 
geringe mate höt geval geweest. De ontwerpen kunnen ons 
echter niet bekoren, wij schijnen steeds in uitersten te moeten 
gaan. Na een hele reeks „leuke" kinderseries met enkele 
„uitschieters" naar boven — wij denken aan de kinderrijmp
jes-serie van 1963 van mevrouw Horodisch en aan het knip-
selwerk van Hiltje Bottema in 1961 — zijn we nu in het 
rijk van de primitieven terecht gekomen. En daar voelt het 
gros der verzamelaars zich niet thuis. 

De technische bijzonderheden der veldelen zijn de volgende: 
tanding: de waarde van 18 cenit een kwart slag ge

draaid, 
boven- en onderzijden doorlopend, 
rechter- en linkerzijden een gat door
lopend, 

etsingnummers: geen, 
telcijfers: links 1 tot en met 10, 

rechts 10 tot en met 1, 
ponstekens: geen, 
markeerboogjes: geen, 
overige 
bgzondertaeden: kleurstippen in de rechtermarges, 
afw^kingen: tot op heden niet gemeld. 

Büzondere velletjes: 
In tegenstelling tot het in het oktober-nummer op blad

zijde 484 gemelde is de tanding als v^olgt; 
boven- en onderzijden — doorlopend, 
linker- en rechterzijden — een gat doorlopend. 
De achterzijde is op vele velletjes aan de rechterzijde over 
een breedte van 11 tot 13 mm ongegomd, dit komt op een 
deel van de oplage ook links voor. Overigens is de verzen
ding van de velletjes en de aflevering door de schooljeugd 
geschied in een envelopje, waarin het velletje in vieren 
gevouwen zat! Was het niet veel eenvoudiger geweest de 
twee waarden, die nu in het velletje voorkomen, op een rol 
te drukken? Het scheuren van de rol en in tweeën vouwen 
is wellicht eenvoudiger, dan een velletje in vieren te vouwen. 
En dan was het Comité en de filatelisten veel narigheid 
bespaard gebleven. 

Een drukvel bevat twaalf blokjes — vier rijen onder el
kaar van drie blokjes. Vijf van de twaalf blokjes van elk vel 
vertonen bijzonderheden in de witte rand — de drie blokjes 
van de bovenste rij van het vel en de laatste blokjes van 
rij 2 en 3 van boven, gerekend van links naar rechts. Het 
zijn in het vel dus de blokjes 1, 2, 3, 6 en 9. 
1. Het linkerblokje vertoont aan de linkeronderhoek een 

paskruis. De Meur lijkt zwart omdat de vier gebruikte 
kleuren over elkaar zijn gedrukt: zwart, geel, blauw en 
rood. 

2. Het middelste blokje kan aan de bovenzijde een hele of 
gedeeltelijke kleurbalk vertonen, eveneens zwart. Op deze 
lijn worden de vellen machinaal afgesneden. 

3. Het rechterblokje vertoont een paskruis aan de rechter-
onderhoek, analoog aan 1. 

6. In de rechtervelrand staan vier horizontale kleurstrepen. 
Van boven naar beneden: zwart, geel, blauw en rood. De 
vierde kleurstreep, rood, komt tevoorschijn onderaan blok
je 6 of bovenaan blokje 9. 

598 December 1965 



BUITENGEBRUIKSTELUNG POSTZEGELS VAN 
VROEGERE UITGIFTEN. 

Dienstorder H.583 van 28 oktober 1965. 
1. In herinnering wordt gebracht, dat met ingang van 1 janu
ari 1966 de volgende postzegels buiten gebruik gesteld en voor 
de frankering ongeldig zullen worden: 
a. de Onafhankelijkheidszegels 1963; frankeerwaarden 4, 5, 

12 en 30 cent; 
b. de herdenkingspostzegels 500 jaar Staten-Generaal; fran-

keerwaarde 12 cent; 
c. de Zomerpostzegels 1964; frankeerwaarden 5, 8, 12 en 

30 cent; 
d. de herdenkingspostzegels Rijks Universiteit Groningen; 

frankeerwaarden 12 en 30 cent; 
e. de herdenkingspostzegels 125 jaar Spoorwegen; frankeer

waarden 15 en 40 cent; 
f. de herdenkingspostzegels 150 jaar Nederlands Bijbelge

nootschap; frankeerwaarde 15 cent; 
g. de Europapostzegels 1964, frankeerwaarden 15 en 20 cent; 
h. de Beneluxzegel, frankeerwaarde 15 cent; 
i. de Statuutzegel 1964, frankeerwaarde 15 cent; 
j . de Kinderpostzegels 1964; frankeerwaarden 7, 10, 15, 20 

en 40 cent. 

Tenslotte toonde de heer A. de Jong Sr. te Rotterdam ons 
een blok van zeven Zomerpostzegels 1954, waarde 7 + 5 cent, 
met zware beschadiging op de beeldzijde (zie afbeelding), 
waardoor het woord „Nederland" op een groot gedeelte on
leesbaar is geworden. 

OPZENDING POSTZEGELS. Minder gangbare waarden. 

Dienstorder 584 van 28 oktober 1965. 
1. Aan de Controle rte Haarlem kunnen, voorzover dit nog 
niet zöu zijn geschied, de volgende minder gangbare post-
waarden op de gebruikelijke wijze worden teruggezonden: 
a. frankeerzegels van 4, 6, 7, 24, 37 en 62 cent; 
b. postzegelroUen in één van bovengenoemde waarden; 
c. adreswijzigingsformulieren met een zegeldiuk van 7 cent; 
d. postzegelboekjes van ƒ1,— (met rode en blauwe omslag); 
e. postwisselformulieren model P 3002 
2. Alleen hele vellen (geen opgeplakte vellen) mogen worden 
geretourneerd; aangebroken vellen moeten worden uitver
kocht Zegels, waarvan meer dan één soort in omloop zouden 
zijn, moeten gespecificeerd worden vermeld op het formulier. 
3. voorschrift van interne aard. 
4. De kantoren met een filatelistenloket behoren van\ de incourante 
waarden uiteraard een voorraad voor de filatelistische verkoop be
schikbaar te houden. 

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

ICEM-ZEGELS 
Zowel Suriname als de Nederlandse Antillen geven begin 

volgend jaar ICEM-zegels uit. 

300 J41R KORPS UlWm 
mn 

AFWIJKINGEN 

De heer S Popma te Drunen zond ons ter inzage een zegel 
2 cent op 1 ^ cent (NVPH nummer 115) met open eind aan 
de vlag van de kleine „1" van „Va" (zie afbeelding). 

10 DECEMBER 166a -1961 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

De heer J. Auwema te Assen meldde een portzegel van 1 
cent, nummer NVPH 80 met witte vlek ter grootte van pons
teken 11 (hart) op de rechter-beeldzijde. 

Van de heer F. C. van Beek te Kampen ontvingen wij een 
afbeelding van 'een paartje van de Zomerzegel 1951, waarde 
10 cent, met zware harmonicavouw (afbeelding). 

Eerstedagenvelop Marinierszegel 
In samenwerking met het comité „Geschenk Aruba aan 

Korps Mariniers" heeft de uitgeverij De Wit Stores N.V. 
voor de op 10 december verschenen Antilliaanse Mari
nierszegel een eerstedagenvelop vervaardigd. 

De envelop is voorzien van de bijzondere frankeerzegel van 
25 cent uitgegeven ter gelegenheid van het driehonderdja
rig bestaan van het Korps Mariniers en draagt een officieel 
eerstedagstempel. 

Een deel van de opbrengst van de envelop wordt afge
dragen aan het comité dat uit vertegenwoordigers bestaat 
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging „Onze Vloot" 
en de Algemene Vereniging van Nederlandse Reserve-
Officieren. Bovendien hebben in het comité zitting de ge
zaghebber van het eilandgebied Aruba en twee ministers 
van de Nederlandse Antillen. 

De complete envelop kan — zolang de voorraad strekt 
— worden besteld bij de De Wit Stores N.V., Nassaustraat 
94, Aruba. De prijs bedraagt 45 cent Antilliaans, dat is 90 
cent in Nederlandse munt. 
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LUCHTPOST 
Rubriekredacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

ARGENTINIË 
Uit Argentinië ontving ik een stuk dat volgens het spe

ciale stempel vervoerd was van Buenos Aires naar Mon
tevideo ter gelegenheid van de filatelistische dagen in Rio 
Plata. Het stempel is in groen afgedrukt en beeldt uit het 
embleem van de Air France, verder twee vlaggen en 
de tekst Vuelo BUENOS AIRES-/ MONTEVIDEO/Primeras 
Jornadas/Filatelicas Rioplatenses. Het poststempel luidt 
24.3, terwijl een aankomststempel van Uruguay van de
zelfde dag op het couvert voorkomt. Verder draagt de en
velop nog een fancy stempel op de achterkant met de tekst 
CORREOS DEL URUGUAY en een afbeelding van twee 
oude zegels van Uruguay. 

Bi] informatie bleek hier geen sprake te zijn van een spe
ciale vlucht aangezien de post vervoerd is met een gewone 
lijnvlucht (nr. 0.84) van de Air France van Buenos Aires 
naar Montevideo. De luchtpostzegel van 7 pesos is in 
het zilver voorzien van de opdruk PRIMERAS/JORNA-
DAS FILATELICAS/RIOPLATENSES. Men zij gewaar
schuwd voor dit stukje particulier maakwerk! 

WEST-DUITSLAND 
Van de vele stempels op luchtvaart- en ruimtevaartge

bied slechts vermelding van het speciale stempel te Keu
len op 24 oktober voor de Dag der Aerofilatelisten. 

CUBA 
Van de Staatsfirma aan wie het bij uitsluiting van andere 

is toegestaan de zegels van Cuba naar het buitenland te 
exporteren ontving ik wederom een fraai stuk. Ter gele
genheid van een filatelistische ruimtevaarttentoonstelling 
is een veelkleurig blokje van 50 c verschenen dat op de 
eerste dag van uitgifte voorzien werd van een fraai bij
zonder stempel met ruimtevaartmotief in het rood. 

OUD NIEUWS 
Ik kan nu de tekst opgeven van het speciaal stempel dat 

indertijd door de Hongaarse PTT is gebruikt bij de KLM-
vlucht van Boedapest via Amsterdam-Anchorage naar 
Tokio ten tijde van de Olympische Spelen. BUDAPEST
AMSTERDAM - ANCHORAGE - TOKIO - BUDAPEST, 1964. 
IX.22/Magyar Olimpinonok Utja Royal Dutch Airlines/ 
embleem Olympiade + kroon/KLM. 

Volgens gegevens ontvangen van de Servische filatelis
tenbond zijn door de JAT (Joegoslavische luchtvaartmaat
schappij) op 2 mei 1964 bij een eerste vlucht per Cara veile 
400 speciale enveloppen uitgegeven voor het traject Bel
grado-Amsterdam alsmede 400 stuks Dubrovnik-Amster-
dam. 

al in 1875 de briefkaart als reclamemiddel gebruikt heeft. 
Terecht zegt de schrijver dat deze privé gedrukte kaarten 
weliswaar geen spectaculair onderdeel van een Zwitser
land-verzameling zijn, doch wel een interessant beeld ge
ven van een cultuurhistorische ontwikkeling. 

Verder een artikel van F. Ganz over Randbemerkungen 
zum Ersttag eines neuen USA-Umschlags. 

Niet meegerekend de voorbereidingen (sorteren van de 
bestellingen) hebben gemiddeld vijftig postbeambten in 
doorsnee vijf tot twaalf dagen nodig om alle eerstedag-
bestellingen uit te voeren . . . over eerste dag gesproken . . . 

Behalve bespreking van literatuur, onder andere de 
nieuwe Zumstein, Die Ganzsachen der Schweiz (ein wert
voller Führer) nog een kort artikel van M. Schie over 
Bundesfeier-Postkarten. Met statistische cijfers wordt aan
getoond dat van de uitgiften 1931 en vooral die van 1929 de 
ongebruikte stukken zeer zeldzaam zijn geworden. 

Een waardevolle aanwinst in de postwaardestukkenlite-
ratuur. 

FRANSE CATALOGUS 
Een kleine verbetering op het bericht in het november

nummer: De nieuwe catalogus van Frankrijk kost Fr. 8,-, 
franco, bij aangetekende toezending Fr. 9,- (bij girostor
ting gelijk opgeven). Girostortingen aan de auteur: M. Le-
fèvre, C.C.P. 7467, Paris 19. 

De catalogus van Frankrijk en gebieden kost Fr. 12.- bij 
franco aangetekende toezending. Postrekening A.C.E.P. is 
C.CP. 13863, Paris 37. 

DUITSLAND (WEST-) 
15 pf., Berlin Tegel, groen. Als loterijkaart verkocht voor 

65 pf. 

ENGELAND 
Briefkaarten 3 en 3 + 3 d, koningin Elizabeth naar links, 

violet. 

FRANKRIJK 
In het novembernummer van „Monde des Philatélistes" 

verschijnt het begin van een vervolgartikel van R. Gine-
stet. Deze gaat na welk cliché gebruikt is voor de zegel op 
postwaardestukken. Het blijkt dat er gebruikt zijn, die niet 
en die wel voor de frankeerzegels gediend hebben. 

MONACO 
Briefkaart 0.25, Prins Rainier naar links, oranje en zwart. 

POLEN 
Briefkaart 40 (60) gr. Planetarium Chorzow, blauw, 

grijs en roodbruin. Nationale filatelistische tentoonstelling 
Kattowitz 1965. Drukmerk: VI.65. Oplage 100.000. 

ROEMENIË 
In l'Entier postal van november vervolgt A. Wéry zijn 

artikel over de geïllustreerde briefkaarten van de volks
republiek. Verder bijna twee kolommen nieuwtjes van dit 
land. 

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

DER GANZSACHENSAMMLER/ 
LE COLLECTIONNEUR D'ENTIERS POSTAUX 

De Schweizerischer Ganzsachen Sammler Verein zag 
met de verschijning in oktober 1965 van het eerste nummer 
een langgekoesterde wens naar een eigen verenigingsor
gaan in vervulling gaan. Qua opzet en uitvoering doet het 
sterk aan „De Postzak" van de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststempelverzamelaars denken. 
Het is gezet uit een kleine, maar duidelijke schrijfmachine
letter en door het drukprocedé kunnen op alle pagina's af
beeldingen (dus meteen bij of tussen de tekst) opgenomen 
worden. 

Behalve het inleidend artikel, de opgave van het bestuur 
en de aankondiging van de eerstvolgende algemene verga
dering (alles in Frans en Duits) bevat de eerste aflevering 
een artikel van R. Hürlimann over Anzeigen-Ganzsachen 
der Schweiz. Het blijkt dat de chocoladefabriek Suchard 

VERENIGDE STATEN 
Briefkaart 4 c, 1790/1965/Bureau of Census, donker- en 

lichtblauw. Met deelstreep. Eerste dag 21 oktober. Op
lage 40.000.000 exemplaren. 

Aerogrammen 
ANGOLA 

$ 1, vrucht Abacata, oranje en $ 1, vrucht Pinha, blauw
groen. Links onderaan verschillende afbeeldingen. Bij iede
re soort twee. 

CYPRUS 
De koerserende aerogrammen van 25 mils, kerk van St. 

Barnabé, die einde 1964 verschenen, verscheen nu met ge
wijzigde tekst: het woord Aerogramme in Turkse karak
ters is weggelaten. 

SHARJAH 
Kop sultan, kaart — wel nodig om de ligging aan een 

vreemdeling, die nog nooit van dit postgebied gehoord heeft 
duidelijk te maken — en adelaar verschenen in 20 np groen, 
30 np blauw en 40 np rood. Watermerk: kasteel en letter V. 
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STEMPELS 
Rubrjekredacteur Drs A. M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

PROEF-HANDSTEMPELS 
Sinds medio november zijn te 's-Gravenhage als proefne

ming een drietal nieuwe handstempels volgens de hierbij 
afgebeelde modellen in gebruik. 

Zij gelijken onderling wel veel op elkaar, maar vertonen 
toch enige duidelijke verschillen, ook ten opzichte van de 
normale stempels: 

AANKOMSTSTEMPELS EXPRESSESTUKKEN 
Hoewel enkele jaren geleden werd bepaald dat ook op 

expressestukken geen aankomststempels meer behoefden te 
worden afgedrukt, schijnen hieraan in de praktijk toch wel 
bezwaren te kleven. Vermoedelijk in verband met ingekomen 

klachten over vertraagde bestelling en het streven deze op 
juistheid te controleren worden de expressesjtukken bij ont
vangst op het postkantoor 's-Gravenhage thans weer voor
zien van aankomststempels, meestal op de achterzijde, maar 
soms ook wel op de voorzijde. 

Dit zijn echter geen afdrukken van de normale, ronde 
dagtekeningsstempels maar één- of tweeregelige datumstem
pels met uuraanduiding, soms ook met 's-Gravenhage erbo
ven. Dit stempeltype wordt ook wel gebruikt voor de labels 
van postzakken bij de verzending. 

Aangezien de telegrambestellers deze stukken thuisbezor
gen, worden zij de laatste tijd bovendien nog op het tele-
graafkantoor van een tweede datum/uurstempel, voorafge
gaan door de afkorting TKT (telegraafkantoor), voorzien. 

Op aangetekende expressestukken worden bovenbedoelde 
stempels niet afgedrukt, maar (soms) wel op de achterzijde 
een gewoon dagltekeningstempel en bovendien op het adres 
(in violette kleur) een stempel met de straatnaam van het 
bijkantoor, waar het stuk moet worden afgehaald, indien 
het niet bij de eerste aanbieding aan de geadresseerde kan 
worden afgegeven. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Tijdelijke plaatsing van brievenbussen, waarvan de inhoud 

met een speciaal poststempel wordt voorzien, werd gemeld 
ter gelegenheid van de volgende gebeurtenissen: 
a. de tentoonstelling 300 JAAR MARINIERS in het Histo

risch Museum te Rotterdam, gedurende de periode 10 
december 1965 tot en met 31 januari 1966. 

b. een jongerenmanifestatie in de Dierentuin te 's-Graven
hage op 11 december 1965, als afsluiting van het „Jaar 
van internationale samenwerking": „Netherlands Youth 
Appeal". 

150 MR V:R:ENI3 N6 ^:^ °<^ 
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MACHINESTEMPELS 
Van de reeds in het vorige nummer gemelde stempel-

vlag geven wij hierbij nog een afbeelding. 
Van 16 november tot en met 15 januari worden voorts te 

Amsterdam-C.S., Arnhem-Station, Eindhoven, 's-Gravenhage, 
Groningen-Station en Rotterdam weer de bekende stempel-
vlaggen ter propagering van de verkoop van kinderpost
zegels gebruikt. 

2. 

5. 

6. 

Bij alle drie is het stemi>elnummer weliswaar 78, maar in 
het bovenste segment staan kleine letterftjes a, b en c om 
ze van elkaar te onderscheiden. 
De omlijsting van de datumbalk en van deze lettertjes is 
bij elk type verschillend. 
Stempel a heeft Romeinse en de beide andere Arabische 
maandcijfers. 
Deze stempels zijn lichter in gewicht: a en b elk omtrent 
165 en c ongeveer 145 gram, maar toch sterker van con
structie dan de normale stempels, die ongeveer 185 gram 
wegen. 
Het verstellen der cijfers is eenvoudiger. Daarbij wordt 
het ongewenst meedraaien van cijferraderen voorkomen 
door tijdens het verzetten de aan weerszijden van de stem-
pelkop aangebrachte bladveren in te drukken. 
Stempel c heeft een verende (flexibele) stempelkop. 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.10.1965. Het hulppostkantoor Ten Post werd een post

agentschap. 
4.10.1965. Het postagentschap Eindhoven-Van Dijckstraat 

werd vervangen door een postagentschap Eind-
hoven-(Tongelre). 

6.10.1965. Opgeheven: postagentschap Amsterdam-Fannius 
Scholtenstraat. 

1.11.1965. Naamswijziging postagentschap Nijmegen-Heijen-
daalseweg in Heijendaalseweg. 
Gevestigd: bij postkantoor Hoogvliet-Tarbotstraat. 
Verplaatst: bijpostkantoor 's-Gravenhage-Brono-
volaan naar Van Hogenhoucklaan. 

4".11.1965. Gevestigd: postagentschap Btten-Kerkwerve. 
10.11.1965. Gevestigd: bijpostkantoor Vlaardingen-Sperwer

laan. 
1.12.1965. Het postkantoor Oudewater (daterend van 1 sep

tember 1850!) werd hulppostkantoor. 

VELDPOST 
In het najaar 1965 waren wederom een aantal Nederlandse 

veldpostkantoren in werking, zowel in Nederland als in WeSt-
Duitsland: 
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NAPO Plaats van Stempel 
nummer vestiging nummer Gebruiksperlode 

NEDERLAND 
— 
500 

— 

Hoofdveldpostkantoor •» 
Utrecht ƒ 

Nunspeet (herhalings
oefeningen) 

Tentoonstelling PARAAT 
in verscheidene plaatsen 

WEST-DUITSLAND 
871 
880 

890 

255 
241 
861 
891 
897 
231 
241 
210 

Hohne 
Seedorf 

»» 
»> 
»» 

Handorf 
,, 

Hohne (oefeningen) 
Sennelager (oefeningen) 
Verscheidene plaatsen 

» ' > , 
> , > t 

Münsterlager (oefeningen) 
Hohne (oefeningen) 
Oefeningen „Hou Doe II" 

36 
44 
36 
36 

81 

96 
26 
49 
36 
49 
37 
35 
33 
98 
75 
76 
77 
36 
52 
98 

2—12 Januari 
13 januari—heden 
8 maart—3 april 
2 september—15 november 

9 april—17 juli 

Permanent. 
Permanent. 
2—21 januari 

22 januari—5 februari 
6 februari-heden 
2 januari—7 maart 
8 maarl^-heden 

26 april—22 mei 
21 juni—3 juli 
21 jul i-heden 
21 juli—heden 
21 jul i-heden 
20—27 augustus 
4—29 oktober 

10—22 november 

Het ontwerp der beide zegels, van de hand van de Ant
werpse kunstenaar H. Lauwers, stelt de koning voor ge
lijkaardig aan de uitgifte 1865 dewelke in boekdruk uitge
voerd werd. 

De zegels werden in vellen van dertig exemplaren in diep
druk door de Zegeldienst te Mechelen uitgevoerd. De gra
vure der moederplaten komt van de hand van H. de Bast. 

De 3 Fr. in bister gekleurd heeft een oplage van 
10.500.000. 

De 6 Fr. in violet gekleurd stelt zich tevreden met 
2.500.000 exemplaren. 

■ ■ ■ • « ( ■ ■ V 

BELGIË 
Rubriskradacteur: L. C. Mademan, Alf. Schneidarlaan 61, Daurna C. Balgië 

NIEUWE UITGIFTEN 
De maand november werd goed bedeeld met nieuwe uit

giften. We kregen een reeks ter herinnering aan onze eer
ste koning, Leopold I. Een zegel ter verering van de poli
tieker Joseph Lebeau voor wat de tweede uitgifte betrof, 
en als derde uitgifte kregen wij twee zegels uit de reeks 
toeristische propaganda. De eerste uitgifte moet ik met 
tien punten quoteren en om de reden van uitgifte, het on
derwerp, het drukprocedé en uitvoering. 

Prins Leopold van SaksenKoburg, op 16 december 1790 
geboren, werd op een militaire loopbaan voorbereid. Als 
cavaleriegeneraal in het Russische leger nam hij deel aan 
de veldtochten van 1813 en 1814 die aan de basis lagen van 
Napoleons verbanning. Hij trouwde een eerste maal in 1816 
met prinses Charlotta van Engeland die hem reeds in 
1817 ontviel. 

Als jong weduwnaar wijdde hij zich aan de opvoeding 
van zijn nicht prinses Victoria, dochter van de hertog van 
Kent en zijn zuster, prinses Victoria van SaksenKoburg. 

Op 21 juli 1831 (ten huldigen dage gevierd als Belgische 
nationale feestdag) besteeg hij de Belgische troon, nadat 
hij vroeger voor het koningschap van Griekenland bedankt 
had. Uit zijn tweede huwelijk, in 1832 met prinses Louisa 
Maria van Orleans, dochter van Koning Lodewijk Filips 
van Frankrijk, sproten drie kinderen, aldus was de voort
zetting van de dynastie verzekerd. 

In de leeftijd van 75 jaar overleed koning Leopold I op 
10 december 1865, nu honderd jaar geleden. Dit weggaan 
werd in herinnering gebracht met twee zegels ter waarde 
van 3 Fr. en 6 Fr. 

Joseph Lebeau, waarvan het honderd jarig afsterven met 
een zegel ter waarde van 1 Fr. herdacht wordt zal voor de 
meeste van ons wel een onbekende geweest zijn. Althans 
ik had van hem nooit gehoord. Volgend de uiteenzetting 
in het officieel vouwblaadje kan zijn persoonlijkheid als 
volgt in een notenschelp beschreven worden: Als advocaat 
interesseerde hij zich voor politiek. Hij zoii bij het uitbre
ken der revolutie in 1830 lid geweest zijn van het Voor
lopig Bewind. Hij verdedigde de kandidatuur van Leopold 
van SaksenKoburg als staatshoofd. In 1857 werd hij be
noemd als Minister van Staat. Altijd volgens hetzelfde of
ficiële vouwblaadje zouden ik en mijn landgenoten zonder 
hem nooit de naam van Belg hebben gedragen. 

De zegels van het grote formaat i(als dat van Benelux en 
U.I.T.) komen in vellen van 25 stuks, gedrukt in quadri
chromie door het heliogravureprocédé, door de Zegeldienst 
te Mechelen verzorgd. Als onderwerp werd een portret van 
Joseph Lebeau gekozen naar een schilderij van A. Schol
laert. 

Deze zegel bevalt mij, daar hij het bewijs levert dat met 
helio nette resultaten bekomen kunnen worden zonder toe
voeging van de harde uitdrukkingen toegebracht door een 
bijkomende diepdruk. Laat het zo verder gaan postadmi
nistratie! 

I » » » a m i n » » » m 
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De derde uitgave zijn, zo heet het: twee gewone postze
gels ieder ter waarde van 0,50 Fr. met toeristisch motief 
als onderwerp. Zij komen in vellen van honderd exempla
ren, gedrukt in veelkleurige diepdruk. De onderwerpen zijn 
van H. Verbaere die op de zegel de stad Hoei verheer
lijkend een zicht over de Maas aldaar ten beste geeft. De 
zegel die Hoeilaart op het voorplan moet brengen zou ik 
eerder als een zegel met economisch motief kunnen be
titelen daar de daarop voorgestelde druiven der streek als 
het ware in onze mond geduwd worden. Heel kleintjes in 
miniatuur duiken achter deze monsterdruiven enkele ge
bouwen die in het plaatsje Hoeilaart zijn terug te vinden. 
De gravure der moederplaten is van de hand van L. Jans
sens. Persoonlijk kan ik deze uitgifte niet prijzen omdat de 
afbeeldingen mij zwaar toeschijnen en weinig levendig zijn. 
Verder houd ik niet van veelkleurige diepdruk omdat ik 
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vind dat veel van de warmte die een geslaagde gravure 
uitstraalt erdoor verloren gaat. 

Al deze zegels waren te verkrijgen vanaf 15 november 
op al de postkantoren van het rijk. Zij kenden alle noch
tans een voorrangsverkoop op 13 en 14 november. 

ANTITERINGSZEGELS 1965-1966 
De jaarlijkse serie met toeslag ten bate van de tuberculose

bestrijding, die op 6 december verscheen, heeft als onderwerp 
de Grote Markt van Brussel: 
50 c + 10 c 

1 fr. + 40 c 
2 fr. + 1 fr. 
3 fr. + 1,50 fr. 

10 fr. + 4,50 fr. 

Gildenhuis 
Brouwershuis 
Schippershuis 
„Huis van de Hertogen van Brabant" 
Toren van het stadhuis 

^^^wwnv^rwwwv 

D. de Vries, Waalstraat 53', Amsterdam-Z. 

EERSTE FRANSE KUNSTMAAN 
Eerste Franse satelliet in baan gebracht/26 november 1965, 

aldus de tekst op de tussenstrook van de samenhangende 
Franse zegels die op 3 december zijn uitgekomen. Het spe
ciale stempel kon verkregen worden tijdens voorverkoop op 
30 november, alsook op 1 en 2 december. Waarde 0.90 centi
mes: 

0.30. Diamantraket met lanceertoren en gebouw van de 
basis. 
0.60. Satelliet A 1 om de aarde. 

JBELCroUE , Sf.l'l 

^MM^feft«^UM*«*«*ft*^M 
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VOORSMAAKJE UITGIFTEN 1966 
Buiten de zegels „Europa" die dit jaar in het voorjaar 

het daglicht zullen zien, en de jaarlijkse zegel ter gelegen
heid van de „Dag van de Postzegel" is een reeks Van 
drie zegels met als thema „Rerum Novarum" te verwach
ten. De Lierse Zimmertoren krijgt ook zijn beurt. 

OPLAGECIJFERS 
De reeks „PAND" 757.000 exemplaren. 
De reeks „Anti Tuberculose 1964" 708.000 exemplaren. 

GELEGENHEIDSAFSTEMPELINGEN OKTOBER 
Negen maal werd er deze maand van een bijzondere af

stempeling gebruik gemaakt. 
2.10.65 CHARLEROI - Ter gelegenheid van de twaalfde 

Internationaal Salon voor Huishoudelijke Kunsten. 
3.10.65 HABAY-LA-NEUVE - Ter gelegenheid van de „Wij

ding van het Woud" in het automobiel postkantoor. 
16.10.65 BRUSSEL - Ter gelegenheid van de Filatelisti-

sche tentoonstelling ingericht door de vereenigde 
Filatelisten van Brussel-West. 
ANTWERPEN - BRUSSEL - SINT AMANDSBERG 
Ter gelegenheid van de uitgifte van de reeks bij
zondere postzegels „Zoo van Antwerpen". 

10.10.65 LEUVEN - Ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van het „Vlaams Verbond van Katholieke 
Meisjesgidsen". 

23^10.65 NINOVE - Ter gelegenheid van de postzegelten-
toonsteUing „Marcophil-Verbond Zuid-Vlaanderen". 

10 10 55 * 
LEUVEN. 

30.10.65 HOEVENEN - Honderdjarig bestaan der gemeen
te en tentoonstelling hedendaagse schilder- en plas
tische kunsten. 

ONTWERPER WAPENZEGELS OVERLEDEN 
Op 22 september is de in Frankrijk zeer bekende heraldicus 

Robert Louis op 63-jarige leeftijd overleden. Louis die nage
noeg alle ontwerpen tekende voor de bekende (kleinformaat) 
Franse wapenzegels was oorspronkelijk ontwerper van des
sins voor de zijden stoffenfabrieken in zijn geboorteplaats 
Lyon. Hij interesseerde zich echter al vrij spoedig voor de 
wapenkunde en heeft zich nadien geleidelijk tot een des
kundig artiest op dit terrein ontwikkeld. Ongeveer een zes
tigtal wapens van Franse steden en provincies van zijn hand 
verschenen sinds 1941 op de postzegels. De laatste zegel die 
van Louis afkomstig is vertoont het blazoen van Parijs en 
is op dit moment de meest gebruikte zegel, bestemd voor 
een brief (binnenland) tot 20 gram. (afbeelding). 

Blazoen van Pari/s Raoul S»rm 84 /aar 

TENTOONSTELLING 
RAOUL SERRES 

En nu we het toch over ontwerpers van Franse postzegels 
hebben; een der oudste graveurs van de Franse P & T, Raoul 
Serres (afbeelding) heeft onlangs, op 84-jarige leeftijd, zijn 
activiteiten met een kleine expositie van zijn werk in Nogent-
sur-Mame beëindigd. Serres die ongeveer driehonderd post
zegels heeft gegraveerd, zowel voor het Franse moederland 

w*.^,j?sS 
Pelofe basque-speler 
in het zegelbeeld 

Petote basque-speler 
in bet origineel 
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als voor de overzeese gebiedsdelen, kreeg in 1906 de Grand 
Prix de Rome. In 1952 won hij de Grand Prix de l'Art Phi-
latélique francais voor zijn gravure van een zegel van Frans 
Equatoriaal Afrika. Zijn graveerkunst, die opvalt door uiter
ste perfectie in de details en door een bijzonder gevoel voor 
reliëf, is zeer veelzijdig en heeft zich in de loop van de jaren 
op vele zegelmotieven kunnen uiten: portretten, allegorische 
onderwerpen, landschapi>en, sportmotieven. Van dit laatste 
onderwerp hierbij een afbeelding van een prachtige teken-
studie die aan de gravure van de in 1956 verschenen zegel 
in de sportserie (Yvert nummer 1073) voorafging: een „pelote 
basque"-speler. (afbeeldingen). 

„De Postdienst te Parüs^' 
Het Parijse Postmuseum, waar de expositie „De Post t i j

dens de Oorlog 1914-1918" nog steeds wordt geprolongeerd, 
maakt nu al bekend, dat het in de bedoeling ligt om deze 
tentoonstelling te doen volgen door een die tot onderwerp 
heeft: „De Postdienst te Parijs". Indien deze expositie de
zelfde deskundigheid en dezelfde hoeveelheid studiemate
riaal te zien geeft, als wij tot nu toe bij dit soort manifesta
ties van het Postmuseum gewend zijn, dan belooft dit wel 
wat. Het onderwerp, dat de Franse filatelisten na aan het 
har t ligt (de postale geschiedenis van de Franse hoofdstad 
heeft door de stempelverzamelaars en door de verschillende 
politieke ontwikkelingen in de laatste honderd jaar — beleg 
van Parijs, 1870-1871, Ballonpost — en later ook door de uit
breiding van het Parijse postkantorennet met ver over de 
honderd kantoren, een groot aantal beoefenaars) geeft mo
gelijkheden te over om in het romantische gebouw in de 
Rue Saint-Romain weer wat interessants te bieden. Wij ho
pen te zijner tijd onze lezers ook daarover wat te kunnen 
vertellen. 

Ook in Frankryk codenummers 
In navolging van Duitsland (met de Postleitzahlen), de 

Verenigde Staten van Amerika (met het Zone Improvement 
Program) heeft nu ook Frankrijk officieel de Codificering 
van de Departementen bij het adresseren ingevoerd (les 
numéros „minéralogiques"). De bedoeling hiervan is bij de 
adressering van alle poststukken, vóór de plaatsnaam het 
nieuwe (code)nummer van het betrokken departement te 
plaatsen, waardoor de naam van het departement, die achter 
de plaatsnaam placht te worden vermeld, in het vervolg 
kan worden weggelaten. Dit allemaal met het oog op de 
elektronische sortering van de post die een snellere verwer
king van de steeds groter wordende hoeveelheden mogelijk 
maakt. 

Denk aan hei codenummer. 

De campagne: „Denk e r a a n . . . zet een codenummer op uw 
postadres" begon officieel op 26 oktober met een persconfe
rentie op het ministerie van P & T. Ruim twintig miljoen 
brochures vermeldende de 95 namen van de departementen 
en „postale bestelgebieden" met de daarbij behorende code
nummers 1), vijf miljoen geïllustreerde vouwblaadjes en 
150.000 aanplakbiljetten zullen de Franse burgers de komen
de tijd door middel van een „pensee" (afbeelding: een soort 
viooltje, dat als symbool werd gekozen vanwege de dubbele 
betekenis van het woord, dat namelijk ook „gedachte" — 
denk er aan — betekent) er aan helpen herinneren, dat er 
vier ijzeren regels zijn waaraan de adressenschrijver zich in 
de toekomst zal moeten houden: 
1. Het nummer van het departement moet altijd vóór de 

plaatsnaam worden vermeld, nooit erachter. 

2. Voor Parijs, Lyon en Marseille nooit vergeten het nummer 
van het arrondissement achter de plaatsnaam te vermel
den. 

3. Nooit plaatsnaam en nummer onderstrepen. 
4. Lange, meerlettergrepige plaatsnamen, nooit afkorten of 

op twee regels schrijven, doch altijd voluit en achter
elkaar. 

Dus: in het vervolg niet meer: 
Monsieur Jean Dupont 
112, Rue de la République 

Mars
eille (Bouches du 

Rhone) 
maar: 

Monsieur Jean Duponit, 
112, Rue de la République, 
13 - MARSEILLE (7e) 

Laten we hopen dat de ruim tien miljard poststukken die 
het komende jaar door de Franse sorteermachines moeten 
gaan, geheel volgens voorschrift zullen zijn geadresseerd, ter 
vergemakkelijking van het werk bij de postdienst en ter be
spoediging van de bezorging bij de geadresseerden. En tevens 
een goede wens om mijn rubriek voor dit jaar dan weer te 
besluiten . . . 
1) De postcodenummers blijken overeen te stemmen met de code

nummers die in Frankrijk worden gebruikt om het departement 
van herkomst aan te geven op de autonummerplaten. Een Franse 
auto met nummer 234 AB 13 is Ingeschreven in Marseille. Redactie. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 

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

NIEUWE UITGAVEN 
Op 29 november 1965 deed de V.N. nieuwe herdenkings

zegels het licht zien met als thema: „Population Trends 
and Development" (bevolkingsaanwastendensen en ont
wikkeling) dit naar aanleiding van de Wereldbevolkings
conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties te 
Belgrado gehouden van 30 augustus tot 10 september 1965. 

Het doel van de conferentie was te komen tot beter be
grip van de bevolkingsproblemen, speciaal van die welke 
verband houden met de economische en sociale ontwikke
ling, alsmede om de belangstelling voor wetenschappelijk 
onderzoek te bevorderen. 

Piriiiiiiii imms I>D i i i i i t r i t i i 
U N i T E O N A T I O N S 

Het ontwerp van de nieuwe zegels is van de Deen Olav 
S. Mathiesen; de tekening toont ons — door middel van 
drie geleidelijk groter wordende silhouetten, staande op een 
straat voor een stenen brug — de uitbreiding van de we
reldbevolking in de loop der jaren; in de linkerbovenhoek 
het VN-embleem en onder de voorstelling het opschrift: 
„Population Trends and Development/UNITED NATIONS". 

De zegels werden in fotogravure gedrukt bij de Oosten
rijkse Staatsdrukkerij in de waarden van 4, 5 en 11 c in de 
kleuren geel, blauw, rood, zwart, bruin, oranje, groen en 
grijs. Oplagen: de 4 en de 5 c: 2.600.000 elk en de 11 c: 
2.300.000. Afmetingen 35 x 25 mm. 

De „European Service of the United Nations Postal Ad
ministration", Palais des Nations, 1211 Geneve (Zwitser
land), gaf een speciale envelop uit waarop in reliëf een 
voorstelling, geïnspireerd op het onderwerp van de ze
gels. De envelop werd gefrankeerd met de drie waarden. 
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VERDER FILATELISTISCH NIEUWS 
De Postadministratie van de V.N. heeft het voornemen 

om op 31 januari 1966 nieuwe herinneringszegels uit te ge
ven ter ere van de Wereldfederatie van VN-deelgenoot-
schappen (World Federation of United Nations Associa
tions = WPUNA). Ook deze zegels zijn ontworpen door de 
Deen Olav. S. Mathiesen en zullen in fotogravure worden 
gedrukt bij Courvoisier S.A. in Zwitserland in de waarden 
5 en 15 e. 

De 5 c in de kleuren blauw, grijs, rood, geel, groen 
en oranje, de 15 c in olijfgroen, grijs, rood en oranje. Op
lagen: 2.600.000 van de 5 c en 1.750.000 van de 15 c. Afme
tingen 26 X 36 mm. 

De laatste dag van verkoop van de zegels „Trade and 
Development" van 15 juni 1964 zal zijn op 15 december 
1965. 

Toen de „International Co-operation Year"-postzegel op 
26 juni 1965 werd uitgegeven zijn er 1.050.311 enveloppen 
afgestempeld op de eerste dag van uitgifte, waarvan 
301.435 de San Francisco-postafstempeling kregen. 

UITGIFTEPROGRAMMA 1966 

31 januari: Wereldfederatie van VN-deelgenootschappen 
(World Federation of United Nations Associa
tions - WFUNA). 5 c en 15 c. 

25 maart: Regular Postage Stamp (normale gebruikszegel) 
van $1.00, ter vervanging van de in 1951 (??) uit
gegeven postzegel (vermoedelijk is bedoeld de 
zegel van 30 c dd. 5.IV.1961.) 

23 mei: VN-instituut voor opleiding en onderzoek (United 
Nations Institute for Training and Research -
UNITAR). 

10 juni: 11 c luchtpostkaart. 

Op die sogenaamde „Blou trein", die weeklikse luukse 
sneltrein van Transvaal na die Kaap en terug, met aan
sluiting op die Union Castle passasierskepe, kon 'n brief 
vir 'n ekstra 6d ingehandig word by die hooftafelbediende, 
wat dit dan by 'n aangewese poskantoor langs die lyn 
afgelewer het vir verdere versturing. 

Sommige poskantore is in stasiegeboue ondergebring en 
sulke kantore het spesiaal herkenbare stempels met die 
naam van die stasie en die woorde „SAR-SAS" of „STA" 
of „RAIL". Ook goederekantore of plekbesprekingskanto-
re van spoorwegstasies neem briewe in ontvangs teen 'n 
ekstra tarief, wat dan met die eersvolgende trein saam-
gestuur word. Die seëls word gekanselleer met die stem
pel van die goederekantoor, terwyl die poskantoor waar
heen die brief gaan naderhand sy stempel byvoeg. Die 
vroeëre ovale metaal stasiestempels is onlangs deur 'n 
rubberstempel, waarvoor pers ink gebruik word, vervang. 

Mobiele poskantore, waarvan daar nou vyftien in Suid-
Afrika in gebruik is, is reeds eerder bespreek. Elkeen het 
sy eie nommer. Ook die lughawestempel en paquebot is 
vroeër genoem. 

Skeepsposmeesters is amptenare wat skepe na aankoms 
besoek, of wat kort tot voor vertrek aan boord bly en 
briewe, telegramme en poswissels hanteer. Aanvanklik was 
hierdie diens ook in Durban, maar vandaag is dit tot die 
Kaapse hawe beperk, 'n Spesiale stempel word gebruik 
met die woord „shipping postmaster" of „assistant ship
ping-postmaster". 

Dokposkantore verrig dieselfde diens as elke gewone 
poskantoor, maar hulle is in die dokke gevestig. Op die 
stempel staan die woord „Docks - Dokke". 

(meedeling K. E. W. Lydall). 

^S^Ä-Ä*^!,^^ 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika. 

BESONDERE STEMPELS 
Met die verloop van die jare het daar in Suid-Afrika 'n 

hele aantal buitegewone dienste van die departement Pos
en Telegraafwese bestaan, waarvan 'n aantal deur middel 
van 'n spesiale posstempel herkenbaar is. Hieronder moet 
ons reken die besondere dienste gedurende die Eerste en 
Tweede Wêreldoorloë, veral onder andere wat betreft Oos-
en Noord-Afrika, spoorweg- en lughaweposkantore, her
denkingstempels, eerste dag afstempelinge en publisi-
teitstempels, soos van die verskillende diereparke, Her-
zogtoring in Johannesburg ens. Daar is baie meer, elke 
groep met sy eie aantreklikheid as spesiale studie onder
werp. Siegs 'n paar minder bekende sal ons hier nader 
bekyk. 

Die spoorweë het spesiale poswaens in gebruik gehad, 
sogenaamde T.P.O.'s (Travelling Post Office), wat aan 
hoofdlyntreine gekoppel is. Die poskantoorpersoneel in 
sulke poswaens het nie net pos van poskantore aan- of na-
by die spoorlyn uitgesoek nie, maar die publiek kon hier 
ook seëls koop en briewe pos tot aan die vertrek van die 
trein. Daar was 'n spesiale hoëre tarief vir laat posstukke. 
Aanvanklik is hierdie waens gebruik vir die Transvaal, 
Vrystaat, oostelike, sentrale, noordelike en westelike dis-
trikte van die Kaapprovinsie. Naderhand het die aantal 
verminder, totdat na die Eerste Wereldoorlog net in die 
Transvaal en die westelike Kaap nog treinposkantore in 
gebruik was. In 1950 is die diens afgeskaf omdat toene
mende koste dit onekonomies gemaak het en die binne-
landse luglyne meer op die voorgrond gekom het. Die pos
stempels kan maklik herken word deur die bewoording. 
Die rigting word aangeduid deur „UP" (rigting Trans
vaal) en „DN" („down": rigting Kaap) na die datum, 
of die woorde „North" of „South" op die Transvaalse 
stempels. Meestal het elke stempel 'n nommer: „Trans
vaal North 2", „Western 3" ens. 

NASIONALE POSSEÊLUITSTALLING IN PAARL 
Die koevert wat hierbo verskyn is die spesiale gedenk-

koevert uitgegee door die Paarlse lokale afdeling van die 
Filatelistiese Federasie van Suidelike Afrika ter geleent-
heid van die Nasionale Posseëluitstalling. (Kyk in die No
vembernummer). Die koevert is met 'n 2V2C-seël gefran-
keer, wat 'n ou Kaapse gewei uit Groot Constantia toon. 

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

STAANDE HELVETIA 
In het novembernummer van het Vlaamse blad „De 

Postzegel" wijst R. van Houtven een weg aan verzame
laars die eens iets anders willen gaan doen dan het ver
zamelen van de moderne plaatjes, maar wier beurs niet 
toelaat terug te grijpen op de dure klassieke zegels. Hij be
veelt aan een specialisatie van de zegels uit de tussenpe
riode, van omstreeks 1880 tot 1920. Van vrijwel alle lan
den zijn hiervoor niet te dure en echt postaal gebruikte ze
gels te vinden. Als voorbeeld noemt hij de Staande Helvetia 
van Zwitserland, waarbij men van zeven waarden met 
kleur- en typewijzigingen, breed en smal controlemerk 
(watermerk), in wit papier en met gekleurde zijden draadjes, 
en tenslotte door vier verschillende tandingen kan komen 
tot 63 zegels. 

Dit is dan pas het begin. Want dan zijn er nog de kleur-
variëteiten en de talloze plaatfouten en andere afwijkingen. 
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Deze op te sporen, dat is pas de echte specialisatie voor 
de Zwitserlandliefhebber. Veel is er al over geschreven 
en ook op een Nederlandse Filatelistendag hebben we er 
over kunnen horen. Maar nog steeds worden nieuwe ont
dekkingen gedaan. 

PERSOONLIJK GEWIN 
Hierover schrijft Hans Stocker in zijn groot en rijk geïllus

treerd vervolgartikel in nr. 11 van de Schweizer Briefmar
ken Zeitung. We zien hieruit, dat het opsporen van plaat-
fouten wel een hele studie en een dosis geduld vergt. Op 
een vraag ook retouches te behandelen, heeft de redactie 
uitstel gevraagd tot volgend jaar. Dan zal de „Schweizer" 
op beter papier gedrukt worden, waardoor de foto's beter 
tot hun recht zullen komen. 

Het voortreffelijke Zwitserse blad bevat nog veel lezens-
waardigs, ook in de steeds in omvang toenemende adver
tentiekolommen. Helaas is het in het Alpenland ook niet al
les echte filatelie wat de klok slaat. Op 5 december is in 
Zwitserland de „Dag van de Postzegel" en ieder jaar krijgt 
één vereniging van de Zwitserse Bond het recht hiervan een 
landelijke manifestatie te maken en hiervoor een envelop 
uit te geven. Nu blijken er dit jaar ook van particuliere 
zijde enveloppen op de markt te zijn met de bedoeling deze 
voor officieel te laten doorgaan. Het bestuur van de Zwit
serse Bond neemt hiertegen, op een extra ingelaste blad
zijde duidelijk stelling alsook tegen andere manipulaties die 
er op gericht zijn de filatelie in het vlak van speculatie 
en persoonlijk gewin te trekken. 

VALSE ZEGELS MERKEN OF NIET ? 
is de vraag, die Fred Kaufmann stelt in de Interpliila-
Courrier, het blad dat alles hoort, ziet en zegt, maar dus 
wederom niet alles blijkt te weten. Het is overigens geen 
eenvoudige kwestie die hier behandeld wordt. Het is in 
Duitsland (en ook elders) voorgekomen dat een op een vei
ling verkochte zegel, die daarna vals bevonden en als zo
danig gemerkt werd, niet door de veilinghouder werd te
ruggenomen, omdat hij zich niet meer bevond in de staat, 
waarin hij werd geveild. Al is toen de veilinghouder in het 
ongelijk gesteld door de rechter, het is en blijft een moei
lijke zaak voor de keurmeesters. Kopers zenden dikwijls 
zegels ter keuring met het verzoek: „niet merken; de ze
gels zijn nog niet mijn eigendom". Sommige keurmeesters 
houden zich hieraan, maar andere stempelen iedere valse 
zegel die hen in handen komt. 

Ooik Joachim Krebs vertelt in de rubriek „Courrier-Diskus-
sion" van de moeilijkheden bij het keuren en over de verwar
ring, die Müller Mark gesticht heeft door vervalste en gere
pareerde zegels voor echt te verkopen. Deze schrijver neemt 
aan dat er heel wat vervalsingen op de Duitse markt zijn. De 
redactie nodigt anderen, die over het onderwerp „keuring" 
iets te vertellen hebben, uit dit te doen, waarna een sa
menvatting van deze ingezonden stukken in deze discussie
rubriek zal worden opgenomen. 

Op de eerste bladzijden van het tijdschrift vinden we een 
balans over de achtjarige ambtsperiode van Bundespost
minister Stücklen, waarin, zoals verwacht kon worden, 
meer negatieve dan positieve punten te vinden zijn. Ver
der lezen we dat in Duitsland zegels met eerste plakker 
weer verkoopbaar worden, al is het dan met een veel te 
grote prijsreductie, tot 50 pet. toe. Hetzelfde geldt bij ge-
gestempelde zegels vcx)r machinestempels ten opzichte van 
rondstempels. 

DUITSE WAARDERING 
In de Brietmarken Spiegel nummer 11 van dezelfde uit

gever vinden we onder de titel „Kinder malen Briefmarken" 
een waarderend stukje over de vormgeving van onze lafatste 
kinderzegels. Nog een keer lezen we de naam van ons land 
in „Propaganda kam in Holland nicht an". De Oostduitse 
zegel ter herdenking van „Putten", bedoeld als communis
tische propaganda in Nederland, is daar niet aangeslagen, 
zegt het blad (maar goed ook, we hebben er gelukkig niets 
van gemerkt. W.). 

PRIJSDALING VERWACHT 
Bij de overige korte berichten in deze rubriek van Lothar 

Krüger lezen we niog dat de Scandinavische landen in 1969 
weer gezamenlijk zegels zullen uitgeven, dat er inmiddels 
in tien jaar 259 Europa-zegels zijn uitgegeven, en dat de 
bekende Frankfortse veilinghouder Arnold Ebel een prijs
daling verwacht van de moderne Duitse zegels. Volgens hem 

houden velen hele vellen van deze zegels vast en deze moe
ten eens weer op de markt komen en dan zal de prijs in
eenstorten. Als voorbeeld van speculatie noemt hij de serie 
van de landshoofdsteden. Bij een oplage van dertig miljoen 
en een postprijs van 2,40 DM noteert de postfrisse serie 
op het ogenblik 12 DM; vijf maal de nominale waarde! 

VERENIGDE NATIES EN EUROPA 
Het blad Vereinte Nationen/Vereintes Europa begint zijn 

jaargang met een nieuw gezicht, zoals redacteur Erwin 
Schmidt mededeelt. Papier en druk zijn verbeterd en het 
aantal pagina's is (met de omslag mee) op 32 gekomen. 
De inhoud geeft weer vele wetenswaardige zaken voor de 
verzamelaars van dit gebied, dat naar veler begrippen nogal 
rekbaar is. Zo zien we, dat stempels van de ,,Tour der 
Jugend" worden opgenomen, omdat deze wielertoer, waar
aan door jongens van verscheidene Europese landen wordt 
deelgenomen, hierdoor een Europese aangelegenheid 
wordt, ook al wordt het woord ,.Europa" helemaal niet ge
noemd (en is de toer in 1963 gewonnen door een Zuidafri
kaan). En juist om het woord „Europa" worden opgeno
men stukken van de katapultpost vanaf het stoomschip 
„Europa" van de Noordduitse Lloyd uit 1930. 

Van de V.N.-zegels lezen we, dat deze thans in veertig 
landen, waaronder de Nederlandse Antillen, óf bij de Post, 
óf bij een V.N.-bureau verkrijgbaar zijn en in de landsmunt 
betaald kunnen worden. Europese landen zijn hier niet bij, 
omdat deze de zegels uit Geneve en Parijs (UNESCO) kun
nen krijgen. 

STUKJE VAKWERK 
Aansluitend aan het bovenstaande tenslotte een waar

schuwing uit de Luxemburgse „Moniteur du Collection-
neur". „Auf Gimpelfang" heet het artikel van J. P. Klein, 
wat we slecht kunnen vertalen. Maar als u weet, dat het 
woordenboek voor ,,Gimpel" goudvink en onnozele hals 
geeft, dan zult u bij het lezen van het onderstaande zien, 
dat beide woorden goed zijn. Er wordt aangeboden een 
dienstomslag van de Hoge Autoriteit van de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal, gefrankeerd met een serie 
Europa 1964 en een Caritas-zegel (dus gemengde franke
ring!), de eerste afgestempeld met het eerstedagstempel, 
de laatste met het speciale stempel ter gelegenheid van 
het bezoek van koning Olav van Noorwegen; tenslotte wordt 
nog bijgeleverd een aankomststempel en een aanteken-
strookje. En dat alles voor 500 Belgische Francs, want: 
er zijn slechts enkele stukken bekend! Klein rekent uit, wat 
dit geval gekost kan hebben en komt op 26 B.Fr. Met een 
bescheiden winst van 100 pet. blijven er dan nog 448 B.Fr. 
over voor het geniale idee. Vindt u dit te hoog? laat Klein 
de aanbieder van dit moois zeggen, welnu „dann sind Sie 
kein vollwertiger Gimpel und ich werde Sie von meiner 
Kundenliste streichen". Verder commentaar overbodig! 

MEDEDELINGEN VAN DE 
RAAD VAN BEHEER 
Wijziging in de 
hoofdredactie 

In het novembernummer van 1960 stelden wij de heer 
A. Boerma aan u voor als de nieuwe hoofdredacteur van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie en opvolger 
van de heer Norenburg. Hoe zich onder zijn hoofdredac
teurschap het Maandblad ontwikkeld heeft behoeven wij 
onze lezers niet meer te vertellen. Verschillende nieuwe 
rubriekredacteuren kwamen onze gelederen versterken. 
Nieuwe medewerkers werden gezocht en gevonden en een 
en ander resulteerde in een steeds groeiende omvang van 
het blad en in een grotere variatie in de artikelen waar
door alle lezers er wat van hun gading in zouden kunnen 
vinden. 

Dit alles ging niet van zelf. Steeds meer tijd moest de 
heer Boerma aan het Maandblad besteden. Doch ook in 
zijn hoofdfunctie — de redactie van het Haarlems Dag
blad — werd de taak van de heer Boerma steeds omvang
rijker. Toen hij op 1 januari 1965 benoemd werd tot chef-
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redacteur van dit dagblad — waar nog wel iets meer bij 
komt kijken dan bij ons Maandblad — werd het langza
merhand voor alle ingewijden duidelijk dat de heer Boer-
ma deze twee taken nog slechts met ernstige verwaarlo
zing van zijn groeiende gezin zou kunnen combineren. 
Daar dit noch de bedoeling van de Raad van Beheer, noch 
uiteraard van de heer Boerma zelf was hebben wij gezocht 
naar een oplossing. 

Wij hebben deze gevonden in de benoeming per 1 januari 
1966 van de heer 

A. G. C. Baert 

tot hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, terwijl de heer Boerma benoemd werd tot re
dactie-adviseur. 

Tot deze benoeming werd reeds in de najaarsvergadering 
van de Raad van Beheer besloten. De heer Baert heeft 
zich al enkele maanden onder leiding van de heer Boerma 
in zijn nieuwe taak kunnen inwerken en tot onze vreugde 
blijft de heer Boerma als adviseur de redactie ter zijde 
staan. 

Wij nemen dus nog geen afscheid van de heer Boerma 
maar verzoeken u wel voortaan alle post voor de hoofd
redacteur te zenden aan de heer 

A. G. C. Baert, 
Statenlaan 51, 
's-Gravenhage-SA. 

De regel dat op de rubrieken betrekking hebbende brie
ven rechtstreeks aan de rubriekredacteuren, de voor de 
administrateur bestemde brieven aan de heer Van Laer te 
Amstelveen en de voor de Raad van Beheer bestemde brie-

SCHADELI.TKE UITGIFTEN 
Het speciale velletje kinderpostzegels bestaande uit zes ze

gels van 18 + 12 cent en vijf zegels van 8 + 6 cent zal door 
de „Commissie tegen de schadelijke uitgiften" van de Fe
deration Internationale de Philatelie (FIP) worden ge
plaatst op de lijst van uitgiften die schadelijk voor de fi
latelie worden geacht, zodat het velletje niet zal mogen 
worden geëxposeerd op postzegeltentoonstellingen welke 
onder patronaat van de FIP worden gehouden, op straffe 
van diskwalificatie van de tentoongestelde verzameling. 
Aldus heeft het Bondsbestuur in een brief medegedeeld 
aan de Hoofddirecteur Posterijen. 

De Commissie heeft deze maatregel genomen omdat het 
velletje geheel bestaat uit zegels, waarop een toeslag is 
gelegd van meer dan 50 pet. van de nominale waarde. 

Het Bondsbestuur heeft voorts in zijn brief de Hoofddi
recteur Posterijen in kennis gesteld van het feit dat voort
aan alle zegels met meer dan 50 pet. toeslag op de lijst 
van schadelijke uitgiften zullen worden geplaatst. Tot dus
verre werden dergelijke zegels oogluikend toegelaten (in 
strijd met de letterlijke tekst van het reglement van de 
Commissie tegen de schadelijke uitgiften) wanneer de toe
slag op alle zegels van een serie tezamen 50 pet. niet te 
boven ging. Wegens het hand over hand toenemen van 
onnodige uitgiften in het algemeen heeft de Commissie 
echter besloten de genoemde bepaling in het vervolg streng 
te gaan toepassen; ditmaal zal dit nog niet geschieden 
voor de drie daarvoor in aanmerking komende kinderzegels 
1965 (8 + 6, 10 + 6 en 18 + 12 cent), maar wel voor het ge
wraakte velletje. 

Het Bondsbestuur heeft in zijn brief aan de Hoofddirec
teur Posterijen gevraagd een onderzoek te willen instel
len naar de mogelijkheid van wijziging der toeslagen op de 
kinder- en zomerpostzegels (en eventuele andere toeslag
zegels) in dier voege dat voortaan de beperking van de 
toeslag tot 50 pet. voor elke zegel afzonderlek wordt in 
acht genomen. 

ven aan de secretaris daarvan moeten worden gezonden 
blijft natuurlijk bestaan. 

Wij willen gaarne ook op deze plaats de heer Baert die 
reeds vele jaren publicistische ervaring heeft opgedaan 
hartelijk welkom heten en de hoop uitspreken dat de sa
men w^erking tussen hoofdredacteur enerzijds en de rubriek
redacteuren en auteurs anderzijds onder zijn hoofdredac
teurschap even goed moge zijn als deze de laatste vijf jaar 
onder het hoofdredacteurschap van de heer Boerma was. 

Verenigingsnleuws 
In oorsprong was het Nederlandsch Maandblad een 

verenigingsorgaan. Uitvoerige verslagen van de vergade
ringen met inbegrip van hoeveel leden er waren en hoe laat 
het werd kon men er lezen. Deze tijd is lang voorbij. Het 
aantal verenigingen steeg en het gedeelte van het Maand
blad dat voor „verenigingsnleuws" gebruikt werd slonk 
regelmatig. Dit was een juiste ontwikkeling. Het interes
seert de thans ruim 30.000 lezers van ons blad niet meer 
wie hun medelezers zijn. Steeds meer ruimte kunnen wij 
daardoor gebruiken voor filatelistische artikelen. Deze ont
wikkeling is nog niet ten einde. In de laatstgehouden na
jaarsvergadering werd met algemene stemmen, dat wil 
zeggen van alle afgevaardigden van „Eigenaressen" en 
„Bond" besloten weer een stap verder te gaan en voortaan 
geen namen van leden van de aangesloten verenigingen 
meer te vermelden. Dit zal dus ingaan met het nummer 
van januari 1966 maar wij willen alle verenigingssecreta
rissen er vast op wijzen dat dus voortaan de namen van 
kandidaatleden en nieuwe leden niet meer voor het ver
enigingsnleuws opgegeven behoeven ie worden, daar wij 
hiervoor geen plaatsruimte meer beschikbaar stellen. Uit
zonderingen worden gemaakt voor overleden en geroyeerde 
leden. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER. 

Op de regel dat zegels met meer dan 50 pet. toeslag als 
schadelijk voor de filatelie zullen worden beschouwd blijven 
twee uitzonderingen van kracht, namelijk: 
1. indien zegels met toeslag worden uitgegeven naar aan

leiding van een natuurramp, die onmiddellijke hulp aan 
de slachtoffers noodzakelijk maakt, en 

2. indien zegels worden uitgegeven met een toeslag, die 
ten goede komt aan een nationale of internationale ten
toonstelling op filatelistisch gebied. 
In het laatste geval mag de toeslag niet meer bedragen 

dan twee goudfranken. 
Ten aanzien van de eind januari 1966 verschijnende 

ICEM-zegels heeft het Bondsbestuur zich (nog) niet tot de 
Hoofddirecteur Posterijen gericht. Ten tijde van het opstellen 
van deze mededeling waren omtrent het karakter van deze 
uitgifte nog niet voldoende gegevens beschikbaar. 

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. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omitrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: Mr. T. J. B. van der Meyden, NIEUW 
ADRES: Chopinlaan 87, Groningen, telefoon (05900)5 3178. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden gezon

den aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. de 
Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage. 
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BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder H L J Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem 
Telefoon (08300) 2 59 06 

De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 
Gelderse Bibliotheek, Marienburgstraat 12, Arnhem Boe
ken kunnen ter plaatse in de studiezaal geraadpleegd wor
den of ter leen worden meegenomen De bibliotheek is 
hiertoe geopend maandag van 13 30 tot 17 30 uur, dinsdag 
tot en met vrijdag van 10 00 tot 12 30 en van 13 30 tot 17 30 
uur, zaterdag van 10 00 tot 12 30 en van 13 30 tot 17 00 uur. 
Bovendien woensdag van 19 00 tot 2100 uur 

Schriftelijke aanvragen voor het lenen van boeken uit
sluitend te richten aan de Gelderse Bibliotheek Aange
vraagde boeken worden franco toegezonden, vergezeld van 
een recu, dat onmiddellijk na ontvangst getekend aan de 
Gelderse Bibliotheek moet worden teruggezonden De nor
male uitleentermijn bedraagt één maand Deze termijn kan 
verlengd worden, mits tijdig toestemming voor verlenging 
is gevraagd en verkregen De boeken moeten goed ver
pakt en voldoende gefrankeerd worden teruggezonden Dit 
zijn de enige kosten die aan het lenen van boeken verbonden 
zijn 

Zij die zicli niet aan bovenstaande bepalingen houden zul
len van het lenen van boeken worden uitgesloten. 

De catalogus van de Bondsbibliotheek wordt met het m 
1965 uitgegeven supplement franco toegezonden na over
making van ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gel
derse Bibliotheek te Arnhem Het supplement is op aan
vraag gratis verkrijgbaar Aanvullingslijsten op dit supple
ment worden regelmatig in het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie gepubliceerd (zie novembernummer op blad
zijde 547) 

Het bezit aan algemene catalogi en tijdschriften is nog 

niet in de catalogus opgenomen Inlichtingen over het al 
of niet aanwezig zijn, verschaft de Gelderse Bibliotheek 
Nieuwe catalogi (Yvert, Michel, Zumstem, enzovoort) zijn 
met aanwezig (het verschaffen hiervan wordt tot het ter
rein van de verenigingen gerekend) Losse tijdschriften 
van lopende jaargangen worden als regel niet uitgeleend, 
hiervoor is speciale toestemming van de beheerder nodig 

Alle correspondentie, die met op het hierboven vermel
de betrekking heeft, bijvoorbeeld over schenkingen, aan
biedingen, dubbelenverkoop, algemene inlichtingen enzo
voort alsmede over de aan de Bondsbibliotheek verbonden 
verkoopafdeling te richten aan de beheerder Onjuist ge
adresseerde correspondentie of leenaanvragen veroorza
ken vertraging m de afwikkeling 

De volledige lijst van bij de verkoopafdeling verkrijg
bare uitgaven is opgenomen m het oktobernummer (blad
zijde 492) van het Nederlandsch Maandblad voor Philate
lie Deze uitgaven zijn niet verkrijgbaar bij de Gelderse 
Bibliotheek, maar alleen bij de beheerder Het standaard
werk „Emissie 1864" maakt hierop een uitzondering. 

STANDAARDWERK „EMISSIE 1864" 
BIJ de beheerder is verkrijgbaar het in juli 1965 versche

nen standaardwerk over de postzegels van Nederland 
„Emissie 1864" door J F Cleij De prijs van dit rijk ge
ïllustreerde boek, dat 244 pagina's telt, is slechts ƒ 10,—, 
afgehaald bij de beheerder of bij de Gelderse Bibliotheek 
BIJ toezending wordt ƒ1,— voor verpakking en porto in 
rekening gebracht Deze toezending volgt na overmaking 
van f 11,— op postrekening 85 34 66 ten name van. Be
heerder Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen te Arnhem Zolang de voorraad strekt wordt 
gefrankeerd met een M W O -zegel 

VERINIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het verenigingsnieuws dient 
maandelijks te worden ingediend op de daarvoor 
ter beschikking gestelde formuheren en te worden 
ingericht volgens de door de R a a d van Beheer 
gegeven aanwijzingen (zie de desbetreffende 
circulaire) Men wordt verzocht steeds het aan-
sluitingsnummer te vermelden in de kop (vóór de 
n a a m van de vereniging), de kopij bladen m e t d e 
schrüf tnach ine e n in d u p l o te vervaardigen 
en ze n ie t te verkn ippen . Door de administra
teur wordt mets toegevoegd (ook geen namen 
van nieuwe leden, enz ) De kopij behoort, te
zamen met de mutatie strookjes en de staat van 
mutaties voor de komende maand , i n he t bez i t 
t e z q n van de administrateur u i t e r l y k op de 
volgende da ta 

21 december 1965 
20 januar i 1966 
17 februari 1966 
22 maar t 1966 
21 april 1966 
17 mei 1966 

januar inummer 
februarinummer 
maa r tnummer 
apr i lnummer 
meinummer 
j u n m u m m e r 

H H Secretarissen en leden-admimstrateurs 
wordt dringend verzocht zich s t r ik t aan deze 
da ta te houden en goede nota te nemen van deze 
mededelingen Indien de kopij n i e t of t e l aa t 
wordt ingezonden, wordt t a v de bedoelde ver
eniging g e e n verenigingsnieuws geplaatst 

1. 
N l . D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G V A N P O S T 

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D Huit ing, Parkflat 
„ ' t Ve ldhuys" , Flat 202, Bosweg, Ha t t em Tel (05206) 
23 39 Ledenadm J G T h W m d , Celebesstraat 33, 
Vlaardingen Tel (01898) 34 26 

Betaling contributie 1966 De leden worden verzocht, de 
contributie voor 1966 ad ƒ 8 , — zo mogelijk in de loop van 
deze maand , doch uiterhjk vóór 1 febr a s te voldoen 
door overschrijving of storting op Girorek 33805 ten n a m e 
van de penningmeester Ned Ver v Postz verzamelaars 
te Bussum Na 1 febr 1966 zal over het bedrag, vermeer
derd met ƒ 1,— incassokosten worden beschikt Leden, 
buiten Nederland woonachtig, worden verzocht hun 
relaties m Nederland, op te dragen de contributie over 
1966 eveneens over te schrijven op genoemde postrekening 

Tot ons leedwezen, moeten wij het overlijden melden 
van onze leden 817 N J Bakker, Laren en 1874 A 
Theunissen, Rijswijk 

Secretartaalswtjztgtngen m i v heden 
D E V E N T E R C Pohlmann Huize Humamtas , kamer 

303, Radbout laan , Deventer 
S U R I N A M E Ie Secr Joh Peek P O Box 403, Para

mar ibo , 2e Secr esse Mevr I Hert ley-Femandes, P O 
Box 481 , Paramar ibo 

V O O R B U R G Secr P A v d Loo, Paradijsstr 63 , 
Voorburg 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " Secr esse 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 3 23 07 

Ledenvergadering maandag 20 december, 20 uur in de 
Graanbeurs 

Jeugdbijeenkomst zondag 2 januar i , 10 uur Graanbeurs 
Nieuwe leden 337 J M van Echteld, 339 Chr J 

Franssen, 340 G J Q Joling, 341 G S Schaafsma, allen 
te Breda 

Kandidaat-leden Dr M v d Boezem, Chr Foej Foeken, 
E M Suyderhoud, A A M Verhaar , J W van Ooster
hout, L J W Vogel, allen te Breda en J H Pauwels te 
Raamsdonk 

De Penningmeester verzoekt vriendelijk aan de leden 
hun contributie 1966 ad ƒ 1 0 , — nu te willen overschrijven 
op postrekening 1126868 t n v Penningmeester van de 
P V „Breda" Tijdige betalingen besparen een massa 
werk 
3 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A " , Amsterdam Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hollandsche R a d m g Tel 
(02957) 489 

Ledenvergadering donderdag 30 dec '65, 20 15 u Hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam 

Overleden 765 W Kaper, A ' d a m , 382 P G Remmers, 
Diemen, 408 W Hellendall, New-York 
5 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr C Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage 

Ledenadministratie G M van Ast Prins Maunts laan 156 
's-Gravenhage 

Bijeenkomst 23 december 1965 in „Diligentia ', Lange 
Voorhout 5, 's-Gravenhage, 20 00 uur 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A " Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage-8, Tel (070) 39 08 57 

Mededelingen 
Contributie 1966 Te r besparing van incasso- en admini

stratiekosten worden de leden thans beleefd uitgenodigd 
hun contributie voor het jaar 1966 vóór 1 februari a s te 
voldoen door overschrijving op postrekening no 31 52 84 
ten name van Alg penn der I V Philatehca, Hulshorst-

straat 249, Den H a a g {of indien u lid bent van een afdeling, bij 
uw afdelingspenmngmeester), onder vermelding van het hd-
maatschapsnummer (zie uw contributiekaart 1965), van 
uw n a a m en voorletters en van het juiste adres 

De contributie bedraagt, uitgezonderd de afdelingscontri-
butie 
a Nederland ƒ 7,50 per j aa r 
b Buitenland ƒ 8,50 per jaar 

Ledental O p 15 november 1965 waren 8 652 personen 
als hd ingeschreven 

Afdelingen De afdelmgssecretariaten en bijeenkomsten 
zijn als volgt 

A A L S M E E R (Ar) J L Spaargaren, Gloxiniastraat 15, 
Aalsmeer, Ie dinsdag 20 uur in gebouw „I rene ' , Kanaa l 
straat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 uur in 
cantme „ V Ï G O N " , Nieuw Vennep , 2e donderdag oneven 
maand 20 uur in , ,Het Verscholen Nest", achter de kerk 
a/h Kerkplein te Hoofddorp, 3e dinsdag in gebouw 
, ,Pat r imonium", Amstelveen 

ALBLASSERDAM (Ab) W Verhaar , Kerkstraat 31 , 
Alblasserdam, Ie maandag 19 30 uur m de contine van 
, ,Van der Giesen-de Noord, N V " te Alblasserdam 

A M E R S F O O R T (At) G W van Schooneveld, Ru
bensstraat 53, Amersfoort, Ie woensdag 19 15 uur in 
Clubhuis C J V V , Daltonstraat 10, Amersfoort 

A M S T E R D A M (Am) Mej M H Roest, da Costa-
straat 73, Amsterdam-W , Ie donderdag 20 uur , V a n 
Nispenhuis, Stadhouderskade 55, Amsterdam, 2e woens
dag rui Ibij eenkomst Buiksloterdijk 114, 3e donderdag 20 
uur ruilavond in het van Nispenhuis, Stadhouderskade 5 5 , 
een aanta l woensdagavonden ruilen in het Cultureel Wijk
centrum, Slotermeerlaan 150 

B A D H O E V E D O R P (Bp) J van Weering, Pa Ver-
kuyllaan 161, Badhoevedorp, 2e donderdag 20 u u r in de 
benedenzaal der Geref Kerk, ingang Roerdompstraat 17, 
Badhoevedorp 

D E B I L T / B I L T H O V E N (Bb) Mevr J M Hoppener-
van der List, Zooneplein 4, Bilthoven, 2e vrijdag 20 uur 
m rest „ D e Schouw", Emmapl Bilthoven, Jeugdafdeling 
3e vrijdag in „De Voorhof", Burg de Withstraat , De Bilt 

D E V E N T E R (Dr) T van Heuvel, Brinkgreverweg 35, 
Deventer, Ie vrijdag 19 30 uur m éen der zalen van de 
Bouwkundige Vereniging, Papenstraat hoek ' t Klooster, 
Deventer 

D R I E B E R G E N (Dn) P A Klein, Weidestraat 22, 
Driebergen, 2e donderdag 20 uur lo „Groot Salem", 
achter de Grote Kerk aan de hoofdstraat te Driebergen 

L M M E N ( E m ) J Schooker, H Boomstraat 1, E m m e n , 
na convocatie 20 uur in Hotel „Gr imme" , Stationsstraat 
37, Emmen 

E N K H U I Z E N (En) Jac Kofman, Noorderweg 22, 
Enkhuizen, 2e dinsdag 20 uur in het , ,Nut3gebouw", 
Westerstraat 127, Enkhuizen 

F L A K K E E (Fe) H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommels-
dijk, 4e woensdag 
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G O E S (Gs) J A Bruijnooge, Prmses Irenestraat 13, 
Kloetinge, 3e dinsdag 19 30 u u r in Cant ine Goese Lyceum, 
ingang Vogelzangse vveg, Goes 

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

H A A R L E M (Hm) J Elsenbroek, Mmderslotweg 117, 
Haar lem, 3e vrijdag 20 u u r in „ H K B " , Tempeliers-

H A R D E R W I J K (Hk) D r R T Simon Thomas , 
Oranjelaan 28, Nunspeet , n a convocatie in het „Groene-
Kruis-gebouw", Frisialaan 3 1 , Harderwijk 

't H O G E L A N D (Hd) Mej J F Ekema, Schoolstraat 
14, b i thu izen , 3e donderdag in „de Kande laa r" , School
straat, Uithuizen 

' t K A B I N E T S T U K (Kk) G J Minholts, Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug (Gron ) , n a convocatie 

K A M P E N (Kn) W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 
16, Kampen , 2e dinsdag 20 u u r m ,,de Stadsherberg", 
IJsselkade, Kampen 

K A T W I J K (Kw) S Hofstra, Noordwijkerweg 54, 
Katwijk a/d Rijn 

K E M P E N L A N D (Kd) J G van Schaik, Corridor 6, 
Valkenswaard 

LAND VAN C A D Z A N D (Cd) H P C van Melle, 
Oostburgsestraat 11-A, Z u i d z a n d e , Ie m a a n d a g 19 u u r in 
hotel „De Eenhoorn" , M a r k t , Oostburg 

L A N G E D I J K (Lk) , G Visser Czn , Benedenweg 212, 
St Pancras, Ie woensdag in het voormalig gemeentehuis 
in de Koog, Zuidscharwoude I n augustus geen vergade
ring 

L E I D E N (Ln) T h C M J Uit tenhout , Timorstraat 
31 , Leiden, 3e donderdag 19 15 uur m de cantme van de 
firma Glos & Leembrugge, 3e Bmnenvertgracht 3, Leiden 

LISSE (Le) H de Jong, Hyacintenstr 13, Lisse, voor 
18 jaar en ouder l e m a a n d a g vergadering en 2e woensdag 
ruilen, voor onder 18 j a a r l e woensdag, alles in , ,OASE", 
Bondstraat 13, Lisse, 3e woensdag ruilbeurs in Huize 
„Weltevreden", v d Ende laan , HiUegom 

M A A R N ( M n ) E A Fricke, Bakkersweg 52 te M a a r n , 
4e woensdag 

M A A S M O N D (Md) w n d -secr H van den Berg, 
Laucrnessestraat 31, Hoogvliet (Z H ) 

M A A S T R I C H T (Mt) C M Vogels, Merovingen-
straat 56, Maastr icht , 2e m a a n d a g 20 uur m Hotel , ,aux 
Pays Bas", Vrijthof 7, Maas t r ich t 

M E P P E L (Ml) H Rondhu i s , Linthorst Homanst raa t 
31, Meppel , 2e m a a n d a g 20 uur in zaal Donker, KI 
Oeverstraat, Meppel 

M I D D E L B U R G (Mg) A Koets, Willem van de 
Veldeiaan 10, Vlissingen, 4e donderdag 20 u u r in restau
rant Wohler, Lange Delft 10, Middelburg 

N O O R D O O S T P O L D E R (No) C W Jonkers, Lange 
Dreef 42, Emmeloord N a convocatie in het bijgebouw 
van de Herv Kerk te Emmeloord 

N O O R D W I J K (Nk) D D u n e u x , O r Nassaustr 63 , 
Noordwijk, 2e dinsdag 20 u u r m Hotel „de Zeeleeuw", 
Kon Wilh Boulevard, Noordwijk 

N I J V E R D A L (NI) J Nijssen, G J Piksenstraat 32, 
Nijverdal, 2e woensdag in Hotel „Buursink", Nijverdal 

O I S T E R W I J K (Ok) F R Pesch, Peperstraat 32, 
Oisterwijk, le maandag 20 u u r in Cafe-Rest „De Gouden 
Leeuw", Stationstraat 20, Oisterwijk 

O M M E N (On) W n d secr . M J E Horstink, Corte-
naerstraat 11, O m m e n 

O U D - B E I J E R L A N D ( O b ) J Schipper, Gr van 
Egmondstraat 43, Oud-Bei jer land, n a convocatie 

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

R O T T E R D A M (Rm) I van Elburg, Noords inge l lS l , 
Rot terdam, l e dinsdag verenigingsavond in het Beurs
gebouw, Meent, R o t t e r d a m , 3e dinsdag kontaktavond, 
afwisselend in het R T M -gebouw, Rosestraat 3 en in het 
gebouw Jan van Loonslaan 6, Ro t t e rdam, l e vrijdag 
jeugdavond in de recreatiezaal van het R T M -gebouw, 
Rosestraat 3, Rot te rdam 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D (Sd) J van Urk, P D 
de Vosstraat 8, Zierikzee, n a convocatie 20 uur in Cafe-
Rest , ,Mondragon", Zierikzee 

SCHIJNDEL (SI) C "W M van Tilborg, Dr Ariéns-
straat 9, Schijndel 

SOEST (St) Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhou
derslaan 35, Soest, 2e vri jdag 20 uur in , ,De R a n k " , 
Soesterbergsestraat 18, Soest 

T E R N E U Z E N (Tn) J W L v Doorn, Bernhard-
straat 13, Terneuzen, n a convocatie 

T I E L (Tl) A C van Haaften, Dahhast raat 20, Gel-
dermalsen, na convocatie 20 uur in Hotel „de Zon" , 
Varkensmark t 3, Tiel 

U I T H O O R N (Un) C W Berg, P C Hoofdaan 24, 
Uithoorn, 4e dinsdag 20 u u r in Hotel „het Rechthuis" , 
Uithoorn 

U T R E C H T (Ut) H H Hanssen, Bilderdijkstr 30, 
Utrecht , 3e donderdag 20 u u r in cafe-restaurant Smits, 
Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L (VI) C J J M de Wert , Peellandstraat 2, 
Veghel , na convocatie in cafe ,,De Molen" , Veghel 

V E N L O (Vo) J Nogarede , le Lambertusstraat 27, 
Venlo, 2e dinsdag in cafe-rest ,,De Gouden Tijger", 
Lomstraat 5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C de Leeuw, Anjeherenlaan 65, 
Vlissingen, 3e donderdag 20 uur m de cantine van het 
stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen 

W E E R T (Wt) H J H Teunissêh, Kazernelaan 1, 
Weert , na convocatie 

WEESP (Wp) H J Meenink, Middenstraat 64, 
Weesp, le maandag 19 30 u u r in zaal „Paolo Soprani" , 
Claes Delsteeg, Weesp 

W O E R D E N (Wo) J C van Vhet , Lindenlaan 17, 
Woerden , 4e woensdag ruilbeurs m „Concordia" , Haven
straat 4, Woerden 

Z E I S T (Zt) Mevr J G Boxman-Wormmeester , ' 
Koppelweg 80, Zeist, n a convocatie in Hotel „Hermi 
tage" , ' t Rond 7, Zeist 

Z O E T E R M E E R (Zr) A I- Binkhorst, Vondelstraat 
7, Zoetermeer, 4e donderdag (uitgezonderd in juh) in 
, ' t Trefpunt" , Dorpsstraat 135 te Zoetermeer 

Z W O L L E (Ze) E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, 
n a convocatie in cafe-rest „Suisse", Luttekerstraat 27, 
Zwolle 
7 

R O T T E R D A M S G H E P H I L A T E L I S T E N - V E R -
E E N I G I N G W n d secr A van der Ruyt , Hoge K a d e 46, 
Hendrik-Ido-Ambacht , tel (01858) 33 47 Adreswijzi
gingen richten aan W H Erwich van der Meydestraat 
37a Rotterdam-4 

Ledenvergadering maandag 20 december 20 uur Dak
foyer Groothandelsgebouw Gewone agenda Bezichtiging 
van kavels der veiling op zaterdag 18 december 15-16 u u r 
in clublokaal Noordsingel 101 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15 00-1730 uur bovenzaal 
,De Zon" , Noordsingel 101, donderdag 19 30-22 30 uur 
„ D e Gunst" , Brielselaan 192 

Nieuwe leden 1834 C A Boogert, 1842 J Huizer , 
beiden Rot te rdam, 1845 J Tielkemeijer, Schiedam, 1716 
R C Arends, 1717 P C Asselman, 1719 P Bakhuizen, 
1736 M w E Bijleveld-Bonebakker, 1743 T h J Dett ing-
meijer, 1744 B K van Dnel , 1745 T h A van Gorkom, 
1754 J H Gossen, 1773 L J W Heijnen, 1778 L v d 
Hoek, 1779 W M J Kokje, 1781 H Kraijo, 1784 J H 
Joosen, 1801 J Luycx, 1802 C Ph Schlosser, 1813 J A 
V d Ster, 1832 Mej J F M Terstroet, allen Ro t t e rdam, 
1731 C Bloot, Hoogvliet, 1775 L A Hendriks, Schie
d a m , 1794 J V d Lee, Rhoon 

Overschrijving lidmaatschap 593 M w M E F H e p p -
van Haaren , Rot terdam, wordt M Lekkerkerk, Schie
d a m 

Royement opgeheven 1176 G J Jonker, Rot te rdam 
Weer opgevoerd 868 C van Eysden, Rot te rdam 
Bedankt 22 P H Wijntjes, 1284 T van Borssum 

Waalkes, beiden Rot terdam 
Geschorst 2019 J W Nijenhuis, Rot te rdam 
Afgevoerd 1648 L A Nijssen, Schiedam 
Overleden 247 H van Dijk, Rot te rdam 
Contributie 1966 Contributie door ledenvergadering 

ongewijzigd vastgesteld op ƒ 8,— (Juniorleden ƒ 7,—) 
Betaling vóór 1 februari 1966 uitsluitend op Giro 517293 
t n v Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, Adm 
Contributie, Rotterdam-21 Na deze da t um wordt ge
disponeerd met berekening van ƒ 1,— voor incasso- en 
ad mimstratiekosten 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T " Secr A Roskam, 
Leusderweg 219, Amersfoort 

Maandelijkse ledenvergadering 4e donderdag van de 
maand Voor de december-vergadering zie convocatie 
Vergaderzaal Hotel „Monopo le" 

De gehouden postzegeltentoonstelling mocht zich ver
heugen in een groot aanta l bezoekers De jury, bestaande 
uit de heren De Jager, Vleugels Schuuter en Rui tenberg 
kende prijzen toe aan de inzenders Joppe, Zwar t en 
Fra ter Gerardo De uitreiking van de medailles vond 
plaats tijdens de feestavond op 26 november 
9 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I L A 
T E L I S T " Secr se Mej C T h Rcinders, Veerstraat 56, 
Amsterdam-7 

Bijeenkomsten dinsdagavond 4 januar i ledenvergade
r ing , dinsdagavond 25 januar i ruilavond Beide in 
Krasnapolsky Kleine Zaal, ingang Warmoesstraat 
Aanvang 20 uur 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 
Secretaris P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-9 

Bijeenkomsten Societeitsa vonden 2 3 december, 13 
januar i en 27 januari 
20 

DE K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B B E V E R W I J K 
Secr J W Schachtschabel, Stratingsplantsoen 46 Zw , 
Velsen-Nd 

Bijeenkomsten 20 dec 1965, 10 en 24 j an 1966, m „de 
O p g a n g " , Fiorastraat 2, Beverwijk Aanvang 19 30 uur 

Nieuwe leden 217 E M Leverman, 218 J W Withaar , 
beide Beverwijk 
22 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " , Bussum 
Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel (02959) 
1 68 70 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de m a a n d in 
Cafe-Rest „De Harmonie" , Brinklaan 112, Bussum 

Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag in buurthuis de Engh, 
Nijverheidsstraat 22, Bussum 

Nieuwe leden 68 Mevr B G H Kliek-Tang, Muider-
berg 
23 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS, „ D E L F T " te Delft Secretaris W L v d 
Gaauw, Poptahof-Zuid 494, Delft 

Administrateur van het rondzendverkeer J Kuyvenhoven, 
Hoornseweg 21 , Den Hoorn, Post Delft 
26 

D O R D T S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
P O S T J A G L R " Secr A L Blonk, Henri Polakstraat 
154, Dordrecht Tel (01850) 2 04 28 

Ledenvergadering vrijdag 17 december a s m gebouw 
, ,Pat r imonium", Lange Breestraat 24, Dordrecht Aan
vang 7,30 n m 

Contactavond vrijdag 7 januar i a s , zelfde plaats en tijd 
Kandidaatlid P J Middelkoop, Papendrecht 

Afvoeren R van Manssing en J L M Weiler, beiden 
te Dordrecht 

Bedankt per l - l - '66 C den Boer, Mevr L G Gijs-
berts-Borchert, J Havelaar , allen te Dordrecht, J Boot 
Dubbeldam, L J Mastenbroek te Rot te rdam A Bies
heuvel, B Los, J H Klaasse en F v 't Spijker te Zwijn-
drecht 

O p de j 1 gehouden vergadering werd de contributie 
voor 1966 vastgesteld op ƒ 10,— De leden worden ver
zocht dit bedrag voor 31 januar i a s te voldoen, bij voor
keur door storting of overschrijving op giro 533878 t n v 
de Penningmeester v d Postjager 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr . 
J J H A Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Eindhoven, 
tel 1 06 15 

Bijeenkomsten Vergadering elke eerste woensdag van de 
maand , waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 

P H I L I P S P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G E I N D 
H O V E N Secr P Berkhof, Noord Brabant laan 60, 
Eindhoven Tel (04900) 2 58 89 

Bijeenkomst maandag 3 januar i 1966, 20 00 uur , m het 
Ontspanningsgebouw, Mathildelaan, Eindhoven 

Nieuwe leden 747 Huismga, 751 A Antheumsse, 752 
R J Bruser, 753 J H Rohrig, 755 Mej A W Kuipers, 
756 J C H W Kivits, 757 H Jansen, 758 S Gora, 759 
A W J Hermans , 761 P F Daemen, 762 J C J Kuiper , 
763 C v d Gender, 764 A J Tieland, 765 C Septer, 
allen Eindhoven, 748 Y de Jong, U d e n , 749 C W Toet , 
Ge ld rop , 750 D A v Rosendal, Son 754 W P J v 
Wermeskerken, Dorplem-Budel, 760 A W Janssen, 
Valkenswaard 

Overleden 141 N Verhage, Best 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secretaris J M Offringa, De Savormn Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Ledenadmimslrateur R A Talens, Koeriersterweg 34, 
Groningen Tel (05900) 5 25 45 

Bijeenkomsten Elke vierde m a a n d a g v a n de m a a n d o m 
20 u u r in Restaurant „het Boschhuis" aan de Hereweg 
te Groningen (zaal open om 19 uur voor ruilen) 

Nieuwe leden Kandidaat- leden vermeld in het novem
bernummer V h maandblad 

Kandidaat-leden 570 P v d Vaar t , 572 J Wanders -
Fokkema, 573 J O Stradmeyer, 574 R J W Brian, 575 
L D Atema, 576 W S Hoogeveen, 578 D Hann ing 

Wegens 25-jarig l idmaatschap hennner ingsplaquet te 
uitgereikt a a n 32 C R. de WoIflT, 41 R C G O l d e m a n 
36 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R 
E E N I G I N G „ O P H O O P VAN Z E G E L S " , H A A R L E M 
Secr M W v d Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede 

Alg Vergadering donderdagavond, 8 uur , 16 december, 
in de aula van de A H Gerhardschool, ingang poort 
Raaks , Haar lem 

Kandidaat-leden 23 J B Doevendans, 63 J H A 
Schmid, 790 Mevr G v d Veer, 792 P H Boon, 794 
Mevr P H Damen-Speyer, 795 J M Moison 796 P van 
Hooydonk 798 A W Pauhk, 800 J A Meeuwsen, allen 
H a a r l e m , 73 J Fogarasy, Zandvoort , 791 J L Spoelstra, 
Heemstede, 793 Mej G J van der Burg, I J m u i d e n , 
797 D Ri tzema Heemskerk, 799 G G van Ede Sant
poort 

Weder opgevoerd 140 M L Elsbroek, Haar lem 
De verloting onder alle leden van ongeveer 350 prijzen 

zal midden december door een commissie worden verricht 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E R L E N Secr C 
van Dishoeck, Lmtjensstraat 21 , Heerlen 

Bijeenkomsten dinsdag 4 jan '66 in het Pancratiushuis, 
Nobelstraat, Heerlen, zaal 5 Verloting 

Grote Kerstktenavond woensdag 22 december in dezelfde 
zaal 

Programma 1966 4 j a n verloting, 1 febr lezing, 1 maar t 
veiling, 5 april verloting, 7 juni veiling, 5 juli ruilavond 

Nieuwe leden 200 F van Leerdam, 201 Dr M Dahmen , 
202 P Bessems Sr , 203 J W Elskamp, 204 A P Dalm, 
205 J H Geelen 
38 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G H E L D E R Secr A 
P Vlam, van Galenstraat 70, Den Helder Tel (02230) 
42 00 

Bijeenkomst woensdag 15 december 1965, 19 30 uur , 
in de bovenzaal van cafe Postbrug, Koningsplein, Den 
Helder 
39 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ S A N T P O O R T " 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort , 
Tel (02560) 87 99 Penmngmeesteresse Mevr P A 
Schut, Kerkweg 135, Santpoort Giro Nr 19103 Tel 
(02560) 89 27 Directeur Rondzendverkeer P Vis, 
Bloemendaalsestraatweg 56, Santpoort-Z Tel (02560) 
60 33 Giro Rondzendverkeer P Vis 276084 

Vergaderingen ledere le en 3e donderdagavond in 
Gebouw „ G U S A " , Hoofdstraat 117, Santpoort 
40 

' s - H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G V A N 
P O S T Z E G F L V E R Z A M E L A A R S Secr H A A 
Schneider-Meijs, Taalstr 63, Vught 

Ledenvergadering woensdag 15 dec a s 20 00 uur , 
„Cosmopohet , Snellestraat, Den Bosch 

Nieuwe leden de kandidaat- leden vermeld in het 
oktobernummer 

Kandidaat-leden H J Menting, F Dickens, Dr A J C 
Hilgerson, allen Den Bosch, Mevr A v Rooy-Vermunt , 
Loon op Zand , Mevr v d Crommenacker , Gemer t 

December 1965 6 0 9 



42 
L E I D S C H E V E R E E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L 

V E R Z A M E L A A R S , L E I D E N Secr H Gaykema, de 
Sitterlaan 15, Leiden Tel (01710) 4 27 02 

Vergadering woensdag 22 december '65 , 20 u u r in de 
grote zaal van Gebouw Steenschuur 6, Leiden Gewone 
agenda Verder veiling, verloting en n a afloop ruilen 

Jeugdafdeling samenkomst donderdag 13 januar i 1966, 
19 uur in Huize ,Over 't Hoff ', Gerecht 10 Leiden 

Nieuwe leden tot en met 30 november 523 H J Bosman, 
524 N J Stokkermans, 526 L Vosselman, 527 P J van 
H a m , 529 A Cebol, allen Leiden 525 T h J \ a n Schie, 
Leiderdorp, 528 P J de Vet, Oegstgeest 

43 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D - L I M -

B U R G " Secr W G J Hack. W olfstraat 10, Maastr icht 
Nieuwe leden J J M Hovers, Reuver , E Houtappel , 

Ph Heuschkiel, beiden Maastricht 
Bijeenkomsten 10 januari Beursavond, 24 januar i leden

vergadering, beiden om 20 00 uur in de Grote Sociëteit, 
Vrijthof, Maastricht 
44 

P O S T Z E G E L C L U B „ G R O O T V E L D H O V E N " 
Secr G J Ruts , Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Rutlavond en veiling iedere 2e maandag v d maand , 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

Nieuwe leden 40 J Revnaars, 73 A J C Dingen, 
74 P Schiffer, 75 Mevr M Dmgen-Jonker, 72 J Hoge-
woning 

47 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G R O O S E N D A A L 

Secr J C Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal 
Ledenvergadering elke 3e woensdag van de maand, 20 

uur, Hotel Lockefeer, Markt , Roosendaal 

52 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ T I L B U R G ' Secr W van Erve, Insulinde-
plein 5, Ti lburg Tel (04250J 2 64 64 

Ledenvergadering 5 januar i in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers , Heuvelring, Ti lburg 

Nieuwe leden J A W de Beer, Udenhou t en dr P 
Noordzij , Moergestel 

54 
P O S T Z E G E L C L U B „ W A S S E N A A R " Secr W van 

der Worp Starren burglaan 70 Wassenaar 
Vergaderingen iedere tweede donderdag v d maand m 

rest Bakker, Rijksstr weg 465 
Nieuwe leden 142 N H Vollebregt, 143 M r R War-

moltz, 145 P S Schurman, allen Wassenaar 

64 
P O S T Z E G E L V f R . D R A C H T E N " Secr A Ot ter 

Handwerkersziide 127, Drachten 
Bijeenkomsten 4 jan , 1 febr , 1 mrt , 5 apri l , 3 mei 

(Ie dmsdag v d maand) , Henk Oosterhuiszaal, Toren
straat , Drachten Aanvang 20 uui 

Nteuw lid P Krist, Drachten 

69 
FI L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G V E E N D A M EN 

O M S T R E K E N Secr J D Neuteboom, E E Stolper-
laan 24, V e e n d a m 

Bijeenkomsten woensdag 22 december, Kande laar , 
Jacob Bruggemalaan, Veendam, aanvang 8 uur n m 
79 

P O S T Z E G I L V E R L M G I N G , A P P I N G E D A M 
Secr A Voe tman , Placiusstraat 3 Appingedam 
Vergaderin^lRuilavond vrijdag 7 januari 1966, 19 30 uur, 

, ,Wapen van L e i d e n " Vergadering volgens convocatie 
81 

F I L V E R „ D F K L O M P ', W I N T E R S W I J K Secr 
J Seekles, Papendijk 70, Groenlo 

Bijeenkomsten l ede r e Ie maandag van de m a a n d in 
Hotel „ D e K l o m p " , Winterswijk, 20 uur 
85 

P O S T Z E G E I V E R E N I G I N G H E E M S K E R K Secr 
A C M V d Nes, J a n van Kuikweg 191, Heemskerk 

Bijeenkomsten 17 dec (geen veiling), 21 jan , 11 en 25 
febr , 11 en 25 m r t , 15 en 29 april, 1 3 e n 2 7 m e i , 10 en 24 
juni , 15 juh , 19 a u g , 9 en 23 sep t , 14 en 28 o k t , 11 en 
25 nov , 16 en 30 dec in „ D e Fuik", Joh Vermeerstraat 
2-E, Heemskerk 

Ruilavond O p 7 j an a s organiseren wij een ruilavond 
in samenwerking met De Kennemer Postzegelclub Bever
wijk T e zyncr tijd, waarschijnlijk in februari, zullen wij 
uitgenodigd worden eens in Beverwijk te komen De bij
eenkomst wordt gehouden in zaal Ni |man, Deutzstraat, 
Heemskerk 

POSTZEGELHANDEL 

„MEEUW-STAMPS" 
Uw leverancier van alle filatelistische artikelen, 
zoals alle maten Hawid-klemstroken DAVO-
albums, F D C -albums insteekboeken en cata
logi 
Ook kunt u bij ons terecht voor alle zegels van 
de Republiek Indonesia 

BENT U MOTIEFVERZAMELAAR' 
VRAAGT DAN VRIJBLIJVEND EEN ZICHT2ENDING AAN 

Onze prijzen zijn zeer scherp 
POSTBUS 35 - OOSTERHOUT (N.B.) 

1000 verschillende postzegels waarvan ± 500 groot formaat 
dieren, bloemen sport, ruimtevaart enz enz leveren wij voor 
slechts ƒ 10,—. 
BIJ vooruitbetaling per postwissel aangetekende brief of Gemeentegiro 
Amsterdam W5543 levering franco huis Rembours porto extra 
Voor wederverkopers verenigingen enz bij kwantum grote korting Vrij 
blijvend op voorraad 
J. WOLF MEEUWENPLEIN 31 - AMSTERDAM {N ) - TELEFOON 60949 

ZICHTZENDINGEN NEDERLAND en O.G., 
INDONESIË en 

ANDERE LANDEN 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apart geprijsd Aan te vragen, 
met opgave van referenties, bij 

CHR. OVERBEEKE NASSAULAAN 111 GOES 

i m p « i m i m » t n » y » 
-1 

OLD. 

Voor mijn 
speciaalverzameling 

NEDERLANDSE 
SPOORWEGZEGEIS 

koop ik elke hoeveelheid zegels van het hierbij afgebeelde type 
gebruikt (al dan met afgeweekt) of ongebruikt 
Desgewenst doe ik, na toezending van de zegels ter bezichtiging 
een bod 
Mr G W A de Veer - Waalsdorperweg 80 - Den Haag 

DE NIEUWE 
SIMON ISRAËL 
CATALOGUS ZAL WEER 
VERSCHIJNEN 

Wie hiervoor belangstelling hebben, gelieven 
ons hun bestelling op te geven 
Tijd en prijs zijn nog met bekend 

M. A. MANUSKOWSKI 
Wagenstraat 105 's-Gravenhage 

De hoge eisen stellende verzamelaar kiest 
^Leuchtturm" en ,,Secura-Falzlos" 

# normaal en postfris j ^ n ^ 

ALBUMS ^ Ï 3 F 

/ / ^ ^ % I ^ R I «%««■ III ^»11 / / « 

normaal en postfris 

ALBUMS 
Nu ook: BELGIË, CANADA. GRIEKENLAND, 

PORTUGAL, SPANJE, V A T I C A A N . 

Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huis  Amsterdam Zuid 2  Telefoon 79 26 40 

POSTZEGELHANDEL ,DE VELUWE' 
J V d BERGE APELDOORN NIEUWSTRAAT 66 
Aanbieding van ongebruikte series zegels (m pi.) 
60% Yvert Finland Zweden IJsland U S A 
40% Michel Luxemburg België Zwitserland + gebr 
50% Michel Saarland na 1947 Vaticaan veelal losse ongebruikte 

zegels zonder pi 
AANVRAAG MET OPGAVE VAN REFERENTIES OF VERENIGING 

TELEFOON 20919 

* = ongeste npeld No's cat Yvert Alle aanbiedingen vriibli|vend 
Vaticaan 72/79* 

80/85* 
85A/85G* 
Duitsland 
427/30* 
431/34* 
435/38* 
612* 

250,— 
225,— 
125,— 

88,— 
41,50 
60,50 
30,— 

v ip 26 41,50 
BI 10/11* 38,50 
België 149* 12,— 
377/83 132,— 
390/93* 30 — 
394/400 82 50 

437* 
504/11* 
513/18* 
827/31 * 
927/29* 
v ip 8 /11* 

Postzegelhandel J C Renzen 
Bergselaan 22Sb  Rotterdam 
48 17 79 

23,50 
44 — 
3 6 , 
55 — 
51,75 
2 1 , — 

Te koop gevraagd 
verzamelingen 
gebruikt en 
ongebruikt 
Ned & O G , 
Bundespost Berlim 

 Te l . 24 88 8«  Giro 



MAAND 

Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtstraat 18 - Goor 

Telefoon (05470) 2135 

VERENIGDE NATIES 
31-l- '66. Serie Ier e r e v a n de W.F.U.N.A. (World 

Federation of United Nat ions Associations). 
5 c. blauw, grijs, rood, geel, groen en oranje. 

15 c. olijfgroen, grijs, rood, geel, groen en oranje. 

EUROPA 
B U L G A R I J E 

25-11-'65. Burger luchtvaar t . 
1 St. grijs, blauw, zwar t en rood. J U 52 op vliegveld van 

Tirnovo. 
2 St. grijs, oranje zwart en rood. I L 34 op vliegveld van 

Plovdiv. 
3 st. grijs, l ichtblauw, zwar t en rood. M I 4 op vliegveld 

van Dimitrovgrad. 
5 St. grijs, violet, zwar t en rood. T U 104 op vliegveld 

van Roussé 
13 St. grijs, bruingeel, zwar t en rood. I L 18 op vliegveld 

van Varna . 
20 St. grijs, lichtgroen, zwar t en rood. T U 114 op vlieg

veld van Sofia. 

D U I T S L A N D (OOST-) 

l l - l l - ' 6 5 . Tweehonderd j a a r hogere mijnbouwschool 
in Freiberg. 
10 pf. Oven, naa r oude houtsneden. 
15 pf. (beperkte oplage) . Ertswinning, naar oude hout

sneden. 
20 pf. Mineraal prousit , arsenicumzilverblendc. 
25 pf. Zwavelkristallen. 

REPüBUQlEPffiWÜSE RÏÏPUBüai'EFRANOlSE 

+ P05TES 
1965 

C0«>, ECRtV»ffT ..f4 

GRIEKENLAND 
30-11-'65. Vijftig j aa r postspaarbank. 

10 1. Mieren bij mierenhoop. 
2,50 dr. Spaarbusje en spaarbankboekje. 

3 0 - l l - ' 6 5 . Teruggave van het hoofd van de heilige 
Andreas. 
1,— dr. Kerk van St. Andreas in Patras, Peleponesos. 
5,— dr. Detail van afbeelding van St. Andreas. 

He t Britse postkantoor in Bahrein staakt zijn diensten 
met ingang van l - l - ' 6 6 ; werk wordt overgenomen door 
plaatselijke postdienst; zie ook nieuwe uitgiften Bahrein. 

H O N G A R I J E 

November '65. Derde serie postzegels „Sprookjes". 
20, 30, 50, 60 en 80 f., 1,—, 1,70, 2,— en 3 , — F . Verschil
lende voorstellingen uit „Duizend en één nach t" . 

9-12-'65. Vijfde congres Internat ionale federatie ver
zetsstrijders (F . I .R. ) . 
2 ,— F. Wereldbol waaromheen slang, waarvan kop door 

hand verpletterd wordt , v lammende toorts waar
in letters F . I .R. 

ITALIË 

30-10-'65. Internat ionale spaardag. 
40 1. Symbolische weergave van huis en spaarpot . 

3-11-'65. Nachtpostvluchten. 
40 1. blauwzwart en rood. Sterrenlucht, vliegtuig met 

navigatielichten en verkeerstoren. 
90 1. blauw, lichtgeel, rood en groen. Donkere hemel met 

maan waartegen zich vliegtuig aftekent; het geheel 
in vorm van luchtpostbrief. 

m 
POSTE ITBIIBHE 

D U I T S L A N D (WEST-) 

i5-l- '66. Herdenking honderds te geboortedag Nathan 
Soderblom. 
20 pf. grijsrood en zwar t . Por t re t van deze Zweedse bis

schop (van Upsala) bekend om werk voor ver
eniging van christelijke kerken. 

P W W T T W I H I I I i l l 

F R A N K R I J K 

13-12-'65. Rode-Kruiszegels, werken van Renoir . 
0,25 4- 0,10 F. zwaluwblauw en rood. Baby met lepel. 
0,30 + 0,10 F. bruin en rood. Schrijvend meisje. 

GROOT-BRITTANNIË 
l 5 - i r 6 5 . Eeuwfeest I .T.U.*) 
Zegels gemeld in meinummer 1965, uitgesteld door 

langzaam-aan actie van personeel, nu verschenen, 
6-12-'65. Postzegelboekje met acht zegels van 3 d, in 

twee blokjes van vier. Prijs 2 s O d. Dienstmededelingen op 
de schutblaadjes. Verkrijgbaar tot 3-l- '66. 
25-1-66. Herdenking Schotlands nationale dichter 

Rober t Bums . 
4 d. Getekend portret van Bums tegen achtergrond van 

Schotse vlag met Andreas-kruts. 
1 s. 3 d. Geschilderd portret van Burns met achter

grond van belangrijke symbolen uit zijn leven. 
Beide zegels met portret van koningin Elizabeth. 

'" L 4 0 

RETtAtüEAWISTAlENO 

JOEGOSLAVIË 

]0-9-'65. Aanvullende waarden gebruikszegels. 
20 d. groen. S tuwdam van Jablonica. 
30 d. rood. Turbinefabriek van Litostroj. 

3-10-'65. Week van het kind. 
30 d. Tekening van kat. 

28 - l ! - ' 65 . Culturele persoonlijkheden 1965. 
30 d. Portret schrijver Branislav Nusic (1864-1938). 
50 d. Portret van dichter en journalist A. G. M a t o 

(1873-1914). 
60 d. Portret van Ivan Mazuranic (1814-1890) auteur 

en bestuurder van Kroat ië . 
85 d. Portret van Sloveense schrijver Fran Levstik 

(1831-1887). 
200 d. Portret Servische botanicus Josif Pancic (1814-

1888). 
500 d. Portret van Dimitrije Tucevic (1881-1914), politi

cus en schrijver. 
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Postzegelveiling 
R. P O S T E M A 
Singel 276' - Amsterdam - Tel. 24 97 49 

203e veiling 

Deze vindt plaats op 27, 28 en 29 januari 1966. 

Zeer veel belangrijk materiaal zal weer 
ter tafel worden gebracht. 

Deze verkoping bevat onder meer een zeer 
uitgebreide afdeling collecties en restanten. 

Inzending voor deze veiling kan nog tot 
2 januari geschieden. 

Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 



L U X E M B U R G 
6-12-'65. Caritas-serie 1965, illustraties bij Luxem

burgse sagen en sprookjes. 
50 + 10 c. donkerviolet, rood, rose en goud „ D e mooie 
Romeinse van Titelberg"', Esch/Alzette. 
1,— f + 25 c. grijs, bruin, groen en goud. „ D e boswach
ter Schappchen", Remich. 
2,— f- + 25 c. violetblauw, rood, grijsgroen en goud. „ D e 
heks van Koerich", Capellen. 
3 , — f + 50 c. blauw,' 'rood, 'oker en goud. „ D e kabouters 
van Schoenfels". Mersch. 
6,— f + 50 c. bruin, groen geel en zilver. „Tollchen, de 
wachters van Hesperingen", Luxemburg . 
10,— f + 5j90f. l ichtblauw, grijs, rood en goud. „ H e t 
oude vrouwtje van Heïspelt**. Redingen/Atter t . 

1 " " " " S 
JLUXEMBOURG 
l2F*25c ^ . i : 

E a 

O O S T E N R I J K 
l-12-'65. Zestigste ver jaardag toekenning Nobelprijs 

aan Bertha von Suttner. 
1,50 seh. Portret van de Nobelprijswinnares (1843-1914). 

Prijs voor de vrede . 
3-12-'65. Dag van de Postzegel 1965. 

3 ,— seh. + 70 g. groen. Postbode legt brieven in bestel-
kast. 

P O L E N 
29-11-'65. Monumenten opgericht ter herdenking van 

strijd en lijden van het Poolse volk. 
60 g. Monument in bergen van Swietorkrzyska voor be

vrijding van Kielecka. 
60 g. Standbeeld voor slachtoffers der nazi 's in Plasow. 
60 g. Standbeeld voor slachtoffers der nazi 's in Ghelm. 

P O R T U G A L 
l-12-'65. Vijfde eeuwfeest geboorte Gil Vicente. 

0,20, 1,—, 2,50 en 6,50 e. Verschillende scènes uit door 
hem geschreven werken. 

SAN M A R I N O 
20- l l - ' 65 . Zevenhonderdste verjaardag Dante Ali

ghieri. 
40 1. Portret van Dante. 
90 1. Hel, naar gravure van Gustave Doré, illustratie bij 

werken van Dante. 
130 1. Vagevuur, idem. 
140 1. Hemel , dito. 

25-11 - '65. Bezoek Italiaanse president aan San 
Mar ino . 
115 1. 

SPANJE 
9-10-'65. Bijeenkomst Internat ionaal Olympisch Co

mité. Nadere gegevens. 
1 p . grijs, groen en goud. Sporthal. 

VATICAAN 
25- l l - ' 65 . Kerstzegels. 

20, 40 en 200 1. Schilderij van de geboorte door Peruviaan
se schilder Casimira Dabrowska. 

IJSLAND 
3-12-'65. Nieuwe gebruikszegel. 

100,— kr. Nationale klederdracht. 

ZWEDEN 
10-12-'65. Herdenking Nobelprijswinnaars van 1905. 

Nadere bijzonderheden. 
drie verschillende perforaties, blauw, 
drie verschillende perforaties, rood. 

30 
40 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

23-8-'65. Dag van de onafhankelijkheid. 
1,— a. Portret van koning Nadir Sjah. 

14-10-'65. Verjaardag van de koning. 
1,25 en 6,— a. Portret van Mohammed Nadir Sjah. 

Oktober '65. Rode-Kruiszegel. 
1,50 + 0,50 a. Eerstehulppost. 

24-10-'65. Dag der Verenigde Naties. 
5 ,— a. U . N . O . en vlag van Afghanistan. 

AJMAN 
18-12-^65. Hoogste en laagste waarden serie luchtpost. 

2 n p Ooievaars. 
3 R Albatrossen. 
5 R Steenarend. 

O p alle drie zegels portret van de sjeik. 

18-l2-*65. Luchtpost dienstzegels. 
75 n p Tropische vis. 

2 R Ooievaars. 
3 R Albatrossen. 
5 R Steenarend. 

O p alle vier zegels portret van de sjeik. 

5 - l l - ' 65 . 
Algiers. 
30 en 60 c. 

Tweede 
ALGERIJE 

Afro-Aziatische conferentie in 

Wereldkaart en duiven. 

ARGENTINIË 
30-10-'65. Dag der federale politie. 
8 p . Kaar t van de stad Buenos Aires, windroos en haan , 

embleem van de federale politie. 
6-11-'65. Eenentachtigste verjaardag van de wet no. 

1420 op het onderwijs 
8 p . Kindertekening van vier schoolkinderen, die elkaar 

bij de hand houden en opschrift „gratis onderwijs 
voor allen". 

RiFöBUaMÖWnSA 

AUSTRALIË 
14-2-'66. Nieuwe gebruiksserie (decimale munteen

heid) . 
1, 2, 3 en 4 c. Portret van koningin Elizabeth. 
5 c. Inlandse vogel, de geelstaart kolibrie. 
6 c. Honingeter (vogel). 
7 c. H u m b u g (vis). 
8 c. Koraalvis. 
9 c. Hermietkrab. 

10 c. Anemoonvis. 
13 c. Steltwatervogel. 
15 e. Galah-vogel. 
20 c. Gouden fluiter (vogel). 
24 c. Ijsvogel. 
25 c. Kleine scharlaken vogel. 
30 c. Ibis. 
40 c. Portret Abel Tasman met zeilschip op achtergrond. 
50 c. Portret William Dampier met zeilschip. 
75 c. Portret James Cook voor schrijftafel. 
$ 1. Portret Mat thew Flinders en zeilschip in baai . 
S 2. Portret George Bass en zeilsloep. 
$ 4 . Portret Philip Parker King en zeilboot. 

BAHREIN 
l - l - ' 66 . Nieuwe gebruikszegels. 

5, 10, 15 en 20 f. Portret heerser van gebied: Sjeik Isa 
Bin Sulman Alkalifah. 
30 en 40 f. Gezicht op luchthaven van Bahrein. 
50 en 75 f. Gezicht op haven van Mina Sulman. 
100 f. Groep duikers zoekt naa r natuurparels in Perzische 

Golf. 
200 f. Paarderennen en valkenjacht. 
500 f. Symbool van Arabische gastvrijheid en paleis van 

heerser. 
1 d. Samensmelting van Bab al Bahrein, parels, moskee 

van Suq Al-Khamis, Arabische woning, wapen en 
portret heerser. 

BIRMA 
24-10. '65. Eeuwfeest I .T.U.») 

20 en 50 p . Embleem van I .T .U . 

BRAZILIË 
l l -9 - ' 65 . Bezoek Italiaanse president Sagarat . 

100 er. Portret van Guiseppe Sargaat . 
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i GELD UITGEVEN EN TOCH. . . 

1 DE PRIJZEN ZULLEN BELANGRIJK STIJGEN. 
J Besteedt daarom uw kersteratificatie. 
^ vorige aanbied 

1 
mg IS VERVALLEN, 

M N E D E R L A N D 
1 3° 
J 6° 
J 11» 
m 8 IIA 
M 8 MD* 
5 29° 
M 61b* in blok 

90,— 
55,— 
40,— 
90,— 
80,— 
65,— 
40,— 

M 6tc* in blok 125,— 
80° 
8 1 * * 
82/83° 
87/89» 
93A** 
93B** 
94A** 
94B** 
95A** 
95B*» 
96A** 
97B** 
98A° 
98B° 
99A° 
100B° 
100B* 
104° 
106** 
107/09° 
110/13** 
114/20** 
126 L» 
127B** 
132/33** 
134/35** 
134/35* 
136/38** 
139/40** 
141/43** 
166/68** 
166/68° 
164** 
199/02* 
199/02° 
203/07** 
208/11* 
208/11° 
212/19° 
212/19° 
220/23** 
220/23° 
224** 
225/28* 
225/28» 
229/31° 
232/35* 
232/35» 
236/37* 
238/39** 
238/39* 
238/39» 
240/43** 
240/43* 
240/43° 
2a /47* 
244/47» 
248/51* 
248/51° 
255** 
257/60* 
257/60» 
261/64* 
261/64° 
267/68** 
267/68° 
269° 
270/73* 
270/73° 
274/77* 
274/77° 
278° 
279/82* 
279/82» 
283/86* 

367,50 
10.— 
6 , 
7,— 
4.— 
3,50 
3,50 
3,75 
9,75 
9,— 
9,— 

12,75 
11,50 
13,— 
30,50 
20,— 

100,— 
62,50 

0,50 
1,40 
5,— 

16,50 
22,50 
3,50 

42,50 
30,— 
24,— 

100,— 
7,50 
9,— 
8,50 
4,— 

45,— 
10,— 
7,50 

30,— 
10,— 
5,— 

55,— 
27,50 
16,— 
4,25 
7,— 

17,50 
7,75 

12,50 
17,50 

9,— 
60,— 
52,50 
36,50 
22,50 
32,50 
22,50 
13,75 
49,50 
31,25 
25,— 
14,50 
9,75 

36,— 
15,50 
19,75 
12,25 
14,— 
5,— 
0,90 

22,50 
12,50 
21 ,— 
8,50 
2,50 

14,75 
5,50 

1 6 , 

^ Wij stelden collecties s 
m vereniging rondzending 

^ H Leverings en betalmgs 
^ 1 vertraagd worden. 

WIJ KOPEN 

POSTZE 

OOK IN 

GEL 

283/86° 
287/88** 
289/92** 
ld. in bl. 4 
289/92» 
293/95** 
296/99* 
296/99° 
300/04** 
300/04* 
300/04° 
305/09* 
305/09» 
310/12** 
313/17** 
313/17° 
318/22* 
318/22° 
318/22** 
323/24** 
323/24* 
323/24° 
325/26** 
325/26» 
327/31»» 
327/31» 
332/45»* 
344** 
345*» 
347** 
347°lux 
348** 
346/49** 
346/49* 
350/55** 
350/55° 
356/73»» 
ld bl. v .4 
374/78» 
379/91»» 
379a/d** 
392/96»* 
392/96» 
397/01** 
397/01° 
402/03** 
404**/° 
405/21•• 
422»* 
423/27** 
428/42** 
443° 
444/48*» 
449/53»»/° 
454/59»» 
462»* 
469/73** 
469/73» 
474/89** 
490/94** 
490/94° 
495/99** 
495/99° 
500/03*» 
500/03° 
504/05»» 
506/07»» 
508/12»» 
508/12» 
513/17»» 
513/17° 
518/33»» 
518/37»» 
535» 
536° 
538/41»» 
538/41° 
542/43** 
543*» 
544/48»* 
544/48° 
549** 
550/55** 
550/55° 

smen, per 1, 

tantième enz., goed doo 
BEHALVE aanbieding In 

Nrs. 

6,— 
8,75 

20,— 
90,— 
4,25 
8,75 
9,75 
5,— 
9,75 
7,— 
3,— 
8,75 
3,75 
3,25 
8,75 
2,50 

11,75 
5,75 

16,— 
6 , 
4,50 
2,— 
6,— 
4,50 
9,75 
7,— 
6.— 
2,25 
2,40 

22,— 
5,75 

35,— 
130,— 

95,— 
15,— 

4,— 
40,— 

185,— 
1,40 
1,90 
2,75 
1,90 
0,90 
0,90 
0,60 
4,75 
0,10 
1,25 
0,10 
0,70 
5,— 
0,05 
0,60 
1,75 
1,75 
5,50 
1,75 
1,50 

25,— 
2,25 
1,50 
2,25 
1.50 
3,— 
2,— 
0,85 
0,65 
2,25 
1,50 
5,50 
3,75 

67,50 
275,— 

1 , — 
2,— 
5,— 
2,75 
1.50 
1,40 
7,25 
3,— 
0,35 

15,50 
12,75 

5 en 10 zo 
. sigaren en kantoorbo 
voorwaarden Prijzen vr 

en willen goede prijzen 

En.... , 

G R O O T H A N 

r een keus te 

. VERDIENEN. 5% KORTING 
bij aan 

maken uit onze grote decemberaanbiedmg. Van 
donesie, samenstellingen, 1 

NVPH 1966 of Nrs. Yvert 1966 ** = 

556/60** 
556/60° 
561/62** 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
573/77° 
578/81** 
582** 
583/87*» 
588/91»» 
592/95»* 
596/00»* 
596/00° 
601* * 
602/06** 
607/11** 
607/11° 
612/16** 
612/16° 
636° 
637° 
638/42*» 
638/42» 
643»* 
644/45»» 
644/45» 
646/50»* 
646/50» 
651* * 
652/56** 
652/56° 
657»* 
658/662** 
663/67*» 
668/72»» 
668/72° 
673/77»» 
673/77° 
678/79»* 
678/79° 
680/84** 
680/84° 
685/89** 
695/89» 
690/91** 
692/96** 
697/98** 
699/03»» 
699/03° 
704/08»* 
710/11** 
712/16** 
717/18»» 
719/23»» 
719/23° 
724/25»* 
726/29»» 
726/27» 
728/32»» 
728/32° 
733/34»* 
735/39** 
740/41»» 
742/43*» 
744/48»* 
744/48» 
749/53»* 
749/53» 
754/55** 
756/60** 
756/60» 
761/62*» 
763/67** 
763/67» 
768/70** 
771/73»»/» 
774/75»» 
776/80»* 
781/82»* 
783/87** 
783/87» 
788** 
794/98»* 

25,50 
20,50 
1,25 
9,— 

10,— 
7,75 
6,— 
9,50 
0,45 

12,50 
2,— 

30.— 
7.75 
5.25 
0.25 

12.50 
6.— 
4.75 
8.50 
7.25 
0.60 
2.25 
7.75 
6.50 
0.45 
1 . — 
0.90 
5.— 
4.25 
0.35 
5.— 
4.— 
0.45 
5.— 
5.— 

10.50 
7.50 
5.25 
4.25 

11.50 
2.25 
3.50 
2.75 
4.50 
3.75 
1 . — 
4.50 
2.— 
4.50 
3.75 
4.50 
0,75 
3,25 
0,85 
7,50 
6 , 
2,25 
0.90 
0.75 
3.50 
2.75 
1.75 
5.50 
1.40 
2,— 
4.50 
3.75 
4,— 
3.25 
0,65 
2.75 
2,25 
1,10 
3,25 
3,— 
1,60 
1,75 
1 , — 
3.— 
0.90 
4.— 
3.25 
2.25 
2,50 

N I E U W , ZIC 

»el losse zegels, korte E 
ekhandel. Zelf uitzoeken 
jblijvend en 

voor Ned. 

zolang voor 

en O.G. bet 

,Elko poatxBt 

DEL J.G. 

794/98° 
799/00** 
801/05** 
806/09*» 
810»» 
811/14** 
815/16** 
817/18** 
819** 
826/27** 
828** 
829/33** 
829/33° 
834** 
835/37** 
838»* 
839/40** 
841/45*» 
Europa»» 
Kind»» 
ld blok** 

Roltandini 
R12» 
R70° 
R 74/77° 
R 78/81° 
R 82/85» 
R 82/85° 
R 86/89» 
R 94/97° 
R 98/00» 
R 98/00° 

Luchtpost 
L1/3»* 
L 4/5»» 
L 6/8** 

Port 
P1/2» 
P i l » 
65/68»» 
67b/68b» 
43° 

Dienst 
D l / 8 » 
D9/15° 
D 16/19» 
D 16/19° 
D 20/24° 
D 25/26» 
D 27/40» 

ollekties en 

ongebr, z. 

2.25 
1 , — 
2,— 
0,85 
0,35 
1,75 
0,80 
1 , — 
0,35 
0,75 
0,30 
2,25 
2,— 
0,30 
1 , — 
1,50 
0,90 
2,10 
0,50 
1,75 
3,— 

65,— 
12,50 
22,50 
8,50 

17,50 
7,— 

12,50 
16,— 
22,50 
1 3 , 

22,50 
0,75 

45,— 

125,— 
110,— 

2,— 
75,— 
35,— 

110,— 
35,— 
27,50 
20,— 
2,25 
3,— 
3,75 

Ned. Indie 
149/159» 
160/66» 
160/64° 
167/70** 
167/70* 
17tf** 
172/75** 
172/75* 
176/79*» 
176/79» 
216»* 
226/27° 
228/29° 
235/38*» 
239/40»» 
266/6871 & 
269/70a° 
273° 
290/92» 
293/97° 
298/03»» 
304/16»» 
317/21** 
326/32»» 
334/36»» 
337/44»* 
344A** 
347/48»» 

115.— 
8 0 . 

2,— 
15,— 
11 .— 

315,— 
22.50 
17,50 
13 50 
10.— 

2.50 
3,75 
0,30 
3,25 
4,50 

4,25 
0,55 

12,50 
12,50 
2.75 
9.— 
0.80 

19.75 
1.35 
3.75 
1 . — 
0.50 

H T Z E N D I N G voor w 

n complete series. Veel 
. minimum uithaal f 50.
aad strekt. Porto rekeni 

ilen Alleen aanbiedinger 

jolvn/ntt . Koi 

J. V. d. K 

partijties 

pi. » = ongebr 

349/50»* 
351a/58a»* 
351b/57b»* 
359»» 
360»» 
361»» 
362/70** 
371** 
372/73** 
L1/5* 
L 6/10* 
L13* * 
L18** 

koop boven f 100,— E 
sommige soorter 

. ° = gebruikt 

0,70 
2,25 
2,25 

10,50 
18,50 
47,50 

1,50 
0,60 
1 , — 

13,75 
18,50 
22,50 
0,80 

NieuwGuinea 
1/9** 
1/21** 
1/21° 
19/21** 
id. bl. V. <l** 
22/24** 
id.bl.v.4** 
25/29** 
30/37** 
38/40** 
38/40° 
41/44** 
41/44» 
45/48»*/° 
49/52**/° 
53** 
54/56** 
54/56° 
57/60** 
61/62** 
63/66** 
67/68*» 
67/68° 
69/72»» 
73a/74a»» 
73b/74b** 
75*» 
75° 
76/77»* 
76/77» 
78/81 * * 
78/81° 
P1/6» ' 

Curasao 
71/72a° 
73° 
74° 
82/88»» 
82/88» 
89/99» 
95° 
97» 
105»* 
104/20** 
121/25** 
135»* 
138/40**/» 
141/52** 
141/52» 
158/63** 
164/67° 
168/77** 
182/84** 
182/84» 
185/91** 
196/97** 
196/97° 
198/99** 
198/99° 
200/05**/» 
206/08° 
209/10»* 
209/10» 
239/43** 
244** 
244» 
245*» 

ederverkopers 

22,50 
100,— 

23,75 
50, 

215,— 
60,— 

260, 
1,60 

17,50 
5,75 
5,50 
8,50 
7^75 
7,75 
7,75 
3,— 
1̂  
2^25 
5̂  
2^50 
4,25 
1.75 
2,— 
3,25 
1.25 
1.25 
1^ 
l[25 
1.75 
2,— 
2,— 
2.25 
7,— 

16,50 
1.75 
2.— 

19.95 
16.25 
36.50 
8.25 

14.25 
1.75 

300.— 
1 , — 
3.— 
2.25 

36.50 
22,50 
4,— 
2,50 
9,75 
2,75 
3,25 
6.— 
1.10 
1,50 
1,10 
1.50 

11 .— 
7.50 
6.25 
5.25 

22.50 
1.25 
1.50 
2,— 

motief o.a. DIEREN. BLC 
 . Retourporto dan voor 
i g besteller. Betaling bin 

met vraagprijs worden b 

ISO bIJ Van do 

IND GOUC 
Tel. 018 

246**/» 
247**/» 
248/52**/» 
253/54**,» 
255/56** 
257**/° 
258/60** 
261**/° 
262/64*» 
265/68»» 
265/68» 
269**/° 
270**/° 
271/74**/» 
291/92** 
293/96** 
297*»/° 
298/02»» 
303*/» 
304/06**/° 
307/10»»/° 
311/13»»/° 
314»* 
315/17**/° 
318/21** 
318/21° 
322**/° 
323/24** 
325/28»» 
329»* 
330/32** 
330/32° 
333**/° 
334/35**/° 
336**/° 
337**/» 
338/42** 
338/42° 
343**/° 
344** 
344° 
345/46»* 
345/46° 
347/50** 
347/50° 
351**/° 
352**/° 
353**/° 
354*»/° 
355/57»* 
355/57° 
Kind •65** 
i d . ° 
ld. fdc E 38 
L1/3° 
L 18/25** 
L 41/44** 
ld. bl. V. 4»» 
L45/52»» 
ld. bl. V. 4»» 
L 53/68»» 

Suriname 
151/56° 
187/89»» 
187/89° 
195/96° 
197/99»» 
200/01° 
206/09° 
214/19»* 
220/28° 
221 *»/» 
233» 
245/46»» 
247/48 & 
L 29/30»» 
249/73»» 
274/75** 
276/77*» 
276/77» 
278/79» 
280/83» 
285/94»» 

3EMEN, SPORT 
onze rekening 

IS de voorraad beperkt 

1.75 
1,50 

22,50 
2,50 
4,50 
0,60 
3,— 
0,60 
2,25 
5,— 
6,25 
0 60 
1,40 
5,75 
1,10 
4,75 
0,60 
6.75 
0.75 
1,75 
3.50 
2.75 
0,75 
5.75 
4 , 
4.50 
0.75 
1.25 
2,25 
2.75 
3.75 
4.25 
1.75 
2.25 
0.75 
0.60 
3.25 
3.75 
0,85 
2,25 
2,50 
1,75 
2,25 
3,25 
4,— 
0,80 
0,80 
0,80 
0,30 
1,40 
1,65 
2,25 
2,75 
3,— 

115,— 
225,— 

45,— 
185,— 

28,50 
122,50 

29,50 

18,75 
4,— 
3,25 
4,75 

33,— 
1,25 
6,25 

17,25 
9.75 
3.25 
2,75 
0,60 

10.75 
29.50 
1.35 

10.— 
8.75 
8.75 

47.50 
23.75 

295/96»* 
297/07** 
308** 
312/15** 
316** 
317/20** 
321/22»* 
323*» 
324»» 
325»»/» 
326/29»» 
335'» 
336/39»* 
336/39» 
340/44**/» 
345/46** 
347/48** 
349/53*» 
349/53° 
354/60»* 
371/75** 
371/75» 
378»» 
378» 
379/83** 
384/85** 
386/87** 
386/87° 
388/89** 
388/89° 
390/93** 
390/93» 
394/95**/» 
396/97**/» 
398/02*» 
398/02° 
403»* 
403° 
404»»/° 
405/09»» 
405/09° 
410/13**/° 
414/17** 
414/17» 
418** 
418» 
419*»/° 
420/23»» 
420/23° 
424**/» 
425/26**/» 
brokopondo** 
ld.» 
ld. fdc E 38 
L1/7» 
L15° 
L16° 
L17° 
L19»» 
L 24/26** 
L 27/28° 
L31° 
L32** 
L 33/34** 
L 33a/34a** 
L 35/46** 
L 35/46° 

Monaco 
420** 
442/43° 
581/90** 
591/96** 
620/31** 
658** 
L36/41*» 
L 45/48»» 
L59* 
L60» 
L 63/66»» 
L80»* 

Israël 
Lp. 1/6* met tab 

Onze 

12.50 
7,25 

23,75 
18,75 
0,85 
6,25 
6,50 
0,30 
0,90 
0,90 
4.75 
3.75 
6.25 
6.75 

11.75 
1.50 
3.25 
8.75 
9,50 
1 . 
4,25 
4,50 
0,85 
1 . — 
5,25 
1 , — 
1.50 
1,75 
1.50 
1.75 
2.25 
2.75 
1.25 
1.25 
5.25 
5.75 
3.50 
4.50 
0,60 
5,— 
5.50 
2,50 
2.75 
3.25 
2,— 
2.50 
1,25 
2.75 
3.25 
■]̂  

oios 
1.75 
2.25 
2.50 
6.50 
1.25 
4.75 

87^50 
57.50 
6.50 
2.— 
0,90 
4 
6;50 

•]2, 
13!— 

4 5 , 
6,50 
8,50 
6,75 
6,50 
2 , 

25,— 
11,50 
19,75 
49,50 
12,— 
27,50 

85,— 

. RUIMTEVAART Speciaal voor W 

^ 
nen 8 dagen Door enorme drukte kan levering ■ 
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r Kind" 
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1: 

)A  Gouwe 3537 m 
10  56 65 (b.g g. 23 36)  Giro 14300  Bank ABN L 



CANADA 
19-l-'66. Vervolg serie provincie-wapens en-bloem-

emblemen. 
5 c. bruin, groen en oranje. Prairielelie en wapen van 

provincie Saskatchewan. 
5 c. rood en groen. Wilde roos en wapen van provincie 

Alberta. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
12-12-*65. Rode-Kruiszegels. 

50 f. Moeder met kind. 
100 f. Moeder, gehuld in doek, met kind. 

a. 

+ 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
l-12-'65. Chinese folklore. 

S 1,— Kinderen steken vuurwerk af bij viering nieuw
jaarsfeest. 

8 4,50 Drakendans, met grote draak en mannen met 
speren er omheen. 

«MrAMUHUUUMiuUUi* 

COLUMBIA 
25-8-'65. Honderd jaar U.I.T.*). 

80 c. Sterrenhemel, radiogolven, embleem U.I.T., en 
lauwerkrans. 

31-10-'65. Vijfde postzegeltentoonstelling in Bogota. 
20 c. Orchidee: Cattleya Trianae (nationale bloem). 

l-II-'65. Honderd jaar telegraaf in Columbia. 
60 e. Wereldbol met kaart Zuid-Amerika, waarop Co

lumbia; ruimtevaartuigen en telegraafpaal met 
draden, die in Columbia uitkomen. 

l i * *« i«^Mi*« iÉ^bÉ«ÉM 

De heer P. Kranenburg meldt uit Bogota, Columbia 
dat lange tijd geen Columbïaanse zegels zijn verschenen 
door gebrek aan postzegelpapier; er gelden scherpe im
portrestricties. Vandaar dat oude zegels weer aan loketten 
verkocht worden en zelfs de zogenoemde „extra rapido" 
zegels als gewone frankeerzegels gebruikt worden. 

24-10-'65. 

mmmmmmwmm 

A É M A A É M A M M É É É * 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
15-12-'65. Herdenking president Abraham Lincoln. 

90 f. luchtpost. Portret en initialen van de president. 

RtPUBUOUE 

o / 

COSTA RICA 
Oktober '65. Antihongeractie. 
15 c. Kaart en embleem F.A.O.**) 
35 c. Kind en twee handen die rijst uïtschenken. 
50 c. Groepje kinderen. 

1,— c. Kaart. 

CUBA 
15-11-'65. Tropische vruchten. 

1 c. Hele en doorgesneden sinaasappel. 
2 c. Idem boea nonna. 
3 c. Idem papaya. 
4 c. Idem banaan. 
10 c. Idem avocado. 
13 c. Idem ananas. 
20 c. Idem guava. 
50 c. Idem mamey. 

ECUADOR 
ll-9-'65. Honderd jaar volkslied. 

50 en 80 c , 5 en 10 s. Partituur en portretten van dichter 
en componist van het volkslied. 

EGYPTE 
20-10-'65. Dag van het leger. 

10 m. Embleem van het leger en zon met stralenkrans. 
21-10-'65. Bijeenkomst van Afrikaanse regerings

leiders. 
10 m. Kaart van Afrika, toorts en twee olijftakken. 

24-10-'65. Samenwerking ter redding van Nubische 
monumenten. 
5 m. Bovenste helft van beeld Ramses en embleem 

internationaal jaar van samenwerking. 
10 m. Gedeelte van pilaren in de tempel van Abu-Simbel 

en embleem V.N. 
35 m. Standbeelden van Ramses en Abu-Simbel en 

embleem UNESCO***). 
Ook nog blokje van 50 m. met Oudegyptische afbeelding 

en de emblemen van V.N. en UNESCO (ongetand). 
20-11-'65. Herdenking Al-Maqrizi. 

10 m. Portret van deze historieschrijver van islamitisch 
Egypte (1365-1422) en Arabische gebouwen. 

10 . 
50 . 

2-11 
10 c. 

30 c. 

60 c. 

ETHIOPIË 
Internationaal jaar van samenwerking. 

lichtblauw en donkerbruin. Embleem van het jaar. 
donkerblauw en donkerbruin. Embleem van het 
jaar. 
violet en donkerbruin. Embleem van het jaar. 

'65. Serie gewijd aan de beide staatsbanken. 
Zegel van de Commercial Bank of Ethiopia met de 
naam van de bank in het Amharisch en de initialen 
in Romeinse letters. 
Zegel van de National Bank of Ethiopia, met de 
keizerlijke leeuw op een kaart van het keizerrijk. 
Bankgebouwen onder architectuur van het Franse 
huis Henry Chomette. 

GABON 
4-12-'65. Herdenking dokter Albert Schweitzer. 

1000 f. Portret van Schweitzer en kaart van gebied waar 
hij werkte. De zegel zal op bladgoud gedrukt 
worden; het goud heeft een gewicht van 0,6 gram 
(Wie zou het aandurven een dergelijke kostbare 
zegel op een envelop te plakken?). 

10-12-'65. Herdenking paus Johannes XXIII. 
85 f. luchtpost. Portret van de overleden paus, St. Pieter 

in Rome, waarboven stralende zon. 

15-
6 p. 

15 p. 
24 p. 

GHANA 
11-'65. Competitie om Afrikaanse voetbalcup. 
Keeper grijpt naar bal, vlag. 
Voetballer met bal en beker. 
Twee voetballers met bal en beker. 

^2. 

GUATEMALA 
Oktober '65. Nieuwe gebruikszegel. 

4c. Gebouw van universiteit. 
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I N T E R P A  A A N B I E D I N G E N 

RUSLAND 
ongebr. 

38/54 hor. 
38/54 hor. 
55/58 
58a 
60 
Tim 
170/74 
176/79 
216/22 onget 
223/26 
231/45 A 
258/63 t l 4'X 
264/65 1 1 3 / , 
266/69 
282/86 
287/307 
328/35 
336/37 1 1 0 / , 
336/37at13/ 
338/39 
340/41 
342/47 
348/53 
351/53 
354/56 
357/58 
363/64 
365/66 
374/80 
381 
382 
385/91 
392/405 
406/11 
412/15 
416/18 
419/20 
421/22 
423/35 
436 
444/47 
448/49 
450/53 
454 
455/56 
455A/56 
457/59 
460 
460/61 
462/66 
468 
469/70 
471 
473/74 
476/96 
497/99 
503 
504/08 
514/18 
519/20 
521/22 
523/26 
530/35 
536/40 
551/54 
555/64 
564 
565/68 
568 
569/72 
573/76 
577/79 
580/82 
583/88 
596/603 
604/08 
614/16 
617/20 
620 
621/27 
628/31 
635/46 
647/50 
651/57 
658/69 
670/75 
676/84 
685/89 
690/97 

* 
13,90 
4,25 

22,50 
37,50 

2,75 
62,50 
62,50 

6,— 
50,— 

5,25 
4,90 

87,50 
25,— 

45,— 
9,— 

13,50 
13,50 
18,25 

47,50 
9,— 
1,80 
4,— 

11,25 
3,50 
3,50 

35,— 
35,— 
35,— 
1 1 , — 
47,50 
4,25 

12,— 
16,— 

1,65 
13,50 
3,— 

11,75 
1,35 

12,— 

4,75 
3,25 

10,— 
6,— 

50,— 
40,— 
19,50 

5,25 
2,75 

65,— 

62,50 

6,50 
28,50 
9,50 
6,50 

5 , 
1 8 , 

20,— 

gebr. 
o 

11,25 
6,25 

12,— 
3,75 
1,90 

16,50 
3,25 

6,90 
8,50 
4,90 
4,90 

28,50 

20,— 
14,25 
5,— 
6,25 

7,50 
12,90 
4,75 
1,60 

2,— 
19,50 

7,— 
14,50 

2,50 

7,— 

9,— 

7,— 
1 , — 

4,50 
3,25 

10,— 

32,50 

22,50 
2,75 
2,— 

32,50 
11,25 
4,75 
6,25 

10,— 
37,50 
37,50 
28,50 

125,— 

7,50 

10,— 
3,50 
3,50 
2,60 
6,— 
4,75 
3,— 
2,50 
7,50 

7,75 
8,— 
6,25 
7,— 
8,— 

1 6 , 
6,25 

17,50 
6,25 

16,50 

ongebr. 
698/704 
705/07 
709/10 get. 
709/10 onget 
711/13 
714/23 
730/33 
734/37 Z/37A 
738 
739 
740 
741/48 
749/51 
752/54 
755/58 
759/62 
763/67 
768/72 
773/77 
778/81 
783/99 
800/03 
804/09 get. 
804/09 onget 
810/16 
817/24A 
817/24 
825/28 
829/30 
834/35 
836/37 
838/42 
843/44 
845/48 
850/51 
852 
871/78 
879/82 
883/87 
893/94 
895/98 get. 
895/98 onget 
899/900 
901/04 
905/08 
919/23 
924/27 
931/35 
938/42 
947/52 get. 
947/52 onget 
953/59 
960/63 
964/66 
971/76 
977/82 
983/84 
991/95 
996/99 
1000/01 
1002/05 
1006/08 
1011/12 
1015/29 
1030/35 
1040/42 
1051/58 
1088/104 
1117/20 
1121/31 
1136/41 
1142/43 
1144/49 
1150/59 
1185/91 
1192/98 
1211/13 
1224/27 
1236A/B 
1239/45 
1264/66 
1269/70 
1278/80 

5,25 

3,— 
4,25 
6,50 

12,— 

«,
5 , 
4,10 

20,— 
10,— 

6,50 

5,25 

7,50 
1 1 , — 
23,50 

7,25 

5,— 
2,— 
2,50 
3,— 

24,— 
32,50 
7,25 
6,50 
2,— 
4,75 
7,25 
6,50 
7,50 

11,50 
8,25 

12,— 
12,50 
6.— 
5,— 
8,25 
4,25 
4,— 
*.— 
5,— 
«,— 

1 4 , 
4,— 

10,— 
5,75 

13,50 
5,25 

11,25 
5,75 
3,25 
8,— 
6,50 
8,50 

5,— 
5,— 

12,50 
10,— 

4,— 
3,25 
4,75 

1292/94 onget. 
1318/19 
1320/21 
1337/40 
1352/53 
1365/65 
1366/67 

3,25 
3,75 
7,— 
3,25 
8,25 
3 , 

gebr. 
11,25 
5,— 
1,50 
3,75 
2,40 
9,75 
3,75 
1,60 
2,75 
3,75 

6,75 
1,60 
2.75 
2,65 
6,50 
3,25 
4,75 
8,— 
4,— 

27,50 
3,— 
4,50 
5,— 
4,75 

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

11,50 
3,75 

20,— 
5,25 
4,— 
1,60 
1 , — 
1 , — 
1,50 

3,— 
2,10 
1,20 
1,65 
2,25 
2,50 
3,— 

2,40 

6,— 

1,60 
3,25 
1,60 
1 , — 
1,30 

2,— 

2,— 
3,— 
5,— 
3,— 
5,— 
2,25 
0,85 
2,65 
2,50 
4,— 
4,75 
2,— 
1,30 

1 , — 

6,50 

0,80 

ongebr. 
1366/67 onget 16,50 
1368/75 
1376/77 
1378/83 
1387/88 
1389/91 
1392/93 
1394/95 
1396/400 
1401/04 
1406/08 
1409/13 
1414/22 
1440/43 
1444/49 
1450/54 
1458/61 
1462/63 
1464/66 
1474/76 
1477/82 
1483/85 
1490/93 
1496/97 
1498/500 
1499/500 
1501/02 
1503 
1507/09 
1518/19 
1520/22 
1523/25 
1527/28 
1531/33 
1534/40 
1541/44 
1545/48 
1549/50 
1553/55 
1556/71 
1572/73 
1576/79 
1580/81 
1582/83 
1591/95 
1596/97 
1598 
1599/601 
1605/07 
1608/09 
1614/16 
1621/24 
1625/30 
1634/36 
1637/41 
1642/45 
1646 
1652/57 
1679/85 
1693/700 
1704/05 
1711/13 
1714/19 
1721/22 
1723/27 
1729/30 
1733/36 
1737/52 
1753 
1758/60 
1765/67 
1768/70 
1771/73 
1775/77 
1778 
1782/85 
1786/98 
1799/802 
1803/05 
1808/11 
1812/14 
1829/42 
1843 
1849/50 
1852/53 
1854/60 
1871/74 
1876/78 
1879/82 
1895/97 

3,— 
12,— 

3,— 
4,75 
3,75 
3,— 

18,— 
4,75 
4,— 
8,— 

10,50 
5,— 

12,— 
11,50 
6,—. 
3,25 
4,— 
4,25 

13,50 
5,— 
6,50 
4,25 

15,— 

2,75 
5,25 
8,25 
5,— 
6,— 
6,— 
3,75 
4,25 

10,50 
6,50 
8,25 
3,25 
4,— 

25,— 
3,25 

1 1 , — 
6,35 
4,— 
8,— 
2,75 
3,— 
5,25 
5,25 
3,75 
3,— 
3,75 
8,25 
3,25 

45,— 
4,75 
3,— 
8,25 
5,— 

18,— 
4,20 
5,25 

10,— 
2,40 
5,50 
4,25 
5,75 

16,— 
2,40 
6,— 
4,25 

11,25 
4,— 
8,50 
3,25 
5,25 

30,— 
5,50 
6,50 
3,50 
4,75 

20,— 
3,25 
4,75 
3,25 
6,50 
4,50 

10,— 
3,25 
5,— 

gebr. 

4,25 
0,80 

0,65 
1 , — 

0,80 
3,25 
1,50 
1 , — 

3,— 

1,20 

4,75 
0,70 

1,50 

1 , — 

1,20 
6,50 

3,25 

0,85 

1,60 

1 , — 
1,30 

1 , — 

1 , — 
2,75 

6,— 
1 , — 
1,30 
3,25 
1,10 
1,50 
1 , — 
1,30 
5,50 
0,60 
1,75 
1,10 
2,25 
1 , — 
1,50 
0,65 
1,40 

1,40 

1,20 
1,20 
5,— 

1 , — 
1 , — 

1,30 
1,50 

1900/03B 
1903C/09 
1916/23 
1929/33 
1935/38 
1943/47 
1948/53 
1959/65 
1966 
1968/72 
1973/87 
1990/94 get. 
1990/92a 
onget. 
1995/96 
1997 
1998/2002 
2003/07 
2008/11 
2012/15 
2016/18 
2019/23 
2024/27 
2028/30 get. 

ongebr. 
7,50 

7,25 
4,75 
3,75 
6,— 
6,50 
8,— 
4,— 
5,— 

3,25 

14,— 
13,50 

2,25 
5,75 
4,25 
3,— 

1 1 , — 
2,40 
4,25 
3,— 
4,25 

2028/30onget 13,50 
2031/34 
2035/36 get 

3,25 
1,20 

2035/36 onget 6,50 
2037/41 
2042/50 
2051 
2052/55 
2056/57 

7,— 
8,— 
2,50 
3,25 
3,— 

2056/57onget 6,50 
2058/64 
2065/68 
2069/71 
2072/76 
2077/88 

7,50 
4,75 
7,50 
8,25 

10,— 
2078a82a83a 12,50 
2091/100 
2101/03 
2104/09 
2110/13 
2114/20 
2121/35 
2136/40 
2141/44 
2145/46 
2147/49 
2150 
2151 
2152/53 
2154/55 
2156/61A 
2162/63 
2163A/65A 
2166/73 
2174/77 
2178/84 
2184A/86 
2187/90 
2191/96 
2197/200 
2201/13 
2214/17 
2218/28 
2229 
2230/38 
2239/40 
2241 
2242 
2243/51 
2252/57 
2258/62 
2263/65 
2266 
2267/72 
2273/74 
2275/80 
2281 
2282/84 
2285/94 
2295/98 
2299 
2300/09 
2310/19 
2320/21 
2322/28 
2329/30 

9,75 
2,50 
6,50 
6,— 
6,50 

15,— 
7,75 
7,50 
3,— 
2,25 

11,25 
2,50 
4,— 
5,75 
2,— 
6,75 
9,— 
4,— 
9,— 
5,— 
5,— 
5,— 
4,— 
9,50 
6,50 

12,— 
2,50 

10,50 
1,50 
7,50 
1 , — 
9,— 
5,— 
7,50 
3,25 

7,25 
5,— 
6,50 

20,— 
4,— 
8,50 
2,50 

10,— 
10,— 
9,50 
9,— 
4,50 

gebr. 
2,25 
3,— 
2,50 
1,75 
1,20 
1,90 
2,— 
2,80 
1,50 
1,40 
5,— 

5,— 
1 , — 
1,75 
1,50 

3,25 
0,80 
1,50 
1,20 
2,— 

1,20 
0,90 
5,— 
2,25 
3,— 
0,75 
1,20 
1 , — 
2,— 
2,25 
1,50 
1,50 
1,50 
4,50 

3,— 
0,80 
2,25 
1,50 
1,75 
5,— 
2,50 
2,25 
1 , — 
0,80 
5,— 
2,50 
0,80 
1,20 
1,75 
0,60 
2,25 
3,25 
1,50 
3,50 
1,75 
1,60 
2,— 
2,— 
3,25 
2,— 
4,— 
0,75 
3,25 
0,60 
7,50 
0,40 
3,25 
1,75 
2,40 
1,10 
2,50 
3,— 
1,25 
2,— 

1,50 
3,— 
1,65 
2,— 
3,25 
4,— 
3,50 
2,90 
1,50 

2331/32 
2341/a 
2346/50 
2351/58 
2360/63 
2384/85 
2385A/87 
2396/98 
2399/2400 
2401/03 get 

ongebr. 
2,25 
4,10 
4,25 

12,— 
3,75 
2,10 

2,10 
5,— 
6,— 

2401/03 onget 10,— 
2405 
2423/25 
2426/27 
2430/33 
2441/47 
2452/53 get 

1,65 
11,50 

2,— 
4 ,— 
4,50 
2,25 

2452/53 onget 4 ,— 
2463/66 
2467/68 
2469/77 
2481/83 
2484/87 
2488/94 
2495/99 
2500/02 
2503/07 

1,65 
27,50 
4,75 
1,60 
3,— 
4,20 
4,— 
3,25 
5,— 

2506/07 onget 6,50 
2508/14 
2515/19A 
2520/26 
2527/33 
2534/42 
2543/46 

5,75 
4 ,— 
4 ,— 
6,— 
4,75 
4,20 

2545/46 onget 7,50 
2547/52 6,— 
2550/52 onget 6,— 
2553/59 
2560/63 
2564/76 
2577 
2578/84 
2585/87 

4,20 
2,75 
7,75 
2,— 
3,25 
6,50 

2585/86 onget 4,50 
2588 
2589/600 
2601 get 
2601 onget 
2602/08 
2609/13 
2614/20 
2621/31 
2632/40 
2641/50 

2,50 
5,75 

17,50 

3,50 
5,— 
3,65 
5,25 
6,— 
7,50 

2650/51 onget 4 ,— 
2651 get 
2652/55 
2656/61 
2662/68 
2669/71 get 

1,50 
2,40 
8,— 
4,20 

■ 4,50 
2669/71 onget 5,— 
2672/78 
2679/80 
2681/83 

3,75 
1,75 
5,— 

2681/83 onget 
2684/88 5,— 
2684/88 onget 7,50 
2689/93 
2694/701 
2702/08 
2709/16 
2717/21 
2722/27 
2728/34 
2735/43 
27a/51 
2752/57 
2758/63 
2764/71 
2772/76 get 

3,75 
6,— 
5,25 
5,— 
2,40 
2,80 
4,25 
5,— 
4,75 
6,— 
9,— 
5,— 
5,— 

2772/76 onget 7,50 
2777/83 5,— 
2784/89 
2790/96 
2797/801A 
2802/08 
2810 
2811/18 
2819/27 
2821/27 ong 

3,50 
7,50 
3,40 

15,— 
2,50 
3,25 
.6,50 

al 9,— 

gebr. 
0,70 

1,50 
3,50 

0,85 
1,60 

2,— 

2,— 
0,90 
1,50 
1 , — 

2,10 
0,75 

1,75 
1,40 
1,65 
2,— 
2,40 
2,25 
1,75 
2,25 
3,25 
2,— 
2,— 
2,50 
2,40 
3,25 
1,80 
1,30 
3,25 
1 , — 
1,25 
2,50 
2,25 

12,50 

2,50 
2,50 
3,— 

1,20 
5,— 
1,80 
1,50 
4.— 

0,75 
1,50 
3 , 
2,50 
5,— 

1 , — 
1,25 
2,— 
2,40 
2,20 
2,75 
3,— 
2,25 
3,— 
4,— 
2,20 
1,50 
4,— 
1,20 

1,50 
1,75 
3,50 
5,— 

ongebr. 
2828/35 
2836/42 get 

3,75 
5,— 

2836/42 onget 7,50 
2843/48 get 
2843/48 onget 5,— 
2849/55 
2856/61 
2862/66 
2867/75 
2876/79 
2880/84 
2885/91 
2892/903 
2904/08 
2909/16 
2917/26 
2927/36 
2938/47 
2948/50 
2952/56 
2957/61 
2962/68 
2969/73 
2974/82 
2984/91 
2992/94 
2995/99 
3000/06 

Luchtpost 
10/13 
14/17 
18/19 
20/21 t12 
20/21 t l O / , 
22/26 get 
22/26 onget 
31/32 br.st. 
33/37 
38/40 
41/45 z/w.m. 
41/45 m/w.m 
46/48 
60/66 
66A/E 
67/69 
70/71 
72/89 
90/97 
98/101 
102/03 
ip4 
105/11 get 
105/11 onget 
112/14 
115/17 

Blokken 

1 
2 
3 
8 
14 
22 
23 
24 
25/6 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 gew. pap. 
35 glanz. p. 
36 
37 
38 

Buiten de Ir 
tentie verme 

2,50 
2,— 
3,75 
3,75 
6 , 
3,— 
2,75 

15,— 
4,25 
2,80 
6,— 
6,50 
6,50 
5,25 
2,— 
2,50 
3,— 
1,80 
3,25 
4,25 
1 , — 
2,50 
3,50 

15,— 
6,50 

13,50 
22,50 
27,50 
35,— 
72,50 

42,50 

22,50 
4,75 

32,50 
32,50 
14,— 
45,— 

4,— 
11,— 
32,50 
3,20 
5,— 

3,— 
2,75 

38,50 
16,50 
5,75 

22,50 

13,50 
3,50 

32,50 

40,— 
5,— 

24,— 
15,— 
7,50 

15,— 
1,75 
9,— 
8,50 

deze 

gehr. 
2,40 
2,85 
5,— 
2,75 
4,— 
1,60 
1,20 
2,— 
2,20 
4,— 
2,— 
1,30 
8,25 
2,40 
1,75 
3,50 

4,50 

1,50 
2,— 
1,20 

4,— 
10,— 
10,— 
12,— 
15,— 

42,50 
25,— 
60,— 
32,50 
40,— 
12,— 
13,50 
7,— 
5,— 
1 , — 

5,— 
32,50 

1,50 
3,50 

2,50 

2,— 
2,— 
5,— 
2,25 

25,— 
5,— 

7,50 

1,75 

8,50 

adver
de hebben wij 

nog vele nummers In 
raad. Uw mancolijst 
wij gaarne behände 

voor
zullen 
en. 
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GUINEE 
1511'65. Amerikaanse successen in ruimtevaart. 
Opdrukken op het in het septembernummer gemelde 

blokje ruimtevaart. Op de eerste, tweede, vierde en vijfde 
rij opschrift in Frans en Engels: „Gemini 5/ 2129 Aoüt 
1965, 120 Orbites". Op middelste rij opdruk in Frans en 
Engels: „Premières photographies réussics de Mars 14 
JuiUet 1965". 

15ll'65. Serie „Naar de maan". 
5 f. Eerste foto achterkant van maan. 

10 f. Afgelegde weg van Ranger VII naar maan. 
25 f. Ruimtevaartuig Relay in ruimte. 
45 f. Vaartuigen Vostok I en Vostok II in ruimte. 

100 f. Ruimtevaartuig Ranger VII nadert oppervlak van 
maan. 

200 f. Ranger VII verlaat lanceerbcisis. 

HAITI 
19ll'65. Tweehonderdjarig bestaan kathedraal. 

0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,— en 7,50 g. Afbeelding van 
altaar in de kerk, beeld in nis en uitwendige van de 
kathedraal. 

HONDURAS 
66'65. Generaal Oswaldo Lopez wordt president, 

ï, 3, 5, 15, 25c, 2 en 5 1. Opdruk:' „Toma de posesion/ 
General/Oswaldo Lopez A./Junio 6, 1965", op zegels 
Yvertno.: 266, 268, 269, 272, 273, 276 en 277. 

Ook luchtpostzegels met gelijke opdruk, Yvert: 267 
en 274. 

INDIA 
14ll'65. Aanvullende waarde gebruiksserïe. 

10,— rs. Kernreactor van Trombay. 
17ll'65. Herdenking Vidyapati. 

15 p. Portret van deze veertiendeeeuwse dichter. 

IRAN 
2410'65. Dag van de Verenigde Naties. 

5 r. Embleem V.N. en symbolische bloemen. 
2610'65. Iraanse industriële tentoonsteUmg. 

3 r. Symbolische bogen. 
3110'65. Dag van het kind. 

2 r. Portret van kroonprins. 
lll'65. Wereldkampioenschappen gewichtheffeni n 

Teheran. 
10 r. Symbool van gewichtheffen. 

ISRAËL 
De in het novembernummer gemelde zegels voor uit

gifte op 24ll'65 zijn verschoven naar 1512'65. 

IVOORKUST 
412'65. Toeristenzegel. 

100 f. luchtpost. Lianenbrug bij Lieupleu. 

JAPAN 
Op alle zegels die Japan volgend jaar zal uitgeven komt 
de landsnaam voor als NIPPON in Romeinse lettertekens; 
dit als uitvloeisel van een resolutie die vorig jaar is aan
genomen op het UPU ♦***)congres in Wenen. 

JORDANIË 
259'65. Successen bij ruimtevaart. 
Opdruk op de zegels Olympische Spelen in Tokio, in het 

Arabisch en Engels: „James McDivitt  Edward White 
26*1965". 

510'65. Wereldreis van koning Hoessein. 
5 f. Gebouw V.N. 

10 f. Portretten koning Hoessein en generaal De Gaulle. 
20 f. Idem van koning Hoessein en president Johnson, 

vrijheidsbeeld. 
50 f. Gebouw V.N. en portret koning. 
Alles getand en ongetand en met blokjes. 

KOREA (ZUID) 
1510'65. Vervolg serie inlandse planten. 

4 w. Chrysant van het eiland Ulreungdo. 
Ook blokje met deze zegel ongetand. 

2410'65. Twintig jaar V.N. en Jaar van internatio
nale samenwerking. 
3 w. Embleem van het jaar van samenwerking. 

10 w. Gebouw V.N. met vlag en krans. 
Ook hier weer ongetande blokjes van de zegels. 

MMMMMMMMttÉl 
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LIBANON 
Oktober '65. Aanvullingswaarden gebruikszegels. 

0,50 p. Vee. 
1 p. Haas. 
10 p. Vogel. 

Oktober '65. Wereldbontcongres. 
Zeven waarden tonen elk een fase in de bontbewerking. 

Zegel in serie Ceders van de Libanon. 
40 p. Gezicht op cederbos. 

2510'65. Eeuwfeest bestaan parlement. 
35 en 40 p. Gezicht op parlementsgebouw in Beiroet. 

LIBERIA 
29ll'65. Zeventigste verjaardag president Tubman^ 

25 c. Portret en vlag Liberia. 
25 c. Portret en wapen Liberia. 
Ook blokje met deze twee zegels ongetand. 

LIBIË 
Inwijding Libische luchtvaartmaatOktober '65. 

schappij. 
5, 10 en 15 m. Straalvliegtuig boven wereldbol. 

MALEISIË (MALAYSIA) 
Gebruiksserïe voor elk van de dertien staten waaruit 

dit land bestaat: serie orchideeën. 
1 c. Vanda Hookeriana. 
2 c. Arundina Graminifolia. 
5 c. Paphiopedilum Niveum. 
6 c. Spathoglottis Plicata. 

10 c. Arachnis FlosAeris. 
15 c. Rhyncostylis Retusa. 
20 c. Phalae nopsis Violacea. 

De zegels zijn in de volgende staten verschenen: 
Johore, Kedah, Kelantan, Malacca, Negri Sembilan, 
Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Trengganu, 
Sabah en Sarawak. Behalve het gemeenschappelijke 
bloemmotief draagt de zegel van elke staat de naam van 
die staat en het portret van de heerser of het wapen van 
het land. 

MALAYSIA'—liJ^ 

. S ^ i i *3ÄU.^ 
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MAROKKO 
1312*65. Serie inheemse orchideeën. 

0,25 dh Ophrys mïroir. 
0,40 dh Ophrys brun. 
0,60 dh Ophrys tenthrede. 

MEXICO 
Oktober '65. Bezoek koninklijk paar van België. 

2 P. Portretten van koning Boudewijn en koningin 
Fabiola, wapen van Mexico. 

MONGOLIË 
258'65. Fokkerij van paarden. 

5 m. Paarden en veulens. 
10 m. Twee ruiters met valken. 
15 m. Temmen van wilde paarden. 
20 m. Drie ruiters in paardenrennen. 
30 m. Ruiters bij hindernis rennen. 
60 m. Jagen te paard op wolven. 
1,— t. Hoofden van paard en veulen. 

NEPAL 
ll6'65. Herdenking Nepalese martelaren. 

15 p. Portretten van de martelaren. 
2410'65. Jaar van internationale samenwerking. 

1,— r. Embleem van het jaar. 
Herdenking Lakshmi Pradad Devkota. 

15 p. Portret van deze dichter. 

NIEUW CALEDONIË 
612'65. Serie Aquarium van Noumea. 

10 f. Alcyonium catalai. 
13 f. Goris angulata (jeugd). 
15 f. Goris angulata (half volwassen). 
25 f. Goris angulata (volwassen). 

NIGER 
1012'65. Internationale tentoonstelling van Niamey. 

100 f. luchtpost. Vlaggen, kraan en mensenmassa. 

Lt NIAMEY 
g BfCiMMi l««9 " 

NIGERIA 
28'65. Eeuwfeest U.I.T.*) 

3 d. Man met tamtam en moderne telefoon. 
1 sh. 3 d. Zendmast en embleem U.I.T. 
5 sh. Telecommunicatiesatelliet boven wereldbol met 

Afrika. 
l9'65. Jaar van internationale samenwerking. 

3 d. Trein en karavaan van kamelen in woestijn, em
bleem. 

1 sh. Ziekenhuis van Lagos en studenten, embleem. 
2 sh. 6 d. Gezicht op de Kairgidam in de Niger. 

OPPER VOLTA 
1112'65. Zegel ter ere van president. 

25 f. Portret van president Maurice Yameogo. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
14266. Nieuwe decimale gebruiksserie, vlinders. 

1 c. Papilio ulysses autolycus. 
3 c. Marpesin aciUa tervisia. 
4 c. Graphium weiskei. 
5 c. Terinos alurgis. 

10 c. Ornithoptera priamus Poseidon. 
15 c. Papilio euchenor. 
20 c. Parthenos sylvia pherekides. 
25 c. Delias aruna aruna. 
50 c. Apaturina erminea papuana. 
S 1. Doleschallia dascylus. 
$ 2. Ornithoptera paradisea. 

^ NEW GUINEA 
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FIRST DAY COVER A L B U M S 
Berg uw kostbare verzameling op in die handige albums van 
Importa. 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 12x23'/2 cm, 
25 etuis voor 50 covers 

Prijs, inclusief etuis 

f4,50 
Losse etuis, 
per stuk f 0,15 

P.S. I 
formaat 16x25 V2 cm, 
15 etuis voor 30 covers 

Prijs inclusief etuis 

f4,90 
Losse etuis, 
per stuk f 0,25 

r r 

&' 

«f , 

« ' ",j,V/ 

FIRST DAY COVERS 

P.S. II 
formaat 
301/2x251/2 cm, 

15 etuis voor 
60 covers 

Prijs, inclusief etuis 

f 9,90 
losse etuis, 
per stuk f 0,50 

P.S. Ill 
formaat 35 X 251/2 cm, 
15 etuis voor 90 covers 

Prijs inclusief etuis 

f 12,90 
Losse etuis 
per stuk f 0,65 

UITGAVE : I M P O R T A n.V. POSTBUS 150 DEN HAAG 

POSTZEGELHANDEL C. MUIS 
BIEDT A A N 

FIRST DAY COVERS NEDERLAND 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
Philipskrt 
E6 
E7 

550,— 
250,— 
125,— 
125,— 

90,— 
25,— 
90.— 
37,50 

Idem Culem-
borg 
E8 
E9 
E 10 
Idem ITEP 
E 11 
E12 
E 13 
E 14 
EIS 
E 16 

30,— 
45,— 
42,50 
25,— 
32,50 
30,— 

7,50 
32,50 
19,50 
30,— 
27,50 

E 17 
E 18 
E19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E36 
E 37 

18,50 
9,50 

20,— 
17,50 
12,50 
12,50 
12,50 
14,— 
19,— 
9,50 

17,50 
8,25 
8,75 
4,— 
7,25 
5,— 
8,— 
5,50 
2,50 
5,— 
2,50 

E3e 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E43 
E44 
E 45 
E46 
E 47 
E 48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E56 
E 57 
E 58 

9,50 
2,90 
1,85 
4,— 
2,50 
7,50 
2,75 
2,75 
4,75 
4,75 
1,35 
3,50 
3,50 
4,95 
2,85 
1.75 
3,25 
1,85 
5,— 
2,25 
3,25 

E 59 
E60 
E 61 
E 62 
E 63 
E64 
E 65 
E66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 

1.85 
2.50 
1,75 
2,25 
2,25 
1,85 
2.— 
1.25 
1.35 
1,35 
2,75 
0,90 
1,40 
1.75 
1.35 
2.60 
1 .— 
2.10 

Ie postboekjes op 
FDC 17,50 

Betaling na ontvangst en akkoordbevinding. Levering boven f 25,— = 
portvrij. Nrs en beschrijvingen volgens catalogus N.V.P.H. 
Tevens hebben wij vele FDC van Nw. Guinea, Antillen en Suriname 
in voorraad. 
Wij verzorgen alle nieuwe uitgiften van geheel Europa, Nederland 
en O.G., zowel ongebruikt, gebruikt en op FDC. Geeft u op voor een 
abonnement van uw verzamelgebied. 
Verder hebben wij praktisch alle hoofdnummers van Nederland en 
O.G. gebruikt en ongebruikt in voorraad. Stuurt ons uw mancolijst, 
of bezoekt onze zaak. 

POSTZEGELHANDEL C. MUIS 
Rosmarijnsteeg 2 - Amsterdam - Postgiro 12 68 49 - Telefoon 5 76 05 

3 4 e D O R D T S E P O S T Z E G E L V E i L I N G 
wordt gehouden op zaterdag 18 december a.s. t.o.v. deur
waarder P. A Walter in gebouw ,,Patrimonium" in Dordrecht-C. 
Groot aantal interessante kavels Ned. en O.G., Vatikaan etc. 

CATALOGUS GRATIS. 
Voor onze 35e veiling, welke begin 1966 gehouden wordt, kan 
steeds goed materiaal ingezonden worden. 
Gunstige veilingconditles, vlotte afrekening. 
Talrijke referenties. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174, Dordrecht. 
Telefoon (01850) 2 07 33 (ook 's avonds) 

LEEUWENKOPSERIE 
Onder deze naam worden door ons gelegenheidsenveloppen 
uitgegeven. De enveloppen zijn voorzien van speciaal stempel 
en mooie afbeeldingen in kleuren. 
LANDENPAKKETTEN 
Uit onze eigen voorraden samengestelde pakketten met ver
schillende postzegels. Vele soorten voorhanden. 
V.L.-POSTZEGELPAKKETTEN 
postzegels op briefstukjes, poststrookjes enz., afkomstig van 
handelskantoren, postveilingen enz. In verschillende prijzen voor
handen. 
NIEUWTJES VAN VELE LANDEN 
Aanbieding gratis op aanvraag. 
Maandbericht gratis. 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL VAN 1922 
LOKHORSTSTRAAT 27 - POSTBUS 122 - LEIDEN 
Postgiro nr. 177059 Bank: Ned. MIddenstandsbank 



PERU 
2910'65. Canonisatie van St. Martin de Porres. 

1,30 s. Portret van de heilige. 
1,80 s. Wonder door St. Martin: hond, kat en muis eten 

uit dezelfde schaal. 
4,30 s. St. Martin in zijn glorie, omringd door engelen 

3010'65. Vierde internationale Pacificbeurs. 
1,50, 2,50 en 3,50 s. Embleem beurs, boog en lama. 

2ll'65. Kerstzegels 1965. 
20 en 50 c, 1,— s. Kerstmannetje, brief met stempel. 

Deze zegels mochten alleen op 2 november gebruikt 
worden; daarna dienen ze als plakzegels, opbrengst voor 
sociaal fonds. 

POLYNESIË 
29li'65. Werk voor de schoolkantines. 

20 f. Oerwoud vegetatie. 
80 f. luchtpost. Aanlegsteiger, baai, krans, inlands hout

snijwerk. 
2912'65. Vijftigste verjaardag eerste verbinding via 

radio TahitiFrankrijk. 
60 f. luchtpost. Palmboom, zendmast, wereldbol en 
draden. 

COTE TRANCAISE DES SOMMJS 

REUNION 
1312'65. RodeKruiszegels, gelijk aan de op gelijke 

datum in Frankrijk uit te geven zegels. 
12 f. CFA + 5 f CFA opdruk op zegel van 0,25 + 0,10 F. 
15 f. CFA + 5 f CFA opdruk op zegel van 0,30 + 0,10 F. 

RIOEKIOE EILANDEN 
201'66. Tweede zegel in serie schildpadden. 

3 c. Schildpad van Tamai. 

EL SALVADOR 
1210'65. Eeuwfeest geboorte Dr. Araujo. 
Opdruk op de zegels van 10 en 50 c. jaar van interna

tionale samenwerking: ,, 12 de Octubre/Dr. Manuel 
Enrique Araujo/ 18651965". 

SENEGAL 
6ll'65. Serie inlandse vruchten. 

10 f. Anacardium occidentale. 
15 f. Carica papaya. 
20 f. Mangifera indica. 
30 f. Arachis hypogaea. 

SOEDAN 
2110'65. Herdenking revolutie van 21 oktober 1964. 

15 en 55 m., 3 p.t. Portret van de martelaar van de 
revolutie „Gurashi" en demonstrerende menigte. 

SOMALIKUST 
1012'65. Strijd tegen de tuberculose. 

23 + 5 f. Baby in zonnestralen met op achtergrond long
systeem en groeve met doodshoofden. 

SYRIË 
2410*65. Jaar van internationale samenwerking. 

25 p. Gezicht op Damascus en embleem van het jaar. 

TANZANIA 
912'65. Nieuwe gebruiksserie. 

5 c. Hydroelektrisch project. 
10 c. Vlag van het land 
15 c. Leger. 
20 c. Aanleg van weg. 
30 c. Inlandse kunst. 
40 c. Giraffen. 
50 c. Zebra's. 
65 c. Kilimanjaro (berg). 

1 sh. Haven van DaresSalam. 
1 sh. 30 c. Schedel van voorhistorische mens: Zinjan

thropus en plaats waar deze opgegraven is. 
2 sh. 50 c. Kaart eiland Mafia, zwaardvis en zeilboot. 
5 sh. Sisalindustrie en verbouw. 

10 sh. Gouvemementsgebouw in DaresSalam. 
20 sh. Wapen van Tanzania. 

THAILAND 
Jaar van internationale samenwerking. 

50 s. Afbeelding grote paleis en embleem van het jaar. 
Tachtigste verjaardag toelating tot U.P.U.*♦**). 
0,20, 0,50, 1,00 en 3,00 b. Kaart van Thailand en em
bleem U.P.U. 

TOGO 
Twintigste verjaardag V.N. 

5 f. Grote letter O.N.U. *♦*•*) en drie witte duiven. 
10 f. Gebouw en embleem V.N. 
20 f. Grote letter O.N.U. en orchideeën. 
25 f. Gebouw V.N. en portret Adlai E. Stevenson, 

(wijlen) Amerikaans ambassadeur bij de V.N. 
100 f. Grote letters O.N.U. en korenaren, appel en drui

ven. 
Ook blokje met de twee zegels van 25 en 100 f. met 

tekst van president Lyndon B. Johnson. 

REP'JBLIOUL TOl 

TRINIDAD EN TOBAGO 
15ll'65. Jaar van internationale samenwerking. 

35 c. Embleem van het jaar. 
1012'65. Herdenkingsfonds mevrouw Eleanor 

Roosevelt. 
25 c. Cirkelmetportret van mevrouw Roosevelt en vlam; 

band en embleem V.N. 

TSAAD 
23ll'65. Herdenking Sir Winston Churchill. 

50 f. luchtpost. Portret van Churchill. 

RmasaBBcTCHAO 

TUNESIË 
2410'65. Jaar van internationale samenwerking. 

40 m. Twee in elkaar grijpende haken en emblemen van 
het jaar. 

VENEZUELA 
1510'65. Eeuwfeest dood van Andres Bello. 

80 c. Portret van de dichter. 

YEMEN (REPUBLIEK) 
269'65. Derde verjaardag van de revolutie. 

4 b. Landbouwmachines. 
6 b. Tractor en geploegd veld. 

1510'65. Jaar van internationale samenwerking. 
4 b. Embleem van het jaar. 
6 b. Gebouw V.N. en embleem. 

*) I.T.U.  International Union of Telecommunications 
(Engels). 
U.I.T.  Union Internationale des Telecommunica
tions (Frans). 
**) F.A.O.  Food and Agricultural Organization. 
Voedsel en Landbouwkundige Organisatie (van de V.N.). 
***) UNESCO  United Nations Educational, Scientific 
and Cultural OrganizationOpvoedkundige, Wetenschap
pelijke en Culturele Organisatie van de V.N. 
****) U.P.U.  Union Postale Universelle (Frans). 
****♦) O.N.U.  Organisation des Nations Unies (Frans). 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties 
danken wij, naast de verschillende postadministraties, New 
Stamps in Londen en de heer P. Kranenburg in Bogota, 
Columbia. 

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

December 1965 6 1 9 



B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale postwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. )̂ met 
A-formulier boven het bedrag van: 

België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—; $ 150,— ; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550,— ; Oostenri jk Sch. 8500.— , Sch. 3600,— ; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $ 100,— ; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. 1/*00,—; Z.fr. 600,—. Het evt. benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar ä f0,10. 

MAANDELIJKS 

Vraag lijst 

veiling per 
schriftelijk opbod 
Dupon Engelstraat 184, Ichtegem (België). 

^ 

SCHWEIZ 
LIECHTENSTEIN 
VATIKAN 

FEKPHILA-handboek 1966 
Zw/ltserland, Liechtenstein en Vat i -
caan — elke zegel los: gebruikt en 
ongebruikt; in blok van vier: gebruikt, 
ongebruikt en met eerstedagstempel; 
alle eerstedagbrieven. 

U zult hierin alle verzamelgebieden 
van deze landen vinden, en boven
dien van Liechtenstein de munten. 

Prijs Zw. Fr. 18,— 

Verkrijgbaar bij postzegel- en boekhandel, indien daar niet voorradig bij de 
uitgever: 

EDITIONS FEKPHILA 
CH 4000 BASEL 3 

JULIARD C L A S S I C S 1 9 6 6 

Deze lijst van klassieke zegels van de gehj ie wereld (waaronder 
Nederland nrs. 1—3 grotendeels geplaat in pracht- en superbe 
exemplaren) is onlangs verschenen. Een prijslijst van zeldzame ze
gels; meer dan 50 pagina's, r i jk geïl lustreerd. 

Alle zegels worden aangeboden tegen aanlokkelijke prijzen met een 
volledige garantie van de oudste firma ter wereld die uitsluitend in 
klassieke zegels handelt (opgericht in Amsterdam door Louis 
Juliard in 1889) 

Vraag vandaag nog om de „Juliard Classic" 1966 die u buiten de USA 
gratis word t toegezonden. Het zal u zeker verheugen deze te be
zit ten. 

Alex S. Juliard, Bryn MAWR, PA 19010, U.S.A. 

L I E C H T E N S T E I N 
Series 

Losse zegtls 
Verzamelingen 

ongestempeld en gestempeld 
T E K O O P G E V R A A G D 
W. Schlemmer, 5 Köln-Weiden-
pesch. Neusser Str. 505, Duitsland. 

Voor onregelmatigheden 
In niet-schriftelijk opge
geven advertenties kunnen 
wij geen verantwoordelijk
heid aanvaarden 

Adm. PHILATELIE 

I N T E R P H I L A 1 9 6 6 
bezorgt u relaties over de gehele wereld. 
Dit filatelistische adresboek is voor alle filatelisten 
met belangstelling buiten hun eigen land reeds lang 
een begrip geworden. 
Op circa 350 pagina's . . . 
vindt u in deze achtste uitgave van het grootste 
filatelistische adresboek ter wereld adressen voor 
alle gebieden van de filatelie. Er staan vele duizen
den ruil-, koop- en verkoopwensen van verzame
laars uit alle vijf werelddelen in ! 
Van 1: Afwijkingen 
tot 225: Zypern (Cyprus) 
zijn alle voorkomende verzamelgebieden vertegen
woordigd. 

En bovendien geeft INTERPHILA '66 inlichtingen 
over de internationale detailhandel met vermelding 
van de speciale gebieden die men kan leveren, 
groothandel, veilinghouders, vaktijdschriften, spe
ciale handelsbranches, rondzendverenigingen, uit
gevers op fiiatelistisch gebied, filatelistische dien
sten van vele landen, keurmeesters, vakliteratuur, 
bonden en verenigingen. 

Prijs: f 10,—, franco 

PHILAPRESS VERLAG 
34 GÖTTINGEN - DUITSLAND - POSTFACH 206 

49ste Keulse Postzegelveil ing 
half januari 1966 

Ter tafel gebracht worden zullen onder meer: 

Du i t s l and m e t a l l e geb ieden in ruime keuze en eerste-
klaskwaliteit Duitsland na 1945 : en gros. 
Topwaarden van Eu ropa en een speciale afdel ing'blokken', 
b.v. van Zwitserland, Vaticaan, Oostenri jken Liechtenstein. 

Vraagt nu terstond de fraaie veilingscatalogus aan als 
g ra t i s ke rs tgeschenk ! 

Voor de 50ste (jubileum) veil ing In het voorjaar 1966 
nemen wi j geschikte inzendingen nu al aan. Grote objecten 
worden desgewenst bij U thuis overgenomen. 

Onze serieuze klantenkring over de gehele wereld geeft 
U een waarborg voor een hoge opbrengst. Zorgvuldige 
en wetenschappelijke behandeling wordt door ons ge
garandeerd, evenals een prompte afrekening. 

Dr. Wilhelm Derichs, Haus der Philatelie 

Nieuw ad res : 5 Köln Kolumbiakirchhof 2. 
Telefoon 21 52 30. 



Voor de 29ste L. & F. veiling worden in

zendingen nog steeds aangenomen. 

M 
S Sluitdatum: 20 december 1965 

l De L. & F. Veilingen 
\ BEREIKEN TOPPRIJZEN 
? Ook kopen wij steeds ä contant grote verzamelingen en kostbare losse 
Q zegels. 
S ^_ ^ ^ ^ ™ « « H M 

Grote objecten L a n g e & r i a i K o v i f S K i 
worden desgewenst 
bij de inzender thuis 62 WIESBADEN  LANGGASSE 20/22  TELEFOON 2 87 65 
overgenomen. Hubertus Lange, beëdigd en erkend veilinghouder. 

f ^% ^ ^ ■ % * V STERK C O N C U R R E R E N D E PRIJZEN 
1 ^M f ^ ^ ^ 1 ^ 1 N o . Yvert  Postfris  Prijzen in 

Afghanistan 
515/15a 30,— 
BF.2 25,— 

Bf. 11/U(8) 65,— 

Buigarie 

987/88 12,— 

Costa Rica 
133/35 65,— 
A.136/38 13,— 
Cuba 
207/11 23,— 
BF.10/13 30,— 
Dominicaine 
462/6+A.111/3 9,— 
BF.3/4 (4) 55,— 

Formose 
163/64 37,50 
350/55 4,— 
France 
183/86 20,— 
960/65 20,— 
Grand Liban 
18/21 45,— 
45/48 54,— 
Grèce 
705/12 7,— 
713/23 20,— 
Guatemala 
A,160/64 45,— 
A.173/78 45,— 
Hait i 
420/2 1
A.173/5 12,50 
423/5 + 

A.176/8 18,— 
Honduras 
A.166 25,— 
A.232+SA.46 12,50 
Hongrie 
371/78 40,— 
1202/09 7,50 
A.159A 8,— 
A.181/88 11 ,— 
Iran 
864 16,— 
865/866 12,50 
Monaco 
195/99 11,50 
441 15.— 
442/43 6,50 
491 7 — 
510 7.— 
532/537 9.— 

Mongolië 
54 
121 
Nicaragua 
678/81 
TêteBêche 
BF.21 
726 
735/47 
BF.37/49 
A.267/79 
BF.50/62 
BF.63 
BF.84/85 
Panama 
A.36/40 
BF.1 
333/5 + 
A.210/2 

Gulden 

25,— 
22,50 

11 ,— 
50,— 
12,50 
4,— 

30,— 
215,— 
75,— 

395,— 
10,— 
18.— 

32.50 
42.50 

8,— 
Geld met Bestelling. Boven GId. 1,50 (Port) + GId. 7,50 (Jaarabonnement Thematic 1 
Revue: Voor uw aankopen „Onmisbaar Thematische Filatelie Handboek": FaunaFlora t 
SportVerenigde NattesEeuv/feest postzegelsLuchtpost.) 
Volledige voldoening gev^aarborgd omdat 25 jaar ondervinding. 

U C KI n D 1 1 ^ O ^^> ■*"c General Ruquoy 
M C I N M K 1 fV d Bruxelles 7  België 

filatelistisch adviatbureau: meer dan 50 jaar ervmring te uwen dienste met 
taxatie (kosten 2%, minimum f 15,—); keuring, catalofisering, enz. enz. (kosten 
24% catalogus, minimum f 3,— per zegel). 
i . g. m l l l u r d , betdigd fllatelistisch makelurexpert, specialist in filatelistische 
onderwerpen, hovenierswag 11  tiel  te l . (03M0) 3t7f 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

Je De MUIS 
Andries Vierlinghsfraat 9  AmsterdamTel. 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER DAN 10 JAAR ben Ik Inkoper voor meerdere laken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede prijzen: 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N 

C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 

OVERZEESE RIJKSDELEN, G O E D E LOSSE Z E G E L S , 

SERIES E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object Is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

V E I L I N G ! ! 
Regelmatige postzegelveilingen. Eerstkomende veiling 
op 15 februari 1966. Uitgebreide prachtverzameling 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen. Ook goed 
Duits materiaal en verder honderden kavels van alge

mene aard. 

Gratis catalogus op aanvraag. Briefwisseling in Ne

derlands, Duits, Frans en Engels. 

DURBAN MAIL AUCTIONS 
P.O.B. 60 29, Durban North, Republiek van Z.Afrika 

Kavels kunnen in Nederland betaald worden. 

POSTZECELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C — BUSSUM 
TELEFOON 16288, GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te koop gevraagd. 

Momenteel zeer mooie ziclitboekjes N e d . O . G . — Duitsland 
enz. — Scandinavië — Eng. kol . — Z d . A m . Staten enz. , enz. 

Ref: opgeven s.v.p. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZECELHANDEL 

VfOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

AmsterdamC. 
Giro 425549 

rM. 



W I J BLIJVEN TOPPRIJZEN BETALEN V O O R : 

Bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen Rest
parti jen engros - vraag prijsopgave, welke v/ij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs , enz. 

STEEDS TE K O O P G E V R A A G D 

Grootformaatzegels van Nederland op papier ä f 15,— per ki lo 
Uitgezochte kilo's Nederland i f 3,— per ki lo leder kwantum 

SNELLE AFWIKKELING 

N O V I O M A G U M 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel . (08800) 2 06 38 

DER SAMMLER-D IENST, het Duit ie filateliitische tijdichrift. • verschijnt 
om de veertien dagen * gemiddelde omvang 96 pagina s * nieuwtjes met foto
pagina's op kunstdrukpapier 
Abonnementspril«* f9,70 per halfjaar (13 nummers) f 19 40 per jaar (26 nummers), 
proefnummer gratis' Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan 
Woordadvertenties opschnftwoorden 54 et, tekstwoorden 22 et 
Vertegenwoordiging voor Nederland: 
P C. van Andel, Pottbua Sd, Katwijk aan Zee - Giro 51 69 28 
Tel 01718-4068 (ook s avonds) - Bank Amrobank, Katwijk 

w ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, 
parti jen, series en bundels tegen contante 

St Jansstraat 5, Amsterd 
Dam Tel (020)23 66 25, 

verzamelingen, 
betaling 

am I e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
privé (020) 73 79 26 

Alvorens uw series en engros-materiaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod eens; 
in de meeste gevallen kan ik zeer hoge prijzen betalen. 

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek ik nog steeds; gelieve een 
lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn bieding 
volgt Geen inkoopli jsten. 

Voor collecties eveneens alt i jd belangstelling, voor grote objeaen 
kom ik te r plaatse 

A. J. de Wit 
Albrecht Durerstraat 4, Amsterdam-Z., te l . 71 34 89, postbus 7055. 

Uw 
mancolljst 
naar: 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem 

Aanbieding aan wederverkopers van. 400 VERSCHILLENDE 
grootformaatzegels van Hongarije idem van 100 verschil lende 
grootformaatzegels van DDR Hongarije Indonesië C S R 
Roemenie China enz 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE 
BROEKEMALAAN 1 UTRECHT (TUINDORP) TEL 713994 GIRO 498361 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G 
INDONESIÉ 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAEL 

Gebruikt of ongebruikt E lke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan bij 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
K I . Berg 34b - T e l . 2 21 20 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Vraag een gratis folder 
voor uw persoon! gemak. 

van Ned en O R — Westeur landen 
Filatelistische Postorder en Zichtzend 

onderneming 
POSTZEGELHANDEL „DE LOUPE" 

Postbus 11 Bolnes (Z H ) 

Goede en goedkope rondzendingen 

Duitsland en Geb 20-40% Michel. 
Rest van de wereld 30-60 cent p. Yvert F r i 

van bijna elk land voor
radig Pracht kwaliteit -
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor. 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig 
Engeland en Kol , Frankrijk en Kol , Duitsland en Geb , België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordi jn, Turki je, China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syne, Transjordanie, Egypte, Irak, Perzie, Ethiopië, Afr ika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerika 
Mancolijsten alleen mdien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft De verzending kan soms enige 
t i jd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn 

Mmimumafname 10,— Korting bij afname boven 25,— 5% en boven 100,— 10% 
By bestellmg gaarne opgavt refer en we/k land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

FOLKINGESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 3IS77 TOLHUIZEN 

SPECIALE AANBIEDING 
Bijna alle zegels (en F.D.C.'s) van SURINAME en 
ANTILLEN van de laatste 10 jaar, zowel postfris ais 
gebruikt, lever ik tegen ong 75% van de catalogus
waarde 1966 Bestellingen met onder ƒ10,— Porto 
extra Aanbieding vrijblijvend 

H. KOOPMAN 
Filatelistisch Expert - Keurmeester Ned & O G 

AMSTERDAM C - N Z VOORBURGWAL 314 - TELEFOON 233473 

I N K O O P V E R K O O P T A X A T I E 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
Onderstaand enige veelvuldig gevraagde albums incl plastic ringband, waarin de bladen 
volkomen vlak liggen (cassette f 6 25 meer lederen band f 13 75 meer) 

190m 
190 
127 
120a 
132 
178 
157 

512 
802a 

Nederland vanaf 1945 
Nederland compleet 
België vanaf 1944 
Bundespost en Berlijn 
Frankrijk vanaf 1960 
Liechtenstein 
Israel met tab incl blokken 
port en dienst 
Ver Staten (herdenkingsz) 
Blanco album (cartonpapier) 

33 65 
64 85 
70,45 
50,45 
28,05 
44,05 

44 85 
49 65 
26 25 

430/4 

181 
207 
172 
260 
290a 

600 
809 

Overzeese Gebiedsdelen 
vanaf 1949 
Luxemburg vanaf 1945 
Oostenrijk vanaf 1945 
Vaticaan 
Zwitserland vanaf 1938 
Europazegels Gemeenschap
pelijke uitgiften 
Verenigde Naties 
Royaal foto album 

42,45 
36,05 
52,05 
47,25 
55,25 

32,85 
25,65 
29,25 

Op verzoek zenden wi) u gaarne nadere inlichtingen, onze uitgebreide pri|slt|st en bladmonster 
Ook uw handelaar zal u gaarne van dienst zi)n en u het LINDNER-FALZLOS-SYSTEEM tonen 
De verzamelaar van deze ti jd gebruikt ALLEEN het album van deze tijd HET LINDNER 
FALZLOS ALBUM met zijn 1001 mogeli jkheden'H"" 

RENNIE HAAGSMA'S Postzegelhandel 
Postadres Postbus 143 - HILVERSUM Postzegelwmkel en Lindner-showroom Leeuwen-
straat 2a - Hilversum Telefoons (02950) 4 76 06, s avonds (02959) 1 13 74 Voor betalingen 
Giro 336559 of Algemene Bank Nederland N V te Hilversum of Bussum 



A A N B I E D I N G Nos Sp 
Nederland 
261/64° 11,— 
274/77° 7,— 
279/82° 4,50 
283/86° 5,— 
289/92° 3,60 
296/99° 4,— 
300/04° 2,65 
305/09° 2,90 
313/17° 2,— 
318/22° 5,— 
327/31° 3,10 
350/55° 3,25 
374/78° 1,25 
405/21* 0,85 
428/42* 4,25 
454/59* 1,45 
469/73* 1,40 
490/94° 1,10 
Onbekenden vooru 

UTRECHT 

495/99° 
500/03° 
504/05* 
508/12° 
544/48° 
578/81* 
692/96* 
724/25* 
733/34* 
742/43* 

Anti l len 
200/05* 
247* 
311/13* 
315/17* 
325/28* 

tbetaling op 

1,10 
1,« 
0,60 
1,15 
2,40 
8,25 
4,— 
1,65 
1,50 
1,75 

9,25 
1,35 
2,40 
4,90 
1,90 

2c Cat *Postfr z 
333» 
344* 
347/50* 

Suriname 
74* 
87» 
92» 
95* 
325* 
336/39* 
345/4«* 
378* 
384/85* 
394/95* 
396/97* 
405/09* 
414/17* 
419* 

Giro 19 83 91 

SCHE POSTZ 
Croeselaan 231 

EGELHAi 

1,60 
2,— 
2,75 

0,40 
0,75 
1,65 
1,90 
0,75 
5,60 
1,30 
0,75 
0,75 
1,10 
1,10 
3,25 
2,35 
0,95 

4DEL 
1 bis  Utrecht 

pi "gestempeld 
NwGuinea 1 
21» 10,— 
49/52* 6,25 
54/56* 0,90 
57/60* 4.— 
61/62* 2,— 
75* 0,80 
78/81* 1,60 

Indonesia j 
No's Zonnebl 1 
164/78* 0,90 
195/99* 3,— 
236/41 * 0,40 
318* 0,45 
336/39* 0,25 
340/43* 0,25 
391/94» 0,20 

Porto f 0,65 extra i 

A» 1932 

3e VEILING op zaterdag 15 januari 1966 in gebouw 
,,De Coehoorn" , Coehoornstraat 11 te 
Arnhem, t o V Gerechtsdeurwaarder 
H de Bruyn 

In deze veiling o m 
Neder land (gebruikt en ongebruikt), Ned Indie 
(o a ongebruikt in blokken van vier), Vaticaan, 
Duits land, FDC's, landen restanten, etc 

De 4e veiling (26 februari 1966) is reeds m voorbereiding 
Hiervoor kan nog to t 15 januari a s worden ingezonden Be

langrijke objecten worden desgewenst bij u afgehaald 
Verzekert u van regelmatige toezending van onze geïllustreerde 
catalogus Een briefkaart is voldoende 

ARNHEMSE POSTZEGELVEILING 
Kantooradres: J. P. Coenstraat 14, Arnhem 

In de advertentie van de firma J Jorissen Tobias Asserlaan 
CORRECTIE 202 Tilburg (november nummer) stond vermeld 
NEDERLAND nr 1 l9 * f 725  met certificaat Dit dient te zijn 
NEDERLAND nr 119B* f 725  met certificaat 

Te koop VATICAANZEGELS è 80% Philex 1966 
A. van Elk, Wilhelminalaan 6, Beuningen (GId ), tel (08807) 218 

Oostenrijk 
374/77* 27,— 
393/98* 72,— 
393/98° 8 5 , 
398A/F* 240,— 
399/04* 105,— 
419* 15,— 
420/25* 160,— 

431/36* 
437/40* 
460A65* 
471/76* 
489/94* 
506/14* 
845/49* 
LP 1/3* 

VATIKAANprijsli jst gratis 

165,— 
36,— 
72,— 
72,— 
27,— 
27,— 
24,— 
10.— 

Frankrijk 
291/93* 
305* 
321° 
398° 
379° 
593/98** 
867/72** 

op aanvrage 

25,— 
16,— 
65,— 
32,50 
15,— 
6,— 

28,— 

C. O P S C H O L T E N S  Bergselaan 8t B ■ Rotterdam11  T 

Saar 1 

173/88 en 
LP 5/8 op 20 
brieven met 1 
spec st 110,— 1 
316/18** 12,— 
323/25** 8,— 

el . 28 32 76 

1 S P E C I A L E A A N B I E D I N G 1 
Neder l . gebr 

1 * = ongebr 
1 nummers Yvert en 

N V P H cat. 

1 14,— 
2 14,— 
3 85,— 
i 6.25 
5 5,— 
6 4«,— 
9 14,— 
10 8,— 
11 37,50 
12 60,— 
29 6 0 , 
45 60,— 
80 400,— 
101 375,— 

Ned.lndie 
260* 275,— 

1 port 
1 * 1 5 5 , 

1 2* 75,— 
3* 22,— 
4* 45,— 

1 brandkast 
1/7* 150,— 

Luxemburg 
1 luxe 25,— 
2 luxe 65,— 

1 l a luxe 60,— 
2a luxe 65,— 
3 75,— 
3* 30,— 
4* 30,— 
4 75,— 

1 5*zg. 50,— 
6* 60,— 
6 6,— 
7 65,— 
8 100,— 
9 100,— 
10 95,— 
12* 50,— 
13* 10,— 
13 9,— 

15 22,— 
15* 30,— 
16 strip 6,— 
16 * 7,— 
16 1,50 
16a 20,— 
16b 4,— 
16b* 8,— 
17* 55,— 
17 1 , — 
17a 2,— 
18 5,— 
19 2,— 
19a 7,50 
20 12,— 
20a 14,— 
21 30,— 
26 2,50 
26* 20,— 
27 5 — 
28 2,50 
28* 1,25 
29 14,— 
30 1 , — 
30a 20,— 
31 11 ,— 
31a 15,— 
32 150,— 
37 lux 1 5 0 , 
38 lux 550,— 
39A 2,50 
39A* 4,50 
41 37,50 

Liechtenstein 
44A/51* 24,50 
52/59* 70,— 
72/74 8,75 
75/77 20,— 
78/81 * 38,— 
90/93* 20,— 
94/107* 200,— 

Duitsl. (Reich) 
344/47* 40,— 
431/34* 42,50 
398/400 62,50 
394/97 30,— 
390/93* 80,— 

416/20 67,50 
421/25* 67,50 

Oostenrijk 1 
119/32* 55,— 
133 200,— 
134 175,— 
290/96* 17,50 
304/12* 25,— 
Luchtpost 1 
1/3* 7,50 
4/11* 7,— 

Italië 
140/42* 42,50 
146/51* z g 260,— 
83/86 115,— 

Frankrijk 
162/69* 80.— 
156* 35,— 
252* 85.— 

1/17 175,— 
16 140,— 
17 40,— 1 
22 9,— 
23 7,— 
24 7,50 
27 20.— 
3 1 * gekeurd 
lichte vouw 90,— 1 
50/52 13,— 
53/68 50,— 
69/82 50,— 
101/02 25,— 
101/02 op zeppel 1 
inbr ( 2 x ) 65,— 
121/24* 50,— 
132/38* 85,— 
141/47* 120,— 

Memelgebied 1 
1/17* 60,— 
L P 1/7 25,— 

Tsjechoslowakiie 1 
203/05* 150,— 

1 Tevens bieden wi] u zeer uitgebreide Zichtzendingen aan van 1 
1 Nederland en Gebieden, gebruikt en ongebr voor beginners en vergevorderden een 1 
1 ruime keuze, gitgeprijsd op een enkeling na voor ± 90 % N V P H 1 
1 België, gebr en ongebr voor beginners en vergevorderden ruimschoots keus ± 45 1 

to t 55 % Yvert 
1 Luxemburg, zowel gebr als ongebr zeer goed vertegenwoordigt in onze Zicht 1 
1 zendingen, uitgepr voor r t 35/50 % Yvert 1 
1 Frankrijk, voor beginners en uiterst vergevorderden, de keuze hierin is buitenge 1 
1 woon groot, het oudere, zowel moderne vindt u zowel gebr , als ongebr nagenoeg 1 
I compleet in onze Z Z het oudere desgewenst gespecialiseerd, uitgepr voor ± | 

40/50 % Yvert 
Duitsland, gebr en ongebr voor beginners en vergevorderden 1 
Italië, voor beginners en vergevorderden, gebr en ongebr , uitgepr voor > 40/55 % 1 
Yvert Zwitserland, gebr en ongebr , voor beg en vergevorderden, uitgepr voor 1 
50/60 % Yvert 
Reeds bii een uitname van f 30,— wordt een korting van 5 % verleend, bi] een uit" 1 
name van f 100,— een korting van 1 0 % | 
Dit geldt ook voor bovenstaande nummers. 1 
Collectie Franse Kolomen, zeer uitgebreide collectie, duizenden zegels, geen dupli t 
caten Cat waarde ± 35 000 frank Yvert Pri|s f 7 500,— 1 
Collectie Bolivia uitgebreide collectie Cat w Yvert ruim 3 650 frank Prijs f 750,— 1 

Uw aanvrage naar G . L v a n T O O R 'j7.Z7'ol9'rr'^°^ J 

niiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 

B B  BB 

Ned. Cat. nr. 562 f 0,20 
LEIDSCHE UNIVERSITEIT 
Gebruikt f 30, p. 100 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
I n te rna t iona le Postzegelhandel 

Amsterdam  Postbus 312  Tel. 5 57 90  Postgiro nr. 123689 

Vr i jb l i j vend op voor raad 
BB^—■ BB 

AANGEBODEN: diverse F D C 's in ruil voor andere, na weder

z i jdse opgave doubletten 
Brieven onder nummer Ph 325, aan BoomRuygrok N V , Haarlem 

N . P . C . Zend ons f Z f O O per giro of postw N . P . C . 
en wij zenden u franco 12 compl postfr ser INDONESIË, 
plus nr 38 in blok van 4 (cat f 40,) Ook 5x, lOx, enz 
Voorts 20 versch ser Indon f 5,— , 35 ser f 10, , 

50 versch ser f 16, (alles postfris) 
tAe\ gratis album, losbl in schroefb en jaarl aanv als volgt 

25 versch ser + album f 10 ,  , 50 + alb f 2 0 , 

K l ^ — : x Indonesië kopen voor u onze gratis pri|sli|st hebt 
geraadpleegd Wi| zijn altiid voordeliger' < 

Z e z i jn er w e e r ! ! En mooier dan ooit > i 
500 versch gr form plaatjesz wereld f 6,75, 
5x f 3 3 ,  , lOx f 65 , 

Nu ook 100 versch Sport f 2,50,100 Dieren f 2,50 100 Bloemen f 3,25, 
50 Schelpen f 1,50, 50 Vruchten f 1,60, 25 Auto's f 0,80 25 Tremen 
f 0,80, 50 Vogels f 1,75 Alles plus porto 

Alle bestellingen enz. aan. 
Schimmelpennincklaan 3  Zutphen 
Tel. (05750)3311  Giro 92.76.78 J. BIJLSMA 



KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

M u n t b o e k v d S t e d e n 1576-1795 
IS ve r schenen Pri js ƒ 20,— + 
por to p C de Vries, Asserweg 
280 Rot terdam-12 Tel 18 30 16 

Aangeboden P o s t f n s s e zegels van 
alle E u r o p . l a n d e n (nieuwtjes) 
FDC's v a n N e d , O Geb en vele 
a n d e r e E u r o p l a n d e n (nwe ui t 
giften) Verkoop en de ta i l en en-
gros Leve r ing ook in a b o n n e m e n t 
Vraag t gehee l vr i jbl i jvend prijs
lijst G van T ienhoven j r , de Mor
gens tond 8, Ams te lveen Telefoon 
(02964) 1 53 54 

Te koop of te ru i l l angs tempels . 
Tevens te koop R-s t rookjes a 
f 2,50 p e r lOO versch i l l ende (bij 
a fname boven 500 a ƒ 2,— pe r 
100) J V Dongen , Moza r t s t r aa t 14, 
T i lburg 

Postfr is N e a . z p i n r m l aange 
b o d e n voo r postf r is Va t i caan z p 
vanaf 1950 v o o r r a d i g op Yver-
basis , koop Va t i caan tegen hoge 
dagpr i jzen De Rouw, Broersves t 
129, Sch iedam Tel (010) 26 84 55 
Gi ro 53 89 56 

Te k o o p a a n g e b o d e n p rach t ige 
ve rzame l ing Dui t s land , r u i m ß 800 
ve r sch i l l ende zegels m 3 a lbums , 
w o Oud-Dui t s l and en Kolomen , 
8 000 Michel M a r k J Dielis, Eer -
selsedijk 31, Bergei jk 

Aangeb Mooie g e b r u i k t e Ned.-
ve rzamel ing . Cat w a a r d e f lOOO,— 
Rus land -ve rzame l ing , ca t w a a r d e 
300 fr Gua t ema la -ve rzame l ing , 
cat w a a r d e 600 fr Alban ie -verza 
me lmg , cat w a a r d e 450 fr Indo-
nes ie -ve rzamel ing cat w a a r d e 130 
fr B Renger , Vro l i k s t r aa t 116B I, 
A m s t e r d a m 

A a n g e b o d e n : 3 o r d n e r s m e t a l ler
lei su ike rzak jes te ru i l en tegen 
postzegels België Oost- en West-
Dui t s land C Esser , Prof Gim-
b r e r e l a a i 117, T i lburg Telefoon 
(04250) 7 05 49 

Te k o o p t egen e a b België 
(Yvert) Nrs 1216-1232 (3 x ) , 1241-
1254 (4 X), 1255-1297 (5 X) en Lu
x e m b u r g (Yvert) Nrs 621-631 (1 x) 
Ook in gedee l t en Alle zegels on
geb ru ik t H Pele t ie r , Vi jvers t raa t 
32, H a t t e m 

Om u w N e d e r l a n d - v e r z a m e l i n g te 
comple te ren , z e n d t u w mancoli js t 
n a a r w B a r e n d r e g t , v Over -
sch ies t r aa t 10, Waalwijk 

Buil Pos t f r doubl z pi Ned 
voor 1940 (ook vele b lokken) in 
rui l a a n g e b o d e n voor mij on t 
b r e k e n d e Nrs Mankes , E n g w e g 18, 
L a r e n (N H ) Tel (02953) 51 37 

Te k o o p : P r i m a g e b r 379/91 ƒ 0,55, 
405/21 f 0,90, 454/9 f 1,40, 462 ƒ 0,20, 
474/89 ƒ 3,25, 506/7 ƒ 0,15, 504/5 ƒ 0,60, 
508/12 f 1,—, in b lokken ƒ 4,—, pa-
r e i ƒ 2,— 518/33 ƒ 1,90, 542/3 ƒ 1,— 
578/81 ƒ 6,90, 583/7 ƒ 8,40, 588 91 
f 0 90, 602/6 ƒ 8,40, 607/11 ƒ 4,—, 
617/33 f 0,90, 644/5 f 0,80, 1 x blok
k e n f 3 20, 444/8 f 0,60, Z p on-
g e b r b l o k k e n f 2,40, parenf 
/" 120 ongeb r 592/5 ƒ 28,—, 1 x 
b lokken ƒ 112,— 428/42 f 4,15, 
b lokken f 16,50, 691 f O 60, 705 
f 0,80 706 ƒ 0 65, 708 ƒ 1,25 Boven 
f 20,— por tovr i j , ongebr z p 
n u m m e r s ca t N V P H F Cleij Pa -
t e r swoldseweg 497, Gron ingen 
Bank A m r o b a n k , Gr m a r k t , Gro
n ingen 

Te koop O r d e t e k e n „Der Deut
schen M u t t e r " , 16/12-1938 Schrif
telijk bod aan j Mulder , Mmer -
va laan 74, Zwol le 

A a n g e b Verz . Ned . en Overzee , 
cat w a a r d e ca ƒ 3 000,— A Gans , 
Z e e m a n l a a n 9, U t r e c h t Telefoon 
71 09 45 

Bod g e v r a a g d op 200 covers Air
mai l , e e r s t e v l u c h t e n , F D C , enz 
Zee r moo ie ve rzamel ing , in p r ima 
s taa t , in a l b u m N a d e r e in l ich t in
g e n H J Wierda , Pos tbus 35, 
H e e r e n v e e n 

Ru im m u n d o u b l e t t e n Neder l and 
e n O.G. t egen zeer lage prijs 
S t u u r mancol i js t , w a a r n a zicht-
zend ing H L i n d e m a n , L a n d r é -
s t r a a t 447, ' s - G r a v e n h a g e 

Schi t t . v e r z a m . p recance l s U S.A. 
a a n g e b o d e n . Pri js ƒ 3 500,— Voor 
se r i euze gegad bez n a a f spraak 
A L G v a n Dongen , Buiks lo te r -
weg 99, A m s t e r d a m - N Telefoon 
(020) 26 41 85 

Bod g e v r a a g d voor FDC vanaf 
1960, c a t w a a r d e f 239 50 en In 
dones ië zegels , ca t w a a r d e f 150,50 
W B d e La<jg, M y r t e s t r a a t 61, 
Ni jmegen 

A a n g e b o d e n Verz . Ned . en O.G. 
Cat w a a r d e ca ƒ 1900,— A a n b 
W de J o n g , G r a v J u l v Stol-
b e r g l a a n 232, L e i d s c h e n d a m 

M u n t e n v e r z a m e l a a r s ! W e r e l d m u n -
t enca ta logus , n i e u w ƒ 17,— Mun-
t e n v e r z a m e l o p b e r g a l b u m , geheel 
n i e u w sys t eem, o n m i s b a a r voor 
v e r z a m e l a a r s f 18,75, t evens aan 
b ied ing m u n t e n w a a r o n d e r vele 
m e t hoge c a t a l o g u s w a a r d e P r i m a 
v e r z a m e l - e n ru i lma t e r i a a l 50 
ve r sch i l l ende f 12,50 100 versch 
f 27,50, 150 versch f 60,— Alles 
f ranco t h u i s n a s to r t i ng op giro 
58 38 14 Ca ta logus - en M u n t e n h a n -
del P W i l d e n b e r g Spoors t r aa t 4, 
Voorbu rg Tel 83 40 27 

Verz . L u x e m b u r g v pa r t Yver t 
1965, 10 200 N F r D v d Wate ren , 
A s t e r s t r a a t 45, D e d e m s v a a r t 

GEVRAAGD 

Gezoch t : E th iop ië volgens Yver t 
o n g e b r u i k t 12, 14, 58, 59, 60, 61, 62 
108, 144/145, 156, 167, 230/234, 243, 
244 m/v, 256, 296/301. 302/307 343/348 
LUChtDOst 18/20 P o r t o 8, 10, 14 15, 
16 21, 22/28, 29, 34, 44/49 Aanbie 
d ingen J a n Riet , Min reb roede r -
s t r a a t 4, U t r e c h t 

M u n t e n en P e n n i n g e n te koop ge
v raagd doo r ve rzame laa i Aanbie 
d ingen m e t pr i js aan P C de 
Vries , A s s e r w e g 260, Rot terdam-12 
Telefoon 18 30 16 

G e v r a a g d N e d e r l a n d 1852, Nr 1 
2, 3 H a l f r o n d s t e m p e l s los of op 
brief Be taa l zeer hoge prijs voor 
o n t b r e k e n d e s t u k k e n Tevens ge
v r a a g d E e r s t e d a g b r i e v e n Neder 
l and (off covers) N o I t e m 27 
in p r i m a kwal i t e i t , l iefst onbe
s c h r e v e n Z i ch t zend ingen aan 
H O k k e r , F r o b e l s t r a a t 5 I I I , Am-
sterdam-18 Tel (020) 19 00 23 

De Ph i l Veren , Amers foor t " 
v r a a g t goede rondzendboek ie s 
voor h a a r rondzendd iens t , hoofd
zakeli jk N O G Wes t -Europa mo
t ieven e d Ver p rov 10"/o Loop
tijd p lm 12 m a a n d e n (evt kor te r ) 
Zenden a a n M Kerseboom, Beu
k e n l a a n 7 te Gron ingen 

Welke g e k v e r z a m e l t ook Andor r a? 
Ik voel m e zo a l leen Wie heeft 
voor mi] 1 stel mooie or igineel ge
s t empe lde l e g i o e n b l o k k e n ' Br ie 
ven g a a r n e m e t een mooie post
zegel a a n A d e Hoop, Wit te S in
gel 99, Le iden 

Gevraagd Hongaar se zegels vóór 
1900 op brief, in b lokken , p a r e n , 
postfr is , ook g e b r u i k t G Szegedi, 
P r B e r n h a r d k a d e 26a, R o t t e r d a m -
12 Tel (010) 22 71 09 

Steeds te k o o p of in ru i l gevraagd , 
a l le soor t en p o s t s t u k k k e n en post
zegels u i t de J a p a n s e beze t t ings -
tOd. T Vrijdag, K l a a r w a t e r b o s -
l aan 18, P u t t e n (G ld ) Telefoon 
(03418) 18 84 

Ensehedese Phi la te l i s t i sche Ver
en ig ing ve rzoek t voor h a a r rond 
zendd iens t inzend ing v a n goede 
boekjes N e d e r l a n d H O Q , West-
Europa , Scand inav ië m e t u i tzon
de r ing v a n Spanje , Po r tuga l (geen 
Oost -Europa) D i r ec t eu r r ondzend 
dienst J H Ber te le r , R ippe rdas t r 
22, Enschede . 

Gevraagd At s t empe l ingen (o a 
ee r s tedag) , ve ldelen, d iversen , v a n 
de cijferzegels van Van K r i m p e n 
(Ned N w Guinea , Ned A n t en 
S u r ) Spec iaa l gezocht Pos tzegel 
boekje no 53 (N V P H ) Postzegel
boekje R o t t e r d a m (4 c zegels) 
Nw Guinea no 22 E v Egten, 
J a n L u y k e n l a a n 118, D e v e n t e r 
Tel (05700) 1 39 98 

Te koop g e v r Ned. 534-537, p fr 
z pi A a n b J H Schu r ink , Gen t -
sestr 152, S c h e v e n m g e n 

Te koop gevraagd Nede r l and , 
K ind 1953 d e nos . 612 en 616, postfr 
(z p i ) zo mogelijk, l iefst in ve l 
de len to t p lm 80 s tuks Voor no 
612 be taa l ik 70»/o en 80»/o voor no 
616, mi t s t e z a m e n ge leverd Aan
b ied ingen a a n A L de Waal , 
Mei land 55 Rotterdam-24 Telef 
(010) 19 38 21 

Gevr N.N.G. S t e r r e n g e b e r g t e 1959, 
div fdc en b r i even ve rzonden 
door de exped i t i e o a Ie d a g 
Kroondui f F Hugenhol tz , O lym-
p iap l em 166, A m s t e r d a m 

Ascher Grosse r Ganzsachen K a t a 
log, deel 1 en 2 C Maas, T r a m 
s t r aa t 4 A R y n s b u r g 

Gevraagd Br i even N e d e r l a n d 
1600-1900; v e r d e r Enge land nos 
1/2 - 8/15 - 26/27 - gebru ik t , ook 
b r i even enz Heb voor rui l d u b 
bele, even t ook postfr Neder l en 
Wes t -Europa W J Ensink , O Z 
A c h t e r b wa l 179, A m s t e r d a m 

Gevraagd Europazegels Saa r l and 
1950, 25 fr en 200 fr postfris, z 
p l a k k e r P/a B r u n Corant i jns t r 
7 b e l e t , A m s t e r d a m 

Te k o o p gevr Verzamel ing v a n 
N e d . e n O.G.D., of gedee l t e d a a r 
v a n of losse series of zegels 
P Berke laa r , Doe lens t r aa t 114, 
Del f t 

Z o e k t e koop of te ru i l de n a v 
p u n t s t e m p e l s van N e d e r l a n d : 15, 
19, 30, 31 40, 50, 56, 60, 61, 71, 
79, 80, 92, 103, 104, 119, 124 127, 136 
t /m 151, 157 t/m 159, 202 t /m 213, 
218 t /m 226, 231 t/m 241 e n 243 t /m 
259 E Messemaeckers, G r o t e s t r a a t 
17, V e n r a y 

Wie heef t voor my zegels Eng 
C o m m o n w e a l t h en/of Du i t s l and 
(geen Oost) Ik heb p r a k t i s c h i ede r 
a n d e r land, behalve N e d e r l a n d 
H Koopmanschap , J a n de Lou-
t e r s t r 152, Amste rdam 

Te k o o p gevraagd L u x e m b u r g en 
V a t i c a a n P.F. A Verschoor , L a n g e 
Le idsedwars s raa t 94 A m s t e r d a m 

Z i l v e r e n mun ten der o u d e p r o 
v i n c i ë n en van Neder land t /m 1845 
t e g e n hoge prijzen Wil ook we l 
r u i l e n tegen gouden m u n t e n of 
b e t e r e zegels W -Europa H J 
' ' lu iz inga . Rijksweg 65, Delfzijl 

DIVERSEN 

V e r z a m e l t u V.N. en /o f V.E.?? 
J a ' W o r d t dan lid van de gespec 
V e r e n i g i n g op dit gebied S e c r e t a 
r i a a t L Molkenboer, B i s o n s t r a a t 
20 t e Breda Tel (01600) 3 35 89 

BUITENLAND 

R u i l p a r t n e r voor Hol land gezocht . 
Geef West- en Oost -Dui t s land en 
B e r l i j n Karl Baltus, 5109 H u p p e n -
b r o i c h 

Z o e k ru i lpa r tner m Hol land . Geef 
zege ls van West -Dui t s land en 
West-Ber l i jn Gün the r S t e c k h a h n 
B u n g e r s t r 28 Dusseldorf B e n r a t h 

S u c h e u n d gebe R a u m t a h r t s o n d e r -
s t e m p e l , auch zuf rankie r t H a n s 
B a r n i c k e l , Postfach 1066, 86-Bam-
l-erg- l BRD 

HEKKER's 
r o s t z e g e l h a n d e l 

f\t f\DltC Duitsland 
„ U L U B U ä - skandinavie 
CATALOGI 
1966" 

Zwitserland/ 
Liechtenstein 
Frankrijk/Monaco 
per deel f 1,80 

Parnassusweg 24 hs 
Amsterdam-Zuid 2 - Tel. 792640 

Duitsland vanaf 1945, Vaticaan, 
p. deel f 0,90 

Verkrijgbaar bij uw handelaar of 
toezending uitsluitend na stor
ting plus 25 cent port op post-
giro 512461 t.n V. 

POSTZEGELGROOTHANDEL 
W. F. H E I M A N N 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N 
CURACAO 

No 
11 de 1 ' / , gld Koning gebr «2,50 
12 de 2'/j gld Koning ongebr 24,— 
12 de 2 / , gld Koning gebr 21 — 
29-43 serie cpl ongebr 180 — 
42 de 1 / , gld ongebr 34 — 
43 de 2 / , gld ongebr 43 50 
42 d e i y , gld gebr 19,— 
43 de 2 / , gld gebr 19,— 
75-81 serie cpl ongebr 200,— 
82-88 serie cpl ongebr brand

kast 19 — 
121-137 serie cpl ongebr 42,50 
185-195 serie cpl ongebr 40,— 
211-233 serie cpl ongebr 157,50 
WIJ HEBBEN STEEDS INTERESSE OM BE 
LAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
EEN CONTANTE BETALING (OOK MET 

Inkoop POSTZEGELHAh 
Verkoop Spuistraat 301 - Ams 
Taxatie 020 - 23 09 98 

230-233 de 1 ' / „ 2 ' / , 5 en 10 gld 
ongebr 

230-233 de1/ „2V5,5en10gld 
gebr 

239-243 en 248-252 series cpl 
ongebr 

4-16 vliegpost ongebr 
18-25 vliegpost ongebr 
18-25 vliegpost gebr 
41-44 vliegpost ongebr 
45-52 vliegpost ongebr 
53-68 vliegpost ongebr 
69-88 vliegpost ongebr 
7 Port gebr de 25 et 
31-33 Port ongebr 
31-33 Port gebr 
34-43 Port ongebr 

TERE ZEGELS TE KOPEN VAN 

135,— 

52,50 

4 1 , — 
26,— 

200.— 
160,— 

41,50 
27,— 
30,— 

500,— 
90,— 
57,50 
33,50 

125,— 
MEDER-

EN WESTEUROPESE LANDEN TEGEN 
GOMSTROKEN) 

JDEL JAC. ENGELKAMP 
terdam - Postgiro 312696 - Telefoon 



MAART 1966 

Met de voorbereidingen zijn wij reeds begonnen en met ingang van begin januari 
1966 nemen wij inzendingen voor deze veiling aan. 

Voor de zorgvuldige bewerking van uw zegels staan verschillende deskundigen 
van naam ter beschikking en wij verzoeken u uw zegels zo spoedig mogelijk in 
te zenden. 

Voor de veiling die nu achter ons ligt hebben wij aan meer dan 15000 koop
krachtige verzamelaars en handelaars in meer dan 60 landen over de gehele 
aarde onze catalogus toegezonden. Een garantie voor de inzender dat hij voor 
elke zegel of verzameling de hoogste pri js bereikt. 

Onze veilingsvoorwaarden zijn zeer gunstig. Bij kavels van meer dan 500,— DM 
netto 10% aftrek. Kosten voor foto's, druk van de catalogus of verzekering worden 
niet door ons berekend. 

Wij kopen steeds grote verzamelingen en losse zeldzaamheden van de gehele 
wereld en kunnen voor verzorgde objecten zeer hoge prijzen betalen. 

Schri'iff u ons nog vandaag! 

POSTZEGELHANDEL EN -VEILING H. C. S C H W E N N 
FRANKFURT AM MAIN 
Neckarstrasse 9 - Postbus 16707 

Tel. 33 78 51 - 3 3 37 59 

Telegramadres: Philatelie Frankfurtmain 



i(5iiaa 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

TELEFOON (020) 
230261-242380 

lOBDiS®^®' 

VOLGENDE ZEER IMPORTANTE VEILING VAN 18-22 JANUARI 1966 
UITZONDERLIJK MATERIAAL op velerlei gebied, waaronder uit diverse ons ter 

realisatie toevertrouv/de WAARDEVOLLE COLLECTIES. 
De inleveringstermijn voor deze veiling Is gesloten. 

LIJST NR. 38 

Verklaring afkortingen: 
gb, := gewone brief 
gelb. = gelegenh. brief 
g.st. = normaal dagtekeningstempel 
sp.st. = bijzonder stempel 

EERSTEDAGBRIEVEN NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
POSTZEGELHANDEL 

H A R T O G O K K E R 
Frttbelstraat 5 ' " - Amsterdam t8 (Osdorp) 

DEC. 1965/JAN. 1966 

Nrs. NVPH Cat. 1966 

Waar geen nadere vermelding staat, worden de in de Spec. Cat. opgegeven F.D.C.'s bedoeld op geillustr. brieven met off. spec, stempels. 
Oudere brieven zijn veelal opengesneden. Ongeadresseerde brieven doen hogere prijzen indien voorradig. 

N E D E R L A N D (Voorlopers) 
287/88 op 2 br. sp.st geen FD 27,50 
289/92 gelb.g.st. 100,— 
293/95 gb.g.st. 100,— 
300/04 gb.g.st. 100,— 
305/09 gb.g.st. 100,— 
310/12 sp.krt.sp.st. 25,— 
313/17 briefst.g.st. 50,— 
318/22 gb.g.st. 40,— 
325/26 gb.g.st. 150,— 
327/31 gb.g.st. 40,— 
350/53. 355 gb.g.st. 50,— 
435/36, 438/39, 441/42 gb.g.st. 25,— 
449/53 gb.g.st. 17,50 
469/73 g.bg.st. 27,50 
490/94 gb.g.st. 30,— 
500/03 gb.g.st. 17,50 
506/07 gelb.g.st. 4,— 
542/43 gelb.g.st. 5,— 
544/48 gelb.g.st. 7,50 
544/48 gb.g.st. 6,50 

N 
E l 
E 1 g.st 
E2 
E3 
E4 
E5 
id. Phil 
id.Phil 
br. 

ederland ( 
7 2 5 , - 1 
250,— 
275,— 
150,— 
100,— 

85,— 
-kr t . 25,— 
gev/. 1 

1 0 0 , - 1 

100,— 
35,— 

E6 
E7 
id. afst. 
Culemborg 25,— 
id. Tropen 
off. cover 260,— 
E 8 65,— 
E 9 45,— 
E10 25,— 

592/95 Itep 
E l l 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E30 
E 31 
E 32 
E 33 
E34 
E 35 
E 36 
E 37 
E38 
E 39 
E 40 
E 41 

27,50 
30,— 

4,50 
37,50 
22,50 
30,— 
25,— 
25,— 
10,— 
20,— 
15,— 
12,50 
9,— 

1 1 , — 
15,— 
17,50 
9,— 

14,— 
7,50 
7,50 
6,— 
6,50 
7,50 
8,— 

10,— 
3,50 
7,50 
2,— 

10,— 
2,50 
2,— 
3,50 

E 42 
E43 
E44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
789 g.st. 
790 g.st. 
791 g.st. 
792 g.st. 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
807 g.st. 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
id. Jeugdlanc 
ld. Wonder
land 

2,25 1 
7.— 
2,50 
2 — 
4,5C 
4,25 
1,25 
3,— 
3,— 
4,5C 
3,50 
1,5t 
2,75 
1,5C 
4,50 
2.— 
0,90 
1,25 
1,25 
1,75 
2,75 
1,50 
2,25 
1,50 
0,75 
1,75 
2.— 
1,50 
1,5C 
2,25 

2,25 1 

E 66 1.25 
id. FLUZI 2,— 
Booklets 1964 
56/57 g.st. 25,— 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
id. Paraat 
E 73 
id. Paraat 
id. Br. week 

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

id. Keukenhof 5,— 

N E D . N W . - G U I N E A 
32 gelb.g.st. 
41/44 gelb.g.st. 
45/46 gelb.g.st. 

E 74 
id. Cham
pignons 
E 75 
E 76 
id. blok g.st 
id. Carnet 
g.st. 
id. samenh. 
2 covers off 
FDst. 
E 77 
id. Tent. 
Rotterdam 

4EA 

2.— 

3,25 
1 , — 
1,85 

. 3,50 

4,75 
op 

3,50 
0,65 

2.— 

17.50 
15,— 
1 1 . — 

E l 
E2 
id. afst 
E4 
E 7 

30.—1 
3.5C 

Sibil 45.— 
5.5C 
5.— 

E 8 2,25 
E 9 2,50 
E10 3,25 
E l l 4,25 

C U R A S A O (Voorlopers) 
158/63 gelb.g.st. 4,— 
164/67 gelb.g.st. 3,75 
182/84 gb.g.st. 3,25 

Leveringsvoorwaarden: Aankopen beneden 25 gulden worden verhoogd met 1 gid extra. Persoonlijk bezoek 
uitsluitend na telef. over leg (ook des avonds tussen 8-10 u.). 
Alle vor ige advertent ies z i jn verval len ! Geen vooruitbetaling a.u.b. gezien beperkte voorraad. Foreign 
buyers cash by order-postage extra. 

196/97 gelb.g.st. 
198/99 gelb.g.st. 
198/99 gb.g.st. 
200/05 gb.g.st. 
N E D . A N T I L L E N 
206/08 gb.g.st. 
209/10 gelb.g.st. 
234/38 gb.g.st. 
239/43 gelb.g.st. 
239/43 gb.g.st. 
244 gelb.g.st. 
245 gelb.g.st. 
246 gelb.g.st. 
247 gelb.g.st. 
248/52 gelb.g.st. 
248/52 gb.g.st. 
253/54 gelb.g.st. 
255/56 gelb.g.st. 
257 gelb.g.st. 
258/60 gelb.g.st. 
N E D . A N T I L L E N 
E l 
E 2 

E 16 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 

10,— 
15,— 
10,— 

2,25 
8,— 
7,50 
7,50 
3,— 
3,— 
5,50 
4,50 
2,50 

6,50 
15,— 
12,50 
35,— 

(Voorlopers) 
9,50 
7,— 

35,— 
26,— 
24,— 

3,— 
2,75 
4,50 
3,— 

24,— 
21,— 

4,— 
5,— 
2,50 
4,— 

(off. covers) 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 

P O S T Z E G E L H A N D E L H A R T O G O K K E R 
FRÖBELSTRAAT 5-III, Amsterdam (TUINSTAND OSDORP) POSTGIRO 19 31 56. TEL. (020) 19 00 23 

Wij wensen onze clientèle en relaties prettige feestdagen en voorspoedig 1966 

Luchtpost 
41/44 gelb.g.st. 
41/44 gb.g.st. 
45/52 gelb.g.st. 
45/52 gb.g.st. 

I 53/68 gb.g.st. 

3.25 
1.50 
1.50 
4,75 
5,50 
1,50 
1,50 
1 , — 
2,25 
1,10 
2,50 
1,10 

40,— 
35,— 
25,— 
22,50 
70,— 

S U R I N A M E (Voorlopers) 
21 gb.g.st. brief 

beschadigd 45,— 
190/93 gb.g.st. 25,— 
206/09 gb.g.st. 7,— 
214/19 gelb.g.st. 20,— 
214/19 gb.g.st. 19,— 
274/75 gb.g.st. 6,50 
278/79 gelb.g.st. 15,— 
278/79 gb.g.st. 10,— 
280/83 gelb.g.st. 50,— 
295/96 gelb.g.st. 16,— 
298/300, 303/05, 307 

gelb.g.st. 30,— 

S U R I N A M E (Off . covers) 
E 30 6,50 
E 31 3,25 
E 32 4,— 
E 33 3,— 
id. spec, 
folder 3,25 
E 34 1,50 
E 35 4,— 
E 36 1,25 
E 37 1,25 
E 38 2,50 
E 39 2,75 
E 40 2,35 

Luchtpost 
27/28 
gelb.g.st. 

15,— 
E. Lp. 2 10,— 
35/46 
gelb.g.st. 

17,50 

E l l 
E13 
E 14 
E 15 
E 16 
354/60 

3,501 
14,50 

4,— 
5,— 

15,— 

gelb.g.st. 3,50 
361/70 
gelb.g.st. 6,50 
E 17 
E18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 

6,— 
2 — 
2 511 
6,75 
1,75 
2,25 
2,25 
3,75 
1,75 
2 — 
6,50 
5.— 
1,25 1 

<^OFFSETDRUK BOOM RU TG ROK N V-HAARLEM^ 


