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Help u sett 
Daarvan gingen wij al jaren lang uit en daar
aan is het ongetwijfeld te danken, dat onze 
ZICHTZENDINGEN naar alle windstreken 
van ons land gaan. 

Omdat wij het voor verzamelaars van 

Z W I T S E R L A N D 
zo belangrijk achten, proberen wij, door deze 
afzonderlijke advertentie, er de aandacht op 
te vestigen, dat wij van dit land een heel 
mooie voorraad hebben. 

Vooral ook de zo lastige 

D I E N S T Z E G E L S 
zijn rijk in onze boekjes vertegenwoordigd. 
U zult u zelf geen grotere dienst kunnen bewijzen (en 
ons geen groter plezier kunnen doen) dan eens een 
proef te nemen Zo'n eerste zending kost u niets, want 
u behoeft er niets uit te kopen en gefrankeerde retour
verpakking Is al bijgesloten. 
Alleen als u een geregeld gebruik van de zendingen 
gaat maken, zal de minimumaankoop ƒ 15,— moeten 
bedragen. (Portokosten, heen en terug, voor onze reke
ning). 
Vele jaren geleden scheef dhr. K., accountant te H., 
ons al: 
„WAARHEID IN RECLAME 
IS BLIJKBAAR UW STELREGEL» 
en dat is nog steeds zo. 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & VERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
Tel. 010/48209. 

3m^^. 
KUKi yy,j BILLEN GAARNE 

GOEDE PRIJZEN BETALEN 
voor 

SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N - MENGSELS 
K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Ameril<a 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wi j in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar-
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt o* gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S Aantrekkelijke goed
kope soorten 

• P A K K E T T E N Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• MENGSELS ( K I L O G O E D ) op papier 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen WIJ eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingstijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. ^0=-

VRIJ OP MNVRMG Onze nieuwe inkoop-prijslijst 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Aweriko's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS éL CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A - Telegramadres: Harrisco Boston. 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Verzamelingen 

/ Partijen ', Postzegels 
betere losse S 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM 
IK U GAARNE OPZOEKEN 

ALBUMS 
Bondsaibum K 11 ƒ 6,50 
,,DAVO" album 15,— 
,,Holland" album ,, 10,— 
Groot insteekboeh 

26 X 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 streiten , 11,— 
Alsv. 20 bladen 19,80 

lnsteekboeli(|es)cn; ƒ 0,60, ƒ 0,95, 
ƒ 1 , - , ƒ 1,65, f 2 , - , ƒ 2,50, 
ƒ 3,50, ƒ 4,95, ƒ 9,—. 

Blanco albums met 100 bladen in 
scfiroefband ƒ . 5,50. f 7,50 en 
f 12.- . 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 — 
Telcfoot) 234940 — 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C — BUSSUM 
TELEFOON 16288, GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 

I van nagenoeg alle gew. landen 
BILLIJKE PRIJZEN 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. 
O.G. — Duitsland enz. — Scandinavië — 
Eng. kol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 

E E I ^ E N O R M S U C C E S 
zijn onze nieuwe boekjes geworden. 
Wederom mochten wij een groot aantal verzamelaars als deelnemer 
aan onze zichtzendmgen noteren. 
Probeert u ook eens een ziohtzending ? 
U kunt keus maken uit het volgende: 
UITZOEKBOEKJES 

met zegels der gehele wereld è 3 cent per stuk. 
UITZOEKBOEKJES 

met zegels der gehele wereld ä 5 cent per stuk. 
Hierbij vindt u prachtige en werkelijk schaarse zegels. 

Verder: 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDEN 
DUITSLAND, FRANKRIJK, 
ENFIN, ALLE EUROPALANDEN. 
PRACHTIGE COLLECTIES OVERZEE, 
ENGELSE KOLONIËN, enz. enz. 
Geeft u ons even op voor welke landen u interesse hebt 7 
Er IS nog onnoemelijk veel materiaal in voorbereiding ! 

H. FIORANI'S POSTZEGELHAIVDEL 
Afdeling ZICHTZENDINGEN (onder leiding van de heer I. J Mark). Beatnxlaan 9 - De Kaag (post Abbenes) 

Heeft u 'n postzegelmanie ? Dan met spoed naar FIORAN11 
Een enorm sortiment ultzoekboekjes ligt op u te wachten I 

Telefoon (02534) 397. 



X U O F I ^ O O I T Ü 
Deze advertentie moet voorlopig de laatste zijn in dit seizoen; door de enorme verkoop der laatste 
maanden is onze voorraad bijna uitgeput. In het a.s. najaar hopen wij terug te komen met nieuwe aan
biedingen, doch het laat zich nu reeds aanzien dat de prijzen over de gehele linie een flink stuk hoger 
zullen liggen. Wij danken alle kopers voor het genoten vertrouwen; de vele prettige reacties hebben wij 
erg op prijs gesteld! Men schreef ons o.a. 

,, . .de inhoud heeft ten volle aan mijn ver

wacntingen beantwoord, in uw advertentie stond 
qeen woord te vee l " B. W. te Arnhem. 

verleden week mochten wij een Gollath

pakket van u ontvangen en dit beantwoordde 
geheel aan de voorstelling die wij er van ge

maakt hadden". J K. te Voorschoten 

zo langzamerhand begin ik een f l inke bij

verdienste aan uw pakketten te kr i jgen". 
J T te Amsterdam. 

|.»iaiMHHwa.t»t«»*t.vH.Ujm; 
20.N0RGF 

Iß 

14 kilo U.S.A., met veel grootformaat gedenkzegels f 12,50 
*/, kilo MODERN NOORWEGEN, onafgeweekt, véél gedenkz.! . . „ 12,50 
% kilo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt 12.50 
'/j kilo HONGARIJE, poststroken! Mooi! 12.50 
% kilo BELGIË SPOORWEG! Op de originele vrachtbriefknipsels, 
enorme cataloguswaarde, prachtig modern sortiment! „ 12,50 
V̂  kilo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele herinneringszegets ., 12,50 
1 kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) 18.95 
/ j kilo NIEUWZEELAND met gedenkzegels 20,— 
Va kilo POLEN! Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzondere groot
formaatzegels, veel hoge waarden! 
ONAFGEWEEKT EN ONGESORTEERD! Verpakt in de originele 
V;kilodozen (1959"60). Per pakket slechts .. 18,95 
Zolang de voorraad strekt! Franco 
Missiekilopakketten Nederland. 
i : 5.000 onafgeweekte en ongesorteerde zegels zolang ,g Q Q g 
de voorraad strekt ■ I r / ^ I r J 
Porto extra: rembours f1 ,10 ; vooruitbetaling f0,85 
H E T EINDE IS I N Z I C H T l Nog 'n enkel baaltje en dan is het weer voorbij. 
% KILO BUITENLANDSE ZEGELS, wel afgeweekt maar ongesorteerd! 
Énorm veel landen, alles door elkaar!!! db 12.500 exemplaren (twaalf en een half 
duizend!). Alles wordt voor de hand afgewogen. 
Zolang de voorraad strekt en alleen bij vooruitbetaling of rembourszending 
slechts f 37.50 franco. 
Enkele 1/1 kilopakketten zijn beschikbaar voor f75,—. Franco! ( ± 25.000 ex.) 
500 verschillende België, zeer mooi, slechts f 11,35 
500 verschillende Duitsland, een koopje voor slechts ,. 6,95 

1000 verschillende Duitsland, zeldzaam mooi, gaan weg voor . . . . „ 23,75 
400 verschillende Zweden, prachtig! Pak maar mee voor „ 28,50 
500 verschillende Tsjechoslowakije, een lust voor het oog! Slechts ., 19,50 

1000 verschillende Tsjechoslowakije, iets aparts, bijna een land com
pleet ! Koopje 68,— 

300 verschillende Turkije! Mooi! Alleen bi| ons voor ., 9,75 
500 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (zeer mooi) „ 10,— 

1000 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (iets gewel
digs!) „ 25,— 

100 verschillende Beieren, iets moois voor slechts , 4,90 
100 verschillende EGYPTE, prachtige collectie „ 5,75 
100 verschillende PHILIPPINEN, bijna allemaal grootformaat gedenk

zegels!! Een lust voor het oog. slechts , 8,50 
100 verschillende OostDuitsland, weggeefprijs » 1 . — 
200 „ „ zéér mooi! ,. 6,95 
100 „ „ alléén grootformaat! 

Een droom gelijk! Dieren, sport, bloemen enz. Slechts „ 5,95 
100 idem van Roemenie, zeldzaam mooi! 4.95 
100 verschillende grootformaat gedenkzegels Tsjechoslowakije, veel 

sport! Koopje ,. ^.95 
100 verschillende San Marino, postfris, bijna allemaal grootformaat

zegels, bloemen, dieren, sport, enz. enz. Een enorm pakket voor 
slechts O » " 

250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWAKIJE. alle
maal herinneringszegels. Veel bloemen, planten, dieren, sport, 
auto's, schepen enz.Zoiets kocht U nog nimmer voor slechts ,12,5o 

30 verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeiing, meest 
complete series met hoge shilling waarden (o.a. 1/ 1/3, 1/6 
2/. 2/6, 5/ en 10/). 
ENORM HOGE CATALOGUSWAARDE! (o.a. complete voet
balserie is aanwezig!) 
NU BIJ ONS SLECHTS 

100 verschillende GROOTFORMAAT herinneringszegels van 
FRANKRIJK waarbij veel postfris. Thans slechts 

500 verschillende FRANKRIJK, ontzettend vee! grootformaatzegels 
Juist iets voor u! Gaan weg voor 

100 verschillende FRANSE KOL. en GEBIEDEN (Monaco!) Bloemen 
vlinders, etc ! 

500 verschillende TURKIJE! Zeldzaam mooi. Toch maar voor 
100 verschillende China, pak mee! 
500 „ „ enorm! 

1000 „ ,. bijna een land compleet voor het koopje 
van 

150 verschillende Japan, idem 
100 „ NieuwZeeland, een wonderbaarlijk mooi pakket 

met enorm veel herinnerings en toeslagzegels, slechts 
100 verschillende grootformaat van HONGARIJE, buitengewoon 

mooi, slechts 
200 idem, (dus alleen grootformaat herdenkingszegets en dergelijke) 

sport, bloemen, dieren, torren, kevers, ontzettend veel luchtpost, 
pak maar mee 

En nu voor diegenen die iets willen verdienen 
GOLIATHPARTIJEN, zoiets kocht u nog nimmer! Ruim f 100,— 
handelswaarde voor slechts 

f 1 5 . 

„ 8,95 

., 22,75 

» 3,95 
„ 22,95 
., 1 , — 
,. 8,95 

„ 19,95 
,. 2,— 

,. 6,75 

„ 3,50 

„ 9.95 

„ 25,— 
franco 

Elke partii bestaat uit 72i tot 750 waardevolle zegels. Vorig |aar verkochten wij 
in vijf weken 100 van deze partijen en moesten nadien vele gegadigden teleur
stellen. Thans hebben wij wederom 100 partijen gereed. Uitvoerige omschrijving 
op aanvraag. 

SPOTGOEDKOPE JIUSLANDAANBIEDING 
Prachtige Ruslandcollectie van verschillende grootformaatzegels, uit
sluitend en alléén geheel complete series! Veel sport en olympiade! 
{allemaal compleet), luchtpost, ruimtevaart, enz. enz. Te veel.om op 
te noemen. Een lust voor het oog en werkelijk 'n sprookje gelijk! 
Alles licht gestempeld. Gigantische cataloguswaarde. 
Deze UNIEKE collecties gaan weg voor de lachwekkend lage prijs van 
slechts 

754 EXPL. f 9 9 ,  500 EXPL. f 54,100 EXPL. f 7,45 
Franco 

Haast u, want er zijn slechts enkele van deze collecties disponibel. 

Beett u *n pt^stsegettnanie ? itan wnet spaed naar FiOHJkJMi I 

PO STZ E G E L  E N G ROS HANDEL 

H. FIORANI 
AFHAALADRESSEN: voor Amsterdam en omstreken; Pekelharingstraat 13> AmsterdamO, TeL 5W28. 

Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 
POSTORDERADRES: (alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag (Post 

Abbenes). Tel (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I. |. Mark. 
WIJ nemen ook bundel en massawaar m betaling' Vrsagt onze mkoophjst 



Ool< al woont u in het meest afgelegen gedeelte 
van het land, onze zichtzendingen zorgen er voor, 
dat u uw liefhebberij onder de meest ideale omstan
digheden kunt beoefenen 

Hier treft u een vorm van 

Z E L F B E D I E N I N G 
aan, die nauwelijks overtroffen kan worden. U be
hoeft er zelfs de deur met voor uit, want u krijgt 
de winkel aan huis. 

Stel, dat u 

NEDERLAND 6t O.G. 
verzamelt Dan bezorgt de post u een mooie col
lectie thuis, prima materiaal, overzichtelijk opgeplakt 
in boekjes. 

De veelzijdigheid van de sortering stelt ons in staat 
vele tientallen zendingen in de meest uiteenlopende 
samenstelling te formeren. 

Het IS ons mogelijk een PASBEGINNENDE OF IETS 
GEVORDERDE verzamelaar een zending te sturen, 
waarvan de inhoudswaarde ongeveer 4 a 5 honderd 
gulden bedraagt, terwijl Nederland en alle overzeese 
rijksdelen er op aantrekkelijke wijze in zijn vertegen
woordigd. 

Dit kon echter alleen worden verwezenlijkt, door de 
minimumuitname op f 15,— per zending te stellen. 
Maar dan kost het u verder ook geen cent, want de 
gefrankeerde retouremballage is al bijgesloten 

Het IS ons ook mogelijk een ZEER VERGEVORDERD 
verzamelaar een zending van uitsluitend 

NEDERLAND - of NED. INDIË < 
of CURACAO - of SURINAME 

te sturen van meerdere duizenden guldens. 

Beter dan vele woorden zullen de zendingen voor 
zichzelf kunnen spreken. Als u eerder al eens een 
teleurstellende poging in deze richting deed, reali
seert u zich dan, dat adverteren een kostbare ge
schiedenis 18 Denkt u, dat wij ons goede geld over 
de balk zouden gooien, zonder er zeker van te zijn 
u iets aantrekkelijks te kunnen bieden ? U behoeft 
immers mets te bestellen en er bestaat immers niet 
de minste koopdwang ? Ook al zou u uit de eerste 
proefzending mets kopen, het hindert mets en wij 
betalen toch de retourporto. Alleen bij regelmatige 
toezending zal de uitname minimaal f 15,— per keer 
moeten bedragen. Daarbij kunt u zelf bepalen om 
de hoeveel tijd u een zending wilt ontvangen. 

Naast Nederland en O R. hebben wij van 
vrijwel alle 

EUROPA-landen 
prachtige boekjes in omloop. Ze zijn een lust 
voor het oog, zullen u veel plezier en beslist 
vele aanwinsten voor uw verzameling bezorgen. 
(BIJ aanvrage a u b. opgeven gevorderd of 
vergevorderd). 

POSTZEGELHANDEL 

V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM - Noordsingel 181b - Telefoon (010) 4 82 09 

I I W H O I I D 

van dit nummer 

Leon de Raay-medaille 1962 145 
Bijdrage tot de kennis der zegels van Neder-

lands-Indië 146 
Luchtvaarthistorie van de staat Israel 148 
Frankrijk: Dag van de postzegel 150 
Tentoonstellingen en ruildagen 152 
Over de Oostgrens 153 
„Glenn"-zegel 154 
Personalia 154 
Agenda 155 
Ingezonden 156 
Vervalsingen van Bulgarije 156 
Over de historie van het „Koninklijk Postkan

toor" in Oisterwijk (N.B.) 157 
Nederland 158 
Ned. Nieuw-Guinea 159 
Luchtpost 160 
Stempels 161 
Postwaardestukken 162 
België 162 
Suld-Afrika 163 
Brief uit Londen 164 
Wij lazen voor u 165 
Voor uw boekenplank 167 
Ontwerp Europa-zegels 1962 167 
Nieuwtjes van deze maand 167 
Bonds- en verenigingsnieuws 168 

Reo. INDONESIË 
1949 U P U 

Vlag, groot 
Vlag, klem 

1950 Onafhankelijkheid 
Olymp Spelen 
Soekarno 
Sport Djakarta 

1953 Watersnood 1 
1954 Merapi 

Kind 
1955 Af As Conf. 

Jamboree 1 
Alg Verkiezing 
10 j Ind PTT 
Dodenherdenk 

1956 Blindenhulp 
Dieren 
Rode Kruis 
Djokja Dansers 

1957 Invalidenhulp 
Coöperatie 
Bloemen 

Bestellingen boven f 
adm - en verzendkosten 

Levering uitsluitend teg 

Bezoekt onze stand 
dagen in Musis Sac 
tot 18 u. n.m. 

2w 
1w 
1w 
3w 
Sw 

15w 
5w 
1w 
8w 
6w 
4w 
5w 
4w 
4w 
3w 
4w 

15w 
6w 
4w 
6w 
4w 
5w 

15 , -

1,25 
0 30 
035 
2,50 
1 50 

14 50 
1 , -
0 25 
5 , -
0,85 
2,50 
1 , -
2,25 
2,50 
3,25 
1 , -
0,80 
1 , -
2,50 
0,90 
1 , -
1.25 

1958 Luchtvaart 
Wezenhulp 
Badminton 1 
Geof Jaar 
Java Tour 1 
Mensenrechten 

1959 Dierenbescherming 
Jamboree II 
Wet 1945 
Colomboconf 

1960 Jeugdsportconf 
Vluchtelingen 
Inh Produkten 
Malariabestr 
Sociale Hulp 

1961 Watersnood II 
Herbebouwinq 

5w 
6w 
;<w 
5w 
3w 
Sw 
5v^ 
6w 
4w 
5w 
5w 
6w 
Rw 
Aw 
6w 
Zw 
1w 

Tourisme 10 w & 4 blok 
Badminton II 
16 J Onafh 
Helden Vrijheid 
Sensus Pendud 

3w 
3w 

12w 
1w 

Soc Hulp (vruchten) 3w 
1962 Ramayana Ballet 

Moskee 

fianco Onder f 15 , - verhoogd 

en vooruitbetali 

6w 
4w 

met 

ng op POSTGIRO 19 31 56. 

op de Internationale Ruildag van 
rum te Arnh im, 28 april a.s., van 

Zie ook onze advertentie elders in dit blad. 

POSTZEGELHANDEL 

H A R T O G 
FROBELSTRAAT 5111 

O K K 
AMSTERDAM 

Telefoon 19 00 23 

0 60 
0,75 
0,35 
1 , -
0,35 
0,40 
0,65 
0,55 
0,30 
0,45 
0,35 
0,35 
0,50 
0,75 
0,50 
0,25 
0,10 
5 , -
0,40 
0,40 
1,50 
0,10 
0,35 
0 75 
0,50 

50 et 

de Bonds- 1 
9 u. 

E 

V.m. 

R 
WEST 3 
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Correspondentie over het blad naar 
HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 

Bronsteeweg 86, Heemstede 
Telefoon (02500) 3 63 40 

ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 
Welgelegenlaan 71, Driebergen 

Telefoon (03438) 21 (A 

Sorrespondentie over ADVERTENTIES: 
BOOMRUYGROK N.V. 

Ged. Oudegracht 138, Haarlem 
Teiefoon 17450 (4 liinen) ■ Postgiro 37758 

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

Torlellaan 69, 'sGravenhage7 
Penningmeester: Joh. Spoorenberg 

Hyacintplein 5, Breda • Giro 344900 

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor nietaangestotenen (bii vooruitbetaling) 

franco per post per jaar ƒ 10,— 
Afzonderliike nummers lopende jaar 

en voorgaande iaar ƒ 1 , — 
Nummers van vorige iaargangen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 ƒ0.25 

vanaf 1958 ƒ0,35 alles plus porti 

39e jaargang - april 1962 (451) 

ifï'TW^w^iJWrtr/'JWj'iin/wvi'wwvArrtnc'W'vic'vwwiii' 1 ^ 

Ijeawê de naay^wnedaüle 10G2 

1 In de voorjaarsvergadering van 
de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie op 17 maart 1962 te 
Utrecht, werd op voorstel van 
het Dagelijks Bestuur van deze 
Raad met algemene stemmen be
sloten, overeenkomstig het Re
glement voor de Leon de Raay-
medaille, deze onderscheiding 
toe te kennen aan de heer J. G. 
Scheepmaker te Voorschoten, 

ter bijzondere waardering voor de beste wetenschappelijke bij
drage op filatelistlsch gebied, verschenen in de jaargang 1961 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Zoals iedere aandachtige lezer van het Maandblad duidelijk zal 
zijn, was de aanleiding hiertoe de serie ,,Bijdragen tot de kennis 
van de zegels van Nederlands-Indië" welke, reeds in de vorige 
jaargang begonnen, in 1961 culmineerde in de zeer uitvoerige 
studie over nr. 180. Het laatste woord over deze zegel is binnen
kort aan plaatsing toe, doch wij hopen dat hiermee de bijdragen 
van de heer Scheepmaker nog geen einde gevonden zullen 
hebben. 
Gaarne willen wij ook op deze plaats de heer Scheepmaker 
dank zeggen voor zijn Interessante publikaties en hem gelukwen
sen met de hem toegekende onderscheiding. 

RAAD VAN BEHEER. 
(Onder het hoofd Personalia in dit nummer de volledige lijst der onderscheide

nen met deze medaille sinds 1938, alsmede enkele biografische bijzonderheden 

van de jongste titularis). 

145 



Oplage I Opfaqe tt 

a. HET PLATEN EN- NUMMEREN DER ZEGELS 
Zoals bekend heb ik mij in mijn vorige bijdragen over 

het catalogusnummer Nederlands-Indië 180 steeds vaag en 
onzeker moeten uitdrukken, wat onder meer bleek uit het 
feit, dat ik steeds volgnummers in plaats van velnummers 
moest gebruiken. Kort na het verschijnen van deze bijdra
gen kreeg ik echter van de directeur van het Nederlandse 
Postmuseum te 's-Gravenhage de mededeling, dat de com
plete vellen van tweehonderd zegels in de beide bestaande 
druksoorten in dat museum aanwezig waren en tentoonge
steld zouden worden. Zodra dit het geval was, heb ik een 
bezoek aan het museum gebracht, waar de beide vellen 
naast elkaar in verticale stand te bezichtigen waren. Nadat 
ik enige mijner rijtjes bij de onderranden der vellen op 
nummer had gebracht, bleek', dat de afstand tot de hoger 
gelegen rijen te groot was voor een duidelijke waarneming 
der fouten,' zodat ik aan de leiding van het Postmuseum 
het verzoek deed mij na afloop dezer expositie in de gele
genheid te stellen, de vellen in horizontale ligging te mogen 
bestuderen, hetgeen werd toegestaan. Ultimo april en be
gin mei 1961 heb ik in totaal' drie dagen nodig gehad om 
mijn rijtjes gebruikte zegels nauwgezet met die der origine
le vellen te vergelijken en te nummeren, welke arbeid 
ten slotte in een volledig succes is geëindigd. 

Thans kan ik mededelen, dat ik in al mijn vaagheid der 
voorgaande bijdragen over deze zegels geen woord te veel, 
maar nog veel te weinig heb gezegd en dat alle onzeker
heid is omgezet in absolute en bewijsbare zekerheid. 

b. DE AANMAAK EN DE VERSCHILLEN 
Allereerst is mij gebleken, dat de beide vellen slechts op 

één plaats verschillen, namelijk alléén in velnummer 86, 
welke zegel ik in de vorige bijdragen „de grote barst" 
noemde en waaronder de „retouche" mede was afgebeeld. 
Bij dit velnummer heb ik toen lang stilgestaan, omdat deze 
enorme plaatfout reeds direct na het verschijnen der zegels 
— 18 april 1933 — werd ontdekt en bekend gemaakt. Welnu, 
bg geen enkel ander velnummer kan van enige bgwerking 
of retouche worden gesproken; alle overige 199 zegeibeel-
den zqn in de beide druksoorten zuiver identiek en dit be
tekent dus, dat men alle fouten van een willekeurig velnum
mer der eerste oplaag zuiver identiek kan terugvindeU in 
datzelfde velnummer der tweede oplage. 

Uit het bovenstaande valt dan ook maar één conclusie 
te trekken, namelijk deze, dat er voor de aanmaak van 
al deze zegels in de beide druksoorten samen maar één en 
dezelfde drukcilinder is gebruikt. En deze conclusie kan ik 
nu evenzovele malen bewijzen als men maar wil en met 
elk willekeurig velnummer. 

c. DE VOLGENDE EXPOSITIE 
Uit erkentelijkheid voor de ondervonden medewerking van 

de zijde der museumleiding heb ik — na afloop der num
mering — het complete stel der tweehonderd verschillende 
zegelbeelden, en deze alle naar hun plaats in het vel ge
nummerd, aan het museum cadeau gedaan, zodat men 
op de binnenkort volgende, tweede, expositie behalve de 
beide complete ongebruikte vellen tevens deze volledige 
plaatstudie in gestempelde exemplaren der tweede opla
ge kan bezichtigen. Daarbij heb ik er mede voor gezorgd, 
dat er van enkele velnummers verscheidene exemplaren 
op één kaart zijn samengevoegd, terwijl alle tweehonderd 
zegels zijn voorzien van een typerende naam, die één der 
vele afwijkingen van één bepaald velnummer naar voren 
brengt. Deze „naamlijst", welke ik inmiddels ook reeds 
aan vier andere verzamelaars heb verstrekt, omdat ze allen 
óf geheel óf bijna in het bezit zijn van het complete stel der 

tot de kennis der zege 

Nr. XVI door G. J. Scheepmaker 

tweehonderd verschillende zegelbeelden is géén determina
tietabel zoals ik zelf gebruik bij het feilloos nummeren der 
zegels; een bezigheid, welke mij nu maar enkele minuten 
per velnummer kost. Die determinatietabel is een boekwerk
je op zichzelf, waarin alle details der zegelbeelden stuk 
voor stuk onder de loep zijn genomen en waarmee ik dus 
werk als bij het determineren van een plant. Een voorbeeld 
van zo'n detailoverzicht heb ik ook al in een vorige bijdrage 
gegeven. 

d. DE PLAATFOUTEN 
Het complete vel bevat naar ruwe schatting tussen de 

twaalfhonderd en vijftienhonderd plaatfouten en dat wil dus 
zeggen, dat men er gemiddeld zes tot zeven per velnum
mer kan aanwijzen. In werkelijkheid is dit echter niet zo, 
omdat het aantal fouten per velnummer varieert van ten 
minste drie tot ten minste vijftien. Niet alleen de bijkans 
ontelbare en vaak enorm grote witte, maar ook de veelal 
minder opvallende donkere, dus de gekleurde plaatfouten 

Nieuwe gegevens beireffent 

vertonen, per velnummer bekeken, een verbijsterende uni
formiteit in plaats en vorm. Met micrometrische zuiverheid 
stemmen ze daarin overeen en de liefhebber van plaat
fouten zal bij de grondige bestudering ervan hoe langer 
hoe fascinerender worden geboeid door de frappante zui
verheid in deze duizendvoudige onzuiverhedcn! Ongetw\j-
feld is deze zegel voor de liefhebbers het allerinteressantste 
object van alle zegels van Nederland en Overzeese Rijksde
len. 

'En hier ligt nu tevens een mogelijkheid om nu eens echt 
één bijzonder object ook waarlijk compleet in zijn bezit te 
krijgen.' Volgens de deskundigen op druktechnisch gebied 
zijn deze zegels gedrukt volgens het rotogravureprocédé, 
waarbij gebruik werd gemaakt van cilinders, die met een 
koperen bemanteling waren bekleed, met andere woorden, 
we hebben hier te maken met een cilindervormig gebogen 
koperen plaat, waarin de tweehonderd negatieve zegel
beelden middels een etsingsvloeistof waren aangebracht. 
Het staat derhalve onomstotelijk vast, dat we hier met het 
volste rficht mogen, ja móeten spreken van echte plaatfou
ten, die zich met onveranderlijke zuiverheid tot in de aller
laatste afleveringen hebben gehandhaafd. In grootte va
riëren ze van maximaal vier centimeter tot minimaal een 
tiende millimeter. Die fout van vier centimeter is te vinden 
op de zegels 5 en 6 van het vel; ze bestaat in een, hier en daar 
even onderbroken, vrijwel lijnrechte kleurstreep, die onge
veer vijf millimeter beneden de bovenkaderrand over deze 
beide zegels heenloopt, dwars door de lichtere velden heen 
en door de beide mutsen. De ,.grote mantelveeg", ter lengte 
van twaalfeneenhalve millimeter, welke ik al eerder heb 
vermeld, kunt u vinden op zegel 199; de fraaie „ring" aan 
de kop der grote 2 ziet u op velnummer 46; de enorme witte 
„diamant" schittert u tegen op velnummer 7; de „grote 
knevelvlek" of „snottebel" is het eigendom van velnum
mer 177. Deze fout ziet iemand met normale ogen op meer 
dan een meter afstand! De eerder genoemde driehoekige 
„hap uit de onderlijst" kunt u op alle velnummers 43 iden-
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tiek terugvinden, en de „punaise" boven het hoofd — in de 
marge — staat op alle velnummers 49; de „baai" of „in
ham" in de linkerkaderrand vindt u op de velnummers 
108. 

En zo zou ik nog wel een poosje kunnen doorgaan, en alle 
reeds eerder beschreven fouten van haar velnummer kun
nen voorzien, maar dit zouden er dan hooguit zestig tot 
zeventig zijn en geen tweehonderd, zodat de naar volledig
heid zoekende en strevende verzamelaar nog tweederden 
van het aantal veslnummers zou ontberen. Dit verder num
meren zou dus alleen zin krijgen indien ik dit in het Maand
blad volledig zou kunnen doen. Dit neemt niet weg, dat ik 
inmiddels wel in persoonlijk contact wil treden met de even
tuele „platers" van deze zegels, zulks in afwachting van na
dere beslissingen. 

e. PRIMAIR OF SECUNDAIR? 
Ik zie geen kans de ongeveer vijftienhonderd plaatfouten 

in deze tweehonderd zegelbeelden naar de grootte of naar 

iderlands-lndië nr. 180 (1) 

de afmetingen te rubriceren in plaatfouten van de eerste, 
de tweede, de derde of vierde orde, enzovoort, om de dood
eenvoudige reden, dat ik niet zou weten waar ik de grenzen 
zou moeten trekken. Het bestaande onderscheid tussen pri
mair (volgens de huidige opvatting doorgaans nogal klein, 
omdat de grote meestal van te voren uit de plaat verwij
derd zijn!) en secundair (volgens de tot nu toe blijkbaar gel
dende mening door allerlei gebruiksoorzaken, zoals slijtage, 
breuk en dergelijke ontstaan en uit dien hoofde wel eens 
heel erg groot!) gaat hier in geen enkel opzicht op, omdat 
er van slijtage, breuk of anderszins hoegenaamd geen sprake 
is, terwijl alle plaatfouten, zelfs van de allerlaatste vellen 
der laatste oplagen micrometrisch gelijk zijn aan die van 
de allereerste vellen. 

Zijn dus volgens de huidige opvattmg alle foutjes, die 
er in een splinternieuwe plaat voorkomen en waarvan dus 
het eerste vel dat verkocht wordt getuigenis aflegt, pri
mair, dan zijn óók de allergrootste fouten, die men in Ne
derlands-lndië nummer 180 kan aanwijzen primair, omdat 
die namelijk óók in dat eerste vel voorkomen! 

Met andere woorden de zegel Nederlands-Indié nummer 
180 gooit met één slag het bestaande en naar mijn mening 
onlogische onderscheid tussen primair (klein) en secundair 
(soms erg groot) volkomen ondersteboven! 

Er IS hier slechts sprake van één plaat met meer dan 
duizend fouten; een chaos, die pas nu is geordend en tot 
klaarheid is gebracht. En deze ene pla«t heeft acht miljoen 
zegels afgeleverd, waarvan ik er nu ruim achtduizend nauw
keurig op velnummer heb gebracht en waarin dus primaire 
plaatfouten zijn aan te wijzen van méér dan maximaal 
denkbare grootte per zegel (zie boven). Met het bestaande 
en naar mijn mening verwarrende onderscheid komt men 
des te meer in de knoei, zodra er sprake zou zijn van een 
tweede of derde plaat, wat juist bij slijtage of breuk zo voor 
de hand ligt. Men zou dan immers die primaire fouten kun
nen en mogen noemen en de secundaire van die tweede 
plaat zouden dan de secundaire der secundaire plaat wor

den en zo zou men kunnen doorgaan om ten slotte een 
„boom" op te zetten over het primaire van de tertiaire of 
het secundaire in de quartaire, enzovoort, enzovoort. 

En weer zie ik iemand nu heel erg met zijn ogen knippe
ren en ik hoop, dat hij dat nog heel lang zal blijven doen, 
want dan heb ik tenminste de kans, dat ook hij eens wat 
dieper zal gaan nadenken over het onhoudbare van de hui
dige opvattingen. 

Met dit naar mijn mening onhoudbare en verwarrende 
onderscheid tussen primair en secundair bij plaatfouten heb 
ik dan ook reeds lang gebroken. En ik wil er dadelijk aan 
toevoegen, dat men van mij nooit zal kunnen zeggen, dat ik 
op onelegante wijze iemands mening aanval zonder hem 
eerst persoonlijk daarover te hebben benaderd. Ook niet, dat 
ik alleen maar afbreek zonder er iets beters voor in de plaats 
te geven, zoals straks zal blijken. Want al datgene, wat 
men tot nu toe secundaire plaatfouten noemde, zijn ge-
bruiksfouten en als zodanig dus geenszins oorspronkelijk! 
Een naar mijn mening logisch onderscheid zou dus zijn: 

ZEGELBEELDFOUTEN BIJ PLAATDRUK: 
I. Oorspronkelflke; kunnen zijn: groot, zéér groot, klein tot 

zeer klein, zoals onder andere Nederlands-lndië num
mer 180 overtuigend aantoont. En dit geldt ook voor 
Curagao nummer 103 en Suriname nummer 150, en
zovoort. Deze oorspronkelijke plaatfouten kunnen zich 
zelfs handhaven, en op constante grootte blijven, on
danks een zeer langdurige gebruiksperiode, ja zelfs 
tot op het laatste exemplaar van acht miljoen zegels; 
met andere woorden: veertigduizend complete vellen 
van tweehonderd stuks werden hier zonder de minste 
slijtage volkomen identiek afgeleverd met alle origi
nele plaatfouten erin. 

Ongeaclit de grootte noem ik deze alle primair, om
dat er hier geen sprake Is geweest van een tweede 
plaat, en tevens, omdat ze tot het laatst toe hebben 
gehandhaafd. Zelfs de enige retouche van zegelnum-
mer 86 — met die verwrongen voet van de noe
mer der breuk Va — kan ik geen secundaire fout noe
men, omdat de overige vijf fouten van dit zegelbeeld 
nummer 86 zijn blijven staan, terwijl de plaat zelve 
in gebruik bleef. 

II. Niet-oorspronkelijke, welke beeldfouten zijn te splitsen 
in: 
1. gebruiksfouten, waaronder vallen alle niet-origine-

le fouten, met andere woorden alle nieuwe fouten, 
die er in een plaat, welke al één of meer oplagen 
heeft afgeleverd, hetzij ten gevolge van bijwerking
en, slijtage of breuk ontstaan. Voor al deze niet-
originele gebruiksfouten mag men naar mijn me
ning nimmer het woord of de aanduiding „secun
dair" gebruiken, omdat men deze benaming dient 
te bewaren voor de originele plaatfouten van de 
eventuele plaat II. 

2. drukfouten, zoals: smetten, inktspatten, misdruk-
ken en al die afwijkende toevalligheden, die louter 
en alleen met de techniek van het drukken zelve 
in verband staan. 

3. papierfouten, zoals plooifouten, de cirkelvormige 
fouten, die afkomstig zijn van de op vel of plaat 
terechtgekomen perforatiesnippers — talrijk onder 
andere bij de nummers Nederlands-lndië 129 tot en 
met 134 —; fouten, ontstaan door toevallig omge-
vouwen velranddelen en dergelijke. 

4. perforatiefouten, die een zegelbeeld soms kunnen 
verminken. 

Welnu, in de zegels, die ik nu bespreek, heb ik — buiten 
die ene retouche — geen andere gebruiksfouten kunnen 
ontdekken. Papierfouten zijn mij tot nu toe niet bekend, 
terwijl de drukfouten, die heel zeldzaam zijn, alleen kun
nen worden ontdekt door hem of haar, die een bgzonder 
grondige studie heeft gemaakt van de beeldfouten van één 
bepaald velnummer. Ze bestaan doorgaans uit één of meer 
kleurstipjes of -vlekjes te veel, terwijl daarnaast ook druk
fouten voorkomen, die bestaan uit lange, ragfijne, meest
al evenwijdige, kleurlijnen, over de lengterichting van 
sommige exemplaren verlopend, meestal in schuine rich
ting. Dit zijn waarschijnlijk zogenaamde „rakelstrepen". 

(Wordt vervolgd) 
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Zo fascinerend als de proclama
tie van de staat Israël (14 mei 
1948) was, zo spectaculair is de 
luchtvaartgeschiedenis van de 
jonge staat begonnen. Omdat men 
de verbindingen met het bui
tenland in stand wilde houden en 
dit wegens de oorlogsomstandig
heden niet anders kon dan door 
de lucht, werd al spoedig gepro
beerd machines en bemanning te 
vinden. Op een of andere manier 
slaagde men er in enige oude 
leger-Dakota's op de kop te tik
ken die bemand konden worden 
met joodse oud-legerpiloten. 

Toen na de proclamatie van de staat 
de aanval der Arabische legers was af
geslagen en de toestand zich na enige 
tijd zover geconsolideerd had dat er weer 
een beetje rust begon te ontluiken, be
gon men zich ook meer om de bestuurs
vorm te bekommeren. De voorlopige 
Staatsraad, onder aanvoering van David 
Ben Gurion, nodigde professor dr. 
Chaim Weizmann, president van de 
Zionistische Wereldorganisatie, uit het 
ambt van president van Israël op zich 
te nemen. Professor Weizmann, die op 
dat moment, in mei 1958, in New York 
vertoefde schreef in zijn aanvaardings
telegram onder meer: „Ik accepteer deze 
verkiezing in een geest van nederigheid, 
ik ben de Raad grote dank verschul
digd voor het vertrouwen in mij ge
steld". 

Hiermede was, voor het eerst na 
tweeduizend jaar wel de president van 
de joodse staat aanwezig, maar de pre
sident moest ook naar de staat ge
bracht worden. Op 26 mei 1948 vertrok 
professor Weizmann via Frankrijk naar 
Zwitserland om enige tijd rust te nemen 
alvorens de zware taak te aanvaarden. 

In deze periode begint de geschiede
nis van de El Al, de Israëlische lucht
vaartmaatschappij. In augustus 1948 be
sloot de Staatsraad, dat de eerste pre
sident tijdens het komende joodse 
nieuwjaar op eigen bodem aanwezig 
zou moeten zijn. Hij moest ook door een 
Israëlisch vliegtuig met een joodse be
manning worden gehaald. Een van de 
Dakota's werd netjes opgeschilderd en 
voorzien van kentekenen en een David
ster. Het toestel werd bemand met er-
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7. Rondsfempel van het kantoor ie Tel Aviv van 
de Tsiecboslowaakse staatsluchivaartmaatschappii 
CSR, in de nacht van 2 op 3 iuni 1948 gefaru/W 
voor een zendinq Amerikaanse post. 

2. Rubber langstempel met tweetaiiqe tekst in 
violet, eerste vlucht staat tsraël-Frankriik, qebruikf 
fe Haifa, mei kapitale letters van qroot formaat. 

3. Rubber langstempel met tweetalige teksi in 
violet, eerste vlucht staat Israël-Frankriik, qebruikf 
fe Tel Aviv, met kapitale letters van klein formaat. 

4. Speciaal kastsfempel van de Tsiecboslowaakse 
luchtvaartmaatschappij CSR met tweetalige tekst, 
gebruikt ter gelegenheid van de heropening van 
het Israëlische vliegveld lydda voor de burger
luchtvaart, 24-25 november 1948. De feksl luidt: 
Gelukwensen met uw eerste vlucht van de lucht
haven van Lydda, staat Israël. Tsiecboslowaakse 
luchfvaartmaatscbappii. Tel-Aviv. In het midden 
het embleem der CSR. 

5. Luchtposfenvelop verzonden per KLM op de 
beropeningsvlucbf naar Palestina (Israël} van 17 
oktober 1949, op 74 oüfober 7949 gestempeld 
te Waspik en voor aankomst gestempel op Lydda 
Aerodrome, 25-10-1949. 

HI-AUPÏNINf'.r.?Lir.'Ji:T »««H PAJJS 
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varen piloten en vertrok in het diepste 
geheim naar Zwitserland. Doordat et 
nog geen luchtvaartovereenkomst met 
Zwitserland bestond werd de beman
ning na de landing te Bern gearres
teerd. Ze werd even wel reeds twee uur 
later in vrijheid gesteld. Toen professor 
Weizmann op het vliegveld aankwam 
en het Israëlische toestel zag alsmede 
de joodse bemanning werd de ontroe
ring hem te machtig. Bij de aankomst 
in Israël op het vliegveld Ekron, nabij 
Rechowoth, op de dag voor nieuwjaar 
5709, stond een erewacht van de Pal-
mach (stoottroepen) en de gehele rege
ring aangetreden. Chaim Weizmann 
drukte elk der tweehonderd manschap
pen de hand met de woorden „Toda 
raba" (= hartelijk dank). 

Hoeveel verbindingen er daarna door 
de lucht met het buitenland zijn ge
weest is niet te zeggen, doch deze eer
ste buitenlandse tocht Israël-Zwitser-
land was het begin van een groot
scheepse luchtvaartontwikkeling der 
El Al. In november 1948 wordt de lucht
vaartmaatschappij El Al (Opwaarts) op
gericht, die op 1 juli 1949 met twee 
Skymasters de werkzaamheden aan
vangt. 

Intussen hadden sinds mei 1948 vele 
buitenlandse maatschappijen haar dien
sten op het Heilige Land hervat. 

Tsjechoslowakije 
De eerste historische vlucht had 

plaats op 26 mei 1948 door de Tsjecho-
slowaakse luchtvaartmaatschappij, van 
Haifa naar Praag. Deze vlucht was we
gens oorlogsomstandigheden niet pu
bliek bekend gemaakt. De vervoerde 
post kreeg geen speciaal stempel, alleen 
het datumstempel 25/26.V.1948 en het 
aankomststempel 27.V.48, Praag. 

De tweede vlucht van dezelfde maat
schappij werd gemaakt op 14 juni 1948. 
Deze werd wel in de dagbladen aange
kondigd (op 11/6 1948) en ging via 
Athene-Rome naar Praag; geen speciaal 
stempel. Uit een merkwaardig toeval 

r 
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6. Speciale envelop fer gelegenheid van de eerste 
vluchl van de Israëlische luchlvaarfmaafschappij 
El Al op 25 iuni 1950 van Lydda naar New Vor t . 
Afbeelding van de verkeerstoren van de lucht
haven Lydda. Gefrankeerd met de eerste lucht
postserie van Israël in de waarden 5, 30, 40, 50, 
100 en 250 prutot, die op 1 iuni 7950 was uil-
gekomen. 

7. Gefrankeerd luchtpostblad f25 prutot) van 
Israël, bestemd voor Europa en Afrika, verschenen 
op 2 /u/i 1950 (bovenste gedeelte). 

werd echter een speciaal stempel ge
boren op deze lijn. De C.S.R. Airline 
had sinds mei de regelmatige dienst 
Praag-Haifa visa versa ingesteld via 
Rome. 

Op de vlucht van 2 juni 1948, landde 
de piloot van de CSR te Rome waar een 
Amerikaans toestel, gecharterd door 
de P.E.D.I. (Palestine Emergency Deli-

AT ISRAEL 
door B. H. COHEN (1) 

veries Incorporation) op weg naar Israël 
met een lading post, door de maatschap
pij opgehouden was wegens de gevaar
lijke toestand in Israël. De Amerikaanse 
piloot besloot de post aan de CSR over 
te doen, en wel aan de manager van 
de CSR de heer Taussig, die de post 
met het CSR-toestel meenam. In Israël 
aangekomen nam de heer Taussig de 
post mee naar zijn bureau in Tel Aviv, 
nadat hij van het Hoofdpostkantoor in 
Tel Aviv het verzoek had ontvangen de 
post de volgende morgen te willen depo
neren. Op het bureau van de CSR kwam 
de heer Taussig op het idee alle post
stukken te voorzien van het maatschap
pijstempel, waarmee hij en zijn vrouw 
de gehele nacht bezig waren. In de och
tend van de derde juni werd de post, 
uit Amerika vertrokken op 21 mei 1948, 
aan het postkantoor AUenby Road af
geleverd. Een merkwaardige vlucht 
gedemonstreerd door een even merk
waardig stempel, CESKOSLOVENSKE 
AEROLINIE. TEL-AVrV (afbeelding 1). 

Frankrijk 
Op 11 juni 1948 werd de eerste vlucht 

gemaakt, als begin van een regelmatige 
dienst, onderhouden door de Air France 
tussen Haifa-Rome-Parijs. Er werd een 
speciaal eerste vluchtstempel gebruikt, 
een rubberstempel, in violette inkt met 
tekst in het Hebreeuws en het Frans 
luidende: PREIVHER VOI. ETAT 
D'ISRAËL-FRANCE in kapitale letter 
voor de afstempeling te Haifa (afbeel
ding 2) terwijl in Tel Aviv een kleinere 
letter gebruikt werd (afbeelding 3). 

De Sovjet-Unie erkende op 13 juni 
1948 de Doar Iwri-zegels van Israël en 
stond deze voor gebruik op luchtpost 
too. Van een regelmatige verbinding is 
echter nog geen sprake. 

Even merkwaardig als het boven be
schreven Tsjechoslowaakse stempel is 
het speciale stempel dat de C.S.R. de 
poststukken gaf bij de heropening van 
vliegveld Lydda voor burgerluchtvaart-
verkeer. met tekst in het Hebreeuws en 

het Engels. BEST WISHES for your 
first flight/from Lydda Airport'State of 
Israël./Ceskoslovenske Aero Linie. Tel-
Aviv/. Deze heropening geschiedde op 
24 november 1948 (afbeelding 4). 

De tweede vlucht van de Air France 
vertrok van Tel Aviv op 16 juni 1948. 
Deze vlucht was om veiligheidsredenen 
één dag tevoren bekend gemaakt, zodat 
het aantal vervoerde poststukken niet 
erg groot was. Voor deze tweede vlucht 
werd het zelfde speciale stempel ge
bruikt als op de vlucht Haifa-Parijs (zie 
boven). Afstempeling Tel Aviv 15'16.VI. 
48. 

Nederland 
Ook de KLM hervatte op 20 juni 1948 

de dienst op Israël. Op 20 juni 1948 werd 
de eerste vlucht gemaakt Amsterdam-
Athene-Haifa, terwijl op 23 juni 1948 
de retourvlucht plaats had Haifa-Am
sterdam. Er werd geen speciaal stempel 
gebruikt. 

Op 23 juni 1948 wordt wel een spe
ciaal stempel gebruikt voor de eerste 
vlucht Haifa-Nicosia door de C.S.R. 

Het is verleidelijk van een luchtpost
artikel een soort „check list" te maken, 
maar alle vluchten op sommen wordt 
een beetje vervelend; wij zullen ons 
derhalve beperken tot die vluchten 
waarvan een speciaal stempel werd ge
geven. 

Op 6 juli 1948 wordt Lydda Airport 
door de Israëlische troepen veroverd. 
De oorlogshandelingen zijn echter nog 
niet afgelopen. De luchthaven blijft ge
sloten voor burgerverkeer. Vele eerste 
vluchten gaan naar en van Haifa. Wij 
blijven echter gespeend van speciale 
stempels. Het tweede halfjaar van 1948 
levert één speciaal stempel op. Op 
3 augustus 1948 opent de Cyprus Air
ways de lijn Haifa-Nicosia en het kleine 
aantal vervoerde stukken krijgt een 
eerstevluchtstempel. 

Ook in 1949 waren er vele openings-
vluchten van verschillende maatschap
pijen. 

De KLM hervatte op 17 oktober 1949 
de dienst op Lydda. Deze vlucht is ken
baar aan het aankomststempel LYDDA 
AERODROME 17-10-1949, retourvlucht 
18-10-1949. De tweede vlucht werd ge
maakt op 24 oktober 1949, met retour
vlucht op 25 oktober 1949. Het is niet 
duidelijk of de brief van afbeelding 5 
werkelijk met de eerste vlucht is mee
gegaan. Er wordt één keer per week 
gevlogen, op maandag Amsterdam-
Lydda en op woensdag Lydda-Amster-
dam. 

Na vele operatieve vluchten opende 
de El Al op 20 december 1949 de lijn 
Tel Aviv-Rome-Parijs-Londen met DC 4 
toestellen. Deze vlucht is kenbaar aan 
het aankomststempel 22-12-1949 LON
DEN AIRPORT In maart 1950 wordt 
de binnenlandse luchtvaartmaatschap
pij Arkia Airlines opgericht, als doch
termaatschappij van de El Al. Arkia zal 
met Curtis C 46 toestellen binnenlandse 
diensten onderhouden. 

De grote sprong 
Op 25 juni 1950 gaat de El Al de 

grote sprong wagen over de Atlantische 
Oceaan met de eerste vlucht Lydda-
New York. Een speciale envelop, ge
frankeerd met de juist op 1 juni 1950 
uitgekomen eerste luchtpostserie, gaat 
op deze vlucht mee. De overfrankering 
was alleen op de speciale cover be
doeld; de seriewaarde was 475 prutot, 
terwijl de eigenlijke frankeerwaarde 
slechts 80 pr. behoefde te zijn (afbeel
ding 6). Captain Bernard Hoffman 
vloog het toestel eerst naar Rome, Ciam-
pino Aeroporto, Roma, vandaar naar 
Aerphort Na Sionna" (Ierland) en 
verder via Newfoundland (Gander) 
naar New York. 

Nu het luchtpostverkeer goed op gang 
komt verschijnen op 2 juli 1950 de ge
frankeerde luchtpostbladen, in de waar
den 25 en 50 pr., respectievelijk voor 
Europa-Afrika en Amerika-Australië 
enzovoort (afbeeldmg 7). 

(Wordt vervolgd) 
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Frankrijk I De dag van de postzegel 

19441961 door W. B. Brocx 
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Curieus is de brief van afbeelding 23, 
die abusievelijk het stempel 1 D had 
gekregen, doordat de behandelende 
postbode niet het P.P.stempel had ge
zien, dat ook verre van duidelijk is af
gestempeld. Bij nader inzien heeft hij, 
of het ontvangstkantoor, het 1 Dstem
peltje vernietigd. 

De DécimeRurale werd in 1849 af
geschaft. 

Later is in bijzondere gevallen voor 
de „rurale" post nog een ander stem
pel gebruikt, dat we nu zullen gaan 
behandelen. 

Indien een plattelandspostbode op zijn 
route post in ontvangst nam, of uit 
een bus lichtte, welke post bezoigd 
moest worden op een adres op diezelf
de route, dan behoefde hij die niet 
eerst mee te nemen naar zijn postkan
toor, maar hij mocht die direct bezor
gen. In zo'n geval moest hij een eigen 
stempeltje O R gebruiken. In de Franse 
literatuur staat, dat dit stempel is in
gevoerd op 1 februari 1851. Dat moet 
onjuist zijn, want afbeelding 24 toont 
een brief, die dat stempeltje O R dradgt 
en die al gedateerd is op 8 april 1850. 

Nevenstaande brief dateert uit de tijd, 
dat er wèl postzegels waren, maar dat 
men die nog niet behoefde te gebrui
ken, omdat men evengoed, zonder 
Strafport, het porto door de ontvanger 
kon laten betalen. 

Maar, zoals vanzelf spreekt, komen 
deze stempels ook op de postzegels 
voor. 

Voorschrift was, dat het stempel ge
plaatst moest worden in de vier hoe
ken van de zegel, maar de postboden 
hielden zich daar niet altijd aan. 

Afbeelding 25 laat het stempel zien 
op een 10 centimes van de Bordeaux
emissie, waarop het slechts één keer is 
afgedrukt. 

Heel curieus is het volgende: de 
„rurale" brievenbussen hadden een 
kastje, waarin zich een stempeltje be
vond aan een ketting. Die stempeltjes 
bevatten een letter in een cirkeltje. De 
pliittelandspostbode moest dat stem
peltje op de brieven plaatsen, niet op 
de postzegels, maar op de adreszijde 
van de brief. Daardoor kon later even
tueel worden nagegaan, uit welke bus 
de brief afkomstig was. Afbeelding 26 
is al een heel mooi voorbeeld van zo'n 
brief. 

Deze dateert van 21 oktober 1846 en 
is blijkens de inhoud, verzonden uit 
Craonne (ongeveer 20 km zuidoostelijk 
van Laon). Te Craonne was toen nog 
geen postkantoor. Zelfs in de periode 
van 1852 tot 1863, de tijd van de stem
pels met „petits chiffres", was dat 
daar nog niet. Pas na 1863 kwam er 
een kantoor met het stempel 4503 
„grandchiffre". 

Craonne behoorde dus tot de Poste 
Kurale. Vandaar het rode stempeltje 
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ID m een ovaal. Maar de brief draagt 
ook nog rechts boven het stempeltje 
van de bus H. 

En nu het zéér bijzondere op afbeel-
dmg 27. Daar zien we een 10-centimes 
Empire ongetand met in de hoeken 
vier stempeltjes A. Blijkbaar heeft de 
postbode, in plaats van het stempel
tje OR, het busstempel A gebruikt en 
volgens de voorschriften vier keer ge
plaatst. De enige verklaring is, dat hij 
zijn OR-stempel niet bij zich had, en 
daarom maar met A afstempelde. Ook 
kan hij de stempels verwisseld hebben. 
Sedert héél kort geeft Yvert voor deze 
stempels een notering. Zie voor de 10 C 
het type V op bladzijde 22 van de ca
talogus van 1962. 
1951. Inwendige van een postwagon 

Afbeelding 28. Yvert nr. 879. Ontwer
per en graveur Decaris. De Fransen 
noemen dat Bureau Ambulant. In 1844 
werd daarmee voor het eerst een proef 
genomen op de route Paris — Rouen. 
Dat voldeed blijkbaar uitstekend, want 
reeds vier jaar later waren die in ge
bruik op meer dan een tiende van het 
gehele spoorwegnet. 

Eerst volstond men met een heel ge
woon normaal plaats-datum-stempel, 
dat aan de achterkant van de brief 
werd geplaatst. Later gebruikte men 
tweering 20/21 mm-stempels met in 
de ring LIGNE DE , of ROUTE 
DE Zie hiervoor afbeelding 29. 

Brief dd 2 april 1850 van Boulogne-
Sur-Mer naar Soignies in België (on
geveer 25 km zuidwestelijk van Brus
sel) met het stempel LIGNE-DE-CA-
LAIS van 3 april. Eigenaardig- zonder 
jaartal. 

De routestempels zijn afgeschaft in 
1852, maar het stempel Ligne de Ca
lais heeft men langer aangehouden. 

Hierna worden de treinstempels vol
lediger. Afbeelding 30 geeft daarvan 
een model. 

Brief dd. 13 december 1854 van 
Troyes naar Parijs. 

Een tweeringstempel. In de ring 
bovenaan Troyes ä Paris 2°, onderaan 
een kruisje, en in het midden 13 de
cember 1854. 

De brief draagt aan de voorzijde het 
gewone stempel van het kantoor Tro
yes. 

Van brieven, die niet bij een post-

per nachttrein is gegaan, althans op 
deze route in die tijd. (datum 17 ok
tober 1867). 

In het algemeen is 1° een dagtrein, 
en 2° een nachttrein. Ook 3° komt spo
radisch voor. Toch is het niet zeker, 
dat 1° een dagtrein is en 2° een nacht
trein. Zo waren op de lijn Toulouse ä 
Cette zowel 1° als 2° dagtreinen, die 
alleen aan de brigadenummers onder
scheiden konden worden. Nog eigen
aardiger is, dat ons stempel van afbeel
ding 31 met 2° van 1855 tot 1864 voor de 
dagtreinen is gebruikt, maar van 1864 
af voor de nachttreinen. 

Een veel beter en afdoend middel ter 
onderscheiding is het volgende: stem
pels, waarvan beide ringen cirkels zijn, 
zijn stempels van de nachttreinen. Bij 
de dagtreinen is de binnenste ring een 
achthoek, zie afbeelding 32. 

Maar deze stempels zijn gebruikt 
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ihy: kantoor werden bezorgd, dus recht
streeks aan de treinen, geeft afbeel
ding 31 een mooi compleet voorbeeld. 

Op de brief zelf staat het stempel 
Bordeaux ä Paris 2°, dus in de geest 
van de vorige, maar nu aan de adres-
zijde, lp de ring onderaan zien we een 
D, in plaats van een kruisje. Die D is 
het nummer van de Spoorwegbrigade. 
Op grote stations was het treinperso-
neel namelijk in brigades verdeeld. 
Waar slechts één brigade was, is die 
letter vervangen door een kruisje, zoals 
in afbeelding 30. 

Dat 2° geeft te kennen, dat de brief 

op de brieven en niet op de postzegels. 
Voor losse zegels kan men alleen re
sultaat bereiken door het nummer te 
vergelijken met het jaartal van uitgif
te, en dan aan de hand van een spe
ciaalcatalogus na te gaan, of dat 
nummer in die tijd een nacht- of een 
dagtrein was. Het oude, schaarse, 
werkje van M. Langlois-Eig. Veneziani 
geeft daaromtrent uitsluitsel. 

Brief dd. 29 april 1857 van Napels 
naar Lyon met aan de achterkant het 
stempel van de dagtrein Marseille ä 
Lyon van 1 mei 1857 

(Wordt vervolgd) 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RU I LD AC EN 

Stampex 1962 Argentina 62 
Voor het eerst sinds de oorlog heeft 

een minister een filatelistische tentoon
stelling geopend, mejuffrouw Mervyn 
Pike, onderminister voor posterijen 
opende om klokslag 12 uur op vrijdag 
16 maart „Stampex 1962" De inzen
dingen stelden in aantal teleui, iets 
meer dan de helft van het vorig jaar, 
maar de kwaliteit van het tentoonge

stelde was er niet minder om 
Hoewel m de afdeling Gespecialiseerde verzamelingen' 

enkele inzendingen van weinig oorspronkelijke studie blijk 
igaven, was de winnende inzending van de heer J L Bie-

berstem — de voorlopige postzegels van Polen, emissie 
1919 — resultaat van een diepgaande studie en prima van 
opzet alle zettingen en repeterende afwijkingen werden ge
toond In de historische afdeling ging de eerste prijs naar 
een verzameling over de postgeschiedems van Aden De in
eender, mr J L R Croft had op slechts negen bladen de 
afstempelingen met handstempels van 1839 tot 1871 bijeenge
bracht en tevens het gebruik en de vernietiging van Biits-
Indische zegels zeer duidelijk aangegeven De „Zilveren Post
koets" ging welverdiend naar deze verzamelaar In de the
matische afdeling was veel goeds te bewonderen, ofschoon 
enkele inzenders iets te veel tekeningen en omschrijvingen 
op de bladen hadden aangebracht waartegenover te weinig 
postzegels stonden De twee eerste prijzen vielen ten deel 
aan een verzameling , Bloemen" en een van „Gevaren op 
zee" Beide verzamelingen mogen gelden als een voorbeeld 
hoe een thematische verzameling opgezet moet worden 

De souvenir-velletjes werden dit jaar niet gestempeld. 
Ze mochten wel op de achterzijde van de speciale envelop
pen worden geplakt, doch het bijzondere postkantoor heeft 
deze enveloppen uitsluitend aan de voorzijde gestempeld 
indien daarop tenminste een geldige frankeerzegel voor
kwam De oplaag van dit herinneringsvelletje gaat de 
120 000 te boven 

Officiële inzendingen waren gezonden door de postadmi-
nistraties van Groot-Brittannie, de Sovjet-Unie en Tsjecho-
slowakije, het Kroonagentschap terwijl uit de verzameling 
van Prins Rainier II van Monaco verschillende proefdruk
ken en kleurproeven tentoongesteld waren 

riet spreekt vanzelf, dat de handelaren, die deze tentoon
stellingen organiseren, m volle sterkte op de stands aanwe
zig waren Vooral op de zaterdagen was de toeloop enorm, 
tegen een entreeprijs van 2/6d voor volwassenen en 1/- voor 
kinderen' Het publiek had er geen bezwaar tegen m de iij 
te staan om toegang te krijgen Bij de handelaren ging, even
als vorig jaor, de grootste belangstelling uit naar thema
tische zepjrls met ,,mooie plaatjes", zoais een bevriende 
handelaar ons toevertrouwde, daarnaast was er een leven-
aige <fraag merkbaar voor poststukken Een gewoon ze
geltje, dat als bundelwaar niet meer dan 2d per honderd 
ituks opbrengt, kan altijd op brief 3d tot 6d per stuk op
brengen als er een mooi of bijzonder stempel op voorkomt' 
Maar ook de dure stukken van oude of oudere emissies 
waren op Stampex te vinden en wij waren er getuige van, 
dat een bekende verzamelaar voor enkele stuks en strips 
van Engeland ld zwart en 2d blauw, in werkelijk superbe 
kwaliteit, meer dan £ 200 betaalde en, naar hij zei nog 
graag ook' 

De organisatoren kunnen op een uitstekende tentoonstel
ling terugzien. 

Christian Houston. 

De hoer Poulie schrijft ons 
Do verzamelaars, die op de tentoonstelling „Argentina 

62 ', die van 19 tot en met 29 mei 1962 te Buenos Aires wordt 
gehouden, willen exposeren, moeten hun verzamelingen, voor-
zovei deze met door tussenkomst van ondergetekende wor
den verzonden, adresseren aan 

Senoi Director Nacional de Comunicaciones, 
Correo Central, 
BUENOS AIRES 
Argentina 

Eventueel nog nader gewenste inlichtingen verstrekt gaar
ne de Commissaris voor Nederland van Aigentma 62, 

Jan Poulie, 
Eemnesserweg 43, 
BLARICUM 

,,Hollandia 1962" 
AMSTERDAM. Ter gelegenheid van het zestigjarig be

staan der Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" 
zal op 2, 3 en 4 november 1962 een tentoonstelling worden in
gelicht van collecties, uitsluitend door leden ingebracht 

De tentoonstelling zal worden gehouden m het feestgebouw 
"Bellevue", Leidsekade, Amsterdam De opening zal ge
schieden op 2 november des morgens om 11 uur Die dag 
IS de tentoonstelling geopend van 1100 tot 22 00 Zaterdag 
3 november van 10 00 tot 22 00 uur en zondag 4 november 
van 12 00 tot 17 00 uur De leiding der tentoonstelhng berust 
bij een tentoonstellingscomite waarin zitting hebben de he
ren Jan Poulie, voorzitter, W F Slangen, secretaris, H P van 
Lente, penningmeester, R Siegmund, lid en J van Olst, lid 

De klasse-mdeling dezer tentoonstelling is uniek daar er 
slechts twee klassen bestaan en wel een Ereklasse en een 
Concurrentieklasse. Deze laatste is onderverdeeld in drie 
gioepen 
GROEP A IS bestemd voor verzamelingen, die op een na

tionale of internationale tentoonstelling bekroningen 
van „GOUD-ZILVER" tot en met „BRONS" hebben be
haald 

GROEP B IS bestemd voor verzamelingen, die nooit zijn 
bekroond op een nationale of internationale tentoonstel
ling en waarvan de inzender vroeger een andere ver
zameling heeft geëxposeerd 

GROEP C is bestemd voor verzamelingen van inzenders 
die nog nooit op een nationale of internationale tentoon
stelling hebben geëxposeerd 

Het entreegeld voor bezoekers is bepaald op 50 cent De 
leden van Hollandia" zijn daarvan vrijgesteld op vertoon 
van hun lidmaatschapskaart De catalogus zal 50 cent kos
ten Verschillende juryleden worden te zijner tijd aange
zocht en de samenstelling zal later bekend worden gemaakt 
Het reglement en aanmeldingsformulieren zullen tijdig aan 
de leden worden toegezonden Wij hopen, dat velen deze 
tentoonstelling zullen bezoeken 

Nadere bijzonderheden over deze belangrijke filatelistische 
gebeurtenis zullen nog volgen 

De jury zal de beschikking krijgen over gouden, goud-
zilveren, vergulde, zilveren en bronzen medailles, terwijl 
daaraan eventueel een aantal ereprijzen zullen worden toe
gevoegd 

Namens het comité, W F. Slangen, Radioweg 20, Am
sterdam-O , secretaris. 
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Jubileumtentoonstelling 
GORINCHEM. Van 23 tot en met 25 april 1962, zal de „Post

zegelvereniging Gorinchem en Omstreken", ter gelegenheid 
van haar 25-jarig bestaan een tentoonstelling houden in de 
Christelijke H.B.S., Oude Hoven 8 te Gorinchem. De toegang 
is gratis. 

De openingstijden zijn; op 23 april: 10.00 tot 17.00 en 18.30 
tot 21.00 uur; de overige dagen 14.00 tot 17.00 en 18.30 tot 
21.00 uur. 

Diverse onderwerpen zullen tentoongesteld worden, on
der andere ruimtevaart, landenverzameling, schilders 
enzovoort. Ook de jeugdclub zal zijn steentje bijdragen. 
Namens de commissie, A. Pols, van Zomerenlaan 61, Go-
rmchem. 

Nationale jeugdtentoonstelling 
CASTRICUM. De afdeling „Castricum" van de Nederland-

Over de Oostgrens 
Op 8 mei 1945 capituleerde de Duitse legerleiding. Het Derde 
Rijk was verdwenen en voorlopig waren er alleen nog maar 
vier bezettingszones. Een Britse, Franse, Amerikaanse en 
Russische. In de Britse en Amerikaanse zones werden de 
bekende AM-postzegels uitgegeven door de bezettingsautori
teiten. In de Franse en Russische zones deden die er aan
vankelijk niets aan. De Russische opmars was echter nog niet 
tot staan gekomen. Op 1 juli 1945 werden grote gebieden, 
die tot dusverre bij de Amerikaanse respectievelijk Britse 
zone behoorden, door de eerste bezetters ontruimd en over
gegeven aan de Russen. Hiertoe behoorde ook het westelijke 
deel van Mecklenburg, dat door de Britten bezet was ge
weest. In dit gebied waren door de Britten reeds briefkaar
ten uitgegeven, die bij de overgang van bezetter nog op de 
postkantoren aanwezig waren. De Russen hebben deze 
kaarten toen maar laten opgebruiken, doch er eerst een 
Russische overdruk op geplaatst. Een dergelijk kaart is 
hierbij afgebeeld. Deze is op 25 juli 1945 uit Grevesmühlen 
m Mecklenburg verzonden. 

Deze kaarten, waarvan de aanwezige voorraad niet groot 
was, terwijl er zeer veel vraag naar was — brieven waren 
toen nog maar m zeer beperkte mate toegestaan — werden 
spoedig vervangen door kaarten met een ingedrukt zegel
beeld, gelijk aan de zegels van Mecklenburg-Vorpommern, 
die geldig bleven tot de briefkaarten met het zegelbeeld van 
de „Kontrollratausgaben" voor geheel Duitsland ingevoerd 
werden. 
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sehe Vereeniging van Postzegelverzamelaars houdt op 16, 17 
en 18 november 1962 te Castricum een nationale jeugdpost-
zegeltentoonstelling. Aan deze tentoonstelling kan elke jeug
dige verzamelaar tot en met de leeftijd van achttien jaar 
deelnemen. Aanmeldingsformulieren voor inschrijving kunnen 
worden aangevraagd bij de secretaris van de afdeling Castri
cum, H. Tobbe, Dorpsstraat 6, Castricum. Telefoon (02518-
2886. Inleggeld per kader ƒ 0,50. (Een kader is twaalf bladen). 
Alleen twaalf bladen, of veelvouden hiervan, kunnen worden 
geaccepteerd. De inschrijving staat open tot 2 juli 1962, tot 
en met de ochtendpost ontvangen. 

We wekken elke jeugdige verzamelaar op gebruik te ma
ken van deze unieke gelegenheid om zijn verzameling ten
toon te stellen. Geef je op via de jeugdclub of rechtstreeks 
aan de secretaris van de afdeling Castricum. Voor de bes
te inzendingen zijn aantrekkelijke prijzen uitgeloofd. De 
inzenders zullen worden ingedeeld naar leeftijd in drie groe
pen: acht tot en met twaalf jaar, van dertien tot en met 
vijftien jaar en van zestien tot en met achttien jaar. 

Er is niet alleen nieuws van zeventien jaar geleden, er 
is ook nog iets bijzonders van de laatste tijd te melden. 
Wij mogen bekend veronderstellen dat van de uitgave met 
de beeltenis van president Heuss van 1954 vele waarden 
ook met liggend in plaats van staand watermerk voor
komen. De in november 1956 begonnen serie hogere waar
den in kleiner formaat, alsmede de in januari 1959 begon
nen serie met de nieuwe beeltenis, zijn echter met een 
ander watermerk gedrukt, dat staand of liggend gelijk is, 
zodat hier geen watermerkverschillen te verwachten waren. 

Merkwaardigerwijze is er echter bij de 70 Pf. die in mei 
1959 uitgegeven is toch een verschil gevonden, namelijk 
„gespiegeld watermerk". Dit moet ontstaan zijn doordat 
de papierbaan mot watermerk aan de boven- in plaats van 
aan de onderkant gegomd werd, en aan de onderkant in 
plaats van aan de bovenkant bedrukt. Naar verluidt 
zou dit „gespiegelde" watermerk alleen bij zegels uit auto-
maatroUen voorkomen. In elk geval, als u er een paar van 
hebt liggen, kijk ze er eens op na. Hoe dit „gespiegelde" 
watermerk er uit ziet kunt u vinden door achter op een ge
woon zegel het watermerk met inkt over te trekken. Als u er 
dan een doorslagpapiertje oplegt en het overtrekt, ziet u op 
de achterzijde van dat doorslagpapier het „gespiegelde" wa
termerk. 

FL. 

INGEZONDEN 

Aanvullingsbladen Holland-album 
Gedurende de jaren dat de Republik Indonesia bestaat, 

worden de aanvullingsbladen voor het Holland-album ver-
ko>ht inclusief de Republik. Verzamelaars die zich houden 
aan hun opzet Nederland en Overzeese Gebiedsdelen te ver
zamelen, zien zich elk jaar genoodzaakt tevens de aanvul
lingsbladen van de Republik Indonesia aan te schaffen. 
Thuisgekomen kunnen zij dan die bladen vernietigen. De 
handelaar is hiermede wel gebaat doch de verzamelaar in 
genen dele. Klaagt hij bij de handelaar, en dat ge
schiedt telken jare menigvuldiger, dan is men bij de be
langhebbende terecht en is het antwoord „Wij krijgen ze ook 
zo", met een schouderophalen. 

Ik vraag mij af of tegen deze koppelverkoop niets te doen 
is. Alhoewel ik mij reeds te dezer zake tot het Bestuur van 
Philatelica wendde, acht ik het toch van belang via het 
Maandblad in breder kring aandacht op deze misstand te 
vestigen. Teneinde een ruimer inzicht in dezen te verkrij
gen zou het gewenst zijn dat alle verzamelaars die tegen 
deze koppelverkoop zijn, bij hun bestuur een klacht zouden 
indienen. 
's-Gravenhage, W. F. C. STAFLEU. 

(Zie ook Bondsnieuws onder Regionale Vergadering Bergen op 
Zoom). 
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,- Glenn ^^•'segei 

Hierbij is afgebeeld een deel van een envelop afgestempeld 
op 1 maart 1962, de dag van Glenns huldiging in New York 
met de Project Mercury-zegel, waarvan melding werd ge
maakt in het maartnummer (bladzijde 114). Het adres — 
Astronaut Way — (Broadway) is wel zeer toepasselijk ge
wijzigd. 

De tweede afbeelding toont de eerstedagafstempeling van 
de lanceerbasis in de Amerikaanse staat Florida: CAPE 
CANAVERAL/FEB 20/3.30 PM/1962/FLA. met in de vlag tus
sen dubbele horizontale strepen de tekst; FIRST DAY OF 
ISSUE. (Oplage 1.600.000). 

Voor de Amerikanen was niet alleen de zegel zelf een 
grote verrassing, maar ook het geheim van de voorberei
ding, de distributie en de verkoop van de zegels, waarvan 
tweehonderdtwintig miljoen exemplaren werden gedrukt. 

Toen de Postmaster-General, de heer J. Edward Day, 
vijf maanden voor de datum van Glenns ruimtereis opdracht 
gaf een herdenkingszegel te maken, moesten de mede
werkers, zoals de ontwerper, de graveurs en de drukkers, 
geheimhouding zweren. De ontwerper werkte thuis, de gra
veurs en drukkers deden hun werk 's avonds en tijdens 
weekeinden. Het drukken geschiedde in een verzegelde 
ruimte van de drukkerij. Er werd niets aan het toeval over
gelaten om te voorkomen dat speculanten zouden proberen 
klinkende munt uit deze uitgifte te slaan. En zijn zelfs geen 
geruchten geweest dat een dergelijke zegel zou worden uit
geven. 

Toen de zegels eenmaal gedrukt waren werden ze in ver
zegelde pakketten, met het opschrift „TOP SECRET" ver
zonden naar driehonderd postkantoren, met de mededeling 
dat de pakken pas geopend mochten worden na verkregen 
toestemming uit Washington. Geen der directeuren van de 
postkantoren heeft geweten, wat er in de pakken zat, totdat 
de toestemming rond 15.00 op 20 februari afkwam. 

In New York begon men onmiddellijk met de bevoorra
ding van de 106 bijkantoren in de stad. Het postkantoor te 
Salt Lake City in de staat Utah verkocht die middag 85.000 
van de 100.000 exemplaren die het had ontvangen. De 
stormloop van verzamelaars en publiek noopte verscheide
ne kantoren langer open te blijven. In Cincinnati bleven de 
zegelloketten drie uur langer geopend en in Cleveland stond 
er nog een lange rij wachtenden toen de loketten gesloten 
werden. In Atlanta vlogen de zegels weg en in Brooklyn 
(New York) ontstond een hevig gedrang in de lobby van het 
Federal Building door de grote toeloop van kooplustigen. 

Niet iedereen was tevreden. De heer Stanley Fryzynski, 
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De Leon de Raay-medaille. 
De toekenning van de Leon de Raay-medaille aan de heer 

G. J. Scheepmaker te Voorschoten was aanleiding om nog 
eens na te gaan aan wie en wanneer deze medaille reeds 
voordien was toegekend. Het is nu precies de twaalfde 
keer dat deze medaille zal worden uitgereikt. 

Deze medaille werd indertijd op initiatief van wijlen de 
heer Leon de Raay ingesteld bij diens zeventigste verjaar
dag op 21 mei 1936. Zij dient ter bijzondere waardering van 
de beste wetenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied, 
welke in de laatst afgelopen jaargang van het Maandblad 
is verschenen. 

De toekenning geschiedt door de voorjaarsvergadering 
van de Raad van Beheer, de uitreiking in de najaarsver
gadering. 

Voor zover na te gaan had de eerste toekenning plaats in 
1938, dus voor bijdragen over de jaargang 1937. De lijst van 
onderscheidenen luidt dan als volgt; 
1938 L. van Essen, Hilversum. 
1939 J. J. Deggeler, 's-Gravenhage. , 
1940 Jan Poulie, Amsterdam. 
1941 Adr. J. Hoek, Rotterdam. 
1947 A. M. Benders, Maurik. 
1949 Ir. H. J. W. Reus, Arnhem. 
1955 J. Eygenraam, Schiedam. 
1956 Drs. A. M. A. van der Willigen, 's-Gravenhage. 
1957 W. B. Brocx, Soestdijk. 
1959 D. J. G. Verzij den, Naarden. 
1961 Julien P. Jordens, Antwerpen. 
1962 G. J. Scheepmaker, Voorschoten. 

Het is te hopen dat ook in de toekomst nog vele jaren zo
vele en zodanige wetenschappelijke bijdragen voor 't Maand
blad geleverd zullen worden dat deze medaille nog dikwijls 
kan worden toegekend. Want uit de lijst van jaartallen blijkt 
reeds dat dit een onderscheiding is die niet elk jaar auto
matisch wordt verleend. In vele jaren waarin naar de me
ning van de Raad van Beheer niet van een wetenschappe
lijke bijdrage gesproken kan worden werd de medaille niet 
toegekend. FL. 

G. J. Scheepmaker 
De heer Scheepmaker werd op 2 oktober 1897 geboren 

te 's-Gravenhage, waar hij aan de kweekschool tot onder
wijzer werd opgeleid. In december 1923 behaalde hij de 
hoofdakte, waarna hij naar Nederlands-Indië vertrok. Ander
half jaar later werd hij schoolhoofd te Buitenzorg en tien 
jaar later, in januari 1934, kreeg hij een aanstelling in Ba-
tavia-Centrum (C.A.S.) 

De heer Scheepmaker heeft de Japanse bezettingstijd 
volledig meegemaakt en verbleef in die tijd in dertien ver
schillende kampen. Hij is na de bevrijding niet gerepatrieerd 
maar heeft onmiddellijk meegewerkt aan de wederopbouw 
van het onderwijs. Hij was laatstelijk schoolhoofd van de 
Nassau-school der C.A.S. te Batavia-Centrum. Nadat hij 
zijn pensioen had bereikt kon hij Nederlands-Indië echter 
moeilijk verlaten omdat hij te zeer aan het land was ge
hecht. Hij ging over naar een particuliere betrekking bij 
de K.P.M, (afdeling Inkoop en Magazijndienst) van 1948 
tot 1954. In januari 1955 repatrieerde de heer Scheepmaker 
voorgoed en vestigde zich in Voorschoten, Wijngaarden
laan 52. 

Vraagt men de heer Scheepmaker naar zijn filatelistische 
ervaringen, dan luidt zijn samenvattend antwoord: 

„Naast het aanleggen, uitbreiden en verzorgen van een 
mooie speciaal-collectie van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, heb ik altijd een bijzonder groot genoegen 
beleefd in het uitzoeken en grondig naspeuren van gro
te partijen doodgewone zegeltjes. En dit vooral van 
de „Indische", omdat die stempels mij voortdurend 
herinneren aan allerlei onvergetelijke gebeurtenissen en 
belevenissen in dat zo ongelooflijk mooie eilandenrijk". 
De enorme plaatstudie van de Willem de Zwijger-zegels 

vindt de heer Scheepmaker zelf de grootste bijdrage, die 
hij voor de filatelie in het algemeen heeft gegeven. Alleen 
met dat ene object meent de heer Scheepmaker een be
hoorlijke filatelistische prestatie te hebben geleverd. Een van 
zijn vrienden, die weet dat er duizenden uren studie in 
dat ene object zijn geïnvesteerd, was minder bescheiden. 
Hij sprak over „het wereldkampioenschap plaatstudie 1962". 
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president van de FDC Society in Bayonne (New Jersey) 
een van de grootste organisaties van verzamelaars, zei 
„nogal razend' te zijn, omdat er geen vooraankondigmg 
was geweest De enige die niet in de rij hebben gestaan 
wab Glenn zelf, alsmede zijn vrouw en ouders De posterij
en boden hun een herinneringsalbum aan 

BIJ de tyd 
De Afrikaanse staat Togo, waarvan de zegeluitgiften in 

handen zijn van het Lehmannagentschap te New York was 
er ook vlug bij Op 24 februari vier dagen na Glenns 
ruimtevaart, gaf dit land velletjes uit van twaalf zegels 
met foto's van vier ruimtevaarders Alan B Shepard 
(USA), Joeri A Gagann (USSR), Virgil I Grissom (USA) 
en Gherman S Titov (USSR) Ter ere van Glenn is de zegel 
van Shepard van 0,50 F overgedrukt met de waarde 100 F 
(luchtposttarief) en met de tekst „Col John H Glenn, USA, 
Vol Orbital, 20 fevrier 1962 Poste Aérienne" 

Do eerste van de drie vluchten die Glenn rond de aarde 
maakte bracht hem boven het noorden van Togo en even 
later over de post te Kano in Nigerie, die hem in zijn baan 
waarnam De zegel, die gedrukt is in vellen van vijftig, is 
m de loop van maait verschenen 

De afbeelding van de eeistedagenvelop ontvingen wij door be
middeling van mevrouw HeerdtKoHf te Baarn en de bijzonder
heden over de Mercuryzegel van mevrouw J C de BoerWulUraat 
te Arnhem die wij beiden hartelijk danken voor haar gewaardeerde 
mede wei king 
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H Zwijnenburg 
De heer H Zwijnenburg erelid, directeur diatheek en 

directeur veiling vicevoorzitter van {Ie Rotterdamsche Phi
latelistenVereemging, is op 18 april tachtig jaar geworden 
Het gerucht dat hij ziek geweest zou zijn, berust op waaiheid, 
maar het gerucht, dat hij niet hersteld zou zijn, zal hij de 
kop indrukken door zijn deelnemen aan de Bondsdagen in 
Arnhem § § 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelliandelaren 
Het bestuur van de N V F H is op de algemene leden

vergadering op 21 februari 1962 te 'sGravenhage als volgt 
samengesteld 
Voorzitter S Rietveld, Laan van Meerdervoort 360 
Secretaris J F Meeder, p/a Rietdijk N V, Lange Poten 15A 
Commissaris voor speciale diensten M J H Toorens, Sta
tionsweg 36, allen te sGravenhage 
Commissaris R Kloek, Rosmarijnsteeg 4, Amsterdam 
Commissaris C C Wilders, Kruisweg 43, Haarlem 
Penningmeester P F Wolff Meent 133, Rotterdam 

M. J. H. Toorens 
De heer M J H Toorens erelid van de NVPH oudIid 

van het uitvoerend comité van de ITEP 1952 oudsecreta
ns van de vakgroep Postzegelhandel, hd van Verdie, heeft 
bij het bereiken van de 65jarige leeftijd het secietariaat vin 
de NVPH neergelegd §§ 

Afscheid van de heer B H Cohen 
De heer J J de Goede, administrateur van het NIP

orgaan der vereniging NederlandIsrael Philatelie, maakt 
ons er op attent dat de heer Van Leer, die bij het afscheid 
van de heer Cohen (maartnummer bladzijde 107) heeft ge
sproken voorzitter is van de Israelitische Gemeente te 
Tilburg en dat de heer Bakker uit 'sGravenhage voorzit
ter is van de Vereniging N I P Wij maken gaarne melding 
van deze verbetering in ons verslag § § 

11 
AGENDA van 

Fiiateiistische gebeurtenissen 
Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Oen Haag 

EXPOSITIES 
 De kunst van de ontwerper 
 Keur en Kleur Schatten van Nederland en Overzeese 

Rijksdelen 
 De totstandkominfl van postzegels in plaatdruk boekdruk, 

rasterdiepdruk en offsetdruk 
. De postzegels van China (Formosa) Fidzii eilanden Fm 

land Gibraltar, Griekenland Ierland, Israel Joegoslavië, 
Kerkelijke Staat, Vaticaanstad Monaco San Marino Ver 
enigde Naties en Zwitserland 

. De schrijfcultuur schriifmaterialen de schriifkunst de briet 
• Haagse postmerken 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING 

Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDEIIJKSE PRIJSVRAAG 

voor lonqelui beneden de 16 laar 

PAASPROGRAMMA 
Van 19 tot en met 28 ..pril op werkdagen te 1 1 0 0 en 
15 00 uur geautomatiseerde lezing met kleurendia s , Met de 
postzegel op reis door Luxemburg' gevolgd door de kleu 
renfi lm „Een wandeltocht door Luxemburg" 

1962 
23 24 25 apri l Gorinchem Postzegeltentoon 

stelling van de Postzeqelvereni 
qinq Gorinchem en Omstreken 
ter gelegenheid van haar 25 
lang bestaan 
Arnhem Algemene Vergade 
ring Nederlandse Bond van 
Filatelisten Verenigingen 
Arnhem Vnftigste Neder land

se Filatelisfendag 
Internationale rui ldaq 
De Globe 
's Gravenhage Veil ing 392 
J L van Dieten 
Kempen Krefeld Tentoonstel 
l ing Vri ie kunst en postzegels 
uit Nederland in de Volks 
hogeschool 
Internationale rui ldagen op 19 
en 20 mei van de f i latelisten 
vereniging Kempen Ndrh 
Buenos Aires Internationale 
tentoonstelling Argent ino 62 
's Gravenhage Veil ing 393 
J L van Dieten 
Fleron (België) Internationale 
Ruildag Interphil 
Vaduz Postzegeltentoonstelling 
ter gelegenheid van vi i f t iq laar 
postzegels in Liechtenstein 
Praag Wereldpostzcgelten 
toonstelling onder F I P patro 
naat ter gelegenheid van het 
75 lariq bestaan van de ge

organiseerde f i latel ie in 
Tsiechoslowakiie 
Tel Aviv Internationale f i lafe 
listische tentoonstell ing 
Maastricht Internationale Ruil

dag Interphil 
Amsterdam Fiiateiistische ten 
toonstelling Hollandia 1962" 
in Bellevue Inzenders uitslui 
tend leden van de Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 

Hollandia' te Amsterdam die 
haar zestigtarig bestaan viert 
Castricum Nationale leugd 
postzeqeltentoonstelling geor 
qaniseerd door de plaatselijlce 
afdel ing van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelver 
zamelaars 

27 

28 

2, 

apri l 

apnt 

3, 4 mei 

10 20 mei 

19 29mei 

28 29 30 mei 

3 iuni 

4 12 augustus 

18 auqustus 2 september 

15 oktober 

21 oktober 

2, 3 4 november 

16, 17, 18 november 

1963 
13 21 apri l Luxemburq Internationale post 

zegettentoonstelling Melusina 
1963, ter gelegenheid van het 
duizendjarig bestaan van de 
stad Luxemburg 

illllllllll 
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Met belangstelling las ik in ons blad van maart 1962 op 

bladzijde 111 het stukje onder het hoofd „Postzegels maken 
Propaganda". 

Dat regeringen propaganda maken met uitgiften van 
plaatjeszegels, waarop klederdrachten, gebouwen, landschap
pen, enzovoort te zien zijn, zal niemand haar kwalijk mo
gen nemen en zal ook een redelijk mens niet doen. Anders 
v.'ordt het echter, wanneer een regering ons op deze wijze 
wil suggereren (dit woord in zijn oorspronkelijke bete
kenis = „wijsmaken" bedoeld), dat bij haar alles zo goed 
en prima is, terwijl een ieder in het buitenland niet beter 
weet, dan dat men daar als gevangene in een soort ge
vangenis leeft. Op deze wijze wordt de philatelie gewoon 
misbruikt. En het meest afkeurenswaardige is, wanneer 
het uitgevende land deze plaatjeszegels dan nog met 
onjuiste voorstellingen voor zo zeer begeerde valuta's aan 
de domme buitenlandse verzamelaars enzovoort tracht te 
verkopen. Het slot van bovengenoemd stuk beschrijft deze 
tactiek duidelijk genoeg. Zoals ik reeds m mijn stukje in 
het Maandblad van september 1961, bladz. 305, vertelde 
en wat wel bekend genoeg zal zijn, bestaat er in Rusland geen 
particuliere handel in postzegels. De staat is de fabrikant 
en verkoper van de postzegels en bijbehorende artikelen 
en deze kosten hem een te verwaarlozen bedrag. Dit is in 
alle landen zo. Maar alle zegels, die in het buitenland te
recht komen, betekenen voor de staat 99V2 percent winst. 
Want däär zijn zij voor geen postdienst bruikbaar. Omdat 
de PTT in Rusland in dit geval geen diensten behoeft te 
bewijzen — ook voor de hoogste waarden niet — worden de 
zegels gestempeld uitgegeven. Alle ontvangen dollars zijn 
winst voor de slaat. 

Mogelijk, dat wij daarvoor later raketten en kernbommen 
„per luchtpost" terug ontvangen. Dergelijke transacties 
hebben met eerlijke philatelie niets te maken. Daar het in 
ons geval niet gaat om ruiltransacties van particulieren 
onderling, doch van particulieren met een staat, die moreel 
een geheel ander standpunt inneemt als wij, aan deze zijde 
van het „ijzeren gordijn", zou ik wel eens willen weten, 
waarom de particuliere, kinderlijke verzamelaars niet voor 
dergelijke praktijken van staten achter het „ijzeren gordijn", 
gewaarschuwd mogen worden. 

De lezer zal dan ook kunnen begrijpen, hoe verbaasd ik 
was, toen ik, kort na lezing van het stuk in het Maandblad, 
een soort oproep door de President van de F.I.P. las, op
genomen in het eerste nummer van dit jaar, op bladzijde 
11 van „Le Moniteur du collectionneur", het philatelistisch 
belangrijkste blad in Luxemburg. Vertaald luidt deze op
roep als volgt: 

„Politiek en Philatelie 
Een oproep van de President der F.I.P. 

Door het oorspronkelijk karakter harer werking, 
door de contacten, die tussen de verzamelaars van 
alle landen ontstaan en door de culturele bedoe
lingen tot welzijn van het mensdom, is de Phila
telie voorbestemd, tot een wederzijdse verstand
houding tussen de volken het hare bij te dragen 
en in het belang van de wereldvrede te werken. 

Ongelukkig genoeg hebben wij tot onze spijt be
merkt, dat een aantal kranten of philatelistische 
tijdschriften uit diverse landen beschouwingen ver-
strekke*^ die in de vorm van propaganda, medede
lingen, commentaren, tekeningen, karikaturen, 
aanwijzingen, enzovoort tegen politieke ideologie
ën te velde trekken. 

Deze artikelen lokken wederkerige reacties uit, 
veroorzaken wantrouwen en bevorderen een nauwe
re aansluiting der tegenstanders. Zij benadelen niet 
alleen de internationale philatelie, maar dooa ook 
kwaad aan de vriendscliap en de vrede. 

De President van de F.I.P. appelleert met kracht 
aan de leiders en redacteuren, aan de nationale 
bonden en verenigingen, opdat geen artikel met 
politiek twistgeschrijf opgenomen wordt in de tijd
schriften, die toch slechts over philatelistische on

derwerpen bericht moeten geven. De philatelie moet 
het samengaan der mensen van goeden wille be
vorderen, terwijl het doel der politiek is *) twee
dracht tussen hen te veroorzaken. 

Wij zullen de vergrijpen tegen deze oproep zeer 
nauwkeurig volgen en zulks ten behoeve van de 
internationale philatelistische vriendschap. 
*) Is dit zo?? P. 

Lucien Berthelot 
President van de F.I.P." 

Het is voor mij de vraag, of de heer Berthelot van de 
praktijken der landen achter het „ijzeren gordijn" wel op 
de hoogte is — wat men toch van de President van de 
F.I.P. wel mocht verwachten — of dat hij tegen deze aan de 
kaak gestelde handelingen geen bezwaar heeft. Het woord 
is nu aan de heer Berthelot. 
Utrecht, F. H. M POST 

Vervalsingen van Bulgarije 
Er worden momenteel uiterst gevaarlijke vervalsingen van 

de oudste zegels van Bulgarije aangeboden. Mij werden ter 
keuring voorgelegd de onderstaande nummers Yvert. De 
door mij geconstateerde verschillen met de echte zegels, 
waardoor de vervalsing met besliste zekerheid kon worden 
vastgesteld, staan naast de nummers vermeld. 
Yvert nr. 2. Vorm van de letters te onregelmatig. Eerste 

E in waarde-omschrijving is verminkt door een boog
vormige verbinding uit de hoek van de middelste naar 
de hoek van de onderste „poot". 

Yvert nr. 4. Vorm van de letters te onregelmatig. Punt 
achter M ontbreekt. 

Yvert nr. 6. Vorm van de letters niet scherp genoeg. Punt 
achter Stotinki ontbreekt. Kleuren zijn niet juist. 

Yvert nr. 9. Afstand tussen laatste letter van waarde-om
schrijving en eerste letter van waarde-aanduiding te 
klein. Zie voor juiste afstand afbeelding in catalogus. 

Yvert nr. 11. Afstand tussen laatste letter van waarde-om
schrijving en eerste letter van waarde-aanduiding te 
klein. Zie voor juiste afstand afbeelding in de cata
logus. 

Yvert nr. 15a. Letters en cijfers hebben afwijkende vorm. 
Gemakkelijk te constateren bij vergelijking met een 
echte zegel nr. 15. 

Yvert nr. 18. Afstand tussen laatste letter van waarde-om
schrijving en eerste letter van waarde-aanduiding te 
klein. 

Yvert nr. 23. Ornament in de vier hoeken te grof uitge
voerd. Bij echte zegels is het ornament scherp en zijn 
de lijnen, die de punten verbinden duidelijk zichtbaar. 

De valse zegels komen ook voor met de opdrukken 5, 15 
en 50, zowel ongebruikt als gebruikt. In dit laatste 
geval is tevens het stempel vals. 

Ondergetekende is bereid genoemde zegels gratis te keu
ren, mits gefrankeerde envelop voor aangetekende terug
zending wordt bijgevoegd. 
BLARICUM Hoofd Keuringsdienst „Hollandia" 
Eemnesserweg 43 JAN POULIE. 
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Over de historie van het ..Koninklijk Postkantoor 
in Oisterwijk (N.B.) 

Het gaat met een filatelist precies als met een natuur
kundige, met een liefhebber van de fauna en flora. Deze is 
er steeds op uit, wat nieuws te vinden, waarbij hij (of zij) 
alle geoorloofde paden en kronkelwegen bewandelt. En zo 
is het met de verzamelaar, en met de filatelist in het 
bijzonder. Hij zoekt en geeft zich de moeite, om voor de 
medemens, in dit geval voor de verzamelaars, steeds weer 
wat actueels, wat interessants, in en bij de filatelie te ont
dekken en daarover dan te schrijven. 

Zo is het met mij gegaan. Reeds in 1955 begon ik met de 
nasporingen naar de naam of naar het predikaat „Konink
lijk" aan de voorgevel van het postkantoor te Oisterwijk, 
.,de parel van Noord-Brabant". Mijn moeite werd een 
beetje beloond, maar waarom nu in Oisterwijk het postkan
toor nóg „koninklijk" is gebleven, dat is tot heden nóg niet 
precies ontdekt. De archieven zijn vaag en daarom moet ik 
mij beperken tot datgene, wat ik verzameld heb. En dit laat 
ik heel graag de lezers en lezeressen van dit blad weten. 

Op mijn eerste speurtocht, in augustus 1955, ontving ik 
deze mededeling: 

„Koning Willem TI verbleef veel te Tilburg, kwam 
daarbij ook te Oisterwijk en verleende bij een van zijn 
bezoeken aan Oisterwijk, het postkantoor (waar veelal 
post van en naar het Koninklijk Huis werd verzorgd) 
het predikaat „Koninklijk". 

Na ontvangst van deze mededeling schreef ik aan' num
mer twee, en daarvan kreeg ik dan de volgende gegevens: 

„Mogelijk is dit predikaat verleend in de tijd, dat 
Koning Willem II regelmatig bij de destijds in Oister
wijk woonachtige kantonrechter verbleef. Dit is echter 
een gissing." 

Mijn speurtocht ging verder en nu probeerde ik het bij de 
Geschiedkundige Afdeling van de PTT; deze schreef mij 
onder meer: 

„ . . . dat de aanduiding „Koninklijk Postkantoor", 
zoals deze nog voorkomt op het postkantoor te Oister
wijk, stamt uit de begintijd van het Koninkrijk der 
Nederlanden, toen een voorschrift bepaalde, dat voor 
de kantoren het koninklijk wapen bevestigd diende te 
worden, met het onderschrift „Koninklijk Postkantoor". 
Later is dit geheel in onbruik geraakt. Bedoeld op
schrift is derhalve te beschouwen als een historisch 
overblijfsel, enz...." 

Na een rustperiode, omdat ik meende dat de archieven 
uitgeput waren over het onderwerp, kreeg ik, in februari 
1962, de volgende mededelingen toegezonden, waarvoor ik 
zeer dankbaar ben. Ook dit laatste epistel laat ik hier vol
gen: 
DE TOTSTANDKOMING VAN EEN NATIONAAL NEDER
LANDS POSTWEZEN MET DE INVAL VAN DE FRANSEN 
IN 1795: 

Op 28 september 1809 vaardigde Koning Lodewijk Napoleon 
het decreet uit, waarbij de paardenposterijen in het Konink
rijk werden ingesteld. Een afzonderlijk Koninklijk Besluit 
voegde er in februari 1810 nog enige inmiddels noodzakelijk 
gebleken bepalingen aan toe. 

Ondanks wanhopige pogingen om met de gehele aange
legenheid te wachten tot rustiger tijden, was Lodewijk on
vermurwbaar en op 1 mei 1810 begon deze nieuwe, in wezen 
zo on-Hollandse instelling haar dienst in het Koninkrijk. 

Bij de bevrijding in 1813 leefde, naast de tegenzin tegen 
het plotseling opgelegde en sterk gecentraliseerde Franse 
postsysteem, de hoop dat men zou terugkeren naar de 
vrije en gedecentraliseerde toestand van het postwezen tij
dens de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hierin 
werd men echter teleurgesteld, toen de soevereine vorst 
niet bij 1795, maar bij 1810 bleek te willen aansluiten, ook 
op postaal gebied, ondanks het advies van enige hogere 
ambtenaren. 

Een vergelijkend voorbeeld vinden wij in de laatste be
zettingstijd (1940—1945) in de vorm van de belastingen (bij 
voorbeeld de loonbelasting, afschaffing van het fietsplaatje, 
kinderbijslag enzovoort). 

In de periode van 1813 tot 1819 werd op alle postkantoren 
het opschrift Koninklijk Postkantoor aangebracht. Het op
schrift op het postkantoor te Oisterwijk in Noord-Brabant — 

Koninklijk Postkantoor op de boek van de Kerkstraat en de Hooqstraaf te 
Oisterwitk. Links aan de muur, voorover/ianpend, het koninkliike wapen, 
met daaronder een fraaie ouderwetse brievenbus. (Foto PT7) 

waarover de reisleiders van touringcars de meest fantas
tische verhalen opdissen — is op zichzelf dus niets bijzon
ders. De Oisterwijkers kunnen er alleen maar heel trots 
op zijn dat zij het enige postkantoor in Nederland bezitten 
met op de voorgevel het predikaat KONINKLIJK POST
KANTOOR. Toen de bezetters in 1940 de opdracht gaven de 
letters te verwijderen werden deze zorgvuldig bewaard, en 
op 6 mei 1945 prijkten zij, nog glorieuzer dan vóór 1940 
op de gevel aan het postkantoor, dat gelegen is op de hoek 
Kerkstraat-Hoogstraat. 

Bij de Wet van 31 december 1913, Staatsblad 464, werd 
vastgesteld dat ingaande 1 januari 1915 de Posterijen een 
Staatsbedrijf zouden zijn. De verwijdering van de opschriften 
„Koninklijk Postkantoor" is het gevolg geweest. 

Tijdens de Franse overheersing heette het postkantoor te 
Oisterwijk „Bureau de Distribution", dus een dustributiekan-
toor. 

In 1850 werd het kantoor Oisterwijk bijkantoor en in 1869 
werd het tot „Koninklijk Postkantoor" bevorderd. 

Om welke reden dan ook, Oisterwijk heeft het opschrift 
behouden en met de Oisterwijkers hopen wij, dat het zo mag 
blijven. 
TILBURG HENDRIK TE BRAKE. 

4 
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Rubriek-redacteur C H W Heusdens, 

Sladhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 

Postadres p/a Postbus 619, Rotterdam 

ZOMERZEGELS 1962 
De Zomerpostzegels (zie afbeelding) zullen dit jaar van 

27 april tot en met 9 juni in alle postinrichtingen verkrijg
baar worden gesteld. Van 4 tot en met 6 en van 9 tot en 
met 11 juli zullen deze zegels nog verkrijgbaar zijn in het 
tijdelijk bijpostkantoor.dat ten behoeve van de „Interna
tional Council of Museums" (ICOM) in het Gemeentemu
seum te 's-Gravenhage wordt opengesteld. 

Waarden, bijslagen, doel 
De zegels worden in de frankeerwaarden 4, 6, 8, 12 en 

30 cent uitgegeven. De bijslagen bedragen respectievelijk 
4, 4, 4, 8 en 10 cent. De prijs van een serie is dus wederom 
90 cent. De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is 
bestemd voor steun aan Nederlandse verenigingen, in
stellingen of organisaties, die een cultureel belang dienen, 
op het terrein der volksgezondheid werkzaam zijn of het 
maatschappelijk werk bevorderen. 

Ontwerpen, voorstellingen, kleuren 
De serie is ontworpen door de fotograaf Cor van Weele 

te Amsterdam, die in samenwerking met Joh. Enschedé 
en Zonen ook de teksten en waardecijfers verzorgde. Het 
thema is geïnspireerd op het internationale congres van 
museumdeskundigen, dat van 4 tot en met 11 juli onder auspi
ciën van de ICOM in Nederland wordt gehouden. De zegels 

dragen afbeeldingen van objecten uit Nederlands museum-
bezit 

De waarden, voorstellingen en kleuren zijn als volgt. 
4 + 4 c - Romaanse kat, kleur groen 

4 c - fossiel ammoniet, kleur grijs 
4 c - slingerklok naar Chr. Huygens, kleur donker-

violet 
^ 8 c - schegbeeld, kleur brons 
h 10 c - fragment van schuttersstuk van Frans Hals 

.,Maaltijd officieren van de Sint Jorisdoelcn", 
kleur indigo. 

6 + 
8 + 

12 
30 

Technische gegevens 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Gra

fische Inrichting N V., Haarlem, in vellen van 10 x 10 is 100 
zegels. 
druktechniek: rasterdiepdruk 
zegelgrootte: 36 x 25 mm (liggend), 25 x 36 mm (staand zegel) 
beeldgrootte: 33 x 22 mm (liggend), 22 x 33 mm (staand zegel) 
kamtanding: 14 • 12% (liggend), 12% : 14 (staand zegel) 
papier' zonder watermerk 
gomming: normaal 

De hierbii afgebeelde foto is genomen van de goedge
keurde ontwerpen, waarnaar de zegels zullen worden ver
vaardigd. 
Jubileumzegels 1962 

De m het maartnummer (bladzijde 116) gemelde afwijking 
aan de tweede ,.D" van Nederland is, naar het Hoofd van 
de Afdeling Controle Postwaarden te Haarlem ons mede
deelde, veroorzaakt door een lichte beschadiging van de druk-
cilinder. Deze kan zowel tijdens als na het etsen ontstaan 
zijn. Dit is thans niet meer na te gaan. Van deze zegel is 
inmiddels een tweede etsing gemaakt, waarvan echter 
geen aanduiding op de vellen voorkomt. Bij deze tweede 
etsing komt de afwijking niet voor, zodat bij gehele vellen 
het slechts mogelijk is vast te stellen welke etsing het is 
door de zegels nummer 66 te vergelijken! 

Kinderzegels 1961. 
De reeds herhaaldelijk gesignaleerde afwijkingen op deze 

zegels, „kringetjes" op verschillende plaatsen, zijn inderdaad 
inherent aan de offsetdrucktechniek, naar wij van het Hoofd 
Controle Postwaarden te Haarlem, vernemen. Zij werden 
veroorzaakt door kleine onvolkomenheden in de papieropper-
vlakte, bijvoorbeeld papierstofdeeltjes, welke zich korte tijd 
vasthechten op het rubber. Bij het overzetten van het druk-
beeld op het papier wordt het rubber ter plaatse iets inge
deukt waardoor daaromheen een verdiept kringetje ontstaat, 
dat geen verf op het papier overbrengt. 

Nieuwe postzegelboekjes 
In de hal van het bijpostkantoor Delftseplein, gevestigd 

in het Rotterdamse Districtspostkantoor, wordt een proef 
genomen met twee voor Nederland geheel nieuwe automa
ten voor postzegels en postzegelboekjes. Het apparaat voor 
postzegels werkt elektrisch en levert na mworp van twee 
dubbeltjes vijf postzegels van 4 cent of na inworp van twee 
kwartjes en een dubbeltje vijf postzegels van 12 cent. Beide 
waarden komen van de bekende rollen postzegels en wor
den door de machine in strippen afgeleverd. 
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Het andere apparaat levert na inworp van een gulden 
naar keuze een geel boekje met 25 zegels van 4 cent of een 
rose boekje met 5 zegels van 12 cent en 10 zegels van 4 cent. 

Beide soorten boekjes zijn kennelijk met de hand gemaakt; 
de zegels zijn afkomstig van vellen. 

Bij de boekjes met 25 zegels van 4 cent treffen we twee 
blokken van tien zegels op elkaar aan en een strip van 
vijf zegels daar in het midden bovenop (zie afbeelding). 

De boekjes van tien x 4 c en vijf x 12 c bestaan uit een blok 
van tien stuks van 4 cent met midden daarop een strip van 
vijf stuks van 12 cent; alle blokken en strips zijn links of 
rechts met de witte marges in de boekjes geplakt (zie af
beelding). 

De opzet van de proefneming is tweeledig, het peilen 
van de reactie van het publiek en het opdoen van ervaring 
met de nieuwe automatische apparatuur. 

Filatelistenloketten 
Het verzamelaarsloket te Enschede is thans elke tweede 

woensdag én donderdag van de maand geopend van 17.00 
tot 19.00 uur. 

Afw-gkingen 
De heer J. Bijl te Amstelveen schrijft ons: 
Plaatfouten Strafport Nederland nr. 1. plaat 1 

r.J^4»ïl1^ 
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De heer M. Holman te Musselkanaal toonde ons een zegel 
van de Kinderserie 1960, waarde 4 cent met verticale witte 
streep vier mm van de linkerrand 

Van de heer A. J. Soeters kregen wij ter inzage een Kin
derzegel 1961, waarde 12 c, waarop twee zware, groene 
verticale kleurstrepen voorkomen, waartussen de grond-
kleur lichter is. Waarschijnlijk een afwijking aan de druk-
machine. 

De heer J. J. B. Lesterhuis te Westendorp (Gelderland) 
toonde ons een zegel van 12 cent Koningin Juliana, type 
Hartz, etsing R23 met een stip in het verticale been van de 
„L" van Nederland. Deze afwijking komt voor in de zegel 
direct onder het etsingnummer. 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia 

Rubriek-redacteur A J Uylen 

Herrn Heyermanslaan 6, E'ndhoven 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Enkele nadere gegevens over de hierbij afgebeelde her

denkingspostzegel, die op 28 april zal verschijnen: 

Ontwerper: Sierk. Schröder te Wassenaar 
Druk: Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem 
Papier: zonder watermerk 
Tanding: kamtanding 14 x 12"̂ 4 
Kleur: sepia 
Formaat: 36 x 25 mm (zegel) 
Formaat: 33 x 22 mm (beeld) 
Vellen: tien maal tien = honderd stuks 
Techniek: rasterdiepdruk 

De heer- G. J. Scheepmaker vestigde in het Maandblad van 
november 1960, bladzijde 314, reeds de aandacht op plaat
fouten in Strafporten van Nederlands-Indië, welke niet ver
meld staan in de speciale catalogus van de N.V.P.H. 

Eenzelfde foutje — open schakel, even rechts boven de 
„R" — constateerde ik op een in mijn bezit zijnde onge
bruikte zegel Strafport Nederland nr. 1, plaat 1. Ik vroeg 
mij toen af, of het bij mijn zegel handelde om een plaatfout, 
dan wel om een druktoevalligheid. Op advies van de heer 
Scheepmaker wendde ik mij toen tot dr. R. E. J. Weber, 
directeur van hel Nederlands Postmuseum, Den Haag. Dr. 
Weber schreef mij op 22 december 1960 als volgt: 

„Bij uw portzegel is wel degelijk sprake van een plaat-
fout en niet van een druktoevalligheid. Ook wij bezitten na
melijk een dergelijke zegel en bovendien enkele proeven 
met precies dezelfde combinatie van breuken en breukjes, 
die ook uw zegel vertoont, namelijk behalve de door u aan
gegeven open schakel boven de „R" van PORT: 

een tweede open schakel links boven; 
een gebroken cirkel rechts; 
een gebroken boogje van de „5" bovenaan." 
Het lijkt mij gewenst dergelijke plaatfouten meer aan

dacht te geven — aldus wederom de heer Bijl — misschien 
kan in de catalogus 1963 daarvan melding worden gemaakt. 

Wij zijn de heer Bijl zeer erkentelijk voor deze interessante 
gegevens. Voor de verzamelaars van portzegels, en in het 
bijzonder voor diegenen onder hen. die van dit gebied een 
speciale studie maken, is een uitwisseling van gegevens zeer 
nuttig. Het aantal plaatfouten bij de Portzegels van Ne
derland is groot, zelfs zéér groot en wij betwijfelen of een 
opsomming van alle fouten in de speciale catalogus moge
lijk is. Deze catalogus is — wij merkten het reeds vroeger 
op — beslist géén handboek en kan dit ook nimmer worden. 
Wellicht een reden temeer om te blijven ijveren voor de 
totstandkoming van een Handboek van de Nederlandse 
Postwaarden. 

Afwijking 
Op de 17 cent paradijsvogel komen enkele foutjes voor: 

de eerste zegel van de derde rij heeft een cirkeltje onder 
in de staart van de duif en de zevende zegel van de tiende 
rij heeft een witte punt in de U van GUINEA. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Hierbij afgebeeld een blokje van de Cultuur-serie met 

eerstedagafstempeling. Kleuren en tanding (13 x 14) zijn 
gelijk aan die van de losse zegels, evenals het papier (zon
der watermerk). 

Tot ver na sluitingstijd stond op 14 maart een lange rij lief
hebbers voor loket II van het postkantoor aan het Waal-
gat ter verkrijging van het speciale poststempel op de 
eerstedagenveloppen. De heer P. J. H. Breusers, directeur 
der Posterijen, zei de indruk te hebben, dat de belangstel
ling voor deze speciale uitgiften aanzienlijk groter is ge
weest dan voorgaande malen. Naar het buitenland werd, 
naast een bijzonder vouwblad, een stencil met wetenswaar
digheden over de Nederlandse Antillen verzonden. „Op
nieuw is de indruk gewettigd", aldus de heer Breusers, 
„dat wij met de wijze van postzegeluitgifte, die als be
langrijk nevendoel het maken van propaganda voor de 
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Nederlandse Antillen heeft, op de goede weg zijn. „Bijzon
dere belangstelling was er ook voor de souvenirvelletjes, 
die de Antilliaanse PTT voor de Cultuur-serie had ver
vaardigd," zo lezen wij in plaatselijke persberichten. 

Kandidatenschaaktoernooi-zegels 
Op 2 mei zal een speciale postzegeluitgifte met toeslag 

worden gewijd aan het Kandidatenschaaktoernooi op Cu-
ragao. De zegels zijn ontworpen door de Nederlandse 
kunstenaar Eppo Doeve, met een paard uit het schaakspel 
als hoofdmotief. De waarden zullen zijn 10 (plus 5), 20 
(plus 10) en 25 (plus 10) cent. Behalve de directie van de 
posterijen heeft ook de STICUSA medewerking verleend bij 
dit project, dat het sluitstuk moet leveren voor de finan
ciële actie ten bate van het toernooi, waarvoor zich tot dus
ver zeven deelnemers hebben aangemeld: 
Bobby Fischer (USA), Geiler, Keres, Korchnoi, Petrosian 
en Tal (USSR) en dr. Filip (Tsjechoslowakije). 

Om de achtste plaats zal nog een competitie worden ge
speeld tussen Gligoric (Joegoslavië), Benkö (USA) en Stein 
(USSR). 

De SISONA, het organisatie-comité, dat twee jaar gele
don werd ingesteld, heeft goede hoop het grootste deel van 
het benodigde bedrag van honderdduizend gulden vóór de 
dag van de opening (1 mei) bijeen te krijgen. 

Op 2 mei zullen er ook eerstedagenveloppen worden uit
gegeven. 

SURINAME 
Afwijking 

Op de Rode Kruiszegels is bij de 15 cent op de tweede 
zegel van de zevende horizontale rij van alle vellen een af
wijking te zien: een verticaal streepje op de S van Suriname. 

In „De West" van 9 maart 1962 verscheen een correctie 
en aanvulling op de namen van de Rode Kruis-serie, welke 
wij hieronder overnemen: 

„Voor de beeldverzamelaar, die „bloemen" als onder
werp heeft gekozen, een prachtige aanvulling! Onder te 
brengen onder respectievelijk de groepen: Malvaceae, 
Leguminosae, Musaceae, Apocynaceae en Rubiaceae. 
Het IS jammer, dat de spelling van de namen der bloe
men in het Sranan Tongo in vier van de vijf gevallen 
foutief IS, terwijl bij de Hibicus Rosa Sinensis ten rechte 
matrosi-rowsoe had moeten staan in plaats van hanga 
lampoe. (Spelling moet zijn angalampoe). De juiste be
namingen en spelling luiden als volgt: 
8 cent matrosi-rowsoe. 

10 cent krerekrere. 
15 cent popokai tongo. 
20 cent kotomisi. 
25 cent fajalobi." 

Antimalariaserie 
Op 2 mei 1962 zal een serie van twee zegels verschijnen, 

in de waarden 8 cent (rood) en 10 cent (blauw) in het kader 
Van de antimalariacampagne van de Wereldgezondheids
organisatie (WHO). Op de eerste dag van uitgifte zal een 
bijzonder stempel gebruikt worden. 

Toeristen-serie 
In augustus verschijnen toenstenzegels: 

10 et. Afbeelding: Stoelmanseiland Guesthouse 
15 ct. Afbeelding: Torarica Hotel te Paramaribo. 

Nieuwe afdeling 
In Paramaribo is vorige maand besloten een zelfstandige 

afdeling op te richten van de Nederlandsche Vereeniging 

van Postzegelverzamelaars. Deze oprichting kwam tot 
stand tijdens een ledenvergadering van de Nederlandsche 
Vereeniging, in aanwezigheid van mr. W. S. Wolff de Beer, 
voorzitter van het hoofdbestuur der vereniging in Neder
land, die een uiteenzetting gaf van de organisatie van de 
Nederlandsche Vereeniging en haar afdelingen. Het voorlo
pig bestuur van de Surinaamse afdeling bestaat uit: 
P. J. A. Varekamp (voorzitter), Chr. Viallé (secretaris), F. 
de la Rambelje (penningmeester) en mevrouw L. Duchenne 
en P. J. van der Landen (leden). 

Mr. Wolff de Beer, die van de nieuwe afdeling een album 
met Surinaamse zegels ontving, heeft ook bezoeken gebracht 
aan Curagao en Mexico. Voor zijn vertrek uit Hato (Cura-
gao) verklaarde mr. Wolff de Beer, dat er een goed con
tact was geweest met de Postzegelbond Curagao. Er is 
onder meer gesproken over de internationale postzegelten-
toonstolling, die in 1964 op Curagao zal worden gehouden, 
waarvoor een bedrag van honderdduizend gulden bijeen
gebracht moet worden. 

De heer Lehmann, die de uitgifte van de Surinaamse post
zegels verzorgt, staat er volgens mr. Wolff de Beer niet zo 
rooskleurig voor. „Ik geef hem ten hoogste nog anderhalf 
jaar", zo zei hij volgens plaatselijke persberichten. 

NEDERLAND: In vervolg op de mededoling in het maart
nummer kan ik melden dat de KLM inderdaad speciale 
vluchten heeft gemaakt naar de jaarbeurs in Leipzig. Zo
wel de post naar als van Leipzig is voorzien van een spe
ciaal blauw stempel (zie afbeelding l).De vluchten werden 
gemaakt van 2 tot 15 maart 1962 

De eerste vlucht naar Dar-es-Salaam, welke oorspronke
lijk in april zou worden gemaakt, is verschoven naar juli. 
Laten wij hopen dat van uitstel geen afstel komt. Indertijd 
is de eerste vlucht naar Saigon ook verscheidene malen ver
schoven totdat ongeveer een jaar na de oorspronkelijke da
tum de vlucht heeft plaatsgehad. 

WEST-DUITSLAND: Op 4 maart 1962 opende de Lufthansa 
haar dienst op West-Afrika met een verbinding naar Ghana 
en Nigerië. De post werd te Frankfurt am Main voorzien 
van een officieel poststempel(zie afbeelding 2) terwijl de 
retourpost voorzien is van een maatschappijstempel. 

POLEN. Tijdens de internationale ski wedstrijden is te Za
kopane, het centrum van de Skisport, een zweefvlucht ge
maakt. De stukken zijn voorzien van een speciaal vignet, 
dat afgestempeld is met een vijfregelig speciaal stempel 
in het groen. 
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U.S.A. De eerste serie van helikopterpostvluchten met 
krachtiger motor is in de Verenigde Staten gemaakt. Deze 
helikoptcis zijn nu uitgerust met een turbinemotor. Even
als de eerste serie proeven met een regelmatige helikop-
terpostdienst, zijn deze vluchten gehouden in Californië 
(zie afbeelding 3). 

n/ji r,%i\ rUOHT 
I'^I TUI BINE rOW»ED HElKOfTER 

OUD NIEUWS. In de persberichten van de KLM werd nog 
even de eerste postvlucht van de KLM van Londen naar 
Amsterdam op 5 juli 1920 gememoreerd. Wat de meeste ver
zamelaars wel niet zullen weten is dat deze luchtpost ten 
slotte door het slechte weer per boot vervoerd is. Zie hier 
wat de piloot Hinchcliffe indertijd gerapporteerd heeft: de 
wolken waren zo laag, dat ik niet over de rotsen van Dover 
kon vliegen. Ik vloog daarom over Lympne, waar ze me van
wege het slechte weer gebaarden te landen. Ik was ver
volgens gedwongen twee keer te landen. Een keer om in 
alle rust de routekaart te kunnen bekijken, en één keer 
omdat de wolken de grond raakten. Na vier en een half uur 
vliegen, ben ik maar naar het vliegveld Penthurst gevlogen, 
vanwaar ik per auto naar mijn vertrekpunt Croydon ben 
gereden om daar de post nog juist vóór de laatste versche
ping per boot te kunnen afgeven". 

Zoals men ziet ging het vliegen in die dagen nogal pri
mitief. Men maakte een extra landing om eens rustig de 
kaart te kunnen bekijken. Enkele jaren na dit evenement, 
toen Hinchcliffe afscheid had genomen van de KLM, is hij 
bij een poging op een particuliere vlucht de Atlantische 
Oceaan over te vliegen, verongelukt. 

Rubriek-redacteur. A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels. 
Ook dit jaar zal de Leger- en Luchtmachttentoonstelling 

„Paraat" weer een toernee maken langs de volgende plaat
sen: 

Weert, van 6 tot en met 14 april; Axel, van 19 tot en met 
23 april; Oss, van 27 april tot en met 5 mei; Schoonhoven, 
van 14 tot en met 18 mei; Alkmaar, van 28 mei tot en met 
2 juni; Vlaardingen, van 8 tot en met 16 juni; Zaandam, 
van 25 tot en met 30 juni; Alphen aan de Rijn, van 9 tot en 
met 14 juli. 
De zegels op poststukken zullen weer van een bijzondere 

poststempelafdruk worden voorzien; de aangetekende stuk
ken krijgen NAPO-nummerstroken en ter datering zal naast 
de zegels ongetwijfeld weer een Veldpost-dagtekeningstem
pel worden afgedrukt. 

Machinestempels. 
Van de reeds in het vorige jaar aangekondigde machine

stempels m gewijzigde samenstelling (de „vlag" links en het 
datumstempel rechts) zijn sinds 16 maart 1962 de eerste 
in gebruik genomen. Aangezien de oude vlaggen niet in de 
nieuwe stempelhouders pasten, is van deze gelegenheid ge
bruik gemaakt tevens nieuwe aanbevelingen voor de post
dienst zelf en een tweetal tijdelijke vlaggen in gebruik te 
nemen. Wij beelden deze hierbij af en zagen tot heden: (23 
maart 1962): 

„Brieven... .aantekenen" van Amsterdam CS. sinds 21 
maart en van 's-Gravenhage sinds 16 maart. 

„Is uw adres niet juist" van 's-Gravenhage en Rotterdam 
sinds 16 maart. 

„Bijstand" (in gebruik tot en met 31 maart) van Amster
dam C.S. sinds 21 maart en van 's-Gravenhage en Rotter
dam beide sinds 16 maart. 

„Doe wat terug (met Leger des Heils hoed)" van Amster
dam sinds 19 maart en van 's-Gravenhage, Rotterdam en 
Utrecht-Station sinds 16 maart. 

BRIEVEN MET 
STEEDS LATEN 
AANTEKENEN 

GELD' ^ ^ ^ 
^ K 111 19^ 

IS UW ADRES NIET dUIST 
m VQLLEDIQ VERMELD 
IICHT DAN AFZENDER IN. 

^ - % 
2111120 

B U S TAND ^ % - \ 
UW Z0R6 « HUN BORG ^IßflllsH] 

OOeVATIERüG 
GIRO 

75.500 
HILVERSUM 

^ 2 0 1 1 1 1 9 ^ 

Typenraderstempels. 
1.2.1962 Hulppostkantoor 's-Gravenpolder werd poststation. 
1.3.1962 Poststation Aalsmeer-Oost werd vervangen door 

postagentschap Aalsmeer-Machineweg. 
2.4.1962 Gevestigd: Postagentschap Purmerend-Wormer-

plem. 

Op 27 april zal het hierbij afgebeelde bijzondere stempel 
gebruikt worden ter gelegenheid van de eerste dag vaa 
uitgifte der Zomerzegels 1962. 

De afbeelding stelt voor een drinkhoorn van het gilde 
der kloveniers (kolveniers, geweerdragers) te Amsterdam, 
die in 1547 werd vervaardigd en eigendom is van het Rijks
museum in de hoofdstad. De hoorn rust in de bladerkroon 
van een boom, die wortelt in het gewelfde grondvlak van een 
Vierpasvormig voetstuk. In de opengewerkte manchet, die 
de hoorn omklemd houdt, is tussen het asymmetrische lof
werk van ranken een vogelklauw te zien. Dat is het gilde-
embleem, een sprekend teken op grond van een klankover
eenkomst met de naamdragers (klauw-kloveniers). Naast 
de boomstam staan twee heraldische dieren, een leeuw en 
een draak, in deze combinatie bekend als schilddragers van 
het wapen van de familie Van der Schelling. Mogelijk zijn 
leden van dit geslacht de schenkers van dit stuk geweest. 
Beide dierenlichamen richten zich naar de punt van de 
hoorn en deze beweging wordt weer omgezet in haar tegen
deel door een klein leeuwtje, dat rechtopstaand balanceert 
op het wapen van de stad Amsterdam. 

(Gegevens ontleend aan de kalender van de Hollandsche 
Sociëteit van Levensverzekeringen N.V. Anno 1807) 

Ä> îsA5f/ 

'^Ä^^^"^-
^'^^/£nv>'' 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriek-redacteur J H Broekman, 

Hoflaan 25, Bergen N.H, 

Duitsland (Berlijn) Op privé-bestelling werden couverten 
van 7 pf (H.Elisabeth), 10 pf (Dürer) en 20 pf (Bach), even
als de briefkaart van 8 pf (Gutenberg) bedrukt met het 
portret van Frederik de Grote naar Chodowiecki, ter gele
genheid van het feit dat deze vorst 250 jaar geleden gebo
ren werd. 
Duitsland (-Oost). Met de uitgifte van briefkaarten met de 
beeltenis van premier Ulbricht voor het buitenland valt 
niet te rekenen. Volgens geruchten zou in het kader van 
de „destalinisatie" Ulbricht vervangen worden door een an
der motief. 
Japan. In „Die Ganzsache' van januari 1962 worden enkele 
fantasiebriefkaarten behandeld. 
Joegoslavië. Briefkaart 15 din, grijsblauw. Verschenen in vijf 
verschillende oplagen, te herkennen aan de zettingen van 
de tekst. 
Oostenrijk. Die „Ganzsache" van januari 1962 opent met 
een artikel van F. A. Beijer over voorafgestempelde privé-
courantenbandjes. Briefkaart 1.80 blauw, Munttoren in Hall, 
serie 28 met 21 en serie 29 met 19 verschillende afbeeldingen. 

Pakistan. Envelop voor aangetekende zendingen, 53 P (62 P) 
paarsrood. De vorige soorten in de oude munteenheid van 
5'/2 en 9 anna, blijven, mits bijgefrankeerd, voor gebruik 
geldig. 
Polen. Briefkaart 40 (60) gr., grijs en rood. man met duif en 
rood-witte vlag. 20 jaar P.P.R. (Poolse Arbeiderspartij), 
1942 / 1962. Drukmerk P.P.T. i T. XI.61 - 100.000 proj. J. 
Desselberger. 
Turkge. Briefkaart 25 K rood. Kemal Atatürk naar links. 
Drukmerk: Stok No 3001-1911 (148 x 105) 500.000 Ad 1961. 

AEROGRAMMEN 

Australië. 10 d blauwgrijs. Kerstkribbe. „Glory to God in 
the highest and on earth peace..", 1961. Overseas Service. 
Bahrein. 30 Np rose, Sjeik en face. Arabische en Engelse 
tekst. 
Gibraltar. 6d groen en bruin, Elizabeth II, landkaart en twee 
vliegende vogels. Tekst groen, drie afzenderslijnen. 
Malaya. 25cts blauw en rose, tinbaggermolen. 
Pakistan. 13 P groen. Inland en 50 P blauw (Aziatische en 
Europese landen). 
Qatar. 30 NP rose, sjeik naar haifrechts. 
IJsland. 175 aurar blauw. Nu: To open cut at top"', twee 
in plaats van vijf mm onder de rand. 
Zwitserland. Op 19 maart verscheen de eerste vouwbrief 
of aerogram. 65 rappen. 

De heer Steenwinkel te Sheikhupura dank voor zijn mede
delingen over Pakistan. 

Rubriek-redacteur A Buelen: 
Marialei 24, Antwerpen 

NIEUWE UITGIFTEN 
Op 12 maart werd er een reeks van bijzondere postzegels 

met toeslag, ten bate van werken met cultureel of vpder-
landslievend karakter, uitgegeven. 

Deze zegels, die in diepdruk zijn uitgevoerd en mtx-tter-
werken van de bouwkunde voorstellen, werden gedrukt door 
de Zegeldienst in vellen van dertig exemplaren. (Plaatnum-
mers 1 tot 4). Hun perforatie is van het type ll^-è. Zij zullen 
in alle postkantoren van België van 12 maart tot 30 mei 
1962 verkocht worden. 

40 e. -f 10 c. Grafelijk slot van 
Male 

90 c. + 10 c. Koninklijke 
Bibliotheek 

1 fr. + 50 e. O.L.V. Basiliek 
van Tongeren 

2 fr. + 50 e. Collegiale Kerk 
te Zinnik (Soig-
nies) 

2,50 fr. + 1 fr. Kerk O.L.V. van 
Hanswijk 
(Mechelen) 

Tekening: Gravure: 
.Severin De Bast 

Haubrechts De Vos 

Severin De Bast 

Severin Leclercqz 

Lauwers Spinoy 

fr. + 1 fr. Abdij van S i 
Denis en 
Broqueroie 

Er. + 2 f r. Hallen van leper 

Tekening: Gravure: 
Severin De Cuyper 

Haubrechts De Vos 
Op zondag 25 maart verscheen een zegel van Fr. 3,-

gelegenheid van de Dag van de Postzegel. 
ter 

GELEGENHEIDSTEMPELS: 
4 maart 1962: Marchienne-au-Pont .Filatelistische tentoon-

toonstelling „Union Philatélique Marchiennoise". 
Tot 8 maart: MONS (Bergen) 3ème Salon du Home et du 

Confort ménager (Salon huishoudelijk comfort). 
25 maart: Dag van 'de Postzegel: Antwerpen, Bastogne 

(Bastenaken), Brugge, Brussel, Gent, Namur (Namen), Ton
geren, Tournai (Doornik), Verviers. 

'26 tot 31 maart: Brugge: Propagandatentoonstelling Poste
rijen. 
26 tot 31 maart: Tournai (Doornik): Propagandatentoonstel
ling Posterijen. 
1 april: Tournai (Doornik): Tentoonstelling 25-jarig bestaan 
van de Cercle philatélique de Tournai. 

1 tot 3 april: Chatelet: Twintigjarig bestaan van de Cercle 
philatélique de Chätelineau-Chätelet. 

AÜTOMOBIELPOST: 
21 februari te Moeskroen: Israëlitische dagen. 
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Toeristische stempels: 
lepor: leperse Handelsfoor Pasen 1962. 

FILATELISTISCH LEVEN: 
De Dag van de Postzegel, ingericlit door de Koninklijke 

Landsbond in negen Belgische steden, was een uitstekende 
propaganda voor de filatelie. De bestaande kringen maakten 
er gretig gebruik van om hun aantal leden te verhogen. 

De jeugdfilatelie wordt in België meer en meer ter harte 
genomen. Wij spraken reeds van het werk van de heer 
R. Soebert van Philatelica. De „Landsbond" zal in september 
te Brussel, terzelfdertijd als de vijfde wedstrijd om de Wissel-
beker aangeboden door de Raad van Europa, een Nationaal 
Congres houden dat als thema zal hebben: „De filatelistische 
opleiding van de jeugd". 

De prijskamp om de wissel beker zal tot onderwerp hebben: 
„Europa en zijn economische bedrijvigheid". Er wordt ge
vraagd, door middel van postzegels, de economische bedrij-
vigheden van de zes landen van „Klein Europa", te illustre
ren door ten minste een albumblad per land. 

Verschillende kringen kondigen tentoonstellingen aan: 
Postzegelvereniging van het Land van Waas: van 21 tot 
23 april 1962 in Hotel „Terminus", Statieplein, te St. Niklaas. 
Jeunesse Philatélique Verviétoise: van 28 april tot 1 mei ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 
Cerclc philatélique de Woluwé: van 5 tot 7 mei 1962, twaalfde 
jaarlijkse tentoonstelling. 
Postzcgelclub Cockerill-Ougrée van Antwerpen: op 29 en 
30 mei 1962 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in zijn 
lokalen, Kapelstraat te Hoboken. 

Rubriek-redacteur. Dr F G £ Nilant, 

Universiteiï van Pretoria, 

Pretoria, Suid-Afnka 

Nuwe druk van die 1 c. posseël. 
Daar het 'n nuwe druk van die 1 c. posseël verskyn, met 

die silinders S11A-S7A en S11B-S7B, en gedruk op papier met 
watermerk. Dit lyk dus asof daar nog baie papier met wa
termerk by die staatsdrukkery in voorraad is! Die gewone 
swart kol op die wit velrand in die linker bohoek kom ook 
nou weer voor. Verder vertoon die B-paneel twee swart stre-
pies in die velrand teenoor seël no. 6, net onder die vel-
nommer. 

Nuwe stel silinders van die 2'/* c. seël. 
Einde Desember het die nuwe druk van die 2'/2 c. seël 

verskyn. Die posseëls is deur die Albertinamasjien gedruk, 
op papier sonder watermerk. Die druk het volgens dieselfde 
metode plaasgevind as wat by die eerste (Mei 1961) druk 
van die 2V» c. seëls die geval was. Die veile bestaan weer 
uit vier panele, wat later geperforeer en losgesny word. El
ke paneel bestaan weer uit 5 x 20 (100) seëls. Die tanding 
is 14 X 14. Die silinders is 3 en 5, terwijl die panele A, B, C en 
D genommer is. Hierdie letters is toegevoeg aan 'n swart 
velnommer, waarvan die syfers 4.5 mm hoog is. Dit is baie 

hoer as van vroeër velnommers. Die posisie van die pane
le ten opsigte van mekaar is as volg: paneel A links bo, 
paneel B regs bo, panele C en D respektiewelik links en regs 
onder, (afbeelding 1). 

Die seëls is weer in pers en groen kleure gedruk en is net-
jies uitgevoer. Dieselfde multipositief wat vir die vroeëre S15-
S18 silinders gedien het, is ook nou weer vir die maak van 
hierdie nuwe silinders gebruik. Gevolglik kom daar op 
hierdie nuwe druk foutjies voor wat ook op die ou S15-S18 
veile verskyn het. 

Die vier pa/iele van hierdie 3 - 5 silinders het 'n hele aan
tal foutjies wat huUe duidelik laat uitken. Op paneel A is 
daar 'n pers kolletjie regs van die druiwetros (1 - 1) en bo 
die groot 2 van 2V2 c. (1-10), 'n pers vlekkie links van die 
druiwetros (2-1) en 'n pers stippel in die regterhoek van 
die gewei en onder die K van Afrika (2 - 17), pers vlekkies 
onder KA van Afrika (3 - 14), 'n pers vlek m die gewei (4 - 10) 
en 'n pers strepie oor die regter venster onder (5— 10). 

Die B-paneel het 'n pers vlek op die gewei (1-1) en een 
regs op die muur (1-2), 'n pers kol bo die deur (1-19), een 
op die linkerdeurpos. (2-2), en een regs van die beeld in 
die gewei (4-20); 'n klein pers kolletjie van die gewei-
beeld (5-1) en (8— 18). 

Paneel C het 'n pers kol links van die druiwetros (1-1), 
en van die geweibeeld (2-1), vlekkies op daardie beeld (3-
11), en 'n pers kolletjie links van die beeld(4-19 en 5-1). 

Op paneel D vind ons 'n pers vlek links van die waarde
aanduiding (1-2), 'n pers kol in die regter bohoek (2-9), regs 
van die A van Afrika (4-2) en op die gewei (4-3); daar is 
'n kol op die boonste geweivenster (5-17), 'n groot wit vlek 
op die deur (1-15), terwyl die fronton bo die deur in die 
top gebreek is (3-15)). Hierdie wit vlek op die voordeur is 
nog een van die mees prominente plaatfoute wat in die 
hele stel vanaf IVIei 1961 hom voorgedoen het. (Afbeelding 2) 

By die versamelaars word aan al hierdie strepies en kol-
letjies baie aandag gegee. Die doel hiervan is nie om aller
lei uitsonderlike plaatfoute en foutjies na te speur nie, maar 
veral om deur middel daarvan die spesifieke drukke van 
mekaar te kan skei. Sonder hierdie foutjies sou dit in 'n he
le aantal gevalle heeltemal onmoontlik gewees het om die 
herkoms van die silinders na te gaan. So blyk dit juis uit 
hierdie algemene foutjies dat vir hierdie nuwe 3-5 silinders 
van dieselfde multipositief gebruik gemaak is, wat ook vir 
die vorige druk al diens gedocn het. 
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BRIEF 
uit Londen 

Na de ramp op Tristan da Cunha bracht de postadmini-
stratie van St. Helena een toeslagserie uit, die slechts zeer 
korte tijd verkocht werd. De toeslag was bestemd voor de 
bewoners van het eiland, die Tristan du Cunha moesten ver
laten en nu in Engeland verblijven. De verkoop werd na 
enkele dagen gestaakt, zodat de oplaag dan ook zeer klein is 
geweest. Deze emissie was uitsluitend op St. Helena ver
krijgbaar en is een van de kleinste ooit in het Britse Ge
menebest verschenen, zoals uit de volgende cijfers blijkt: 

3d. opdruk op de 2 cents zegel 527 stuks 
6d. opdruk op de 5 cents zegel 469 stuks 
9d. opdruk op de TV2 cents zegel 441 stuks 
1/- opdruk op de 10 cents zegel 434 stuks 

Een „naloper" Europa-zegel! 
Om het feit te herdenken, dat Cyprus lid is geworden van 

de Raad van Europa heeft de Cyprische regering op 19 maart 
een drietal herinneringszegels uitgegeven m de waarden 

van 10, 40 en 100 mils. De zegels vertonen het „duivenmotief" 
van de Europa-zegels van 1961 en zijn gedrukt in offset-
druk door de Aspioti Elka Graphic Art Co. Ltd. in Grieken
land. Ze zullen tot september van dit jaar verkrijgbaar zijn, 
tenzij de voorraad eerder uitverkocht is. 

Kenya, Tanganyika 
en Oeganda 
Serawak 
St. Helena 
(nieuwe emissie 
van 12.12.1962) 

5/-
10/-
40 c 

15 e 
ld 
2d 
7d 

lOd 
2/6d 

10/-
Seychellen 40c & 10 Rs 
Turks en Caicos-
ei landen 

-

Virgin Eilanden 

iy2d 
2d 
2V2d 
3d 
4d 

. 5d 
6d 
1/-

60c 

b lauwe lijster en pi lchards 
rotslelie en rog 
Man ta rog 

schildpadden 
„cunning"-vis 
Bri t t le Star 
t rompetvis 
Fea the r Star 
oranje zeester 
diepzeeroos 
zeilvis 
baleinvis 
Red Groupervis 
kreef t 
Albacore 
Muttonfish Snapper 
Permi tv is 
schelpdier 
Spaanse makreel 
Bonito-vis 

ifi.M. 
BECHIÄ. 
PROTief. 

Voor de thematische verzamelaar: 
Zeeleven op postzegels 

Op de volgende, door het Kroonagentschap verkrijgbaar 
gestelde zegels, komen afbeeldingen van „Zeeleven" voor: 

Ascension 

Barbados 
Brits Guyana 
Brits Honduras 
Cayman Ei landen 

Gibra l ta r 

4d 
7 d 
1/-

12 c 
72 c 

5 e 
ld 
3d 
1/-
Id 
2d 

2y2d 

3d 

4d 
9d 

langvinnige tonijn 
jonge schi ldpadden 
l a n d k r a b b e n 
vl iegende vis 
A r a p a i m a 
kreeft 
groene schildpad 
papagaa iv is 
schi ldpad 
Moors kas teel en zwaardvis 
St. George's zaal 
en zeepaardjes 
Sleutel van Gibra l ta r 
en bruinvissen 
Rots van Gibra l ta r 
en s teurgarna len 
Baai van Catalië en k rabben 
Oor logsmonument 
en pij l inktvis 

De postzegels van Beetsjoenanaland 
Bij de beschrijving van dit weinig bekende, doch zeer 

interessante gebied dient men een „neutrale" bril op te 
zetten, althans wat het geschiedkundig deel ervan betreft. 
Voor een filatelist is die taak gemakkelijk. Men kan zich 
tot de feiten beperken, doch om die feiten, in casu de post
zegels, te beschrijven is het noodzakelijk terug te gaan tot 
de eerste geschiedenis van dit gebied. 

Het Protectoraat Beetsjoeanaland, waarover wij het dit
maal willen hebben, is een uitgestrekt „tafelland" van onge
veer 450.000 vierkante kilometer, dat in het zuiden en 
oosten begrensd wordt door de Suid-Afrikaanse Republiek, 
in het noorden door Rhodesië en in het westen door Zuid-
west-Afrika. Door zijn ontoegankelijkheid was dit gebied 
vrijwel onbekend tot in het laatst van de negentiende eeuw, 
hoewel er sinds 1820 zendelingen in deze streken gewoond 
hebben. Tot die tijd was het een toneel van bloedige stam-
menoorlogen, plunderingen en brandstichting De voor
naamste aanstichter hiervan was de Zoeloe-koning Chaka, 
die met geniaal militair genie van zijn stam een krijgsmacht 
had gemaakt, die voor binnen zijn bereik liggende gebieden 
een meedogenloos en onophoudelijk gevaar werd. Deze 
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agressie leidde tot uitwijking van andere stammen, die — 
zij het in mindere mate — dood en verderf zaaiden in aan
grenzende gebieden. 

In deze angstige tijd, opende Robert Mof f at van de Lon-
dense Zendingsvereniging een zendingspost in Koeroeman, 
het land dat later als Brits Beetsjoeanaland een deel werd 
van de Kaapprovincie van de Suid-Afrikaanse Republiek. 
Moffat was niet alleen zendeling. Met hulp van de Griqua-
halfbloeden sloeg hij aanvallen op zijn post af en beheerste 
het beperkte gebied van zijn zendingspost volkomen. Het 
waren echter de Voortrekkers die een einde maakten aan de 
heerschappij der Zoeloes en dit gebied tot ontwikkeling 
brachten. De inheemsen trokken naar het gebied, dat sinds
dien als Beetsjoeanaland Protectoraat bekend staat. Onder 
de leiding van Khama III, die een klein doch uitstekend 
geoefend leger had, werd het gebied tot Brits Protectoraat 
uitgeroepen en dit is het tot de dag van heden gebleven. 

Om de postale geschiedenis van het Protectoraat te be
schrijven, moeten wij eerst een uitstapje maken naar de 
postzegels van Brits Beetsjoenanaland. Voor dit gebied wer
den de eerste zegels uitgegeven in februari 1886. Dit waren 
zegels van Kaap de Goede Hoop met opdruk (afbeelding 1). 
In hetzelfde jaar vroeg de Gouverneur van de Kaapkolonie 
prijsopgaaf aan het Kroonjigentschap voor een nieuwe .gra
vure, doch de prijs die de toenmalige drukker, Thomas De 
La Rue & Co. Ltd., vroeg was zo hoog, dat de kolonie een 
nieuwe emissie niet kon bekostigen! Inmiddels had de druk
kerij een serie fiscale zegels gemaakt voor Engeland en 
enkele daarvan werden — tegen een „speciale" prijs — door 
middel van opdrukken geschikt gemaakt voor Brits Beetsjoe
analand. 
Het waren twaalf waarden van ld. tot £ 5 in drie standaard
ontwerpen, waarvan wij de II- tonen (afbeelding 2). In juli 
1887 kreeg De La Rue een verdere aanvraag voor zeven 
waarden, waarbij de kanttekening gemaakt werd, dat men 
erop diende toe te zien, dat de hoeveelheid niet te groot 
werd, „doch dat een overschot altijd wel te slijten was bij 
de filatelisten in Engeland", Slechts één waarde, de %d., werd 
uiteindelijk geleverd (afbeelding 3 ), die verkregen werd 
door sen opdruk op een Britse zegel! 

Tussen augustus 1888 en 1893 verschenen verschillende 
zegels met opdrukken, doch het zou in dit korte artikel te 
ver voeren, deze alle op te sommen. Op 16 november 1895 
werd Brits Beetsjoeanaland een deel van de Kaapkolonie. 

De eerste postzegels van het „Protectoraat" verschenen 
plaatselijk in augustus 1888, deze waren alle opdrukken. 
De normale Britse postzegels kwamen met opdruk „Protecto
raat Beetsjoeanaland" uit tot 1932! In dat jaar echter ver
scheen de eerste reeks die speciaal voor het gebied was ont
worpen. Onderaan de zegels komt een kudde drinkend vee 
voor terwijl daarboven het portret van de regerende vorst 
prijkt, achtereenvolgens Koning George V, Koning George 
VI en Koningin Elizabeth II (afbeelding 4). Pas in 1961 kwam 
een nieuwe emissie tot stand, doch daarover later meer! 

De overwinning van 1945 werd herdacht door een opdruk 
op een Suid-Afrikaanse zegel (zelfde opdruk op tweetalige 
zegels), zilveren bruiloft in 1948, 75 jaar UPU in 1949. In
middels had het Protectoraat het koninklijk bezoek van 
1947, met Basoetoland en Swaziland, filatelistisch herdacht 

(afbeelding 5). Als laatste herdenkingsserie verscheen in 1960 
een herdenkingsemissie in drie waarden (afbeelding 6) waar
mee het 75-jarig bestaan van het Protectoraat werd herdacht 
op een reeks van drie zegels, die alle de portretten van de 
Koninginnen Victoria en Elizabeth tonen. 

Op 14 februari 1961 ging Beetsjoeanaland, gelijk met 
andere Afrikaanse gebieden, over op het decimale munt
stelsel. De koerserende emissie werd dienovereenkomstig 
van een decimale opdruk voorzien. Deze reeks was slechts 
als tijdelijk bedoeld en op 2 november 1961 verscheen een 
nieuwe gebruiksserie met afbeeldingen van inheemse vogels 
(afbeelding 6) voor de lagere waarden en andere afbeeldingepi 
(afbeelding 7) voor de hoge waarden. Deze kleurrijke emissie 
is spoedig zeer populair geworden. 
Londen, april 1962. Christian Houston 

Rubriek-redacteur. H L J Weidema 
Jan Vethsfraat 9, Arnhem 

De Amerikaanse en Suriname, Nederland en Overzeese Ri.iks-
delen-verzamelaar en Suriname 

Van het orgaan van de verzamelaars van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen in de Verenigde Staten, Netherlands 
and Colonial Philately, werden de nummers van december 
1961 en januari 1962 ontvangen. Hierin vervolgt, respectie
velijk besluit de heer K. E. König zijn artikel over de Neder
landse Interneringszegels en in het januarinummer begint 
Pierre K. Plantinga een artikel ,.Pre Stamp Postmarks of 
the Netherlands" opgesteld met behulp van gegevens uit 
het bekende boek van Korteweg „300 jaar Postmerken van 
Nederland". 

In ,,From the Editor" lezen we van de hand van de re
dacteur. Joh. de Kruijf, hoe de Amerikaanse verzamelaar 
denkt over Suriname. Dit is belangrijk genoeg om het letter
lijk weer te geven: 

„De Ruimtevaartvelletjes werden uitgegeven en nadat 
we geconstateerd hadden, dat er twee drukken en twee 
tandingen waren, hebben we gemopperd en ten slotte ook 
dat geslikt. De volgende greep uit dezelfde bron afkom
stig, zijn de Hammerskjoeld-herdenkingsvelletjes, aange
kondigd voor november, maar in december nog niet ver
schenen, evenals de Rode Kruis-serie. Wat is er gebeurd? 
Is men zich in Suriname bewust geworden van de kri
tiek, die er geleverd is? De agent in New York schijnt er 
zich niet erg druk over te maken. In december werden 
op een persconferentie en lunch velletjes van de Ham-
merskjoeldzegels rondgedeeld met SPECIMEN overge-
drukt, twee stel voor iedere genodigde; een stel met ge
perforeerde randen en een stel zonder deze volkomen over
bodige scheidslijnen. Een mooie geste inderdaad. Ik be
hoor gelukkig tot de bevoorrechten.... maar, was dit alle
maal noodzakelijk, nieuwe zeldzaamheden en variëteiten 
te creëren? Ernest Kehr van de New York Herald Tri
bune schreef in zijn blad, dat na de lunch de velletjes 
verkocht werden voor twintig dollar en een recente adver
tentie in een postzegelblad bood ze zelfs aan voor 150 
dollar. Ik vraag me af, wie zo iets koopt; er waren ten 
minste honderd genodigden op de bijeenkomst, en hoe
wel mr. Lehmann beweerde, dat er geen exemplaren meer 
verkrijgbaar waren, is dit aantal nog al groot om voor 
dit soort materiaal zo'n fantastische prijs te rechtvaardi
gen. Ik vraag me ook af, hoe het met de officiële status 
van zo iets zit. Kan niet iedereen naar een drukker gaan 
en zijn ongebruikte velletjes, als deze tenminste nog ver
schijnen, van een opdruk laten voorzien? Men heeft mij 
verteld, dat de SPECIMEN-velletjes, afgezien van de op-

« 
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druk, identiek zijn aan de velletjes die straks zullen ver
schijnen. Ik geloof, dat er geen wet is, die verbiedt iets 
op een postzegel te drukken. Suriname bestelde n.b. deze 
opdruk en particuliere overdrukken worden gemaakt om 
het publiek te bedriegen." 
We weten dus, dat men in Amerika zich ook niet erg 

„happy" voelt met wat er momenteel in Suriname gebeurt. 
Joh. de Kruyf betuigt in hetzelfde nummer zijn erkentelijk

heid, voor de door hem in zijn blad gestelde vragen die in 
het Maandblad van augustus in deze rubriek werden over
genomen. Hoewel hij schrijft, dat er antwoorden zijn bin
nengekomen, blijkt er niet uit, of er ook uit Nederland bij 
zijn. 

Europa-zegels en het motief Europa 
In het maartnummer van Der Deutschland Sammler 

vervolgt dr. Heinrich Wittmann zijn beschouwing over bo
vengenoemd onderwerp (zie ook Maandblad van maart 
bladzijde 122—123). Tot het motief Europa moeten volgens 
de schrijver gerekend worden de volgende groepen zegels: 

1. De gemeenschappelijke uitgiften vanaf 1956. 
2. De zogenoemde sympathie-uitgiften. 
3. De zuivere motiefzegels. 
De heer Wittmann wil het gebied van de sympathieze

gels zuiver begrenzen door hiervoor alleen de zegels te 
nemen, die de filatelistische dienst van het Bureau van de 
Europaraad in Straatsburg er voor aanwij.st. De opsom
ming begint met Saar-gebied, Europaraad 1950 en gaat 
door tot Luxemburg 1960, tiende verjaardag van het Schu-
mann-plan. Niet tot de sympathie-uitgiften moeten gerekend 
worden de uitgiften, die alleen ten doel hebben voordeel 
te brengen aan een bepaalde staat of aan een achter de uit
gifte staande persoon of kring van personen. San Marino 
is hiervan een voorbeeld, waarvoor de schrijver meerde
re bewijzen aanhaalt. 

Tot de zegels, die niet tot de gemeenschappelijke uitgif
ten noch tot de sympathie-uitgiften behoren, maar alleen 
tot het motief Europa, rekent dr. Wittmann allereerst de 
1 Drachme Kreta 1905, Europa met de Stier, alsmede de 
opdrukzegels hiervan uit 1908 en 1909. Hierna wordt de 
schrijver onduidelijk. Hij schrijft dat er een reeks zegeluit
giften meer of minder met de haren bijgesleept moet wor
den en noemt hiervan als voorbeelden de NAVO-zegels, de 
Vliegende Zwanen van de Noordeuropese staten en ten 
slotte .,zelfs uitgiften, waarbij alleen in de velrand vermeld 
wordt, dat ze naar aanleiding van een Europese tentoon
stelling worden uitgegeven". 

De schrijver zegt verder, dat deze zuivere Europa-mo
tiefzegels het sterkst misbruikt worden om de verzamelaar 
geld uit zijn zak te kloppen en pleit er voor dergelijke 
zegels niet in de catalogi op te nemen, of tenminste apart 
te vermelden. 

Helaas is de schrijver nu ook zeer vaag geworden. Ook 
over Europese kampioenschappen hebben we nog niets ge
hoord, maar mogelijk zal dit het geval zijn in het aange
kondigde vervolg. 

In hetzelfde nummer vertelt Bernard Droese over de 10 
Pf Europa 1957 van Duitsland, waarvan ongetande exem
plaren te voorschijn gekomen zijn. Allereerst is bekend, dat 
hiervan in 1957 een vel van vijftig stuks in Keulen aan 
twee verzamelaars is verkocht. Dezen hielden het vel vast 
en vertelden niets tot ze einde 1960 een advertentie 
plaatsten om het tegen het hoogste bod te verkopen. Inmid
dels is het al weer doorverkocht tegen een prijs met vijf 
cijfers, dus boven 10.000 DM. Korte tijd later werd één zegel 
ontdekt op een uit Zuid-Duitsland verzonden prentbrief-
kaart. Nasporingen naar de overige 49 zegels bleven vruch
teloos. Ten slotte dook er eind vorig jaar weer een zegel 
(op brief) op, afkomstig uit Zuidwest-Duitsland. 

Deze zegel bleek afkomstig te zijn van een ongetand vel, 
waarvan alle exemplaren waren opgedeeld onder de leden 
van een filatelistenvereniging. Verdere exemplaren zijn 
niet bekend. Theoretisch is het mogelijk, dat er vier vel
len van vijftig stuks zijn, omdat deze tegelijk gedrukt zijn. 
Maar of er nu honderd of tweehonderd exemplaren zijn, 
het blijft een zeldzame zegel. 

Uit Der Sammler Dienst, waarvan er ditmaal drie stuks 
zijn, de nummers 4, 5 en 6, om uit te putten, stippen we de 
volgende artikelen aan: 

„Ein heisses Essen: Raketenpost", waarin Pierre Soguy 
betoogt juist het gebied van de rakettenpost uitermate ge
schikt te achten voor allerhande zwendelarij. De schrijver 

kent slechts twee uitzonderingen: erkend door een postad-
ministratie en pioniersvluchten (waarbij voor beide ons 
insziens niet voor honderd percent zeker gezegd kan wor
den, dat het geen zwendelarij kan zijn. W.). 

„Die Sportbriefmarken 1961" door dr. G. Schmidt. 
„Die kleinen Fünf' door K. Kleber. Hiermede worden 

Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Vaticaan
stad bedoeld, die, hoewel ze samen nog geen zestigduizend 
inwoners tellen, samen ook voor zeer vele (onnodige) uit
giften zorgen. 

„Saargebiet ein abgeschlossennes Sammelgebiet?", 
waarin C. Bentz erop wijst, dat dit gebied niet pas In 1920 
ontstaan is. Hij toont vele oude brieven van plaatsen uit dit 
gebied, vanaf de Napoleontische tijd tot 1865. 

„Die Luftbrückenmarke Berlin Nr. 188 auf Postsachen in 
die D.D.R.". door D. Burhof, die enige brieven laat zien, ver
zonden naar plaatsen in de D.D.R., die de Oostouitsers 
voorzien hebben van een stempelafdruk: „Für eine entmi
litarisierte Freie Stadt West-Berlin". 

„Aus der Geschichte der preussische Post", waarin Theo 
Winterscheid de geschiedenis van de Brandenburgse staats-
post van 1640 tot 1668 behandelt. 

Ten slotte voor motief-verzamelaars: „Gedenkausgabe 
Jugoslawische Flora" door W. Blumschein. 

Uit Die Sammler Lupe nummer 4 en 5: 
„Post vom Himalaya" door Hans Egon Vesper, met af

beeldingen van vele brieven van en naar Himalaya-expedi-
ties. Hierbij onder andere een van Schiphol verzonden 
brief met handtekening van de chef-piloot van de Azië-
route van de K.L.M. 

,j;uropa-vignetten", door H. H. Weider, waaruit blijkt, 
dat er r, ast de vignetten, die voor postzegels moeten door
gaan, ook nog vele „echte" vignetten bestaan. 

„Post und Karneval" door Klemenz Kurz, waarbij slem
pels uit de carnavalstijd van de laatste zeven jaren uit 
Keulen. De rasechte Keulenaren Tünnis en Schäl zijn hier 
meestal het hoofdmotief. 

„50 Jahre Deutsche Luftpost" door Karl Rist, met vig
netten en echte luchtpoststempels uit 1912. 

„Fälscher waren am Werk", een beschrijving van de 
valse eerstedagstempels op de Romaanse Kunstzegels van 
Spanje 1961. 

Nobelprijswinnaacs 
De jongste uitgifte van zegels met afbeeldingen van win

naars van de Nobelprijs in Noorwegen en Zweden, geeft 
Internationale Filatelie aanleiding een opstelling te maken 
van alle zegels, waarop Nobelprijswinnaars voorkomen. 
Het blad komt tot 260 zegels. Pierre Curie gaat voorop met 
33 zegels, waarvan 30 samen met zijn vrouw Marie Curie. 
Daarna volgt Henri Dunant met 24 zegels en Dag Ham-
merskjoeld heeft het reeds tot 18 stuks gebracht. Er komen 
slechts twee Nederlandse zegels in de lijst voor en wel de 
Kinderzegel van 7V2 cent van 1928 met professor Lorentz en 
de Zomerzegel van IV2 cent uit 1936 met professor Kamer-
lingh Onnes. 

Sanders Philatelie Journal van maart laat op de om
slag een brief zien, verzonden van de nieuwe Franse oceaan
stomer „France" op zijn „maidentrip". De zegel van 0,30 
Fr. met het schip er op en een gewone zegel van 0,20 Fr., 
samen dus 0,50 Fr. of 37 cent; met het maiden voyage-
paquebotstempel er op, wordt de brief aangeboden voor 
7 Sh., dus twintig maal de nominale waarde van de zegels. 

Verder vinden we nog in dit nummer: 
„Italy's Centenary", waarin William Piggot er aan herin

nert, dat honderd jaar geleden de eerste zegels voor geheel 
Italië verschenen, en 

„Numeral Cancellations of Southampton (No. 723)" door 
W. G. Stitt Dibden. 

In de Schweizer Briefmarken Zeitung van februari be
handelt R. Lullin „Marques Postales de Monaco". Dit ge
bied was lot 1814 Frans, maar behoorde, evenals Nice 
en Savoye, van 1814 tot 1860 tot het Koninkrijk Sardinië. 
In 1860 werd het weer Frans, maar de eerste zegels van 
Monaco kwamen pas in 1885 uit. 

Verder vinden we nog in dit blad: 
„Abstempelungen auf altjapanischen Briefmarken" door 

Otto Paul Wenger, en 
„Grossbrittannien, eine Klassifizierung der Freimarken 

Queen Elizabeth II". door Kurt Rolli. Hierbij onder andere 
een opstelling van de met grafiet- en fosforgrafietstrepen 
voorziene zegels. 
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Voor uw boekenplank 
The Encyclopaedia of British Empire Postage Stamps, Vol. 
IV. Australasia, uitgave van Robson Lowe Ltd., Londen, 
prijs 84/— plus port, eerste editie. 

Als vierde deel van de Encyclopedie van Postwaarden 
van het Britse Wereldrijk ligt voor ons deel IV, waarin de 
postwaarden van Australië, Nieuw-Zeeland en de overige 
Britse gebieden in Australasië worden behandeld. Op ruim 
zeshonderd bladzijden, geïllustreerd met talloze afbeeldingen, 
stempels enzovoort, is dit gebied volledig omschreven. Niet 
alleen de postwaarden, maar ook de korte geschiedenis, de 
eerste postgeschiedenis, regeringsvorm, postwaardestukken, 
proeven, platen, oplagecijfers, kortom alles maar dan ook 
letterlijk alles, wat de verzamelaar over dit gebied wil we
ten. Aan dit werk hebben talloze zeer bekende verzamelaars 
medegewerkt. De eerste zegels van Zuid-Australië (1857) 
„Colonial Printing" en Victoria in de verschillende drukken 
zijn in kleuren opgenomen. In dit korte bestek is het onmo
gelijk een volledige beschrijving te geven. Men moet het 
werk gezien hebben om te beseffen welk een enorme arbeid 
verzet moest worden om dit alles overzichtelijk bijeen te 
krijgen. Een standaardwerk van de eerste orde! H. 

Facit Nobel 1962. World Catalogue Nobel Stamps 
Het is geheel overeenkomsig de verwachtingen dat de 

nieuwe richting, waarin het postzegelverzamelen zich be
weegt, een stroom van nieuwe „handleidingen" voor de on
derscheiden verzamelgebieden het doet zien. 

Hebben de aanvankelijk reeds verschenen gidsen niet alle 
onze onverdeelde bewondering gehad, geleidelijk aan komen 
er uitgaven, die van ernstige studie en meer bezonkenheid 
getuigen. Zowel naar vorm als inhoud is het werkje Nobel
prijswinnaars op postzegels een ideale uitgave. Na een in
leiding over de stichter van dit instituut volgt een uitvoeri
ge lijst van alle Nobelprijsdragers in alfabetische volg
orde, waarbij dan aansluit een overzicht vanaf 1911 tot he
den van alle toegekende Nobelprijzen. De hierna volgende 
catalogus geeft landsgewijze de verschillende Nobelprijs
winnaars op postzegels verschenen. Het mooie kunstdruk
papier geeft de vele clichés een bijzonder cachet. Een uit
stekend en prachtig verzorgd werkje, dat de uitgever alle 
eer aandoet. S, 

Facit Nabel 1962. World Catalogue Nobel Stamps Frimaikshuset 
A.B. Stockholm, prijs plm. ƒ 5,—. 
LUCHTPOST 
Catalogus van luchtpost verzonden met eerste vluchten van
uit de Verenigde Naties door K. Strite, Williston Park, N.Y., 
uitgegeven in eigen beheer. 

In dit werkje van ongeveer zestig pagina's, wordt de ver-
dragsstatenpost (post verzonden vanuit de UNO met andere 
eerste vluchten) helder en overzichtelijk gecatalogiseerd, 
hoewel de prijzen met een korreltje zout genomen dienen te 
worden. Een groot verschil in de prijsbepaling kan al ge
constateerd worden wanneer men de prijzen vergelijkt van 
de A.A.M.S.(catalogus uitgegeven door de Amerikaanse Ver
eniging van Luchtpostverzamelaars)-catalogus en boven
gemelde catalogus. 

In het laatstgenoemde werkje zijn de prijzen ongeveer 
viermaal hoger dan in de A.A.M.S.-catalogus. Verder maakt 
deze auteur een groot verschil voor de verschillende aan
komststempels welke voor één vlucht gebruikt zijn. Dit 
geschiedt voor het eerst in een luchtpostcatalogus. Mijns 
inziens is dit een veel te ver doorgevoerde .specialisatie die 
overbodig is. Wanneer men nu in dit werkje merkt dat voor 
sommige aankomststempels de prijs vijf maal verhoogd 
wordt, ontkomt men niet aan de indruk dat deze prijzen 
zijn vastgesteld om de verzamelaars geld uit de zak te klop
pen. Afgezien van deze kritiek is het een heel bruikbaar 
werk, dat voor de verzamelaars van UNO-materiaal onont
beerlijk is. 

Monografie van de post vervoerd door de Sabena in de jaren 
1951-1961, opgesteld door E. Vandenbauw, Lindenstraat 7, 
Brussel 14. 

Ik ontving dit werkje van de Sabena, die kennelijk de 
auteur opdracht heeft gegeven, het samen te stellen. Dit 
werkje met ruim veertig pagina's catalogus is rijk voor
zien van illustraties. Het geeft meestal de naam van de 
eerste piloot en het type vliegtuig dat de eerste vlucht ge
vlogen heeft. Aan het einde van deze catalogus is in een 

tiental pagina's een overzicht opgenomen van alle typen 
vliegtuigen, met alle technische gegevens, welke de Sabena 
gebruikt of gebruikt heeft in die jaren. Al met al een werkje 
dat warm wordt aanbevolen, hoewel het slechts een beperkt 
gebied en tijdspanne bestrijkt. 

La Ligne Mermoz, uitgave van de Cercle Aérophilatelique 
Francais, 47 rue Boursault Paris 17e NF 7.50 

Dit werkje beschrijft de bekende Franse lijn van Frank
rijk naar Zuid-Amerika vice versa. Het geeft een overzicht 
van alle vluchten vanaf het begin(1911) tot 1956. Hoewel deze 
catalogus begint met de vlucht van 1911, georganiseerd in 
Marokko door de .,Petit Journal", ben ik van mening dat 
deze vlucht niet in deze catalogus thuishoort, aangezien dit 
meer beschouwd dient te worden als een pioniersvlucht in 
Marokko dan een begin van de lijn Frankrijk-Zuid-Amerika. 

Vanaf 1918 worden dan alle vluchten opgegeven op o.en 
overzichtelijke manier met een prijsbepaling en rijkelijk ge
ïllustreerd. Wat betreft de genoteerde prijzen lijken deze 
voor verschillende vluchten aan de hoge kant, doch men 
dient natuurlijk niet te vergeten dat deze lijn in Frankrijk 
zelf veel verzameld wordt, waardoor de vraag groot is. 
Men kan deze lijn dan ook vergelijken met ons verzamel-
gebied de KLM Indië-lijn. Na een algemeen overzicht, geeft 
Mermoz zelf nog enkele avonturen, welke de postvliegers 
bij noodlandingen konden overkomen. Verschroeien in een 
wit-hete woestijn of bevriezen bij de top van één van de 
bergen van de Andesketen, zijn nog kinderspel vergeleken 
bij de wrede martelingen welke de Moren de door hen ge
vangen postvliegers lieten ondergaan. Gezien de internationa
le interesse welke momenteel bestaat voor over de Oceaan 
vervoerde post, zal men dankbaar van deze catalogus gebruik 
maken. 
Amsterdam. R. TOCILA. 

Ontwerp Europazegels 1962 

Op 16 maart werd op het ministerie voor Post en Te
lecommunicatie te Bonn een vergadering gehouden om een 
keus te doen uit verschillende ontwerpen voor het motief 
op de in dit jaar gemeenschappelijk uit te geven Europa
zegels. De staatssecretaris van de Westduitse postadmi-, 
ni.stratie. Dr. Hans Steinmetz zat de vergadering voor, die 
bijgewoond werd door vertegenwoordigers van PTT-admi-
nistraties uit West-Duitsland, België, Finland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië. Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, 
Zwitserland en Turkije. Deze administraties, en de n'iet-
vertegenwoordigde landen IJsland en Portugal hebbon in 
totaal 25 ontwerpen met motieven van de hand van voor
aanstaande artiesten beoordeeld. 

Dit jaar viel de keuze op een ontwerp, ingediend door 
de Luxemburgse administratie. De kunstenaar Lex Weyer 
heeft hierop de gemeenschappelijke inspanningen van de 
CEPT, (Conférence Européenne des administrations des 
Postes et des Telecommunications), gesymboliseerd in de 
vorm van een jonge boom met negentien bladeren, voor
stellende de negentien Europese landen, waarvan de PTT-
administratios lid zijn van de CEPT. 

De eerste dag van uitgifte van do Europa-zegel 1962 werd 
vastgesteld op 17 september voor alle administraties, die 
lid zijn van de CEPT en aan deze uitgifte deelnemen. 

H. 

Oplagecijfers Zwitserse Europa-zegels 
De Schweizer Briefmarken Zeitung meldt in zijn maart

nummer de oplagecijfers van de Zwitserse Europa-zegels 
van 1957, 1959 en 1960: 

1957 
1959 

1960 

25 Rp. 
40 Rp. 
30 Rp. 
50 Rp. 
30 Rp. 
50 Rp. 

: 25.530.000 
: 25.376.000 
: 36.182.000 
: 39.907.000 
: 20.825.000 
: 20.394.000 

(Het loont de moeite de prijzen in de catalogus té verge
lijken met de oplagecijfers!) 
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#^\tlt 
MAAND 

■ ^ Redacteur; J. Th. A. Friesen, 

^ ^ Handelstraat 73 II ■ Hengelo  Tel. 7377 

50 1. Hydroe lekt r i sche centrale in de r ivier 
de Ladhon. 

1.00 d Centra le van Ptolemais. 
1.50 d. Gezicht op de dam in de rivier Lou

ros. 
2.50 d. Meer en elektrische centrale in All

verion. 
4.50 d. In te r i eur hydroelektr ische cent ra le 

in Saloniki. 
6.00 d. In t e r i eu r hydroelektr ische cent ra le 

in de rivier Agra. 

HONGARIJE 
183'62. Herdenkingszegel . 

1.— F. Karolyi Mihaly, portret . Zegel ook 
ongetand . 

IERLAND 
263'62. Wetenschapsmannen. 

1 sh. 3 d. Por t re t t en John 0 'Donovan en 
Eugene O'Curry. 

VERENIGDE NATIES 
. ïbeelding van de zegel malar iabes t r i j 

ding. 

255'62. Nieuwe gebruikszegels. 
1 c. V.N.embleem en aarde van de noord

pool gezien. 
3 c. Vlag en V.N.embleem. 
5 c. Twee handen die de le t ters U en N 

vas thouden en embleem. 
11 c. Embleem rond de wereld. 

De uitgHte van de serie Huizenbouw en 
s tadsontwikkel ing is drie weken uitgesteld. 

Europa 
ALBANIË 

152'62. Kosmonaut Ju r i Gagarin. 
0,50, 4 en 11 1. Raket en por t re t Gagarin . 

282'62. Vijftigste sterfdag Pe t ro Nini 
I.iiarasi. 

0.50 en 8.50 1. Por t re t van deze patr io t . 
DENEMARKEN 

123'62. Nieviwe gebruikszegels. 
1.20 k. grijs. Wapen van Denemarken . 
1.25 k. oranje , idem. 
1.50 k. roodbruin , idem. 

DUITSLAND (OOST) 
223'62. Vermoorde communis ten . 

5 plus 5 p. zwar tb lauw. Danielle Casano
va (Frankrijk). 
Jul ius Fucik (Tsjechoslowakije). 
rood. Johanna Janne t j e Scha l t 
(Nederland). 
blauw. Pawel Finder (Polen), 
donkerbru in . Soja Anatol jevna 
Kosmodemjanskaja . (Sovjet
un i e ) . 

l3'62. Zesde ver jaardag van het leger. 
5 p. l ichtblauw. Luchts t r i jdkrachten , 

groen. Gepantserde auto. 
rood. Soldaten en fabriek, 
donkerb lauw. Schip en matroos , 
bruin . Tank en soldaat. (Beperkte op
lage). 

10 plus 5 p, 
20 plus 10 p. 

25 plus 10 p 
40 plus 20 p 

10 p 
20 p 
25 p, 
40 p 

FINLAND 
84'62. Helsinki honderdvi j lentwint ig j a a r 

hoofdstad. 
30 m. Senaatsple in in Helsinki. 

ll4'62. Hondervijftig j a a r Finse douane. 
30 m. Embleem van de douane. 

2l5'62. Eeuwfeest eerste hande lsbank in 
Finland. 
30 m. Mercuriusstaf en hoed. 

FRANKRIJK 
173'62. Dag van de Postzegel. 

20 plus 5 c. Koninkli jke boodschapper . 
243'62. Nieuwe gebruikszegel . 

0.95 NF. zwar tbru in , rood en groen. Pano
rama van Duinkerken . 

243'62. Toerist ische zegel. 
0.30 NF. blauw. Omwalling van Vannes. 

243'62. Werelddag van het thea te r . 
0.50 NF. Rood, groen en geelzwart . Coulis
sen en wereldbol . 

l23'62. Gebruikszegel . 
0,25 NF. Gallische haan. 

OOSTENRIJK 
213'62. Vijftien jaar nationalisatle elek

t r ic i te i t sprodukt ie . 
1.00 s. l ichtblauw. Tauerncent ra le met na

tuurvr iendenhuis . 
1.50 s. violet. Donaucentrale YbbsPersen

beug. 
groen. Centrale Lünersee. 
bruin . Centrale Grossraming. 

4.00 s. rood. Centrale Bisamberg. 
6.40 s. staalgrijs. Stoomcentrale St. Andrae . 

1.80 s 
3.00 s. 

KPÜBtlOUE HtMCM'» 
fPOSTES 

93'62. Monumenten voor het verzet. (Ver
volg van de series Helden van het verzet) . 
0.20 NF. Gedenksteen voor str i jdend F r a n k 

rijk. 
0.30 NF. Verzetshelden van Vercors . 
0.50 NF. Verzetshelden van het l ie de Sein. 

164'62. Strijd tegen de malar ia . 
0.50 NF. Moerasgebied en embleem. 

GRIEKENLAND 
144'62. Elektr ic i te i tsenergie . 

20 1. Gezicht op meer en dam van Tauropos. 

POLEN 
3012'61. Beschermde Poolse Insekten. 

20 g. Calosoma Sycophanta. 
30 g. Carabus violaceus. 
40 g. Rosalia Alpina. 
50 g. Cerambyx cerdo. 
60 g. Carabus auroni tens . 
80 g. Lucanus Cervus. 
1.15 z. Parnass ius mnemosyne. 
1.35 z. Archeront ia atropos. 
1.50 z. Papil io pedalir ius. 
1.55 z. Parnass ius Apollo. 
2.50 z. Formica rufa. 
5.60 z. Bombus. 
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5l'62. Twintig j aa r Poolse arbeiderspar t i j . 
60 g. Arbeider met hamer . 
60 g. Arbeider met geweer. 
60 g. Arbeider aan s tuurrad. 
60 g. Arbeider met troffel en geweer . 
60 g. Arbeider met vlag en geweer. 
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Wereldsklkampioenschappen FIS 1962. 
40 g. Twee skiërs. 
40 g. Dito, maar k leu ren l ichter . 
60 g. Skiër. 
60 g. Dito, maar kleuren l ichter . 

1.50 z. Skispringer. 
1.50 z. Dito, kleuren hel ler . 

Bovendien blokje van 10 z. met 5 z. toe
slag, embleem FIS. 

PORTUGAL 
243'62. Aartsengel St. Gabrie l . 

1.00 en 3.50 e Engel m e t staf. 

SAN MARINO 
44'62. Na de ant ieke auto 's 1' 

ant ieke vliegtuigen, waarden 1 
10, 30, 60, 70 en 115 1. 

■men nu de 
2, 3, 4, 5, 

SOVJETUNIE 
n2'62. Wereldkampioenschap winterspor t . 

4 k. Wereldkampioenschap hardr i jden . 
222'62. Helden van de oorlog. 

4 k. Vliegtuigen en por t r e t v a n V. S. Shalan
din. 

6 k. Schepen en por t r e t van Magomet Gad
giev. 

262'62. Sovjetballet . 
2 k. Scène uit ballet ,,De rode bloem". 
3 k. Scène uit ballet ,,De vlam van Pari js" . 

33'62. Overdruk op zegel van 17262. 
4 k. Overdruk: , ,Sovjetschaatskampjoenen 
van de wereld" . 

43'62. Eerste Sovjetwinterspor tspelen. 
4 k. Skier. 
6 k. I jshockeyspelers . 

10 k. Paar kunstr i jders . 

SPANJE 
243'62. Dag van de Postzegel. Reproduk

ties van schilderijen van Z u rba ran . 
80 c. Kroning van St. Jozef. 

1.— p. Zelfportret. 
1.50 p. St. Jerome. 
3.50 p. Detail apotheose van St. Thomas 

van Aquino. 
5.— p. De maagd Maria als kind. 
10.— Por t re t van de madonna . 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Sportserie. 52'62 

30 h. Twee wielrenners . 
40 h. Gymnaste aan brug . 
60 h. Paar kunstr i jders . 

1.— k. Kegelende vrouw. 
1.20 k. Keeper bij voetbal len . 
1.60 k. Discuswerpster . 

262'62 Culturele persoonli jkheden en ge
beur tenissen. 
10 h. Componist Karel Kovarovic . 
20 h. Componist Frant i sek Skroup . 
30 h. Schrijfster Bozena Nemeova. 
40 h. Frant isek Zaviska en Karel Petr . 
60 h. Symbool geneeskunde en het Hrad

schin. 
1.60 k. Lad. Celakovskys. 
1.80 k. Miloslav Valouch en Ju ra j Hronec . 

TURKIJE 
182'62. Herdenk ing toelat ing Turkije tot 

de NAVO, t ien j a a r geleden. 
75 k. NAVOembleem Romeins cijfer X en 

vredesduif. 
005 k. NAVOembleem en Romeins cijfer X. 

■ K ^ 

VATICAAN 
133'62. Luchtpostzegels . 

1000 en 1500 1. Afbeeldingen nog nie t bekend . 

ZWEDEN 
2l3'62. Honderd j a a r nieuwe gemeen te 

wet . 
30 öre (drie tandingen) en 2.00 k. Boek, 
h a m e r en , . f ierycross" 

ZWITSERLAND 
193'62. Propagandazegels . 

5 r. Ingebru ikneming elektr ische TEEtre i 
nen. 

10 r. Wereldkampioenschappen roeien Lüzern 
1962. 

20 r. Vijftig j a a r stat ion Jungfraujoch. 
50 r. Strijd tegen de malar ia . 

BULGARIJE 
l3'62. Scheepvaar t . 

1 s. Vrachts toomschlp , .Warna". 
5 s. Tankschip , ,Komsomolez". 

20 s. Passagiersschip ,,G. Dimitroff". 

BuitenEuropa 
AFGHANISTAN 

Serie beroemde Afghanen. 

IIIIIIIIIIIMIMII 

. 

50, 75 en 100 p. afbeelding van een Afghaan. 
Vijftien j a a r UNESCO. 2, 2, 5, 10, 15, 

25, 50, 75 en 100 p. Drie mensen en embleem 
UNESCO. Bovendien twee blokjes geperfo
reerd en twee blokjes ongeperforeerd met 
de zegels 25, 50, 75 en 100 p. 

ARGENTINIË 
242'62. Honderdvijftig j a a r nat iona le vlag. 

2.— p. Standbeeld van generaa l Manuel 
Belgrano. 

BARBADOS 
93'62. Vijftig j aa r padvinder i j . 

4 en 12 c. en 1.20 $. Kaar t eiland, embleem 
padvinderi j en por t re t Koningin Elizabeth. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
253'62. Conferentie van Bangui . 

50 f. overdruk op zegel van 85 f. toelat ing 
tot de V.N. 
Overdruk lu idt : U.A.M.  Conférence de 
Bangui  25  27 mars 1962. 

CEYLON 
262'62. Vijftig j a a r padvinder i j . 

35 c. Embleem en j aa r ta l len . 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
202'62. Tachtigste geboor tedag van Lu 

Hsun. 
8 f. Por t re t van deze revolu t ionai re schr i j 
ver (nr. 296). 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
202'62 Aanvul lende waarden . 

0.03, 0.40 en 0.80 $. Toren van Kinmen Chu 
Kwang. 

203'62. Mechanisat ie der posteri jen. 
0.80 ^. Sorteer en s tempelmachine . 

203'62. Vervolg ke rn reac to r serie. 
2.00 $. Gezicht op inwendige van w e r k e n d e 

reactor . 
3.20 $. Gebouw van reac tor en symbool van 

atoom. 
74'62. Strijd tegen de mala r i a . 

0.80 en 3.60 $. Embleem met mala r i amug . 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
233'62. Gebruikszegel . 

20 f. Markt te Brazzavil le. 

CYPRUS 
l93'62. De in het m a a r t n u m m e r aange

kondigde zegels ter gelegenheid van de toe 
t reding tot de Raad van Europa . 

ECUADOR 
17262. Bezoek van de Her tog van Edin

burgh . 
1.30 en 2.00 s. Pres iden t Arosemena en 
Pr ins Philip. 

EGYPTE 
De in het m a a r t n u m m e r aangekond igde 

zegel m e t de afbeelding v a n Loemoemba is 
tot nader order uitgesteld. 

73'62. Vijfde ver jaa rdag bevri jding Gaza
strook. 
10 m. Vlag en Arabische familie. 

213'62. Moederdag. 
10 m. Moeder met kind. 

223'62. Week voor de Arabische propa 
ganda. 
10 plus 5 m. Embleem en gebouw van d e 
Arabische Liga. 

233'62. Werelddag voor de meteorologie . 
60 m. (luchtpost). Meteorologisch toestel e n 
W.M.O.embleem. 
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FILIPPIJNEN 
9-S-'62. Orchideeén-ser ie . 

5 e. Vanda Sander iana. 
6 c. Phalaenops is Aphrodi te . 

10 c. Dendrob ium Sanderae . 
20 c. Dendrob ium Anosmum. 

FRANSE GEMEENSCHAP (AFRIKA) 
7-4-'62. Strijd tegen de malar ia . Een zegel 

van 25 f. me t 5 f. toeslag, gelijke u i tvoe
ring, m e t ui tzondering van l andsnaam in: 

Kameroen . Centraal Afrikaanse Republiek, 
Congu (Brazzaville), Ivoorkust , Dahomey, 
Gabon, Opper Volta, Maure tanië , Madagas
car , Mali, Niger. Senegal, Tsaad, Comoren, 
Somal ikus t . 

GHANA 
6-S-'62. Verjaardag conferentie van Casa

b lanca . 
3 d., 1 sh. 3 d. en 2 sh. 6 d. Kaar t van 
Afrika, vredesduif en vlag. 

GUINEA 
18-3-'62. Eers te ver jaardag conferent ie van 

Casablanca. 
25 en 75 f. Kaar t Afrika en por t re t van 
Koning Mohammed. 

INDIA 
4-3-'62. Shivra t r i -dag. 

15 np . Por t i et Swami Dayanand Saraswat i . 

INDONESIË 
Toes lagsene met afbeeldingen van een 

moskee met opschrif t : MESDJID ISTIQLAL 
DJAKARTA, 
wfaarden: 
30 plus 20 sen blauw-groen en geel. 
40 plus 20 sen rood en geel. 
Rp. 1.50 p lus 50 sen bruin en geel. 
Rp . 3,— plus Rp. 1,— groen en geel. 
(Opgave van de heer Uylen te Eindhoven) . 

ISRAËL 
Tacht ig j a a r nederze t t ing Rosh P inna . 

0.20 il. Gezicht op nederzet t ing en omge
ving. 

Aanvu l l ende waarden Dierenriemzegels , 
o v e r d r u k k e n op bes taande zegels. 
3 op 1 a , 5 op 7 a., en 30 op 32 a. K leuren 
de r zegels zijn gewijzigd. 

Slachtoffers van de nazi 's . 
0.12 11. Vlam. gevormd door Hebreeuwse 

woorden : ,.Shema Yisrael". 
0.55 il. Gele s ter en zes b randende kaarsen . 

Veer t ien j a a r s taat Israël . 
0.12 il. Vautour - jach tbommenwerper . 
0.30 il. Format i e j ach tbommenwerper s . 

JAPAN 
20-2-'62 Gebruikszegel 

6 y. Nanten-p lan t . 
3-3-'62. Hinamatsuri-fest ival . 

10 y. Ontwerp voor dit poppenfest ival . 

KOREA (NOORD-) 
2-2-'62. Volksmuziekins t rumenten. 

10 j . Vrouw m e t Kayakeum. 
10 j . Man met Haekeum. 
10 j . Vrouw met Wolkeum 
10 j . Man met fluit. 
10 ] . Vrouw met ha rp . 

KOREA (ZUID-) 
10-3-'62. Aanvul lende waa rde . 

20 h . Worte lp lant . 

LIBANON 
l-3-'62. Padvinder i j . 

Vs p . Padv inde r me t t rompet . 
1 p. Padv inder m e t vlag, embleem en 

ceder. 
2'/t p . Padv inders met draagbaar , e m 

bleem en acaciatak. 
6 p . Po r t r e t Lord Baden Powell . 

10 p. Padv inders bij k a m p v u u r 
15 p . Embleem en ceder. 
20 p . Hand die gelofte aflegt. 
25 p . Embleem en ceder . 

LIBIË 
Op de in he t m a a r t n u m m e r gemelde zegel 

van 15 m. blijkt geen oliebron maa r een w a 
t e rpu t afgebeeld te zijn. 

MADAGASCAR 
14-3-'62. Toelat ing tot de V.N. 

25 en 85 f. Gebouw en vlaggen Madagascar 
en V.N. 

MMaAdä i i , , a i j « 

MALAYA KELANXAN 
l-3-'62. Vervolg portretwissel ing. 

1, 2, 4, 5, 8 en 20 c. Po r t r e t n i euwe Sul tan 

SELANGOR 
l-3-'62. Vervolg portretwissel ing. 

1, 2, 4, 5, 8 en 20 c. Po r t r e t n ieuwe Sul tan . 

MALI 
12-2-'62. Her inner ing Loemoemba. 

25 en 100 f. Kaa r t Afrika en por t re t . 

MAROKlxU 
5-3-'62. Voor de voogdijkinderen. 

0.20, 0.30 en 0.90 d. Afbeeldingen nog nie t 
bekend . 

Geleidelijk zal een n ieuwe gebruiksser ie 
verschi jnen met afbeelding van Koning 
Hassan II , in de w a a r d e n : 0.01, 0.02, 0.05, 
0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.50, 0.70 e n 0.80 d. (ge
w o n e post). 
Luch tpos t : 0.90, 1.00, 2.00, 3.00 en 5.00 d. 

2-3-'62. Kron ing Koning Hassan II . 
0.90 en 1.00 d. Afbeelding nog nie t bekend 

MAURETANIË 
15-3-'62. Zelfs h ier een Europa-zegel . 

O p d r u k „Europa - Ceca" op 500 f. luchtpost 
Vluchtel ingenjaar-zegels . 

Opdruk van he t embleem op zegels van 30, 
50 en 60 f. 

Olympische Spelen. 
Zegels van 15 en 20 f. kregen een n ieuwe 
w a a r d e : 75 f. en de opd ruk : „ J e u x Olym-
piques - Rome 1960 - Tokyo 1964". 

Malar iabestr i jding. 
Luchtpostzegels 100 en 200 f met opdruk. 

NICARAGUA 
26-2-'62. Vijftien j a a r UNESCO. 

2.00 C UNESCO-embleem en menigte . 

5.00 C. Emblemen V.N. en U N E S g o . 
Bovendien blokje met beide zegels onge-

tand. 
30-3-'62. Bloemenserie . 

TIen w a a r d e n van 5., met afbeeldingen 
v a n in landse bloemen. 

NIGER 
25-l-'62. Dienstzegels. 

1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 85, 100 en 200 f. 
Djerma-meis je me t kruik . 

OPPER VOLTA 
23-3-'62. Tweede wereldmeteorologendag. 

25 f. W.M.O.-embleem en aren, gebouw en 
be rgen . 

PANAMA 
16-3-'62. Indust r ië le en commerciële tel

l ing. 
0.03 b . Allegorie van industr ie en hande l . 

PARAGUAY 
6-2-'62. Padvinder i j . 

10, 20, 25, 30 en 50 c. Ten tenkamp. 
12.45, 36 en 50 g. Por t re t van Baden Powell . 

Bovendien blokken met de eerste groep 
zegels, me t de tweede groep en geperfo
r e e r d e en ongeperforeerde blokken met de 
zegels van 50 g. 

PERU 
Tweede in ternat ionale tentoonstell ing in 

Lima. 
1 s. Embleem van de tentoonstel l ing in 
Lima. 

SAHARA (SPAANSE) 
23-ll-'61. Gebruikszegels. 

25 plus 10 en 30 plus 10 c. Kolonisatoren uit 
Spanje . 

26-2-'62. P lan ten en bloemen. 
0.25, 0.50, 0.70, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 10.00 p . 
Afbeeldingen van woesti jnplanten en -bloe
m e n . 

SOMALIKUST 
ll-3-'62. Eeuwfeest Franse aanwezigheid. 

100 f. Kust , zee en schip. 

TOGO 
Ruimtev luch t John H. Glenn. 

100 f. o p d r u k op zegel 50 f. Shepard . „Col. 
J o h n H. Glenn U.S.A. vol orbital 20 février 
1962". 

24-2-'62. Ruimtevluchten . 
Twaalf zegels me t afbeeldingen van Gaga
r in , Shepard , Grissom en Titov in blokje, 
r ond de por t re t t en van deze vier r u i m t e -
vaa rde r s . 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
20-2-'62. Ruimtevlucht majoor Glenn. 

4 c. Wereldbol en ruimteschip. 

VIETNAM (NOORD-) 
l-3-'62. Indust r ië le planten, 

2 X. Theeplant . 
6 X. Anijsplant. 

12 X. Koffieplant. 
12 X. Wonderol ieplant . 
30 X. Schel lakboom. 

Voor he t ve r s t i ekken van inl ichtingen en/o£ 
afbeeldingen, danken wij naast de ver.=chil-
l ende postadminis t ra t ies , de he ren Louis 
Ejaxs in Bei rou th en T. Wiegman m .En
schede 

Voor in l icht ingen en/of i l lustrat ies — spe
ciaal van de Sovjet-Ume, Spanje, Vaticaan, 
Midden- en Zuidamer ikaanse landen en 
Aziatische landen — die de actual i tei t van 
deze rub r i ek k u n n e n vergroteh, houden wil 
ons van h a r t e aanbevolen. 

170 



Voorjaarsvergadering Raad van Beheer 
Op 17 maart 1962 werd in Utrecht de gebruikelijke voor

jaarsvergadering van de Raad van Beheer gehouden, waarin 
onder meer de volgende punten besproken werden: 
Verslag over 1961 

De omvang van het IVtaandblad werd in dit jaar vergroot 
van 444 op 512 pagina's. Deze vooruitgang kwam geheel ten 
goede aan de tekst, want de hoeveelheid advertentiepagi
na's bleef nagenoeg gelijk. De .,vaste rubrieken" kregen 
meer ruimte, speciaal door het invoeren van twee nieuwe 
rubrieken: „Wij lazen voor u" en ,.Suid-Afrika". Door een 
economischer indeling kon de rubriek „Nieuwtjes" met 
minder ruimte toe. De artikelen profiteerden het meest 
van de meerdere ruimte en kregen in 1961 28,7 percent van 
de totale plaats, tegen slechts 18,7 percent in 1960. 

De druk- en clichékosten bedroegen ƒ 76.142,—. De grote 
oplage maakte echter dat ondanks de gestegen omvang 
van het blad toch nog een voordelig saldo van ƒ 1679,19 
werd bereikt, dat bij de „Reserve Exploitatie Rekening" 
werd gevoegd, die daardoor steeg tot ƒ 5085,—. Op de 
totale exploitatiekosten is deze reserve zeer klein en het is 
dus wel duidelijk dat het Maandblad niet in het geld zwemt. 
Het was dan ook wel teleurstellend dat uit het verslag van 
de penningmeester bleek, dat vele verenigingen vaak vele 
maanden achter zijn met betalen. Daar wij elke maand de 
rekening van de drukker op tijd moeten betalen menen wij 
dat ook van de verenigingen tijdige betaling van de maand
nota's verwacht kan worden. Besloten werd dat notoire en 
regelmatige wanbetalers eventueel van toezending van het 
Maandblad verstoken kunnen blijven tot de gehele achter
stand ingehaald is. 

Handboek 
De plannen om bij het veertigjarig jubileum van het 
Maandblad een „Handboek" over de postwaarden van Ne
derland en Overzeese Rijksdelen uit te geven werden defi
nitief opgegeven. De hiertegen opgekomen bezwaren bleken 
sterker te wegen dan het belang dat de Nederlandse fi
latelie van een dergelijk handboek zou hebben gehad. 

Leen de Raay-medalUe 
Deze werd toegekend aan de heer G. J. Scheepmaker 

te Voorschoten, zoals in het hoofdartikel van dit nummer 
vermeld wordt. 
Contact met P.T.T.-autoriteiten 

Over het in het hoofdartikel in het maartnummer ver
melde contact met de Hoofddirecteur Posterijen werd een 
uitvoerig verslag uitgebracht door het Dagelijks Bestuur. 

Dit korte verslag van de vergadering wil ik gaarne be
sluiten door namens de Raad van Beheer allen dank te zeg
gen die in het afgelopen jaar op welke wijze dan ook bijdroe
gen tot de bloei van het Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie. 

De Secretaris, 
Mr. A. van der Flier. 

Persooniyke abonnementen 
De penningmeester verzoekt dringend het abonne

mentsgeld 1962 nog deze maand te voldoen, giro 344900 
Breda. Met ingang van mei zullen geen nummers meer 
gezonden worden naar wie nalatig bleef. 

Het bovenstaande geldt ook voor onze Belgische 
leden. 

Wilt u het blad geregeld blijven ontvangen, zendt 
dan vóór het verschijnen van het meinummer het 
bedrag aan de heer L. Vos, Oude Donklaan 85, Deurne 
(Antwerpen) of wel rechtstreeks aan de penningmees
ter: giro: 344900 Breda. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN 

N.B. 
Het adres van de secretaris van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen, ir. E. J. de Veer, is: 
Binnen Kalkhaven 23, Dordrecht. 
Adres met ingang van 1 mei 1962: 
Stooplaan 42. 
Dordrecht. 

Aangezien geen bezwaren zijn binnengekomen tegen het 
lidmaatschap van de Postzegelvereniging „IJMUIDEN" van 
de Nederlandse Bond, heeft het Bondsbestuur in zijn ver
gadering van 24-2-1962 dit nieuwe lid aangenomen. 

Wij spreken de wens uit, dat deze aanwinst voor de Bond 
weer van groot nut zal blijken te zijn voor de Postzegel
vereniging „IJmuiden" 

Eerste secretaris 

Als lid van de Nederlandse Bond heeft zich aangemeld 
de Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,De Lang
straat" te Waalwijk. Deze vereniging was een afdeling van 
de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzame
laars. 

De Koninklijke goedkeuring is 13 januari 1962 onder nr. 
68 verstrekt. Per 1 januari 1962 telde de vereniging 51 
leden. In statuten en reglementen komen geen bepalingen 
voor die in strijd zijn met de statuten en reglementen van 
de Bond. In geval binnen drie maanden geen bezwaren tegen 
deze aanneming als lid binnen komen, neemt het bestuur 
de kandidaat als lid aan. 

de Bondssecretaris. 

Voor het lidmaatschap van de Bond heeft zich aange
meld de Postzegel Verzamelaars Vereniging „Verenig
de Na ties-Verenigd Europa". De vereniging is gevestigd te 
Utrecht. De vereniging is goedgekeurd bij Koninklijk Be-

171 



sluit dd. 26 april 1961 nr. 56. De statuten zijn gepubliceerd 
in het bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 22 
juni 1961, nr. 119. 

Noch in de statuten noch in het huishoudelijk reglement 
komen bepalingen voor, die in strijd zijn met de bepalingen 
van de Nederlandse Bond. 

Per 31 december 1961 had de vereniging 42 leden. 
Voorzitter: C. L. Kreijenbroek, Gerstekamp 16, Warnsveld. 
Secretaris: L. A. M. J. Molkenboer, Bisonstraat 20, Breda. 
Penningmeester: L. J. de Maar, Bieshorstlaan 1, Warns
veld. 

De vereniging geeft een tweemaandelijkse mededelingen
blad uit. Wij herinneren aan artikel 5 van onze statuten, 
waarin is vastgelegd dat, in geval binnen drie maanden 
geen bezwaren tegen de aanneming als lid bij het bestuur 
binnenkomen, het bestuur de kandidaat kan aannemen. 

Ruil met het buitenland 
Het aantal vragen om een ruiladres naar aanleiding van 

onze mededeling in het februarinummer van het IVtaand-
blad is weer zeer groot geweest. Alle ruiladressen uit 
Polen, USSR, Roemenië, DDR en Zuid-Vietnam zijn verzon
den. Wij hebben een aantal belangstellenden niet kunnen 
helpen omdat de voorraad uitgeput was. Hun brieven blij
ven in portefeuille en zou er nog een adres binnenkomen, 
dan worden deze geïnteresseerden alsnog geholpen. Corre
spondentie dan door ons over deze ruiladressen niet worden 
gevoerd. 

Wij hebben nu nog in voorraad een beperkt aantal aan
vragen uit West-Duitsland, Hongarije, Oostenrijlï en Canada. 
Het heeft geen zin ons naar aanleiding van deze medede
lingen adressen uit Suriname, Curagao of de Falkland-
eilanden te vragen. Wij vermelden wat wij hebben. 

Verantwoordelijkheid over bonafiditeit van de adressen 
kan de Bond niet aanvaarden. Aanvragen onder mede
deling van welke vereniging men lid is en met bijsluitmg 
van retourporto aan de Bondssecretaris: ir. E. J. de Veer, 
Stooplaan 42 te Dordrecht. 

Eerste secretaris. 

Verkort verslag van de vergadering van het 
Bondsbestuur op 2 7 januari 1962 in 
's-Hertogenbosch gehouden 

Als lid heeft zich bij de Bond aangemeld de Postzegel
verzamelaarsvereniging „Verenigde Naties en Verenigd Euro
pa". Statuten en huishoudelijke reglementen worden thans 
nagezien. Zowel de regionale vergaderingen te Zwolle en 
te Bergen op Zoom als de komende Algemene Vergadering 
te Arnhem eisen een gedeelte van de vergadertijd op. Ge
hoopt wordt te Arnhem kaders in hout en in metaal te kun
nen tonen, zodat de aanwezigen gelegenheid krijgen hun me
ning op dit gebied te geven. Ook de prijzen zuilen dan be
kend zijn. In Arnhem wordt gedurende de Bondsdagen door 
de Beeldfilatelist ook nog een tentoonstelling op beeldfila-
telistisch gebied ingericht. De Philatelisten Vereniging „Coe-
vorden en Omstreken" zal geholpen worden bij de orga
nisatie van haar propagandatentoonstelling in Hardenberg. 

Van de Raad van Beheer van het Maandblad is bericht 
binnen gekomen dat de uitgifte van het Handboek waar
schijnlijk niet zal doorgaan. In verband met publikaties van 
een rede, gehouden door de minister van Financiën van Su
riname over het postzegelbeleid, wordt besloten aan de mi
nister opheldering te vragen van een zo foutieve voorstel
ling van zaken. Eerst moet worden vastgesteld of de mi
nister zich inderdaad zo heeft uitgedrukt, wat gezien onze 
correspondentie en bespreking over deze aangelegenheid 
onbegrijpelijk is. Een voorstel de uitgegeven postzegels 
in klassen in te delen, met het oog op de ongewenste uit
giften zal in Mededelingen 17, die in april uitkomen, wor
den gepubliceerd en ter discussie gesteld. Aan de opstel
ling van een eenvoudig reglement voor regionale of ver
enigingstentoonstellingen wordt gewerkt. Besloten wordt de 
vergaderingen van het Bondsbestuur in het vervolg in 
's Hei'togenbosch te houden. Voor het Bekertoernooi hebben 
zich reeds drie kandidaten aangemeld. Nu de heer Kirchner 
ziek is zullen wij het ontwerp van een bijzonder stempel 
voor de Bondsdagen via de directeur van het postkantoor 
te Arnhem aan de Centrale Directie inzenden. Een voorstel 
betreffende filatelistische documentatie van de heer J. Dek

ker te Amsterdam wordt besproken. Op de te tonen kaders 
zullen in Arnhem eo-filatelistische brieven van Arnhem 
worden geëxposeerd. De secretaris. 
Kort verslag van de regionale vergadering 
t e Zwolle 

Het verkort verslag van de regionale vergadering te Zwol
le, gepubliceerd in het maartnummer van het Maandblad, 
heeft, naar wij hebben gemerkt, tot enig misverstand aan
leiding gegeven. Uit de passage over de bondscontributie: 
„Voorzitter licht een viertal begrotingen toe.. enzovoort", 
heeft men afgeleid, dat de begrotingen, die in de aanstaan
de jaarvergadering aan de orde komen, tijdens de hier
boven genoemde regionale vergadering in extenso ter tafel 
zouden zijn gebracht. Dit is echter geenszins het geval. De 
voorzitter heeft zich beperkt tot het geven van een toelich
ting op de financiële mogelijkheden bij een eventuele ver
hoging van de bondscontributie. De aangehaalde passage 
kan derhalve als volgt worden verbeterd: „Voorzitter licht 
de consequenties toe van een eventuele contributie van res
pectievelijk ƒ 0.50, ƒ 0.70 en ƒ 0.75." 

Kort verslag van de regionale vergadering 
gehouden op 10 maart te Bergen op Zoom 

Afgevaardigden aanwezig van de uitgenodigde verenigingen 
uit Tilburg, Breda, Dordrecht, Bergen op Zoom, het hoofd
bestuur en afdelingen Goes, Vlissingen en Walcheren van 
Philatelica, te zamen negentien vertegenwoordigers. 

Doel en werkwijze van de regionale vergaderingen worden 
uiteengezet: een gedachtenwisseling is beter mogelijk in be
perkte kring dan in massale bijeenkomsten, openhartige 
uitwisseling van gedachten wordt op prijs gesteld. Het Bonds
bestuur kan van zaken die algemeen bekend geacht worden, 
maar blijkens dit niet zijn, nog eens rustig tekst en uitleg 
geven. 

Onder zwendeluitgiften te verstaan zegels of series van 
zegels die niet gedurende een behoorlijke periode in vol
doend aantal aan de loketten der posterijen normaal ver
krijgbaar zijn geweest, zegels die alleen onder exclusieve 
omstandigheden of voorwaarden verkrijgbaar zijn geweest, 
of zegels met toeslag waarbij de toeslag niet in redelijke 
verhouding staat tot de frankeerwaarde. Europa-zegels, 
uitgiften van Suriname, stroom van onnodige uitgiften wor
den besproken. De verzamelaars lijden aan een compleet-
heidcomplex. Indien vooraf geen oplagecijfers worden ge
publiceerd wordt de speculatie voorkomen. 

Over verschillende bondsactiviteiten worden mededelingen 
gedaan: Bondsinformatiebureau, het Nederlands Filatelis-
tisch Centrum, (NFC), besprekingen met PTT en met hande
laren, de keuringsdienst en het jeugdwerk. Meer geldelijke 
steun van de gebruikers aan het NFC is gewenst. De oprich
ting van een documentatiecentrum met medewerking van de 
Bond is in voorbereiding, evenals de uitgifte van een lyst 
van vervalsingen, alsmede die van een losbladige klapper 
op de falsificaten. Ontwerpen worden gemaakt voor uni
forme demontabele tentoonstellingskaders. Gevraagd wordt 
met de handelaren te overleggen, opdat de Indonesië-bladen 
uit de supplementen voor de albums verdwijnen. Kan het 
jeugdwerk in plaatsen met een zogenaamde moedervereni
ging niet geconcentreerd worden? 

Gehoorgevende aan de wensen van de Algemene Ver
gadering 1961 brengt het Bondsbestuur op de komende 
jaarvergadering een viertal begrotingen, waarbij de bonds
contributie respectievelijk ƒ 0.50, ƒ 0.60, ƒ 0.70 en ƒ 0.75 be
draagt. Toegelicht wordt in hoeverre de eventueel ruimere 
armslag mogelijkheden biedt voor hulp voor het secreta
riaat, voor uitbreiding van activiteiten alsmede van het 
tentoonstellingsfonds. Namens het hoofdbestuur van Phila
telica wordt elke verhoging van de bondscontributie afge
wezen. Het merendeel der afgevaardigden is voorstander 
van ƒ 0.75. Enkelen stellen ƒ 1,— voor, waarvan ƒ 0.25 
te bestemmen voor het tentoonstellingsfonds. Gevraagd wordt 
de mogelijkheid te bestuderen van een degressief tarief, 
ter tegemoetkoming aan Philatelica; in deze vereniging be
studeert een commissie ad hoc onder andere de verhou
ding tot de Bond. 

Wordt de Bond gehoord vóór de uitgifte van nieuwe ze
gels? Contact opnemen met de PTT. Kan de Bond zijn fi
nanciële positie niet verbeteren door het organiseren van 
een loterq?; de vergadering is hiervoor geporteerd. Opnieuw 
wordt er op aan gedrongen contact op te nemen met de 
Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren over de 
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supplementbladen Indonesië om die te laten verval len Ge
vraagd wordt uitgebreider behandel ing van de nieuwtjes 
in he t Maandblad; deze zaak wordt naa r het Madndblad ver 
wezen Om 18 30 word t de vergader ing gesloten 
Eindhoven, de waa rnemend secretaris 

J J JONKER 

FIP en antimalariazegels (2) 
De FIP — Federat ion Internat ionale de Philatel ie heeft 

een beroep gedaan op al haa r aangesloten bonden zich te 
onthouden van enigerlei actie tegen de uitgifte van an t i 
malariazegels door de Wereldgezondheidsorganisat ie (WHO) 

In tegenstelling tot de inlichtingen die wij verstrel t ten in 
onze vorige circulaire over deze uitgifte, aldus de FIP, zijn 
WIJ tot de overtuiging gekomen dat de regelingen die voor 
de distributie van deze zegels zijn getroffen in overeen
stemming zijn met de goede gebruiken In een n ieuwe cir
culaire gedateerd 20 februari 1962, zegt de F I P dat de 
inlichtingen die in de circulaire van januar i werden ge
geven over de verkoop van deze bijzondere postze
gels met juist zijn geweest De F I P is nu tot het inzicht ge 
komen, dat de verzamelaars m staat zullen zijn deze zegels 
te kopen bij postkantoren, officiële vertegenwoordigers van 
postadministrat ies en andere gebruikelijke kanalen In 
het belang van de filatelie en van deze liefdadige uitgifte 
stelt de FIP er prijs op te verklaren dat de verkregen in
lichtingen uitwijzen dat meer dan tachtig landen en gebie
den tot dusverre hebben besloten mee te doen aan de u i t 
gifte van speciale antimalariapostzegels Dertig landen wor 
den dan genoemd die besloten hebben tienduizend tot hon 
derdduizend postzegels beschikbaar te stellen voor de We
reldgezondheidsorganisatie 

De F I P heeft voorts de bevestiging gekregen da t de WMO 
zich ervan heeft vergewist, dat het Lehmann-agen tschap 
de antimalariazegels op gelijke voorwaarden zal beschik
baar stellen voor alle kopers zonder enigerlei mogelijkheid 
van uitsluiting of bevoordeling 

De WHO heeft alle deelnemende landen bovendien dr ingend 
aanbevolen de voorgenomen uitgiften en het aanverwan te 
filatelistische mater iaa l in voldoende hoeveelheden aan te 
maken, om zeker te zijn van een zo groot mogelijke ve r 
spreiding en een voldoende voorraad voor alle verza
melaars De WHO heeft voorts aangekondigd, dat an t ima
lariazegels, die na 31 december 1962 worden uitgegeven, 
met beschouwd zullen worden als een onderdeel van deze 
bijzondere uitgifte aldus de FlP-c i rcula i re 

Bondsdagen te Arnhem op Z 7 en 2 8 april 1962 
te organiseren door de Gelderse Filatel is ten-Vereniging „De 
Globe 

Algemeen secretaris J W Vonk, Mesdaglaan 36 Arnhen 
Telefoon (08300) 26511 

Volledig programma in het Maandblad van februar i 1962 
Verkort programma: 

Vr«dag 27 april: 10 30 — 13 00 en 14 00 — 16 30 53ste Alge
mene Vergadering van de Neder landse Bond van Fi la-
l is tenverenigmgen in Cafe-Restaurant Royal, Willemsplein, 
Arnhem 
17 00 Ontvangst door het Gemeentebes tuur 
20 00 Bondsdiner in Royal 

Zaterdag 28 april: 
Cafe-Restaurant Royal, Willemsplein- 10 00 — 15 00 Vijftig
ste Nederlandse Tilatelistendag met onder andere Beker
toernooi 
Grote zaal Musis Sacrum, Velperplein Grote In ternat io
nale Ruildag Tentoonstell ing van enige .model thematische 
verzamelingen door de Vereniging „De Beeldfi latel ist ' 
Tijdelijk postkantoor met speciaal s tempel en aanteken-
strookje ter gelegenheid van de vijftigste Neder landse Fi -
latel is tendag Filatel istenloket Verkoop Zomerzegels 
Aanmelding voor bondsdiner en koffietafel dient te geschie
den bij de heer S Mink Velperweg 50 A II, Arnhem Tel 
(08300) 31068 Giro 834940 ten name van Penningmeester 
, De Globe ' te Arnhem 

Speciale enveloppen. 
Deze zijn tijdens de Bondsdagen verkr i jgbaar voor ƒ 0 25 
per stuk m a a r kunnen ook vooraf besteld worden door 
overmaking van het verschuldigde bedrag plus porto (ƒ 0,12 
voor vier stuks, ƒ O 24 voor meer dan vier siuks) op post
rekening 984847 ten n a m e van Kuiper, Trans 21 Arnhem 
„De Globe" is bereid f ranker ing en verzending van envelop
pen te verzorgen voor ƒ 0 10 per envelop Voor \ erdere 
bijzonderheden zie het Maandblad v a n f e b i u a n 1962 In 
tegenstelling tot het daar vermelde kan worden medegedeeld, 
dat van de PTT bericht is ingekomen dat ook gewone aan 
getekende br ieven zullen worden aangenomen 

Bondsbibliotheek. 
Gevestigd in het gebouw van de Gelderse Bibliotheek, 

Mar ienburgs t raa t 12, Arnhem Uren van openstelling m a a n 
dag 13 30 - 17 30 dinsdag tot en met za terdag 10 00 - 12 30 en 
13 30 tot en met 17 30 

Voorwaarden van uit lening s taan in het j anua r inummer 
van dit blad Aanvragen te r ichten tot Bibliotheek Neder 
landse Bond van Filatel is ten-Verenigingen, p a Gelderse 
Bibliotheek Mar ienburgs t raa t 12, Arnhem 

Alle overige correspondentie naa r de Bondsbibliotheca-
ris H L J Weidema, J a n Veths t raa t 9, Arnhem tel (08300) 
25906 

HEREN VERENIGINGS-SECRET4RISSEN OPGELET ' ! 
Teneinde verschijning van het 

Maandblad op de daartoe vastgestel
de datum te verzekeren is het nodig 
dat de kopij voor het verenigings-
nieuws uiterlijk op de navolgende 
data m het bezit is van de administra 
teur wil opname daarvan m het 
eei stvolgende Maandblad verzekerd 
zijn Deze data zijn voor dit jaar 
meinummer 19 april 
juninummer 24 mei 
julinummer geen verenigingsnieuws 
augustusnummer 19 juli 
septembernummer 
oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 

23 augustus 
23 september 
18 oktober 
22 november 

Wilt u in het belang van uw ver
eniging deze data m acht nemen en 
s v p noteren' 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr D Huit ing Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn Tel (06760) 153 26 Leden
administrat ie J G Th Wmd, Celebes-

s t raa t 33, Vlaardingen Tel (01898) 3426 
Algemene vergadering voorlopige agen

da vooi de Algemene vergadering te houden 
op ZATERDAG 26 MEI 1962 m Hotel 
SMITS Vredenburg 14 te Utiecht om 10 30 
uur 
1 Opening 2 Verslag Alg Veigadeiing 
1961 te Deventer 3 Verslag over 1961 4 
Verslag van penningmeester met rekening 
en verantwoording ovei 1961 5 Verslag van 
Directeur Rondzendingen met rekening en 
verantwoording over 1961 6 Rapport van 
de financiële Commissie 7 Begrotmg 1962 
8 Vaststelling van het aantal bestuursleden 
9 Verkiezing bestuursleden 10 Benoeming 
financiële Commissie 11 Contributieverho
ging 12 Plaats volgende Algemene Verga
dering 13 Rondvraag 14 Sluiting 

Mogelijk nadere mededelingen t a v bo
venstaande voorlopige agenda zullen in het 
Maandblad nr 5 volgen 

Afdelmgssecretariaten Vervallen is de 
mededeling HENGELO (Ov) C W Kepel 
te Hengelo 

Bijvoegen Afd SURINAME secr Chr 
Vialle Postbus 183 Paramaribo 

Wijzigen VOORBURG Secr Ir J K v 
Genderen Stort Westemde 53 (i p v 52) 
Voorburg 

Welkom aan onze nieuwe Afdeling SURI
NAME Samenstelling voorlopig Bestuur 
P J A Varekamp Voorzitter Chr Viallé, 
Secretaris F de la Rambelje Penningmees
ter, Mevr L Duchenne, 2e Secr, p J 

V d Linden 2e vooiz allen te Paramaribo 
Aanmeldingen per 1-1- 62 139 G J Adelink 

Dahliastraat 1 Wormerveer 143 Mevr E W 
G Appels-Guardiola Pr Hendiikstraat na, 
Paramaribo 147 A Bevelandei Narcis
straat 41 Voorschoten 152 P de Bloeme, 
Schiedamseweg 52 Vlaardingen 157 w W 
Blom Zwaagdijk West 381 d Zwaagdijk 
West 167 P Boef Papelaan 41 Voorscho
ten 194 J Jacobs ten Boom Seringenstraat 
43 Almelo 197 F Biandas p/a Heeien-
straat Palais Royal Curagao 213 Mevr 
J V d Bregge Smeekeven 85 Assendelft 
216 G Bruggeman Grotestraat 23 Almelo, 
217 W R Demmink Walraven v Hallweg 
25 Amsterdam 223 Mevi L Duchenne, 
p/a Kabinet v d Gouverneur Paiamaribo 
226 P A van Duynhoven Vlietzicht 41 
Voorschoten 240 J H W Bussen Pi of 
de Langen Wendelstraat 10 Nijmegen 244 
Mevr A A J Eygenberger-Gemmel Dr 
Nassylaan 139 Paramaribo 252 J F A 
Fafie Looierslaan 48, Leidschendam 259 
M M W Franke Hoofdweg 467 II Amster
dam-W 260 Dr P Gootjes Westerweg 17, 
Alkmaar 266 Mej A I N Guardiola Ma-
libatrumstraat 19 Paramaribo 275 A Habe-
kotte Schoolstraat 8 Voorschoten 286 J C 
Hagens Keizerstraat 139 Paramaribo 306 
A H Hammmk Rondhuisstraat 7 Almelo, 
323 J J Heyne Dorpsstraat 768 Assen-
delft 325 C V d Hoff Esdoornlaan 1 Soest, 
331 R Hovestad Ootmarsumseweg 63 Al-
bergen 343 J Hubert v Blyenburg van 't 
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Hooge ihu i ss t . aa t P O Box 1810 Parama
ribo 349 Mevi A Hurskamp K a m p m a n , 
W van HuWweg 17, Apeldoorn 3ol R lan
sen, Rudall Lodge Val des Bois Que Caaa
da 359 P Janssen , Tweeboomlaan 131, 
Hoorn 361 C de Jong Ii enelaan 24 Rio 
Canai io Cuiapao 372 J de Jongh , Flox
s t raat 13, P a i a m a r i b o 376 W J o n k e i , Ove i 
sluisweg 20, Wormervee l J77 H Kappel 
p/a Ant iaco Schot tegatweg 12 Cuiacao ; 
387 Th G Kelder Weeidsingel WZ 44, 
Utrecht 423 Mevr C M Kempde Haas. 
Gustav Mahlet laan 33, Vooischoten, 427 
H Klaphake , Haesacke i l aan 20, Heiloo, 439 
J F van Kleef P i o l Zeemanplantsoen 2, 
Vooi schoten 443 J Laan Genieweg 51, As
sendeUt, 445 N L L v d Laan, v Maas
di jkstraat 52, Heerenveen 456 J van 't Land, 
Kastanje laan 31, Weesp, 458 P J v d 
Landen, Via Bellalaan 25a, P a r a m a u b o 
459 Mevi W H van Leesten, Sa iamacca 
s t raa t 54 p B 246, P a r a m a r i b o 461 H J P 
Leinse, Breemarsweg 267, Hengelo (O), 
470 Mei V Lieuw Kie Song, p a S u i i n a a m 
se Bank N V , P B 1214, P a i a m a u b o 477 
E Malm, Mal iba t rumst raa t 8, P a r a m a u b o , 
483 E Mandjes, Klaveiweg 75, Zaandam, 
498 J B Meilink, Bobeldijk 145 Spierdijk 
(Post Spieidi jk N H ) 506 Mej W Nahar , 
Wagenwegs t raa t 23, P a i a m a r i b o , 507 K A 
Ooms, Spoor laan 2, Bodegraven , 508 A M 
Oudendijk, Kenneme i s t r aa tweg 192, Heiloo. 
533 Mevr w T Post Laurens , Azaleas t iaa t 
50, Den Haag, 537 B Raaymake i s , p a 
Tandheelk kl iniek Rio Canario, Cursijao, 
538 F de la Rambel je , Nicker ies t raa t 23 
P C B 1847 P a r a m a r i b o , 552 S A Ch 
Roep, Ju l i anas t r aa t 32, p box 42, P a i a m a 
ribo 574 P Roubos, Du Per rons t r aa t 16, 
Haa i l em, 599 C J A Snoin , Oranjekade 
33, Voorschoten, 747 J Snijdei, Raadhuis 
s t raa t 5, Westzaan, 623 W Steenhouwer , 
Buiens t r aa t 31, P a r a m a u b o 631 Mevi E 
A Thyssen, PhiUipsburgweg 4, Curacao , 
665 J H Veldkamp, Eiks t raa t 24, Hoorn, 
677 J Velthuis, Wester lees t raa t 1 IJl, Am
s te idamW , 678 A F Visser, Haspelss t raat 
12, Haar l em 686 T Vermev, Swammer 
damst raa t 46 II, Amste rdam, 694 Mevr C 
W F Versteeghv d Ven, Leliestraat 1 
bov , P a r a m a r i b o , 698 Dr A Volker Hen
dr ik laan 6, Rio Canario, Curagao, 704 D 
Winter, Postbus 15, Cast i lcum 717 G H 
Zoll, Eike lenbergs t raa t 66 Alkmaar 

Ot;erleden Tot ons leedwezen moeten wij 
het ovei lijden melden van onze leden 19 
H M Corwin, Oldenzaal 1387 J Hermes , 
Heemstede 747 J D Landré , Laren (N H ) 

Afvoeren 2771 H J Sachumsky, Leiden, 
2220 F J R van Wijk, Zandvoor t (Dubbel 
opgegeven), 2355 R Demoet, Maaissen 

Af voet en wegens wanbetaling 2608 T A 
J o n g e b r e u i , Nieuwerb iug 

2. 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA" 
Secr se Mevr A Cramerusvan den 
Wildenberg, Wethouder Romboutsstraat 
62, Breda 

Nieuwe leden 336 G J A Aarts . Gilze 
(Eur NOR) 175 C J M Brok, Breda (Eur 
BE NOR), 367 W H J Oomen, Oosterhout 
(Eur BE NOR), 701 Th I Otte, Breda (NOR), 
618 J J Rooms, Kruis land (NOR), 500 J 
van de r v e e r , Breda (Eui BE NOR) 

Que) (eden 385 J Th C M Heymans , Velp. 
Kandidaatleden P Boonstoppel , St Ig

na t iuss t raa t 61, M H Dijkers, Galderse
weg 6, W Kars , RusUandst raa t 6, allen 
Breda , J K de Put t e r , Lange Dreef L 56, 
Axel, P . J Verhoeven Marss t raa t 4, Til
b u i g 

Bedank t 580 J J v Oyen, Breda 
'^umnierwijzigmg 367 L A Kolk w o r d t ' 

120 
Ledenvetgadenng dinsdag 24 april a s 

te 20 u u r in de G i a a n b e u r s (in verband met 
Pasen) 

Jeugdbijeenkomst zondag 6 mei a s in 
de Giaanbeu r s , aanvang 10,30 u u r 

3 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA" Secr : 
A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hol
landsche Radmg Tel (02957) 489 

Ledenvergadering Viydag 27 april 1962 
te 20 15 u u r in hote l „Kiasnapolsky , War
moess t iaa t , AmsterdamC De veiling word t 
gehouden van 19 30—20 15 uur 

Kandidaa t l eden 742 H J de Blok, Mes
dags t i aa t 58 II, Amste rdamZ 744 P Lim
pens. Joh Verhuls t s t raa t 113 I, A m s t e i d a m 
Z , 748 P J M Lochtenbe ig , Amstelhoven 
2, Amstelveen, 751 L M Peereboom, Soe
tendaa l 57, Amste rdamZ 747 M van 
Schalk, Steven van Rumelae i s t i a a t 24, Mij
drecht 

Nieuwe leden 740 J F Coolen, Amster 

d a n  Z 738 G F Niekus Amste idamO ; 
73() j^Ievi L Z i m m c i m a n n Amste idamW 

Ojerleüen o38 J D i a a y e i , Amste idamZ 
Wijziging naam 513 M J Zwart , Amster 

damZ n a a m gewijzigd in M J Swai t 
Wijziging lidmaatschapsnummei 398 W 

ter Kuile (kandidaat l id) , Scheveningen 
wordt 750 

4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 

VEREENIGING Secr H G van de 
Westeimgh Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht1 

Ledenvei gadering dinsdag 24 april a s 
20 uur in TIVOLI Verkiezing bestuui sle
den als kandida ten zijn dooi het bes tuur ge
steld de heren H Fierst van Wijnandsber
gen, H Riemers en J Wiek, allen te Utrecht 
Tegenkandida ten k u n n e n vooi de aanvang 
van de vergade img aan he t bestuui worden 
opgegeven 

Voordiacht De heer J G. S t i a a t m a n 
met het onderwerp Beeldf i la te l ie Poi t ie t 
galerij 

Landenwedstrijd Beeldfi latel ieVervoer
middelen 

Nieuwe leden Mi P van Dyke, Mozai t 
laan 21, (E), J Engelsman Haags t iaa t 5 
bis (E) J in t Hout, Hei der laan 4, (E) 
allen te Utrecht J de Groot, G iegouus l aan 
15, Bilthoven (E) 

Overleden R Minnes, Utrecht 

5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr . N D Boevink, H. 
Gerhardlaan 15, Rijswyk (Z H ) Leden
administratie. G M van Ast, Prins 
Mauntslaan 156, Den Haag 

Kandidaa t leden W C A M Reij, Teij
l inger laan 15, Sassenheim, P v d Klis, 
Laan van Meerdervoor t 798, sGiavenhage 

Nieuwe leden C J Matla, Lindes t raa t 30, 
' s Gravenhage I Boom, Min Lelylaan 75, 
Rijswijk, (Z H ) M C H Maas, H D Lind
nei J P Phil l ippa, S de Gast, allen 
' s Giavenhage , A H Tomson Voorburg, 
D W de Haan, Geestbrugweg 71, Rijswijk 
(Z H ) , Mevi E A von BruckenFock , am 
Stembr ink 9, Bad Salzuf len/Lippe, Duits 
land 

Verc/adermsf Donderdag 26 apri l 1962 in 
CafeRest „De Kroon ' Spui 8—10, ' s Gra
venhage 

6 
INTERNATIONALE VERENIGING 

„PHILATELICA" Secr ■ D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 'sGravenhage, 
tel 39 38 38, Beheerder Centraal Le
denregister N F Hedeman, Valken
boskade 86, 'sGravenhage, tel 39 08 57 

Algemene ledenvergadering De algeme
ne ledenvergader ing (Voorjaarsvergade
ring) zal worden gehouden op zaterdag 26 
mei 1962 te 10 30 uu t te UTRECHT in een 
zalen van HotelCaféRestaurant SMITS, 
Vredenburg 

Agenda 1 Opening, 2 Notulen najaars 
vergader ing 1961, 3 Ingekomen s tukken en 
mededel ingen, 4 Royementen 5 J a a i v e i 
slagen van secretar is . Algemeen penning
mees te i , Directeui Rondzendverkee i , Biblio
thecar i s en Adminis t ra teur Nieuwtjesdienst 
6 Verkiezing van drie hoofdbestuurs leden 
wegens periodiek aftreden van de heren 
P L Backer , A Rorije en H B P Stemer
ding De af t redende heren stel len zich her 
k iesbaar Eventuele kandidaats te l l ing schrif
telijk voói 19 mei 1962 bij het secre ta i iaa t 
indienen 7 Mededelingen namens de com
missie MaandbladBond, 8 Rondzendver
kee r 9 Veislag Bondsvei gader ing te A r n 
h e m Na de pauze 10 Veiling 11 Filatel is
t isch halfuui t je te verzorgen dooi de afde
ling Haai lem 12 Vei loting 13 A i i e k e 
ning veiling 14 Wat verder t e r tafel zal 
wolden gebiach t 15 Rondvraag , 16 Slui
t ing (ciica 17 uui) 

Afdehngssecretariaten en bijeenkomsten 
Ameïsfooi^ Ie woensdag van iedere 

maand 

Met leedwezen moeten wii 
geven van het over lnden van 
de heer 

T. KORTELAND 

kennis 
ons lid 

1 te Alblasseidam, voorzi t ter van onze 1 
afdeling Alblasserdam , De 
hoorn" , op 27 m a a r t 1962 

Hij rus te m viede 

Post

Onbekend adres 325 Mevr G P Bijster
veldv Someren Den Haag8 

Oieiieden Ze 1428 A J M Knijff Ede 
Ml 247o J Meppelink, Meppel ld 4193 C 
Th Planken Den Haag Ut 7 R Minnes, 
Ut iech t Gv 3148 Ii H E L Voitus van 
H a m m e Den Haag Wo 3953 J Hautus , 
Woelden 

Afvoeren Kn JL 228 J Meyer Amers 
foort, Dr 282 J J Rodijk, Raalte Am 1921 
Mevi A M Hei weyeiSchul? A m s t e i d a m . 
Gv 4429 Mevr J M v d VetHaideman. 
Den Haag Kn J L 201 D Beetsma Emmel
oord ld 853 H Ch Geelen, Vlaardingen 
Wo 1081 G de Goederen Woei den Vn 
1150 J Donkei Middelburg Wo 1897 Mej 
E C M Roose, Woerden Am 2236 Joh 
van Dijk, Purme i end Gv 2687 Mej C M 
Boes, Den Haag Ar 3004 N J Eveleens, 
Aalsmeei , Ze 3318 D C Gijsen, Zwolle. 
Rm 3450 L L Tossings, Rot terdam Wo 
3587 J F B Kaasenbrood, Nieuwkoop St 
3910 J G van Galen, Soestdijk G\ 3859 
J H Beltman, Den Haag 

Schorsen Ai JL 8 T de Groot, Hoofd
dorp , Am 18 E F Rietzschel Amste idam, 
AM 1156 C J Biankenzee, Amste idam 
Am 1687 F Meyer Amsterdam Am 1991 
G A Pappot , Amsterdam Am 2873 A M 
Beekveldt , Amste rdam, Ara 3554 H F n e d e 
richs. Ouderkerk a d Amstel , Am 3773 H Ph 
Ruhmann , Amste rdam, Ln J L 56 W A M 
Devilé, (J L 56), Leiden, Ln JL 94 B L 
Ciama, Leiden, Am 269 F W Haarb i ink . 
A'damSlo te rvaar t . Gv 3865 J v Galen 
Last, Den Haag Gv 4476 E W Tjon A Ten 
P a r a m a u b o , Gv 4534 Th de Mooy, Den 
Haag 

Bedanken intrekken Ze 3690 J Visscher. 
(oud 2398), Thorbeckegiacht 14A Zwolle, 
Vo 0829 P M Lamain (oud 4304), Papegaai 
s t i aa t 44, Venlo Gv 3393 Mevi T C A 
M KroonKostei (oud 3617), Parkweg 368, 
Voorburg Wo JL 228 M v Wijngaaiden, 
(oud J L 224), Korte Meentweg 2 Wilms 
post Noorden Wo 4206 K Verwey J r (oud 
156) v d Valk Boumanlaan 52, Woerden Gv 
4258 Mevr W J Rinne i Kiens (2331) 
Ananass t i aa t 64, Den Haag 8, Vo 4352 J 
N Smit, (oud 3125), Rustoord 31 Reu\er 
( L ) 

Schorsing in t rekken Ln J L 56 W A M 
Devilé, Leiden, Am 4834 G de Bruijn Am
s te idamZ 

Nieuwe leden Alle kandidaat leden ver
meid in het m a a i t n u m m e r , W E L K O M ' " 

Kandidaat leden Ab 3783 P C A Bai end
se Plantageweg 37, Alblassei dam Am 
4032 Mevi N Bauder t  Rorije, G v d 
Veenstraat 70 h s , Amsterdam, Am 3719 
C A van Guiik, Meeuwenlaan 451, Amster
damN , Am 3732 Mr P ledema, Giaaf 
Zeppel inlaan 4, Amstelveen, Cd 3738 F J 
Verduijn, Kothas t t aa t 2, Oostburg Dn 
3583 D van den Ham, Dennenhors t 26, Drie
be igen . Dn 3596 H A Keijzer, Nassaulaan 
9, Driebergen, Dn 3612 J de Ronde, Diede
i ichs laan 29, Driebeigen Dn 3790 J A 
Theben Tervil le . Oosterlaan 81, Driebergen, 
Dn 3619 D de Wit, Eikenlaan 5 Drieber
gen, En 3633 H H Frielmg, Schoonebeker
s t raa t 31, Nw Amsterdam, Gs 3686 B P 
Bos, Dorpsst raat 25, ' s Heerenhoek (Z), Gs 
3677 W van Boelen, Mr D de Groots t raat 
10") Goes Gv 3750 R Baldoni, Roelofsstraat 
70, Den Haag 1 Gv 3973 P G van der 
Beek, Gevers Deynoots t raat 59, Den Haag 
12 Gv 3748 J J Boigerhoff Mulder, Kon 
Maiia laan 122, Den Haag 2, Gv 3976 H van 
Buu ien , Witte de Withstraat 33, Den Haag 
4, Gv J L 218 A G Cool (211047), Giada
land 136, Den Haag 2 Gv 3761 J de Gouw, 
L e j w e g 1382, Den Haag 14 Gv 3765 P H J 
van der Kooy, Druivens t iaa t 29, Den Haag 
8, Gv 3779 Mevr J Leidelmeyer, Beuk
s t raa t 145 Den Haag 7 Gv 3987 A H 
Mai schalk, van Galenstraat 62 Den Haag 
4, Gv 3998 H J W Q u u i e Jan Wapst iaa t 
104, Den Haag 6 Gv 4007 W J Soetei , 
Laan van Oostenburg 26, Vooi bu ig Gv 
4026 W J Stembuch Alb Cuyplaan 9 Zoe
t e rmeer Gv 4031 R J Zee, Spui 210A 
Den Haag 4, Hm 3889 G P Kostet , Schalk
wi jkeis t raa t 31 rd , Haar lem, Hk 3966 J J 
Kokje, Frisialaan 5 Haiderwijk ld 3643 M 
G Hermsen, Peel landst raat 12, Veghel. 
Kn J L 211 J P Bakker (911 45), Baan 1
A Ens ( N O P ) , Kn 3916 T Govers, Sport 
laan 77 Emmeloord ld 3902 E Kaarls 
de la Re> s t raat 88, Bolnes, KN JL 213 
J V d Velde (181 46), Meeuwenkant 50 
Emmeloord , Ob GM 26 Mej L H Bezey 
(2448), Oost Voorstraat 28, Oud Beye i 
land . Ob 3954 F G Bottenberg, Nassau
s t raa t 1, Zuid Beyer land, Rm 3943 P H 
Brouwer , Bal ikpapans t raa t 16C, Hoogvliet, 
Rm 3620 A K Kaïel , Persoonshaven 113
A, Rot te rdam 20, Ut 3936 G v d Bosch, 
Adelboldstraat 2, Utrecht , Ut 3937 Mevr 
T Hilgers, Marias t raat 36, Utrecht , Ut 
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3941 J P Vleugels, Sa turnuss t raa t 7, 
Ut recht Vo 3794 C M Fnj l inck, Wal-
beckervveg 17, Aicen (L) Vo 3796 W L 
M Geiaeds , Schoolstraat 27, Tegelen Vo 
3815 J J G Hautus , Napoleonsweg, Neer 
(L), Vo 3841 G M Verkoelen, Herunger -
weg 149, Venlo, Vn 3872 L A van Belzen, 
Begonialaan 2, Vlissingen Vn 3647 W 
Beyen, P O B 99 (Napaco), Sani ta r iun 
(Calif) USA, Vn 3672 A de Wijze, Schuit-
vaa r tg rach t 321, Vlissingen Wt GM 25 
L G Sontjens (6-7-50), Begynenhofs t iaa t 
26, Weert , Wp 3848 K Lipsius, H J Hof
landlaan 12, Weesp, Wp 3700 J P laa ts 
naam, W de Meiodes t iaa t 21, Weesp, Ar 
4072 M H Beumer, Begoniast raat 49, Aals
meer Al 4079 D H G ten Brinke, Ven-
nepe iweg 669, Nieuw Vennep Ar 4083 G 
T Bijlsma, Amstel landlaan 52, Amstelveen, 
Ar JL 220 C V Damme (5-6-'46), K iu i s -
weg 1141, Hoofddoip Ar 4094 W J Kniep, 
Ophelialaan 46, Aalsmeei Ai 4108 Ii P P 
J Levert, p / a D i . Kuyper laan 57 Ui thooin , 
Ar 4091 R P J van Lierop, Meerlaan 176, 
HiUegom Ar JL 225 K v d Zwaard 
(15-3- 48), Sport laan 7, Aalsmeei Ab 4337 
L Middelkoop, Dr Slots t iaa t 3, Nw Lek-
ker land At 4626 J G M Lautenschutz , 
Zuidsingel 65, Amersfooi t At 4043 G J 
Radstaken, Gov Fl inckst raat 56, Amers 
foort, At 4046 M Schleuder , Hogeweg «8, 
Amersfoort , Am 4113 R W T Bosman, 
Mr Troels t ia laan 70, Amstelveen, Am 4039 
Th J Hondius, J M Coenenst raa t 35-1, 
Amste rdam, Am J L 226 B Mol (3-4-'46), 
Vechts t raat 185-1, Amste rdam Am 4138 
J F V Watei schoot, Menadostraat 7-1, 
Amste idam-O , cd 4512 J D Jansen Rei-
naer t s t raa t 21, Aardenburg , Gs 4205 J 
Heijligers, Scheldestraat 107, Goes Gs 
4204 Th H J Stevens, Oost Langeweg 1, 
s-Heerenhoek Gv 4386 A J de Biuyn , v 

Zeggelenlaan 333, Den Haag 6 Gv GM 28 
D Geels (30-11- 50), Erasmusweg 1153, Den 
Haag 14, Gv 4390 M H Geie lmgs, Oude-
manss t raa t 381, Den Haag 6, Gv 4394 J C 
H Hogeveen, Uddels t raat 56, Den Haag 9, 
Gv 4348 H P van der Kleij, Archimedes-
s t i aa t 34, Den Haag 7 Gv 4402 B van 
Leeuwen, Havenkade 31, Den Haag 12 Gv 
4673 J H A V Leeuwen, Chr Husgens -
s t raa t 9, Vooischoten, Gv 4429 U de Pag-
te i . Hoog veen 121, Den Haag 14, Gv 4431 
J A J Risseeuw, Zeekant 100, Den Haag 
12, Gv 4684 P w de Voogd, Beuks t i aa t 
48, Den Haag 7 Gv 4639 J L van Weeit , 
Okkei nootstraat 63 Den Haag 13 Hm 
4312 D J de Jong, Tulpenkade 12, Haai lern. 
Hm 4321 J A Wijnberg, Zaanenlaan 3, 
Haar lem, Id 4262 A S Christensen, Sten-
marken 72 SÖBORG (Danemark) , Id 4505 
J Efdée, Abeelstraat 12-B, Leeuwa iden , 
Id 4269 D Groeneveld, Oostetweg 82, Gro
ningen Id 4382 J de Haan, Hagemans t i aa t 
31, s-Gravenzande Kw GM 5 C J Kuyt 
(8-5- 49), Tymst raa t 41, Katwi]k a Zee Md 
4434 L Dogterom Rialaan 28, Oostvooine, 
Md 4442 F van Hooin, Koolvisweg 491, 
Hoogvliet Md 4447 A J Kraayeveld, Rijn-
weg 9, (Shell Europoort) , Rozenburg Md 
4461 C Monshouwer, Kerkach te rweg 7, 
Poor tugaal , Md 4474 L J van Santen, 
Maai land 9 Z Z , Brielle Md 4496 K Way, 
Wijnrui ts t iaat 463, Hoogvliet, Nk 4355 
W E Dekkei Egmonders t raa t 39, Noord-
wijk, Nk 4368 C van der Zwan, School
s t raa t 2-B, Noordwijk, Rm 4307 J van der 
Bos, Burg V Haarenlaan 394, Schiedam, 
Rm 4309 P van Boven, Persoonss t raat 46-
C, Rot te rdam 20 Rm 4219 Joh A A Vla
ming, de Merodestraat 15, Rot terdam 26, 
Sd 4235 J C Boogaard, Molenweg 17, Die i -
schorr Sd 4250 Mej J W J van del Hoek, 
Rest ,,De V a l ' , Veerhaven, Zieiikzee Ut 
4536 P A Aliens, AurioUaan 63, U t i ech t , 
Ut 4539 P J de Boer, Soestdiikerweg 193 
zuid, Bilthoven, u t 4548 L Dissel, Burg 
V Heems t i akwa i t i e r 111, De Bilt, u t 4o66 
D Douwstra , Buys Bal lots t raat 70, De Bilt 
(U), Ut 4567 W H Ezendam Nieuwe 
Gracht 70, Ut iecht , Ut 4577 Mevi T 
Fuchs-v Lohuizen, Zweers laan 13 bov , Bilt
hoven, Ut JL 227 A P de Goede (24-3- 49), 
Jach t laan 18, Bilthoven Ut 4579 W W van 
Haeften Overbosehlaan 48, Bil thoven Ut 
4580 J S van Leeuwen, v Nijenrodelaan 
6, de Meern (U) Ut 4588 J G Nicolai, 
W Aintszkade 38, Ut iech t , Ut 4589 J 
Ouwehand, Laan v Mmsweeid 27 bis, 
Ut i ech t , Ut 4598 K L Poll, Bunnikseweg 8, 
de Bilt (U), Ut 4603 M Pols, Soestdijkse-
s t raa tweg 63-N, Bil thoven Ut 4616 Mevr 
B M Schaik-Sanders , P u n s Hendr ik laan 55, 
Bil thoven Ut 4622 D Sloof, Sta t ionsst raat 
35, Vleuten, u t 4639 G A Slijpei, v Lim-
b u i g St i rumstraa t 4, Ut recht Vo 4167 
Mevi Mr F Pipper , Sophias t raat 17, Ven
lo, Wo 4210 A A Rui te rman , Dorpss t iaa t 
67, Nieuwkoop, Zt 4311 G van Guns t Arn 
S t i amrood laan 21, Zeist Ze 4668 H Kleine, 
Koi t e Kampe i s t i a a t 9, Zwolle Ze 4669 P 
A Lankhois t , Veerallee 3, Zwolle, Am GM 

27 P M Ger i i t sma (15-l-'50), Ma in ixkade 
59-11, Ams te idam 

Kandidaai-huisgenootlid Ut 4653 N J 
Vos, Spoors t iaa t 17, Ut recht 

Verandering van afdeling En 176 A. 
Hofman, Abel Tasmans t i aa t Zwolle, nu 
Afd ZWOLLE, Gv 3287 G L Schunselaar , 
P r Bea t r ixs t i aa t 24, Middelburg, nu Afd. 
WALCHEREN, Wo 3646 J W Th Quist, 
Adm Tromps t raa t 57, Zwijndrecht , n u 
INDIVIDUEEL, ld 3896 W A v d Pa lm, 
K Doormanlaan 36, Utrecht , nu Afd. 
UTRECHT, ld 4847 E J van de Wiel, de 
Mees ters t raa t 47, Schiedam, nu Afd ROT
TERDAM 

Beclificaties ld 3107 S Th Bouwhuis , 
Columbuss t raa t 86, H v Holland, moet 
zijn J Th Bouwhuis 4800 W J van Pelt , 
Hel lendoorns t raa t 80, Den Haag 14 als 
kandidaat l id verzuimd opgenomen te wor
den in het novembernummer jl welk ver
zuim hierbij wordt he is te ld 
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R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N 
V E R E E N I G I N G S e c r G C T o p s , 
S t a d h o u d e r s w e g 8 9 - B , R o t t e r d a m - 4 
T e l (OlOj 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 7 mei, 20 
u u i , Za lencen t ium Delftsest iaat 33, Rot te r 
d a m Gewone agenda Bezichtiging van vei-
Imgkavels za terdag 5 mei in clublokaal 
Noordsingel 101, Rot te idam, 15-16 uui 

Juni-vergadering de jun i -vergader ing 
word t gehouden op maandag 4 juni a s m 
het Za lencent rum 

Overige vergadeiingen m 1962 maanda 
gen 2/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 en 17/12 
alle in het Za lencen t ium In de maand apri l 
word t met ve igaderd , in de maanden mei, 
j un i en jul i op de eerste maandag, d a a i n a 
weer , zoals gebiuikeli jk, op de laatste m a a n 
dag, behalve m december 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en in-
l eve ien za terdag 15 30-16 30 uur, clublokaal 
Nooidsingel 101 

Afdeling aankoop cor iespondent ie aan de 
heel J Bos, Van der Horststraat 11 Rot
terdam-i Betal ingen op gi io 574915 tnv 
Rotterd Philatel is ten-Vereeniging, Afd Aan
koop Rotterdam-4 

Nieuwe leden 1778 S Bai teling, Schiedam-
sesmgel 183, Rot te rdam 2 213 H Dogterom, 
Wes te ihou t s t i aa t 8 d, Ro t t e idam 8 242 J A. 
Dunk De Savo inm Lohmanlaan 43, Rot te r 
d a m 4 287 J van Dijk, Vmkens t raa t 28 B, 
R o t t e i d a m 11 294 J M van Es, Doipsweg 
B 68 Zijdeiveld, Post Vianen, 319 A P 
Geelof, Pu tse laan 246 C, Ro t t e idam 25 335 
Mej C M van Geeienste in , Buys Ballot
singel 53 B, Schiedam 348 M v d Ham, 
Ribeslaan 31 Rot te rdam 12 351 C Hane -
maaijer Oostzeedijk 51, Rot te rdam 16, 388 
M J Hordijk Allard Piei sonstraat 15 B, 
Ro t t e rdam 6 424 D J G ter Horst, P ie ter 
S tas tokweg 361, Hoogvliet 469 P Ph Jans , 
Ake le i s t i aa t 8 B, Rot terdam 3 470 S Kwa-
k e n b i u g , Ipelo 12, Ro t t e idam 23 471 J de 
Koive r , Vioesenlaan 51 C, Rot te rdam 4, 
476 J M Luykenaa i , Dantes t raa t 147, Rot
tet dam 24 490 Ch B Meismans, Bergse-
laan 229 C, Rot te rdam 11 502 J Meijen, 
Mijnsheienlaan 124 B, Rotterdam-20 540 
W Nowee, Vlaggemansti aat 42 A, Rot
t e r d a m 42 A 547 W Olie, Zoutziedei s t raa t 
30 B, Ro t t e idam 7 D57 C van P iooyen , 
Sch i lpe ioor t s t i aa t 28, Ro t t e idam 21, 566 W. 
v a n de Ruit, Coolhaven 41 f Ro t t e idam 6, 
571 M W Schiffer, Mathenesserweg 169, 
R o t t e i d a m 7 602 J H J T Smits, Hondius-
s t i aa t 10 B, Rot te rdam 3 623 G Stui t , 
Becn ingers t raa t ?0 B, Ro t t e idam 8 668 G 
J M Verpaalen, Drakens tem 11, Ro t t e idam 
23 670 J C van dei Wiel Randweg 152 B, 
R o t t e i d a m 25 680 L van der Zee, Clemens-
s t i aa t 76 A, Rot te rdam 21 699 E \ a n de 
Sandt , Burg Le Fevre de Montignylaan 61, 
Ro t t e rdam 13 

Rectificatie Het gemelde m het m a a r t -
n u m m e i achtel ,,Weei opgevoeid en Af-
gevoe id ' d ient als niet geschreven te wor
den beschouwd 
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P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 

„ A M E R S F O O R T " S e c r J A . M S. 
J o p p e , G r o e n v a n P r m s t e r e r l a a n 28, 
A m e r s f o o r t T e l 8228 

Ledenvergadeimg 24 api i l a s in Café-
Rest „van Ouds de Wapenroem", Ut recht 
ses t raa t 49, Amei sf oor t 

Wedstrijd ledei lid kan h ie iaan deelne
men met 3 wi l lekeur ige bladzijden uit zijn 
vei zameling 
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A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G 
. ,DE P H I L A T E L I S T " S e c r • P . W . 
W a p , H a a r l e m m e r m e e r s t r a a t 87-1 , A m 
s t e r d a m - W , t e l 12 51 03 

In de maand mei 1962 komen wij bijeen op 
d insdag 1 mei voor de LEDENveigade i ing 
en op 15 mei voor de RUILavond De bijeen
koms ten wolden gehouden in de , ,Ameiican 
C o i n e t " , Kalvers t raa t 16-18, aanvang 20 00 
uu r , zaal open om half acht 

Nieuwe leden alle in he t maandblad van 
m a a i t '62 opgenomen kandidaa t leden zijn 
als lid aangenomen, a lsmede 
1010 L M Rijbroek, Arehimedeslaan 29, 
Ams te idam-O , 1012 L W de Jong, P B ieu -
ghe l s t i aa t 7 II, Ams te idam-Z 1013 J E 
Zwaagman , Henk Hen i i e t s t i aa t 8 hs, Am
s te rdam-W , 1014 W J M V Marie, Da 
Costakade 170 III Amste idam-W , 1015 
Joh Wolbei s, Mineivalaan 60 II, Amster-
dam-Z , 1016 H G Ponse, Bans t i aa t 57bv , 
Amste rdam-Z , 1017 B Dorenbos, Amstel-
veenseweg 239 hs , Amste rdam-Z 1018 F 
J M Veimeulen, v Hanxleden Houwer t -
s t i aa t 15 II, Amste idam-W 1019 E H A 
Warnde i s , Blauwvoets t iaa t 20 III, Amste i -
dam-W , 1020 Chi W H e m e i , Chuichi l laan 
260 I, Amste idam-Z 1022 J de Biuijn, 
Bakh V d Biinkhof 89, Amste idam-W , 
1023 W H M Welling, Rijksst iaatweg 291, 
Duivend iech t 1024 A Koene, Da Costakade 
173 III, Amste idam-W 1025 T J H Kee, 
Laan dei Viijheid 4, Zaandam 1031 C M 
Koot, Prinses I i ene s t i a a t 31 I, Diemen, 
1032 W F Fikke, Middenweg 167 I, Amster 
dam-O 1034 L I Smit, Aalbei sesti aat 270 
Amstei dam-W 1 

Weer opvoeren als lid 102 F L Stegenga, 
Amstei dam-W 1 

Afvoeren W S t u u i m a n (669) 
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S T I C H T I N G P H I L A T E L I S T E N K R I N G 
A M S T E R D A M S P A S e c r P V e e r 
m a n , P a t r o c l o s s t r a a t 9, A m s t e r d a m - O . 

Byeenkomstcn 25 apii l , 9 en 23 mei a s , 
societeitsavond 

Nieuw lid 
J M J Geelkerken, Jac Catss t iaa t 12 I, 
Amste rdam-W 

A M S T E R D A M S E S P O R T V E R E N I G I N G 
, S H E L L ', a fd F i l a t e l i e S e c r N J . 

v a n D e i j c k , B a d h u i s w e g 3, A m s t e r 
d a m - N , t e l e f o o n 6 1 1 1 1 

Nieuwe leden (pei 1-3-62) C Kooieman, 
A d m n a l e n g i a c h t 265 II Amste idam-W P 
de Vos, Zuidewijn 17 II, Amste rdam Bui-
tenve lder t , H H Schotanus a Ster inga Idzer-
da, Troels t ia laan 21, Heemstede 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G W E R K 
S P O O R A M S T E R D A M , A f d F i l d t o l i e . 
S e c i C H Z a a l b e i g E s m o r e i t s t i a a t 
5 1 - I I I , A m s t e r d a m - W 2 

Nieuwe leden (pei 1-3- 62) F P S de 
Gioot , St Joseflaan 42, Amstelveen, H van 
Swol, Kar imatas t raa t 10 II , Amsterdam-O ; 
C P Booms, Popul ie ienweg 50 bel , Amster
dam-O C G de Vries, Wate igangseweg 44, 
Amste i dam-N D Stoffers, 2e Oos te ipa ik-
s t raa t 88 II, Amsterdam-O J G Kliphuis, 
Legmeers t raa t 5 hs , Amstei dam-W I 

14 
O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G 

S O C I A L E V E R Z E K E R I N G S B A N K , 
A f d F i l a t e l i e S e c r W F H H o e t j e r , 
S l o t e r m e e r l a a n 167-11, A m s t e r d a m - W 2. 

Nieuwe leden G v d Mey, Javas t i aa t 
61-III, Amsterdam-6 H Salomons Hai ry 
Koningsberge r s t i aa t 193, Amsterdam-16 A 
A Koopman Bendei slaan 21 Amstelveen 

15 
P H I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
N D S M A m s t e r d a m S e c r T G B o o n , 
L e p e l a a r s t r a a t 22, L a n d s m e e r 

Bedankt (per 1-3-62) 112 N v d Mey-
den 

Nieuwe leden (per 1-3- 62) 58 M J 
Hacquebard , Houtr i jks t raat 21-IIIA, Amster
dam-C 74 J Hammega, Snel l iusstraat 2 
boven, Amsterdam-O 81 A Bouw, Spaarn-
dammerd i jk 51-III, Amste rdam-C, 118 H 
Kogenhop, Ge ia rd Brand t s t r aa t 6-II, Amster-
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Jam-W , (per 15-3-'62) 119 L Bulgaressl , 
p a 2e Helr e rs t raa t 9-II, Ams te rdam-W , 
120 P V d J e r g , O. W Polderdi jk 47, P u r -
merend 

Mededeling In de op 23 febr ]1 gehouden 
j aa rve rgade rmg werd de hee r L ig tenberg 
als voorzi t ter herkozen 

Het p rog ramma voor de res t van het sei
zoen luidt 27 apri l a s in cafe-rest ,,de 
Bijenkorf , 18 mei a s in gebouw , ,Saron"; 
8 juni a s m cafe-rest ,,de Bijenkorf ' Deze 
laats te zal de slotavond van dit seizoen zijn, 
waa rna wij met vakant ie gaan tot septem-
bei 

Aankoop De leden die zich hebben opge
geven voor de n ieuw-ui tgekomen zegels en 
deze nog niet hebben ontvangen, worden ver 
zocht zich in verbinding te stel len m e t de 
secretar is de heer Boon, bovengemeld Men 
wordt tevens verzocht dan op te geven w a a r 
en hoe men is te bere iken 

16 
GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE". Secr.: J. W. Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem; tel. (08300) 
2 65 11; ledenadministratie J. G Ouwen-
broek, Brantsenstraat 24, Arnhem 

Bijeenkomsten van de afdelingen (tenzij 
anders vermeld aanvang 20 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 14 mei in Café 
,,De Waag" , Arnhemseweg 12, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 2 mei in he t Volks-
univers i te i tsgebouw. Rijnstraat 42, A r n h e m 

Afd Barneveld en O woensdag 9 mei t en 
huize van de heer G J Schueler , Amers -
foortsestraat 16, Barneveld 

Afd Doettnchem en O. donderdag 10 
mei in zaal Meijnecke, Veemark t , Doe tm-
chem 

Afdeling Ede-Wageningen woensdag 2 
mei m Gebouw Reehorst , Ede Veiling door 
de hee r W J Janssen, Berg en Dal Inzage 
kavels van 7 uur af 

Afd Eist maandag 14 mei in Café-
Res tauran t ,,De Vereniging", Dorpss t i aa t 
23, Eist 

Afd Lobith donderdag 10 mei m Hotel 
Wanders , Elten 

Afd Nijmegen vrijdag 11 mei in Hotel 
„De Roemer" , Her togs t raa t 1, Nijmegen. 

Afd Oosterbeeh en O maandag 14 mei 
in Hotel , ,Concordia ' , Utrechtseweg, Ooster
beek 

Afd Velp woensdag 25 apri l in Vereni 
gingsgebouw ,,'t Cent rum ', Rosendaalse-
laan 8, Velp (aanvang 19 45 uur) 

Afd Winterswijk en O. m a a n d a g 7 mei 
in Hotel ,,De Klomp" , Winterswijk 

Afd. Zevenaar d insdag 8 mei in hote l 
Benen, Badder ichseweg 1, Zevenaar 

Afd Zutphen maandag 7 mei in he t 
C J M V -gebouw, Paardewal , Zu tphen 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 1383 C van den Broek, 

Kaliumtitraat 9, Apeldoorn 
Afd Arnhem 1517 C F v d Boomgaard , 

W van Kleeflaan 3 IV, A r n h e m , 1518 I r . 
J D Scheute , Velperweg 18, A r n h e m , 
1519 Th Wessels, S teyns t raa t 3, A r n h e m , 
1520 H J Keizer, Paa rdeb loems t raa t 61 
III , A r n h e m , 1521 A H J w i e b e , Be rek lauw-
straat 91, Arnhem, 1522 P Vlas, Ut rech t se 
weg 164, Arnhem, 1523 C Vermeulen , Wil-
genlaan 7, A r n h e m , 1524 F M A J Ro
land, Monnikensteeg 242, A r n h e m , 1525 R. 
W v d Molen, Clement van Maasdqk laan 
19 B, Arnhem 

Afd, Doetinchem en O 1040 J v a n 
Leeuwen J a n de Jager laan 5, Laag K e p -
pel 

Afd Ede-Wageningen 1143 C P Homans , 
Hamelakker l aan 27, Wageningen 
848 M L Padmos, Hogeweg 6, Ede, 1124 
W J ten Wolde, Beunings t raa t 2, Wage-
ningen, 1269 S Woudstra, Diedenweg 16, 
Ede, 10"i3 M J Boon, Schoolstraat 2, Ede. 

Afd Eist 1546 T van Dijk, Bemmelse-
weg 10, Eist ( G ) , 1547 H J Rombout , 
Groenes t raa t 14 bis. Eist ( G ) , 1548 O W. 
van den Bosch, v d Dum van Maasdam
s t raa t 54, Eist (G ), 1549 A Leeuwen, Wuurd -
ses t raa t 24, Eist (G) , 1550 Chr. J Odijk, 
Aamses t raa t 7 F, Eist ( G ) , 1551 A 
Maquelin, Bachstraat , Vrede en Rust, Eist 
(G.), 1552 J Kempenk, Dorpss t raa t 3, Slijk-
Ewijk, 1553 L Th G A J Spierings, Cho-
p ins t raa t 12, Eist ( G ) , 1554 A Nip, Rijks
weg N 24, Eist ( G ) , 1555 Mevr T H. 
Dirksen-Rijkens, Groenes t raa t 9, Eist (G.); 
1556 M J Bachrach , Dorpss t raa t 7, Eist 
( G ) , 1557 A Buist, Bemmelseweg 32, 
Eist ( G ) , 1558 H C. Houtzager , de Kist 
77, Eist ( G ) , 1559 M. H. W. Pe ters , de Sav. 
Lohmans t r aa t 5, Eist ( G ) , 1560 E Veen, 
de Sav. Lohmans t raa t 7, Eist (G.), 1571 
A I.-. Velberg, Hoge Bongerd 7, Lent ; 
1572 A Vomberg, Mr. Thorbeckes t r aa t 14, 

Eist (G) , 1573 G J Vos, V d Duyn V 
Maasdamst iaa t 42, Eist (G) 

Afd Nijmegen 1345 J Warnawa, Coper-
nicusstraat 59, Nijmegen, 981 A van de 
Giaaf, Klavers t raa t 5, Nijmegen (Opzeg
ging per 1-1-'1962 vervalt) 

Afd Oosterbeek en O 1536 Mevi C 
Maas-Bom Jouber tweg 1, Oosterbeek, 1537 
J Janssen, Kerks t r aa t 25, Renkum 

Afd. Winterswijk en O 1490 W Holtrop, 
Olmenstraat 217, Winterswijk, 1491 C Schild, 
Hu inmkmaa t s t r aa t 20, Winterswijk 

Afd Zevenaar 1049 O J Mooy, Theben-
s t raat 6, Zevenaar 1051 Mej H H Gerr i t 
sen, Stationsplein 20, Zevenaar , 1576 M J. 
Bakker , Doesbuigseweg 36, Zevenaar , 1577 
Mevi M W J Veneman-Bors , Arnhemse
weg 29, Zevenaar 1578 H C van Hoogen-
huizen, Willem Kloosstraat 14, Zevenaar , 
1579 Mej J H M Keult jes , Didamseweg 
71, Zevenaa i , 1580 A H Franck , van Mun
s ters t raa t 14, Zevenaar , 1581 Mevr B M. 
Casteel-Sweeis, Poelwijker laan 4 

Afd Zutphen 1305 J H Sohns, ' s -Graven-
hof 12, Zutphen 1306 A J Mengerink, Cort 
V d Lindenst raa t 2, Zu tphen . 

Overschrijving naar andere afdeling 
1399 D G de Boer, 951 J P R Duls terwinkel ; 
1023 J W Focke, 1315 F W J van Gent , 
1222 E G A Hofmans, 271 A G Hopmk, 
319 J M M van den Meerendonk, 873 M C 
Remders , 368 P Roose, 73 J G Rosenberg, 
210 J B Stevens, 577 J J M Stoffels, 
1001 W J A F R V d Clooster Baron 
Sloet tot Everlo 1460 G Th Schoofs, allen 
van afd Arnhem naar afd Zevenaar 
918 W B van Duimen , 1137 J A F Feen-
s t ra 51b A B Veenink, 1476 G F M Klein-
hans , allen van afd Doet inchem en O naa r 
afd Zevenaar 
186 A W Hoogveld van afd Lobith naa r 
afd Zevenaar 
1229 M Heemst ra 692 P H Oostervmk, 
1026 C van Tuil , 618 R Pit , al len van afd. 
Arnhem naar afd Eist 
1238 W A ten Westenend van afd Ede-
Wageningen naa r afd Arnhem 

Afgevoerd 233 Mej A B van Scherpen-
zeel, 343 H A J Verhoeven (beiden afd 
Arnhem) en 1143 Mevr P Homans -Kranen-
donk (afd Ede-Wageningen, l idmaatschap 
overgenomen door C P Homans) 

Geschorst 638 J Bosman (afd Arnhem) , 
1147 J Pra tas ik , 1149 P G van Dam, 
1424 J H Labuschagne (allen afd Ede-
Wagenmgen) , 1174 H C Wieten, 1285 J W 
Hijdra (beiden afd Zutphen) . 

Mededelingen 
Bondsdagen Her innerd word t nog eens 

aan de Bondsdagen op 27 en 28 april Zie 
o a het Mededel ingenblad van maar t jl 

Afdelingen Eist en Zevenaar Zoals reeds 
m het Mededel ingenblad werd bekend ge
maakt , zijn in deze plaatsen n ieuwe afde
lingen van ,,De Globe ' opgel ich t De leden, 
woonacht ig in deze en omliggende plaatsen 
en voordien reeds lid van de afdelingen Arn
hem resp Doet inchem en O , zijn naar de 
n ieuwe afdelingen overgeschreven (De ove i -
schrijving van de Doet inchemse leden be 
treft de te Didam woonacht igen) 

Tot secretar is van de afdeling Eist w e r d 
gekozen de heer T van Dijk, Bemmelseweg 
10 Eist 

De heer A W Hoogveld, Vincent van 
Goghst raa t 19, Zevenaar is secretar is van de 
afdeling Zevenaar 

Afd Lobith Het adres v a n de secretar is , 
de heer J Bultsma, is Tols t iaa t 22a, Lobi th-
Tolkamer 

Afd Zutphen Als opvolger van de heer 
Rouwenhors t werd de hee r J Overwater , 
Molengracht 31 te Zu tphen tot secretaris ge
kozen 

Afd Buitenleden De hee r P Veenhuysen, 
Kuyper laan 18 te Doet inchem, heeft zich be
last met de verzorging van de belangen van 
de Bui tenleden Voor rondzendmgen , ad ie s -
wijzigingen, cont r ibut iebe ta l ing en eventueel 
opzegging l idmaatschap k u n n e n de bui tenle
den zich tot h e m wenden 

17 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ A S S E N " . 
S e c r A F J d e J o n g , V r e d e v e l d s e -
w e g 19, A s s e n 

Weer ingeschreven 87 J . A. Casteleijn, van 
Ostades t raa t 23, Oostburg 

Afgevoerd 94 B Kempen , Asgen 

19. 
POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT". Secr : A de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Bedankt 92 N. Koning, Roosendaal . 

20 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr. J W Schachtschabel, Stratmg-
plantsoen 46zw, Velsen-Noord, post 
Beverwijk 
Ruilavonden 30 apii l , 14 en 28 mei a s , 
aanvang 19 30 uur in het Witte Kruisgebouw, 
Baanst raa t , Beverwijk 

Nieuwe leden (per l-3-'62) 156 F A As
selt, Wijkerstraatweg 248, Velsen-Noord 157 
Mevr G Groen, Voostraat 13, Wijk aan 
Zee, (per 1-4-62) 158 A Kansen, Acacia-
laan 68, Beverwijk 

22 
N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I 
S C H E V E R E E N I G I N G „ D E V E R Z A 
M E L A A R " , B u s s u m S e c r . : H . W . K o h l , 
P i e r s o n l a a n 4, N a a r d e n , t e l . 1 68 70 

Vergaderingen l edere 2e maandag van 
de maand in Cafe Rest ,,De Harmon ie" , 
Br ink laan 112, Bussum Aanvang 8 u u r n m 
Echter niet in de maanden juli en augus tus . 

Ruilbeurs l edere zaterdagmiddag m Ca
fe Rest ,,De Harmonie , Bussum 

Nieuwe leden 98 A Eikelenboom, Gooi land-
weg 158, Huizen, N H , 99 P J de Bru in , 
St Jans laan 61, 101 A Pottger , Pa rk laan 28, 
133 Chr Roolaard, Laan v Suchtelen v d. 
Haare 6, 136 Th A van Bijleveld, Veldhei-
mer laan 29, allen te Bussum 

23. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr : Ir. 
G T. L Leistra, v Almondestraat 174,, 
Delft. 

Nieuwe leden (per 1-3-62) 48 T Groene-
veld. Hoofdstraat 88, De Lier , 189 J Vlie-
lander . Noorders t raat 12, De Lier , 254 Mej . 
P Deutekom, Markt 39, 295 J A M v d. 
Valk, Ju l iana laan 100, 329 F Dorjee, Lin
de laan 16, 339 H. Smits, Bees tenmark t 33; 
350 A van Minnen, Laan van Overvest 50, 
351 B J Maasman, Papens t raa t 22 365 J H. 
Ke rkkamp , Raam 40, allen t e Delft 

24 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
„DE FIVEL", Delfzijl Secr P. de 
Weerdt, Ankerstraat 18, Delfzijl. 

Nieuw lid L M Krol, Belgischestraat 
32-B, Delfzijl. 

25 
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 L A A R S „ D O R D R E C H T " . S e c r : 
A . d e W i t , W i U e m s t r a a t 50, D o r d r e c h t . 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil
en Koopavond iedere 2e woensdag van de 
maand in het C M J V-gebouw. Bu ig de 
Raadtslngel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde plaats en dag, van 19-
20 uur . 

26 
D O R D T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E E N I G I N G „ D E P O S T J A G E R " S e c r : 
A L . B l o n k , W i l l e m d e R i j k e s t r a a t 39, 
D o r d r e c h t T e l (01850) 2 04 28 

Ledenvergadering vrijdag 27 april a s m 
gebouw , ,Americain" Groenmark t 53, Dord
recht Aanvang 19 30 uur 

Contoctauond vrijdag 11 mei a s zelfde 
plaats en tyd 

Nieuwe leden 80 Mevr P J Sarels van 
Rijn, Arnhem, 81 P M van Rekom Dord
rech t 82 K F Boulogne, J da Costastraat 92, 
Zwijndiecht , 83 B Lam, Hooftstraat 11, 84 
J R T Bok, Ceramst iaa t 35, allen te Dord
rech t 

Kandtdaat-Hd C den Boer, B innen Wale-
vest 16, Dordrecht 

27 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr J. J. H. A. Dolhain, Pe
trus Dondersstraat 100, Eindhoven. 
Tel 10615 

Vergadering Elke woensdag van de maand 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

Bedankt W. Boog, Eindhoven 

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 S e c r : F . C K u i j k e n , L u p m a l a a n 
7, S o n ( N B r ) . 

Vergadering l edere eerste maandag van de 
maand in de zaal T van het Phil ips Ontspan-
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ningsgebouw te Eindhoven Aanvang 8 uur 
n m 

Nieuwe leden 219 B Uiterwijk, Eindho
ven 220 J Repko, Stadskanaal, 221 A A 
M P van Eerd, 222 W T Sterenbei g 223 
J G J Vd Sommen, 224 J W F Stroeken, 
225 Dr Y Haven, allen te Eindhoven 358 
J H A V Teeffelen 359 C W H van Dru-
ten, 360 C van Geel allen te Oss 

Kandidaat-leden W P M v d Lugt Ei-
senhowerstraat 1 Oss, W J Spelbiink, 
Verbernestraat 35, Eindhoven C de Kiaker, 
Rembrandtlaan 9, Terneu7en B A M &os-
selink Wattstraat 40 Eindhoven J A Ham
stra Tiendestraat 7 Meerveldhoven 
29 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING S e c r - P e n n W E J 
Aeijelts Avennk , Mm Treubs t raa t 18, 
Enschede 

Nieuwe leden W de Groot, Geldeiljnd-
stiaat 76, Enschede, Thyssen Rijkswrg 298, 
Glaneibrug W Veltman, Bisschopstraat 55, 
Enschede, A W Wenting, Gadiolenstraat 8, 
Enschede 

30 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen Secr • J. Kentgens, EoUenstr 7, 
Geleen 

A/d Geleen 
Vergadering zondag 6 mei a s m Cafe-

Rest ,, t Roadhoes", Nieuwe Markt, Geleen 
Aanvang 10 15 uur 

Nieuw lid J. de Graaf, Daalstraat 37, 
Geleen 

Bedankt J Huizinga, Urmond 
A/d Kerkrade 
Vergadering op de 2e zaterdag van de 

maand m het Patronaatsgebouw, Bleyerhei-
de 

Nieuwe leden J F Ritterbecks, Josephi-
nastraat 12, Kerkrade, P J Janssen, Nas-
saustraat 12, Kerkrade, Dr H J v d Ha-
terd. Kapelweg 7, Kerkrade-West, Mevr M 
Rog-Vreuls, Potgieterstraat 24, Heerlen 

Bedankt C Havenith, Bocholtz 
A/d. Sittard 
Vergadering in „Schtad Zitterd" Woidt 

per convocatie bekend gemaakt 
Nieuwe leden L Daniels, Jans Kamper

weg 30, D G Dols, Mgr Claessenstiaat 
72, W Sanders, Mgr Claessenstraat 74, 
allen te Sittard 

Bedankt J H WolHs, Sittaid 
A/d Vaals 
Vergadering wordt met agenda per con

vocatie bekend gemaakt 

31 
POSTZEGELVERENIGING GORIN-
CHEM & OMSTREKEN Secr A v d 
Vliet, Jagers laan 22, Gorinchem 

Nieuwe leden (pei 1-3-62) v d Giessen, Da
lemstraat 70, Goiinchem, Dr H de Vues, 
Stationsweg 25, Arkel Mevi Sterringa-
Moree, Prins Hendrikstraat 5, Gorinchem 

Bedankt Baas, Gorinchem 
32 

V VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA" Secr J. 
Leeflang, Louise de Colignystraat 76, 
Gouda. 

Nieuwe leden (per 1-2-62) J C Tuinenburg, 
Koekoekstraat 10, A Dolislager, Da Costa-
kade 12 H Akeiboom, Kon Wilhelminaweg 
315, allen Gouda 

Weer ingeschreven K Babaieff, Den 
Haag 

33 

POSTZEGELCLUB „DE KRING", 
' s -Gravenhage Secr . K Kouwenberg, 
Thorbeckelaan 238, Den Haag Giro 
549032 t n V de penningmeester van de 
P Z C De Kring P Krabbendam, Oost-
einde 185, Voorburg 

Nieuwe leden 61 G van Leeuwen jr , Ohm-
stiaat 74, Den Haag 148 P W Bouchard, 
Vogelkersstraat 60, Den Haag, 167 M A 
Rutten, David Blesstraat 55, Den Haag en 
168 J Giootveld, Cromvlietplein 38, Den 
Haag 

Bedankt 73 G J de Graaf f, Den Haag, 
127 E J Uiteimark, Den Haag en 162 A A 
van Vliet, Den Haag 

Geroiyeejd 99 H A Veenstra, Den Haag 
Rectificatie nieuwe leden in maandblad 

dec '62 42 J V d Dilk moet zijn 42 J v d 

Wilk en in maandblad ]an 62 82 J Bezuijen 
moet zijn 103 J Bezuiien Oianjelaan 3, 
Riiswijk 

34 
ONTSPANNINGSVERENIGING 

SHELL, 's-Gravenhage Afd Postzegel-
club Secr A C M van Overeem, p/a 
Postzegelclub O V S , Postbus 162, Den 
Haag 

Nieuw lid 38 H van Hei wijnen, c/o C S V 
Apartado 19 Maracaibo, Venezuela 

Ruilavond Volgende luilavond wordt ge
houden op woensdag 18 april a s in de kleine 
koffiekamer B I M P , C v Bylandtlaan 23, 
Den Haag 

35 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„GRONINGEN" Secr J M Offringa, 
de Savornin Lohmanplein 2b, Gronin
gen Tel (05900) 3 3130 

Nieuwe leden De kandidaatleden gemeld 
in het maart-nummer 1962 van het Maand
blad 

Kandidaat-lid 192 D Boersma Oude 
Biinkweg 20, Haren (Gr) 

Vergaderingen zie Maandblad no 10 van 
1961 

36 
NEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I 
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haa r l em Secr M. 
W V d Koog, Leidsevaar tweg 129, 
Heemstede 

Kandtdaat-leden 366 J F van Nobelen, 
Patrimoniumplein 38, HiUegom 367 D Moes-
bergen, Rynlaan 101, Heemstede, 369 J P M 
van Dam, Wouwermanstraat 105, Haarlem; 
370 D J de Jong, Tulpenkade 12, Haarlem. 

Overleden 318 J D Landre, Amsterdam. 
Bedankt per 3 maart 1962 

18 J Sikkenk, Haarlem 637 F J Michon, 
Heemstede 

Algemene Vergadering In verband met 
de feest- en Bondsdagen kan in april niet 
veigaderd worden De vergadering zal nu 
plaats vinden op donderdagavond, 8 uur, 10 
mei a s , m de aula van de A H Gerhard-
school, Zijlvest 25A, poort Raaks, Haarlem 

Contributie 'Willen zy die tot heden geen 
gehooi gaven aan de velschillende opioepen 
thans zo spoedig mogelijk ƒ 7 — stoiten op 
of overschrijven naar postrekening 245576 ten 
name van ,,Penningmeester O H v Z , Haar
lem ' Ook postwissels zijn welkom' 

38 
POSTZEGELVERENIGING „HELDER' 
te Den Helder Secr A P Vlam, Van 
Galens t raa t 70, Den Helder Tel (02230) 
4200 

Nieuwe leden (per 1-1-62) J A Koopman, 
Bassmgracht 11, (oud-lid) (per 1-3-62) P F. 
Notenboom, Hoogstraat 41, J Muileboom, 
Westgracht 23 allen te Den Helder 

Kandidaat-lid S Landheer, Grevelingen-
straat 157, Den Helder 

Bedankt (per 1-1-62) J Th M Slinger, 
Den Helder 

Mededeling In de ledenvergadering van 
21 febr ] 1 IS tot penningmeester benoemd 
de heer N Alderliefste en tot commissaris 
de heer Jac de Ligt, waarmede in de va
catures IS voorzien 

Ledenvergadering woensdag 18 apiil a s 
aanvang 19 30 uur, in Cafe Postbrug, Ko
ningsplein Den Helder 

40 
' s -HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bernsen, 
Freder ik Hendr ik laan 14, Den Bosch. 

Ledenvergadering woensdag 18 april a s 
te 20 uur in Hotel Central, Markt Den 
Bosch 

Nieuwe leden zie kandidaatleden in het 
maaitnummer 

Kandtdaatteden M Middelkoop, Lohman-
stiaat 24, Zaltbommel, L A A M Hermse, 
Oude Vlijmenseweg 87, Den Bosch, J v d. 
Woord, Singel 1940/1945 128, en C F J G 
W Seypestein, Ruwaardstraat 23B, beiden 
te Oss, J de Mol, Zandkant B 12, Heeswijk, 
dr. A. J. F A van Straalen, Rectoi Zwijsen-

laan 31, Rosmalen, H Eschauzier, Molen-
giaaflaan 6, Vught 

Overleden J Crijns, Den Bosch, en P L. 
Poot te Mook 

42. > < S ? ^ i ^ 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS Secr.: 
G M Minnema, Boerhaavelaan 41, Lei
den 

Vergadering Woensdag 25 april 1962, m 
het Ger Jeugdhuis, Breestraat 19, te Leiden, 
s avonds te 8 uur precies Gewone agenda, 
verder verloting en veiling Na afloop gele
genheid tot rullen 

Nieuwe leden 328 M C Oveiduin, de Sit-
teilaan 33. Leiden 324 J Smit, Dr de Bruy-
nestraat 33, Leiderdorp 386 H Gaykema, 
de Sitteilaan 15, Leiden volgende verga
dering Woensdag 23 mei 1962 

Jeugdafd. Elke 2e donderdag van de 
maand in Huize ,,Ver t Hoff ' Gerecht 10, 
Leiden 

Geroyeerd wegens wanbetaling contribu
tie 110 P Ouwehand, Voorschoten, 202 S C. 
A Tan Warmond 313 A J M Mank Lei
den 

43 
PHILATELISTEN-VERENIGING 

„ZUID-LIMBURG" Secr W G J. 
Hack, Wolfstraat 10, Maas t r ich t 

Ons IS door de dood ontvallen het 
Eielid onzer vereniging de heer E 
Nijst 

Nieiiu;e leden Barion, Lindenlaan 18, Val
kenburg, Voorden, Parallelweg 15, Gulpen; 
J Vaessen, Bergerstraat 36-B, Mej Huy-
bregsen, Schalmeistraat 17-B, Smeets, Mo
sasaurusweg 12, J Kwaytaal, Terra Cotta-
laan 44-C, v d Meer,, Malpertuis 25 allen te 
Maastricht, J Stassen, Eburonenstraat 24, 
Rothem-Meerssen 

Bijeenkomsten eerstvolgende zyn 7 mei 
a s Beursavond, 21 mei a s Ledenvergade
ring beide te 20 uur in Rest ,,In de Gouwe 
Poort , Vrijthof 50, Maastricht 

44 
POSTZEGELCLUB „GROOT VELD
HOVEN" Secr • G J. Ruts, Korte 
Kruisweg 46, Meerveldhoven. 

Bijeenkomsten ledere 2e maandag van 
de maand Ruilavond en Veiling, waarvan 
convocatie wordt toegezonden 

Nieuw lid (per 1-3-62) F van Rooy, Lange 
Kiuisweg 2 Meerveli'hoven 

46 
ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING „ S H E L L ", Afd Filate
lie, Secr . A Keemink, Sweelmckstr. 
209-b, Vlaardingen 

Bedankt 177 J Troost, Vlaai dingen 
Overleden 100 H C Wagenaai, Schiedam. 
Nieuwe leden 100 G v Veenendaal, Ma-

doerastraat 27, Vlaai dingen, 171 J Otten, 
Deensestraat 77-c Rotterdam 177 A Bode-
ker, Sweelinckstraat 203, Vlaardingen 189 
Mevr M V Eyk-v d Waal Valeriusstraat 
119, Vlaardingen, 222 J M Houtman, p/a 
V Adrichemweg 182, Oveischie 

47 
POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Secr.: J. C Jochems, Hob-
bemastraat 4, Roosendaal. 

Vergadering iedere dei de woensdag van 
de maand in Hotel Lockefeer, aanvang 20 
uui 

Nieuwe leden W G la FaiUe, Jan Toor-
opstraat 31, H J J Minke, Laan van Bel
gië 68, P L Koning, Burg Schoonheytstraat 
44, A A Vriezen, Vineentiusstraat 4, allen 
te Roosendaal; V Baselier, Brandseweg 1, 
Kruisland 

48 
PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr . M J Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand 
m het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam 

177 



49. 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT" Secr.: P. Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoort-Z. 

BijeenKomsten: Deze worden alle gehou
den op de 2e en 4e donderdagavond van de 
maand in de vergaderzaal van ,,Huize 
Spaarnberg", Wüstelaan 79, Santpoort-Z. 
Aanvang 20 uur. Jeugdbijeenkomsten op de
zelfde data en In hetzelfde gebouw doch van 
18.30—19.30 uur. 

Nieuwe leden: 188 Joh. W. Agterbeek, van 
Dalenlaan 264, Santpoort-Z; 189 D. H. Lans
dorp, Schaepmanlaan 28, Santpoort-Z.; 190 
Mevr. M. Rijkers, Bonairestraat 29ben., Sant
poort-Z.; 191 P. van Vuviren, Saturnusstraat 
54, Ijmuiden; 192 J. G. Bijnsdorp, Oranje
straat 63, Haarlem; 193 J. P. Kuiper, Bonai
restraat 41, Santpoort-N.; 194 G. P. Mos, Les-
sestraat 68, Heemskerk; 195 A. v. d. Vlugt, 
v. Dalenlaan 300, Santpoort-Z.; 196 J. A; v. d. 
Horst, Muiderslotweg 198, Haarlem-N.; 197 J. 
Jansen, Brederoodseweg 65, Santpoort-Z.; 198 
H. Prins, Herculesstraat 18, Haarlem; 199 
G. A. Walkotte, Herculesstraat 18, Haar
lem; 200 Mevr. Fijnheer, v. Zeggelenplein 
92, Haarlem; 24 T. v. d. Stoop, Stalp. v. d. 
Wielenstraat 17, Haarlem. 

Kandidaat-leden: P. Korringa, Feithlaan 
8, Driebuis; M. A. v. Oosterhout, W. de Zwij
gerlaan 13, Santpoort-Z. 

52. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.: H. 
A. M. Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Tilburg. 

Vergadering: iedere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van huize 
Remmers. Heuvel 28, Tilburg. 

54. 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.: W. van der Worp, Starrenburg-
laan 70, Wassenaar. 

Vergadering: iedere 2e donderdag van 
de maand in Café-Rest. ,,De Deyl", hoek 
Kerkdam en Rijksstraatweg. 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 

VAN POSTSTUKKEN- EN POST
STEMPELVERZAMELAARS. Secr.: K. 
E. König, Dahliastraat 26, Koog aan de 
Zaan. Ledenadministratie: F. A. de 
Klerck, Lekstraat 68, Amsterdam-Z. 2. 

Ruildag: 12 mei a s . in Café-Rest. ,.VRE-
DENBURG" te Utrecht; aanvang 12 uur mid
dag 
64. 
POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN". Secr.: S. Otter, Handwerkers-
zijde 127, Drachten. 

Bijeenkomst: maandag 7 mei 1962 aan
vang 20 uur, in Hotel ,,De Phoenix" te Drach
ten. 

Kandidaat-leden: T. van der Meulen, Sta
tionsweg 55, Gorredijk; P. Nicolai, Noorder-
buurt 40, Drachten. 

Nie««! lid; L. P. Flokstra, Drachten. 
Overleden: Joh. H. Sas, Houtigehage. 
Mededeling: De bijeenkomst van 7 mei a.s. 

zal als de laatste van dit seizoen worden 
aangemerkt. In september a.s. worden de 
bijeenkomsten weer voortgezet. Convocatie 
hieromtrent zal volgen. 
66. 
UNILEVER SPORTVERENIGING, Af
deling: UNILEVER POSTZEGELCLUB, 
Rotterdam. Secr.: O. v. d. Geijn, Ka-

millestr. 3, Rotterdam-12. Tel.; 18 82 90. 
Nieuwe leden: 266 W. A. Levy, Zandpad 

28, Maarssen; 267 R. de Vries, Dr. Schaep-
manstraat 12-D; 268 N. F. Huibers, Swee-
linckstraat 103; beiden te Vlaardingen. 

Bedankt; W. Kok, Gouda. 
Recti/icatie; In het maartnummer is ge

meld als hebbende bedankt Dr. W. Scholten 
te Bilthoven Dit moet zijn ,,overleden". 

POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN". Secr.: Ir. J. D. 
Neuteboom, E. E. Stolperlaan 24, Veen
dam. 

Kandidaat-iid; Mevr. E. Smeets-ter Heide. 
Slochterstraat 14, Noordbroek. 

Bijeenfcomsten; woensdag 18 april en 
woensdag 16 mei a.s. in Rest. ,,Veenlust". 
Aanvang 20 uur. Op woensdag 18 april quiz 
over zegels van Nederland, onder leiding 
van de heer ter Heide. 
70. 

DE POSTZEGEL 
Philatelisten-vereniging voor personeel 
in dienst van de Rotterdamsche Droog
dok Maatschappij en Scheepsbouw Mij 
„Nieuwe Waterweg". Secr.: P. J. v. 
Drongelen, Wolphaertsbocht 77, Rotter-
dam-16. 

Nieuw lid: A. H. Bartels, Brabantsestraat 
71-B, Rotterdam. 
72. 
POSTZEGELVERENIGING „VREDE-
STEIN". Secr.: C. N. van der Zalm, 
Trompstraat 10, Loosduinen. 

Bijeenkomsten: dinsdag 8 mei a.s. verga
dering' dinsdag 22 mei a.s. ruilavond. 

Filatelistisch allerlei 

„Niet aanbevolen" — Een commissie van deskundigen van 
Britse bonden van postzegelverzamelaars (BPA-PTS Stand
ing Joint Committee on Stamps of Doubtful' Status) heeft 
onlangs een onderzoek ingesteld naar verscheidene nieuwe 
uitgiften, waarvan de filatelistische waarde aan twijfel 
onderhevig is. Onder deze uitgiften bevonden zich: 

Mauretanië: Olympische Spelen- en Wereldvluchtelingen-
jaar-opdrukken, die op 17-2-1962 zijn verschenen en 

Paraguay: Commander Shepard-, Padvinderij- en Europa 
Homage-zegels. 

Gezien de omstandigheden waaronder deze uitgiften tot 
stand gekomen zijn, spreekt de commissie als haar oordeel 
uit, dat deze zegels niet kunnen worden aanbevolen. (Stamp 
Collecting 23-3-1962). 

Pronkstuk — Een blauwe Finse postzegel van 5 (Russische) 
kopeken uit 1858 is op een veiling te Düsseldorf van de 
Hamburgse veilinghouder Edgar Mohrmann voor 33.500 
mark verkocht. Het bijzondere van deze zegel is, dat zij ge
drukt is op geribd papier. 

Devaluatie — Een aantal Israëlische postzegelseries is in
getrokken na de devaluatie van het Israëlische pond om 
een plotselinge waardevermindering van verzamelingen te 
voorkomen. 

Verloren weddenschap — De Westduitse minister van 
Posterijen, Stücklen, heeft een fles champagne verloren. Hij 
had met journalisten gewed, dat een paar bijzondere enve
loppen die te Kulmbach werden gepost, de volgende dag op 
de plaats van bestemming in West-Duitsland zouden komen. 
Een van de brieven kwam evenwel terug uit Red Bank in 
de Amerikaanse staat New Jersey. Het bleek dat deze brief 
was blijven plakken aan een poststuk dat voor de Verenigde 
Staten was bestemd. 

STEUNT NU HET RODE KRUIS 
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Speciale aanbieding postf ris 
Nederland 
67 B hoekbl m velrand ƒ 30,— 
56 17'A et bontkraag „ 8,25 
678/79 Europa 1956 „ 9,50 
583/87 Zomer 1952 , 4,50 
Indonesië 
7 A 10 et Por t T IV» ,, 14,— 
9 B 20 et T II „ 35,— 
6 A 5 et BI Type V en III 

,, 12,50 
Curasao 
2 Ax 3 et bl papier „ 37,50 
5 H 12'/2 Ct t 12V2* „ 37,50 
80 A 2,50 gld J u b '23 „ 40,— 
81 B 5,— gld J u b '23 ,, 55,— 
298/02 Monumenten „ 3,50 
Sur iname 
103 C 2,50 gld 
109 B 2,50 gld 

Wilh 
J u b ■23 

, 32,50 
40,— 

110 C 5 , - gld J u b '23 ƒ 57,50 
349/53 Olympiade ,, 5,25 
361/70 Gebouwen „ 8,50 
371/75 Jamboret te» „ 2,55 
Nieuw Rode Kruis ,, 2,70 
Nieuw Kon Huwelijk* ,, 0,60 
L.P. 33'34 Ruimtevaart« „ 2,90 
België 
Mechelen 3 w * , ,1 ,70 
Europa 2 w • „ O 85 
Eura tom 3 w , 0,95 
T B C 6 w „ 2,— 
Nieuw Hoita 1 w , 0,30 
Nieuw Culturele 7 w ,, 1,75 
Nieuw Dag v d Postz 1 w 

,, 0,25 
L P 15 23 Opdr gebr , 20,— 
Luxemburg 
1951 Weegschalen ƒ 142,50 
1956 Europa „ 122,50 

Op aanvraag gratis u i tgebreide offertelijst BENELUX en O G en 
Israel Alle prijzen zijn viijblijvend, bestellingen tot ƒ 25,— porti 
en adminis t ra t ie ƒ 0,50 ext ra 

I N T E R P H I L A 
Ste i ienoord 48 - Den Haag - Tel (070) 66 90 20 - Postgi io 47 53 38 

NIEUWTJES VOOR U ? 
Wibt u dat WIJ NILUWTJES in abonnement leveren van Bel^,iL, Bcrli)n 
Canada, Dtnemarken, D Bund R t p , DDR., Engeland, Finland, Fianknjk, 
Groenland, Hongirije, Ierland, Indonesië, Israel, Itahe, Liechtensttin, Luxem
burg, Ned Overzeese Gebiedsdelen, Noor'ivegen, Oostenrijk, Polen, Rusland 
U N O , USA, VAR, Vaticaan, Zweden, Zwitserland en de THEMA'S Bloemen, 
Dieren, Europa, Padvinderij, Ruiintevaart en Spor t ' - Iets voor u bij^ Vraag 
ons dan eens oni inlichtingen' 

POSTZEGELHANDEL „ ' T CRAYENEST" - GIETEN (DR ) 
Telefoon (05926) 279 Asserstraat 7 

A N T I - M A L A R I A J A A R 
Van een aantal landen zijn de zegels inmiddels versthcntn Deze kunnen wij 
u zenden indien u omgaand een abonnement opgeeft voor de gehele uitgifte, 
waar \an wij de prijs schatten op ca ƒ 150,— a ƒ 175,— 
WIJ kunnen nog een beperkt aantal abonnementen aannemen, mits u omgaand 
als eerste betaling een bedrag Mn ƒ 75,— stort op onze rekening bij de Ned 
Middcnstandsbank, kantoor Rotterdam „nonui rmer 553, ten gunste \nn 

G. J. F. Heetman -
Zie ook onze adveitentie m hc 
6 uur (010) 3 39 60 

H E F I R O " 
Hondiusstraat 43 - Rotterdam 

maartnummer Voor inlichtingen, tel 

T 0 P P R 1 | Z E N \oor bundel en kilowaar \an Nederland en o \enge landen 
Restpartijen engros Grootformaatzegels \ a n Nederland kopen wij ook 
op papier ä ƒ 15,— per kilo Vraag prijsopgave, welke wij omgaand 
zenden na ontvangst \ an uw duidelijk gespecificeerde opgave \ an aan
tallen, nummeis etc SNELLE AFWIKKELING 

2e ^ aisiraat 17 

NOViOMAGUM" POSTZl&ELS ENGROS 
Telefoon (08800) 2 06 38 

Mag ik mi] even voorstellen ? 

Mijn naam is 

K O B R A 
Het nieuwe leeds lang door u gezochte pos ts tukkenalbum voor 
he t opbergen van uw F D C 's 
Geheel m plastic ui tgevoerd met zwarte tussens t roken Het 
geheel in gewat teerde band 
De enveloppe wordt aan de bovenzijde van de etui ingedaan, wat 
zeer gemakkelijk is 
Plaats voor 100 F D C 's 
Pi IJS slechts ƒ 9,90 + poi to 
Ze vliegen bij ons de deur uit Haast u, de vraag is enorm 

POSTZEGELHANDEL 

L I G T V O E T 
Enschede Snell iusstraat 24 - Telefoon 117 04 Gil o 99 06 66 

DE 21e VEILING 

van 21-26 mei in Wiesbaden 
Zoals steeds een 'ilatelistische gebeurtenis van de Ie rang 

Meer dan 5000 p a r t y e n met vele postf risse zegels, giote 
waarden, br ieven en zeldzame zegels 
Elke verzamelaar zal in deze grote veiling iets van zijn 
gading vinden 
Verkoop van kleine parti jen, samengesteld uit bekende 
speciale verzamelingen, zoals o a • 
NEDERLAND 
Eerste emissies, postfris, b lokken, s t r ippen en op brief. 
OUDDUITSE STATEN 
Met alle zeldzamen, vaak meerde re exemplaren Veel 
brieven, grote waa rden 
ZWITSERLAND 
Zoals altijd bijzonder voortreffelijk vertegenwoordigd. 
Nagenoeg per kan ton compleet, vaak meervoudig, o.a. 
twee exemplaren dubbe l -Genève enz 
Fraa i geï l lustreerde veil ingcatalogus wordt, na aanvraag 
met opgave van beroep, toegezonden 

L & F-VEILING - KWALITEITSVEILING 
Permanente contante aankoop van zegels en verzamelin
gen van hoge waarde. 
BIJ grote objecten volgt na voorgaande afspraak persoon
lijk bezoek 

LANGE & FIALKOWSKI 
Inh HUBERTUS LANGE vereid u offentl best Vei steigerer 

Wiesbaden - Langgasse 20-22 - Telefon 2 87 65 

Direct geld voor verzamelinqen, parti jen massaqoed 
en kilowaar Bii aanbieding massawaar 
qaarne opgave van soort en hoeveelheid. 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petri$traat 8 UTRECHT (Ooq in Al) 
telefoon 3 10 82 

Engelse handelaar 
Irezoekt Den Haag op 30 april en 1 mei, om aan te kopen 

gebruikte en ongebruikte schrijfbehoeften van de 
posterijen zegels op enveloppen en briefkaarten 
van de hele wereld (vooral overzeese) van voor 
1940 

Voor interessant materiaal vi/orden hoge prijzen betaald 
Volledige verzamelingen genieten de voorkeur 
Gelieve in die tijd contact op te nemen met het Kurhaus 
Hotel in Scheveningen, of schrijf rechtstreeks naar 

B. RIGBY - HALL 
46, Queens Park West Drive - Bournemouth - England 

Aan onze 

adverteerders 
vermeldt a u b 

de postzegelvereniging 
waarvan u ltd bent 

en uw l idmaatschapsnummer 
ols u e e n advertent ie opgeeft . 



WEDERVERKOPERS! 
Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de 
Koningin, haar Zilveren Huwelijksfeest en de Na
tionale Feestdagen, gaan onze VLAGGEN in top 
en zetten wij de BLOEMETJES buiten. 
Bovendien: Jubileunnzegels 1962, muziek, volks
dansen, marionetten, poppenkast en onze parade-
paardjes, zoals ruimtevaart, e.d. 
Vraagt vrijblijvend een zichtzending. 

POSTZEGELHANDEL LETCO NV. 
KEIZERSGRACHT 762 - AMSTERDAM 
Telefoon 6 22 20 - Postgiro 25 00 35. 

A A N G E B O D E N 
zeldzame ongebruikte zegels van 

S U R I N A M E 
no. 220/243 f 70,— 
Luchtpost no- 15/19 f 400,— 
Luchtpost no. 20/22 f 24,— 
Luchtpost no. 24/26 f 32,50 
Port no. 36/46 f 60,— 

Te koop gevraagd betere zegels en verzamelingen. 

Rita van Maanen 
Rokin 10 - Amsterdam - Telefoon 020-33331 
Inkoop - Verkoop - Taxaties 

Telefonische afspr. 's morgens voor 11 uur, 's middags na 5 uur. 

H. H. WEDERVERKOPERS!! 
Indien u Interesse heeft voor uitstekende zichtzendingen van: 
Complete en korte motiefseries, zoals ruimtevaart, bloemen, 
sport, dieren, Europa enz. 

Samenstellingen: 

F.D.C.'s van Nederland, Ned. Anti l len, Nieuw-Gulnea, Suriname. 
Nieuwtjes van vele Europese landen en Indonesië. 

Per 5, 10 of 100. 

Vraagt dan direct, geheel vrijblijvend, een zichtzending aaji. 

J.A.P. IJLAND 
DINTELSTRAAT 116"' 
Tel 71 82 46 - Giro 20 00 46. 

AMSTERDAM-Z. 

Te koop gevraagd: 
Nederland 1949, 1-10 gid. Kon. Juliana, postfr. 
Nederland 1951, 15, 25 gId., Luchtpost, postfr. 
Nederland 1953, ITEP-serie, postfris 
Nederland 1950, Zomerserie op FDC 
Nederland 1950, Kerkenserie op FDC 
Nw.-Gumea 1953, Watersnoodserie, postfris .. 
Postfris moet zonder plakker zijn. 
Ook te koop gevraagd kind- en zomerseries 
1950/'54, tegen hoge prijzen. 
Geen zending onder ƒ 25,— a.u.b. 

J. H. ACKERMANN 

a f 45,— 
ä f 80,— 
ä f 3,— 
a f 30,— 
a f 20.— 
a f 22,— 

Nederland 

Lutkemeerweg 149 — HALFWEG (N H.). 

Vraagt onze gratis prijscouranten aan 

RUIMTEVAART \ 
ATOMEN 
ARCTICA / 
'ANTARCTICA \ 
ASTRONOMIE i 
METEOROLOGIE | 
GEOFYSICA / 
en/of over 

*VERENIGD-EUROPA-MOTiEVEN 

over 

OP 
POST
ZEGELS 

Onze advertentie in het vorige nummer is nog In zijn geheel geldig ' 
Nieuwe uitgiften van alle landen ter wereld in abonnement leverbaar ! 1 ! 

W. H. de M U N N I K - Postbus 5036 - Scheveningen 

SPORT 
Cub: 347/49 l.p. 43/45 Exp. 12 
Dominica 515/17 l.p. 137 
Hongarije P71/75 l.p 106/10 
Honganie )046/49 l.p. 130/31 
Hongarije 1097/1101 l.p. 148/52 
India 32/33 
Peru l.p. 116/19 
Polen 654/57 
Polen 756/60 
Polen 827/32 
Polen 845/46 
Polen 855/56 
Polen 888/89 
Polen 900/01 

15,— 
2,75 

10,— 
6,50 

12,— 
2,50 

18,— 
4,25 
5,50 
6,25 
1,40 
1,40 
1.75 
2.50 

1 Nrs volgens Yver. '62. Alle series postfris 
1 greep uit onze sortering Sport 

RUIMTEVAART 
Halt, blok 8 
Hongarije 1266/72 
Rusland 2012/15 
Ru-land 2167/68 
Rusland 2229 
Rusland 2237/38 
Rusland 2273/74 
Rusland 2329/30 
Tsjechoslow kiie 1132/37 
Tsiochoslow kije 1161/62 
Suriname Ie druk 
Suriname stel vellen Ie dr. 
Suriname 2e druk 
Suriname stel vellen 2e druk 

zonder piakkers. Dit is slechts een 

14,— 
5,25 
4,— 
1,60 
0.75 
1,60 
1,80 
2,— 
5,— 
2,25 
5,— 

57,50 
3,— 

32,50 

kiene 
en Ruimtevaart. Vooruitbetaling op postgiro no. 1 

1 10521D. Beotcl' ng boven f 10— portvrii. V rijblijvei.d op voorraad. 

Postzegelhandel DICK H. STAM 
DE CLFRCQ5TRAAT 116, AMSTERDAM-V^ECT 1, TELEFOON 85002 

SCANDINAVIË 
Steeds meer legden wij ons toe op dit zo verzamelw/aardige 
gebied. Daardoor kunnen wij u thans boekjes voorleggen. 
waarvan u zich af zult vragen hoe het mogelijk is met zulke 
kostbare ZICHTZENDINGEN te kunnen werken. 
Het antwoord is eenvoudig. Wij stelden ons geheel in op de 
wensen van velerlei verzamelaars en verkregen daardoor in 
de loop van meer dan 25 jaar een grondig inzicht van hetgeen 
aantrekkelijk voor u is. 
Wij doen eigenlijk precies hetzelfde wat u als verzamelaar 
doet. 
Met dezelfde zorg waarmede u aan uw verzameling bouwt, 
bouwen wij onze collecties op. Het grote verschil is echter 
dat deze collecties, bij een bepaalde graad van compleetheid, 
geheel te uwer beschikking komen. 
Wat is er voor de oprechte verzamelaar aantrekkelijker dan 
de eigen verzameling aan te kunnen vullen uit een rijk reservoir 
van mooi materiaal ? U kunt zich zelf naar hartelust bedienen, 
want dit is beslist de meest uitgelezen manier van 

ZELFBEDIENING 
U behoeft ook geen Croesus te zijn om van 
deze zendingen gebruik te maken. Een proef
zending kost u namelijk niets en wij betalen 
ook de retourporto, zonder dat u er iets uit 
behoeft te kopen. Alleen bij een regelmatig 
gebruik zal de min. uitname f 15.— moeten 
bedragen, maar daarvoor betalen wij dan ook 
de retourporto. Zelf kunt u bepalen om de hoe
veel tijd u een zending wilt ontvangen. 

POSTZEGELHANDEL 

V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM - Noordsingel 181b - Telefoon (010) 4 82 09 



Aankondiging van het Noorse Handboek 
Evenals voor het Zweedse handboek, is Fnmarkshuset AB te 
Stockholm (door speciaal akkoord met de Noorse Philatelistische 
Vereniging) alleenvertegenwoordiger voor het nieuwe Noorse 
Handboek, dat nu wordt aangeboden 
Het Handboek van de Noorse Philatelistische Vereniging zal uit 
2 de le i bestaan, elk van ongeveer 300 pagina s Het zal zeer 
luxueus zijn Niets werd gespaard om het tot een naslagwerk 
van de allerhoogste klasse te maken De clichekosten alleen al 
waren al formidabel 

Deel 1 zal dit voorjaar verschijnen 
Deel II zal verschijnen in 1963 — of uiterlijk begin 1964 
EN. 

zowel bij deel I als bij deel II, zullen ten minste 5 herdrukken van 
belangrijke Noorse postzegels zijn. 
De Noorse Philatelistische Vereniging bericht zojuist, dat deel I 
6 verschillende herdrukken van prachtige zegels zal bevatten, die 
van de originele clichés opnieuw gedrukt zijn. Nummer 1, zowel 
als de nummers 2, 3, 4 en 5 zullen worden herdrukt van 100 ver
schillende clichés. Zelfs nummer 15 behoort erbij. 
De Noorse P T T is verantwoordelijk voor de produktie van her
drukken, waardoor het dus officiële uitgaven worden Er kunnen 

Doe uw minst riskante en meest 
voordelige inkoop 

- BESTEL N U -
Morgen kan het te laat zijn 

natuurlijk variaties m kleur, perforatie watermerk en overdruk van 
enigerlei aard zijn, om verwarring met de originele uitgaven te 
vermijden 
Het IS nu 37 jaar geleden, dat in Noorwegen een handboek werd 
uitgegeven Het nieuwe Noorse Handboek wordt daarom met 
enorme interesse tegemoet gezien. De prijs voor het complete 
handboek zal bedragen N.Kr. 90,— i.e. Zw. Kr. 65 (ƒ 46,—, incl. 
portokosten). De uitgave is strikt beperkt tot 4000 exemplaren. 
Het aantal herdrukken van sets Noorse postzegels zal namelijk 
precies hetzelfde zijn, en de herdrukken zullen niet los van het 
nieuwe Noorse Handboek verkocht worden. 
Ongeacht of u actief gemteresseerd bent in Noorse postzegels of 
niet, rekent u zelf eens uit hoe weinig deze nieuwe herdrukken u 
zullen gaan kosten: ten minste 10 zegels, voor slechts $ 1,30 per 
stuk — of, als het aantal herdrukken verhoogd wordt — hetgeen 
mogelijk is — zelfs minder dan dat. 
De waarde van de herdrukken alleen al, zal ongetwijfeld snel stij
gen boven de huidige prijs van het handboek — ja, het zal waar
schijnlijk vele keren meer zijn. 
Er werden reeds vele grote intekeningsopdrachten ontvangen Er 
IS alle reden om aan te nemen, dat het nieuwe Noorse Handboek 
even vlug uitverkocht zal zijn als dat met het Zweedse het geval 
was (3000 ex in december vorig jaar binnen 3 weken uitverkocht). 

Alleenvertegenwoordiger 

FRIMÄRKSHUSET AB 
MASTER SAMUELSGATAN 3 

STOCKHOLM C (Zweden) 
GIRO 53301 

Telegrammen FRIMARKSKOMP. 
De ingesloten Engelse woordenlijst bevat 1500 ver
talingen van Noorse woorden 

Kompleteer nu uw verzameling 

NED. N. G U I N E A 
voor het te laat is 

no ongebr gebr FDC 
1/9 3,75 — — 
10/21 17,50 — — 
25/29 0,60 — — 
30/37 4,85 — — 
38/40 1,70 1,75 — 
41/44 2,25 2,35 — 
45/48 2,25 2,40 3,25 
49/52 2,— 2,10 3,25 
53 1,65 1,75 2,45 
54/56 0,40 — 13,50 
57/60 2,— 2,25 3,25 
61/62 1,70 1,90 3,75 
63/66 2,— 2,10 3,15 
67/68 1,25 1,25 2,— 
69/72 1,65 1,75 2,75 
Verkeer 0,70 0,75 1,25 
Port 1/6 1,95 2 25 — 

no gebr 
1 0,05 
2 0,05 
3 0,05 
4 0,75 
5 0,40 
6 0,05 
7 0,20 
8 0,05 
9 0,55 
10 0,15 
11 0,10 
12 0,10 
13 0,20 
14 0,05 
15 0,55 
16 0,05 
17 0,35 
18 0,55 

no gebr 
19 010 
20 0,80 
21 1,50 
25 0,03 
26 0,03 
27 0 03 
28 0,03 
29 0,10 
30 0,10 
31 0,10 
33 0,15 
34 0,05 
35 0,45 
36 0,35 
54 0,10 
55 0,10 
56 0,15 

Gaisseau Filmexpeditie Parachuteposc 1959/60 f 9,— 
Eerste vlucht Hollandia - Lee (1959) f14,— 
Eerste dag stempel van no 32 (40 cent) f lO ,— 

no 37 (1 GId ) f 8,— 
Van bovenstaande enveloppen zi]n slechts enkele ex voorradig 
Van de no's 1/21 25/29 30/37 en 54/56 zi|n ook losse ongebruikte zegels voorradig 
Levering zolang voorraad strekt 
Te koop gevraagd N N Guinea ,,watersnood", ongebruikt en gebruikt. Betalen 

een hoge priis. 
Zendingen onder f 15,— porto extra. 

N.V. P O S T Z E G E L H A N D E L V.H. 

P. DE V R I E S 
Grote Houtstraat 160, Haarlem 

Telefoon 02500-21241 - Giro 437330 

AANGEBODEN 
Nederland 
-uxemburg 
Nederland 
Turkije 
België 
IJsland 
Finland 
Mederland 
Turkije 
Portugal 
Engeland 
Italië 
Herrn 
-uxemburg 
Turkije 
Frankrijk 
Denemarken 

1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1951 
1961 
1961 
1961 
1961 

VERENIGD 

Gezondheid 

2 20 
585 
1 15 
1 40 
1 30 
490 
3 50 
1 10 
5 05 
2 95 
550 
085 
3 -
2 65 

23 95 
0 85 
0 70 

EUROPA ZONDER PLAKKER. 1 

Boekjes beschikbaar nieuwe zowel 
Frankrijk, D 

Weslerpark 

Uitsland 

72 

België 
J. t 

Scan 
. H. 

Postbus 
Bankiers Amsterdamsche Bank 

Oostenrijk Verkeer . 0,65 
Spanje Consejo 1,10 
Frankrijk Conseil l Opdruk 3,— 
Frankrijk Vlaggen . 2,75 
Nato Amerika 1952 0,80 
Turkije Nato 1962 . 1 , 2 0 
Expo Vatikaan Blok en 

serie 30 — 
Expo Belqie-Uno (16) 9 60 
Europa 1960 (20 landen) 8 0 , -
Europa 1961 (14 landen + 

Herrn) 40 -
Dag Hammarskjold (door-

getand) 9 60 
Dag Hammarskjold (met 

doorgetand) . 9 95 

als gelopen van Nederland en O R , 
dinavie en Eng Kolomen etc 
B R O U W E R S 
183 
N V 

Tilburg - Giro 661777 
Westermarkt Tilburg 

Door particulier aangeboden-

Pracht verzameling U.N.O. 
(New-York en gehele wereld) Compleet, bevat o a : 
Mensenrechten - Unesco - Expo Brussel - Vluchtelin-
genjaar (alle blokken) - Verenigd Europa met voor
lopers - vele doubletten en F.D.C.'s. 
In zijn geheel, landsgewijze of los te koop. Unieke 
gelegenheid om lang begeerde manco's te bemachti
gen Pracht object voor geldbelegging 
Cataloguswaarde meer dan 200 000 peseta's. 

G. N. FLAMMAN 
C. V d Lijnlaan 18 ■ 
Tel. (02500) 5 23 74 

Haarlem 



100 .aar postzegels 
1961 Griekenland 
1961 Seychellen 

pfr 
4,30 
2.90 

Wc 
4,65 
4.25 

Verenigd Europa- pfr id^ 
1962 Turkije Nato 1,10 1,55 
1962 Duitsl. lOp. fluor 0,15 0,70 
1962 Cyprus Europazegels 2,10 3,15 
1962 Monaco ,. 3,65 4,50 
1962 Tsiechosl. Eur. sport 1,25 3,75 
1962 ZwitserI T.E.E 0,08 0,80 
Voor lopers. 
1952 Amerika NATO 0,75 6,50 
1952 Frankrijk Consei 16,75 
1953 Italié NATO 14,— 
1951 Luxemb. Eur. Unie 185,— 
1956 „ EGKS 30,— 
1954 Turkije NATO 35,— 
1954 „ Eur. raad 48,— 
1956 Vaticaan Apostel 7,75 13,50 
1950 ZwitserI Nat. Unies 205.— 
Padvinders: • 
1961 Liberia zgl + blok 5,25 18,25 
1962 Egypte Girlscout 0,18 0,75 
1962 Libanon 50 jr Padv 1,50 2,65 

1960 Turkije Olympiade blok (samenh. zgis) pfr f 12,50; Suriname Stadion pfr f27,—, 
fdc f32 ,—; Olympiade pfr f 5 ,—, fdc f 7 , — . Dit is een deel van de aanbiedingen uit 
de prijslijsten Vraagt om regelmatige oezending van deze lijsten. Porto tot f 15,— 
extra 

POSTZEGELHANDEL J. v. d. BURG 
Amsterdam, Bullepad 26, Tel. 191039, Giro 564790 

Te koop gevraagd: Betere zegels Nederland en O.G. postfns, gebruikt alsmede fdc's. 
Van de gehele wereld — 100 jaar postzegels en padvindersuitgiften — postfris en 
fdc's. Ook post- en gelegenheidsstempels van Nederland en O.G gevraagd Aan
biedingen met omschrijving en vraagprijs 

Ver Naties: (nieuwtjes) 
Congo Hammarskjöld 
India VN-troepen Congo 
fdc 4 kant. 
Korea UIT igl + bl 

Unesco idem 
Liberia Hammarskj. 
Panama 
Togo Unicef 6w 
Vietnam Unesco 
Vluchtelingen: 
België PTT uitg. ong. 
Chili Blok 
Guatamala 
Paraguay (1960) 
Vietnam 
Yemen Blok 
ZwitserI. Dienstz. opd. 

4,35 

0,70 
0,70 
4,70 
0,70 
3,95 
0,65 

91,— 
375,— 
47,50 
47,50 

1,35 
48,— 

1,25 

6,— 

15,50 
2.40 
2.40 

1.35 

1 50 

S,5C 
62,50 

5,75 

U. S. A. 
Onze prijslijst van gestempelde zegels der Verenigde Staten 
is zojuist verschenen en wordt u op verzoek gaarne toege
zonden. 

U.K.A.-STAMPS 
POSTBUS 124 - 's-HERTOGENBOSCH 

Bent 
H 
U verzamel 

er IS uw kans om op bijzonder goedkope 
ling te vergroten m waarde. 

Engelse koloniec 
bruikt - ongebru 
Scandinavia lots, 
Verder: 

Yverc gebruikt 
202/07 17,50 
215/19 1,45 
220/23 1,45 
224/33 3,— 
234/35 1,20 
238 5,50 
242 2,75 
243/44 1.— 

85/90 2,— 
84/87 1,25 
128/31 1,60 
141/44 1,— 
147/50 1 ,— 
155/58 1 , -
160/63 0,75 
208/11 2,— 
213/18 1,25 
237/40 1.75 
241/44 0,50 
242/43 0,25 
249/52 0,40 
254/56 1,50 

lots, cat 
kt. 

Wij offreren 
waarde ran N F 100 

cat. waarde van NF 100,- voor 

245/49 
250 
251/53 
254/55 
256/57 
258/60 
261/68 
269 
270/71 

IJSLAND 
2,— 
0,05 
1,80 
0,10 
0,70 
1,70 
3,— 
0,40 
7,25 

272/73 
274/76 
277 
278/79 
280 
281/82 
283/85 
286/87 
288/91 

- voor 

aarll 
wijze uw verzame-

slechts f 20,- ge-

slechts f 25,- ongebruikt. 

0,80 
1,60 
1,75 
0,25 
0,75 
0,65 
0,40 
6,50 
1,10 

NOORWEGEN 
260 
267 
277/78 
284 
304 
305 
306/07 
311/13 
314/16 
317/19 
332/34 
337/39 
342/43 
344 

0,50 
0,30 
0,25 
0,20 
0.15 
0,30 
0,15 
0,25 
0,60 
0,40 
0,40 
2,75 
0,30 
0,35 

345/4^ 
348 
349/51 
352/54 
355/57 
358/60 
367/68 
369/70 
371/72 
373/75 
376/78 
379/80 
381/90a 
391 
392/93 

1,75 
0,10 
0,30 
0,40 
0,45 
4,— 
0,30 
0,75 
0,75 
1,30 
0,50 
0,30 
3,25 
0,05 
0,40 

NEDERLAND 
2% en 5 gulden 1954 0,60 Europa 1956 1,— 

292/93 0,70 
294/98 3,— 
299/300 1,25 
301/02 2,75 
lp 21/26 2,75 
lp 27/29 1,75 
lp 30/31 1 ,— 
Europa 61 6,— 
universiteit 
set en blok 4.— 

394/95 0,40 
396/97 2,— 
398/99 0,40 
400/01 2,— 
402/06 0,60 
407 0,75 
408 0,50 
409/12 1,25 
bergen 1 ,— 
Amundsen 0,60 
Nansen 0,60 
Dienst 
67/82 0,80 
83 1 ,— 
5 Kr. 2,50 

A POSTZEGELHANDEL Ä 

P.O.B. 1488 
IKI K 
- CLARKSON 

.UIK 
- ONTARIO - CANADA 

Het nieuwe thematische gebied 
Catalogus met prijs-
noteringen voor de No
bel-postzegels van (de 
gehele werelcd. Korte in-
leicJing over alle Nobel
prijswinnaars geciuren(de 
de 60 jaar dat de prijzen 
werden uitgereikt. 
Jaaroverzicht van alle 
Nobelprijswinnaars. 
Rijkelijk geïllustreerd. 

Een blijvend gebied: De 
Noorse en Zweedse 
P.T.T. gaan elk jaar No
bel-postzegels uitgeven. 

Want elk jaar zal de belangstelling daarvoor toe
nemen, waardoor ook de prijzen zullen stijgen. 
Gedrukt op goed papier, Facit-formaat 
(pocket-formaat). 
Prijs: ƒ 5,40 incl. portokosten. 
GIRO: 53301. 

F R I M Ä R K S H U S E T A B 
Mäster Samuelsgatan 3, Stockholm C 
Gebruikelijke kortingen aan handelaars. 

/ / IDEAL GOMSTROOKJES 
PRIMA! ■ 

VRAAG UW HANDELAAR! 
Voor de handel Noviomagum  2e Walstr 17  Nijmegen 

Goede en goedkope rondzendingen 
Nederland en Koi 6075% Ned. Spec. Cat 
Duitsland en Geb. 2040% Michel 
Rest van de wereld 3060 cent p. Yvert Frs 

van bijna elk and voor
radig. Pracht kwaliteit
rijke verscheidenheid 
en uitgeprijsd voor _ 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: Ned. en 
O.G.; Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; 
Belgié, Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter ijzeren gordijn, Turkije, (bhina, 
Manschounje, Palestina, Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, 
Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, Australië, Noord en Zuid
Amerika. Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent 
dat een prachtige rondzending geen doel meer heeft De 
verzending kan soms enige tijd duren, daar doorlopend honder
den boekjes onderweg zijn 
Minimumalname 10,— Kort'ng bij a'name boven 25,— 5 % en boven 100,— 10% 

8y bestel/mg gaarne ofigave refer en we/l< land gebruikt o! ongebruikt gewenst wordt 

TOLHUIZi:i\ FOLKINGESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N . T E L E F O O N HST) 

SPEC. AANB. USA, ] , GLENN, RUIMTEV. FDC ƒ 2,50. Voorr . beperkt. 
Ncd. speciaal Mempel op geil). en\c loppe; MTrip R'dam ƒ 0 , 5 0 ; Statuutherd. 
ƒ 1,50. Uivcr, Plesman ƒ 1,25 p . st . ; Florlade ƒ 0,90 (idem Postkoets ƒ 2,75); 
Indaba ƒ 0,70 (idem kaart ƒ 0,80); Waterkanip Padv. f 0,60. Curiosa, Fisa 
Congr. J 0,60 p. s i . ; Jub. Schiph. ƒ 0,70 (met KLM z. f 1,_). Ballonrace 
'60 ƒ 0,95; Fil. Dag '61, Tent . Ahoy '61 ƒ 0,40 p. St.; Autopostk. Zomerz. 
'60 A'dam, met serie ƒ 2,50; Min. Conf Europ. Riddcrz. ƒ 1,95; Europ. 
Pluimv. Congr. ƒ 0,75; Eur. Comm. Athl . Unie ƒ 1,25 (kaart). Max kr ten: 
40 j . KLM, Kind '60, Zomer "61, '60 en Kind '61, per uitg. ƒ 3,— ; Europa '61 
ƒ 2,25 (Repr. ontw. Kurpershoek), Stampex '62 velletje f 0,85, Suiiname, 
mooi gcbr vanaf Hammerskj. P O R T O EXTRA 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE 
KERSTROOSSTRAAT 9C - ROTTERDAM-12 - TEL. 184200 - GIRO 507407 



VEILING 392: 
2 mei om 13.30 u. Amerika - Monaco, w.o. belangrijk oud-ltal staten. 
2 mei om 19.15 u. Albums, boekjes, prachtige landencollecties, enz. 
3 mei om 13.30 u. Noorwegen - Zwitserland, w.o. belangrijk Oosten

rijk en Lombardije. 
3 mei om 15.00 u. NEDERLAND 1852—1896. 
3 mei om 19.15 u. Enorme afdeling series engros, w.o. veel ,,Europa", 

Nederland en Ned. Antillen. 
4 mei om 13.30 u. Nederland en Overz. Rijksdelen (vervolg). 

VEILING 393: 
in opdracht van de executeuren: 
de JOHN LEK-collectie uit New York. 
28 mei middag: Speciaalcollectie Thurn & Taxis, 475 kavels. 
28 mei avond: Speciaalcollectie Baden 360 kavels. 
29 mei middag en avond: Engeland en Koloniën, ± 500 kavels. 
30 mei middag en avond: Rest van de wereld, ± 600 kavels. 

Cat Nfr 35.000,— (Deze veiling bevat géén Nederland en O.R.). 

VEILING 394: 
wordt in juli gehouden. Materiaal kan nog bijgevoegd worden 
tot 10 MEI. 

De uitvoerige, rijk geïllustreerde catalogi, in unieke uitvoering van 
deze veilingen, w/orden geheel gratis op aanvraag toegezonden. 
Bij onze veilingen wordt een opgeld van slechts 12y2% berekend! 

J. L V A N DIETEN 
ANNA PAULOWNASTRAAT 58 DEN HAAG 

Telefoon (070) 32.59.32 

Cat. Nfr. 7 500 — 

POSTZEGELVEILINGEN REEDS SEDERT 1892 I 



RONDZENDINGEN VAN FRED. H. WILLEMS 
Noordenbergsingel 15 - Deventer 

25 jaar ervaring als verzamelaar. 
2 jaar ervaring als rondzendbedrijf. 

Grote voorraad van de hele wereld. 
Steeds nieuwe aankoop van de meest 
breide verzamelingen. 
Redelijke prijzen. 
Uitgebreide sortering. 
Goede kwaliteit. 
Honderden tevreden klanten. 

Keurige boekjes klaar van: 

uitge-

Latijns Amerika 
Franse Koloniën 
Engelse Koloniën 
Duitsland en Geb. 
Relgië/Luxemburg 
Alle Oosteuropese 

Staten 

Mooi Frankrijk, 
Scandinavië 

Italië 
Spanje/Portugal 
Griekenland en alle 
andere Europese 

landen. 
Zelfs Egypte, etc. etc. 

Hiernaast staan allerlei dingen die ik graag te
genover elke solide verzamelaar bewijs, door het 
zenden van boekjes. 
Mijn hobby is gericht rondzenden. 
U vraagt boekjes aan van één der hiernaast ge
noemde gebieden, ik stuur een heel pakket 
boekjes alleen van dit gebied. 
En als de eerste zending u bevalt, stuur ik u des
gewenst elke maand weer andere boekjes van 
ditzelfde gebied, mits het niet gaat om één klein 
incourant land. 
Bent u vergevorderd verzamelaar? 
Geen nood, ook het zeldzaamste komt steeds In 
deze boekjes voor. 
Aanvragen, met referenties a.u.b., aan bovenge
noemd adres. 

Dringende oproep!! 
Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd 
• 
Wij betalen de hoogste prijs 
en contant. 

De Geldersche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 318 - Amsterdam-C. 

Tel. 3 28 69, na 17 uur (02964) 65 23 

JAC. ENGELKAMP biedt aan 
Nederland 
No. 6prachtexpl gebr. f 28,— 
no. 12 pracht expl. gebr. f 35,— 
no.45pr. expl.2'/, gId.K.H.H. f 38,— 
no. 78ong. 2'/jgld.zegel f 20,— 
no. 80ong. lOgld.zegel f200,— 
no. 80 gebr. 10 gld. zegel f155,— 
no. 61b Tête-Bêche7% centjong.f 7,— 
no.981 gid.ong )ub.1913 f 1 6 , — 
no. 100de5gld.|ub. 1913ong. f 32,— 
no. 101 delOgId. iub, 1913ong. f200,— 
no. 102-03opdrukzegels ong. ƒ 11,50 
no.10*opdruk2'/jgld.ongebr. f 30,— 
no. 105 opdruk 27: gld. gebr. f 21,50 
no. 129 lub. 19231 gld zegel ong. f 6,— 
no 130-131 lub. 
23, 2% en 5 gld. ong. f 77,50 
no 131-132 |ub. 
23, 27, en 5 gld. gebr. f 65,— 
no. 136-138Tentoonst. ong. f 36,— 

f 32,— 
f 16,— 
f 48.— 

f 3 7 , -

no. 149-162 compl. z. waterm. 
no. 132-133 opdruk zegels 
no. 163-165 hoge waarde ong 
no. 177-198 serie met 
waterm. ong. 
no. 212-219 Olympiade serie ong.f 30,— 
no. 236-237 de 70 c. en de 
80 c. ong. f 21,60 
no. 244-247 A.N.V.V. ong. f 20,— 
Vliegpost 
no. 8 de 7/2 gld. ong. f 12,— 
no. 12-13 de r i 5 , f 25,—ong. f 110,— 
Roltanding 1-18 serie ong. f 86,— 
Roltanding 19-31 serie ong. f 25,— 
Roltanding 33-56 serie ong. f 40,— 
Voor opdrachten houden wij ons aan
bevolen, zend ons uw mancolijst. 
Ook van Europa hebben wij grote 
voorraad. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 — AMSTERDAM — TELEFOON 30998 — GIRO 312696 

U weet, daf voor elke verzamelaar onmisbaar zijn 

H A W I D - K L E M S T R O K E N 
het ideale middel voor het opbergen van postfrisse zegels 

Leverbaar zijn de volgende maten in zwart: 
Pakjes a 25 stroken, lengte 22 cm. 

Hoogte 24 mm f 2,40 26 mm f 2 40 27V2 mm f 2,70 
29 mm f 2,70 31 mm f 3 , - 33 mm f 3 , -
36 mm f 3,25 39 mm f 3,25 41 mm f 3,75 
44 mm f 3,75 48 mm f 4,15 55 mm f 4,50 
70 mm f 5,75 Hawidklemstrokensnijder f 2,50 

Voor blokkea- 1 strook form. 148 x 105 mm f 0,21. 
1 strook form. 160 x 120 mm f 0,26. 

Van de pakjes van 25 stroken kunt u ook enkele stroken 
bestellen. Prijs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van 
het pakje. Over de maten nog het volgende: een pakje van 
bijv. 26 mm is dus voor zegels met een hoogte van 26 mm. 

Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting 
tot kopen. BJ een bestelling boven f 5,— worden u de klem
stroken portvrij toegezonden. 5% korting bij een aankoop 
boven f 10,— en 10% korting bij een aankoop boven f 25, — . 
Op maat gesneden pakjes kiemstroken hebben wij ook voor
radig, vraag gratis prijslijst. 

Postzegelhandel J. van MASTRIGT 
Wm. Buytewechstraat 222 
Telefoon (010) 5 87 22 

ROTTERDAM-6 
Giro 66 14 78 

De vraag naar 

DUITSLAND & GEBIEDEN 
nam de laatste jaren enorm toe. Voor ons was het 
dus zaak daar speciale aandacht aan te besteden, het
geen wij deden en waardoor wij nu over boekjes 
met een mooie sortering beschikken, zowel van het 
VOOR- als NAOORLOGSE DUITSLAND. 
Liefhebbers van klassieke zegels zullen in de boekjes 

O U D D U I T S E S T A T E N 
prachtige stukjes aantreffen, zowel in het goedkopere 
als het duurdere genre. 
Ook 
SAARGEBIED • MEMEL ■ DANZIG 
en andere gebieden zijn steeds goed vertegenwoordigd. 
Wat weerhoudt u er van eens een proef te nemen? Er t'estaat 
bij zo'n eerste ziehtzending immers niet de minste l?oop-
dwangl 
Alleen als u besluit de zendingen geregeld te laten komen, 
dan moet de ultname minstens ƒ 15,— kunnen bedragen. 
Maar dan kost het u verder ook niets, want wij betalen ook 
de retourporto. 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & VERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
Tel. 010/48209. 



» = ongestempeld 
I ta l ië 
.10. 
84» + 86» 77,50 
152/55* 42,50 
295/304* 11,— 
556/57* 17,— 
591/92» 8,50 
Vip 21/24' 8,— 
Vip 129/30* 9,50 

Bergselaan 225 b 

iNo's cat 
België 
no. 
21 
52 
292A* 
326/32* 
390/93* 
Vip 5* 
Vip 26/7* 

Yvert) aanbiedingen vrijblijvend 1 

27,50 
4,50 
6,75 

18,75 
12,25 
17,— 
2 1 , -

Luxemburg 
no. 
42* 25,— 
45* 22,— 
134* 4,— 
Zwitserland 
230* 17,50 
244* 15,— 
245* 37,50 

Noorwegen 
no. 
1 4 5 , -
2 14,— 
3 11,— 
5 7,— 
6 42,50 
9 1 2 , -
13 17,— 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Rotter dam Giro 481779 Inkoop-Verkoop 

1 AANBIEDING d iversen: 
Ned. no. 178 vert, misperf. 26,25 
Curasao 54C t. 11% ongebr. 60,— 

11 F pr. ex. gebr. 45,— 
12F 20,— 

Ned. Indië 286 ongebr 15,75 
„ 288 „ 19,50 

Indonesië 353Bf ongebr. ) u u 22,50 
355Bf „ l t s 2 5 , -
356Bf „ ) -=< 2 0 , -

Israël m/tab Yv. 15 14,— 
„ 1 6 9,— 
„ 29/30 175,— 

„ z/tab 39/30 36,— 
„ 46/48 4,75 

„ m/tab 46/48 35,— 
„ 53 65,— 

enz. 

Padvinders: 
'62 Libanon 

Barbados 
Paraguay 
Canal zone 
Afgh. m/BI. 

Vluchtelingen: 
'62 Paraguay 

ld. onget. 
id. BLOK 

Postz. op postz,: 
'61 Rusir.nd 
'62 Griekenland 
'62 San l*1arino 
'46 Egypte BLOK 
No. 1 get./onget. 
Europa: 
'62 Cyprus 
'62 Monaco 

RUIMTEVAART: nw. o.a. TOGO m/opdr. Glenn 2,95, momenteel 
atoom, antarctica, poolonderz. etc. zie vorige adv. Aanb. vrijbl. 

Postzegeihandel „PHILATO" 
G. Wentzel, Smedenstraat 126, Deventer, Tel.; 06700/7C67, G 

1,80 
4,10 

14,75 
0,25 

13,80 

12,50 
26,50 
26,50 

2,20 
4,20 
2,90 

85,— 

2 . — 
± 4 , -

ook voorradig 

ro: 917809 

In opdracht bieden wij te koop aan: 

EUROPA-SERIES 1961 
compleet, zonder Nederland, a f 45, — per set. 
Idem cp eerstedagenvelop ƒ 65,— per set. 
Bestellingen per giro 94 65 07 t.n.v. 

POSTZEGELHANDEL H. WIJFJES 
KETELSTRAAT 2 - EDE. 

ALBUM EN STOCKBOEKEN- INDUSTRIE 

N E E R L A N D I A " 
VROUW JUTTENSTRAAT 37 — UTRECHT 

Leverancier van: 
„Neerlandia" blanco albums No, 5, 9 en 13 
in schroef- en klemband. 
Ringalbums met blancobladen, speciaal 
voor hen, die zelf hun album tekenen. Ligt 
vlak open. 
FDC-albums in tweekleurig materiaal, met 
25 zakken. 
No. 3: 11 X 21 cm. No. 4: 13 X 181/2 cm. 
Stock- en insteekboeken in diverse afme
tingen. 
Tekenschablonen, een hulpmiddel om zelf 
uw vakken in uw album te tekenen. 
Pergamijn postzegelzakjes in 4 x 5 cm en 
in 85 X 125 mm. 

Juniorenalbum met 40 blanco bladen in ge-
spiraleerd omslag. 

Losse bladen voor al onze albums. 

Levering via de handel. 

In onze 

2 4 0 e P 0 S T Z E G E L V E I l I N G 
die op 29 en 30 maart j.1. plaatsvond, wer
den wederom opmerkelijke resultaten ge
boekt. Natuurlijk mochten 

NEDERLAND EI\/I[SSIE 1852, 

alsmede 

DUITSE KOLONIËN 

zich In een grote belangstelling verheugen, 
doch ook de andere van de 1733 kavels 
gingen vlot van de hand. De belangstelling 
uit het buitenland was zeer groot en vele 
kavels werden aan het buitenland ver
kocht. Hier volgen enige resultaten (zon-
der 121/2%): 

Opbrengst 
Nederland 1946 Krimpen 5 ct., 
no. 465v, bovenzijde ongetand, 
ongebr. paar. Cat. ƒ 1000,— ... ƒ 850,— 
Nederland 1934 Hof v. Justitie I; 
no. 9-15, postfris. Cat. ƒ 350,— „ 420,— 
Curagao 1895 21/2/30 ct., no. 25 
f.a. Cat. ƒ 200,— „ 200,— 
Curagao 1929 Kopst. 6/71/2 ct., 
no. 100 f. Cat. f 500,— „ 490,— 
Suriname Luchtpost 1941 5 GId. 
gebr. Cat. ƒ 375,— „ 350,— 
Suriname Luchtpost 1945 221/2/ 
60 cent, no. 24 f.a., kopstaand, 
cat. ƒ 300,— „ 275,— 
Albanië Luchtpost 1929, Nos. 22-
28. Cat. fr. 800,— „ 310,— 
U.S.A. Luchtpost 1930, Zepp., no. 
14-15. Cat. fr. 800,— „ 510,— 
Tripolitanië Lp. 1934 Serv. di Sta
te. Cat. fr. 1600,— „ 810,— 
Vaticaan Lp. 1949 Tobias, nos. 
16-17. Cat. fr. 465,— „ 300,— 
Nederland 1852 10 ct., no. 2, met 
Stempel Kamp bij Zeist, grotesk „ 1025,— 
Nederland 1852 5 ct. pl. 11, strip 
è 4 op brief „ 1300,— 
enz., enz., enz. 

Veilen met succes ? 
Rietdijk N.V. het adres!! 

Voor volgende veilingen kan te alien tijde worden 
ingezonden. Vraagt de gunstige veilingcondities. 
Ook veilingcatalogi worden gaarne toegezonden. 

J. K. RIETDIJK N.V. - DEN HAAG 
Tel. (070) 11 70 20 - Giro 42.08.75 - Lange Poten 15A 



*>• I 
167e VEILING 

Slechts enkele weken na onze 166e veiling, welke 

een zeer groot succes was, zijn wij in staat de 167e 

veiling aan te kondigen. Deze wordt gehouden 

op 2 5 , 2 6 , 2 7 en 2 8 april a.s. Mocht u 

onze veilingcatalogus nog niet ontvangen, 

vraagt deze dan nog heden aan. Een nieuwe 

veiling op zo korte termijn is slechts mogelijk, door 

het grote vertrouwen dat onze cliënten ons schenken, 

alsmede de hechte samenwerking van onze staf. 

I 

In deze veiling zijn diverse 
nalatensthappen opgenomen, w.o. een 
belangrijk object uit de l/.S.A. 



PoistzegelTeiling R. Postema 

Singel 276 -

-

Amsterdam - 1 elefoon 24 97 49 

Onderstaand geven wij u een 

klein overzicht van de diverse 

gebieden, welke ter tafel komen: 

NEDERLAND EN OVERZ. RIJKS

DELEN ca. 500 KAVELS, BADEN 

ca. 180 KAVELS, afstempelingen 

enz. THURN & TAXIS ca. 250 

KAVELS, afstempelingen enz. 

VLIEGPOST ca. 200 KAVELS, 

waarbij wereldrariteiten. Verder 

collecties en landenverzame-

lingen, zoals zelden worden 

modern materiaal is rijk vertegen

woordigd. Mocht u het vosr-

nemen hebben uw collectie van 

de hand te doen, zijn wij gaarne 

bereid u van advies te dienen. 

Op belangrijke inzendingen ver

lenen wij desgewenst gaarne 

voorschot. 



Spotgoedkope aanbieding in betere Eng. Koloniën 
Bovendien bij aankoop boven f 10,— nog 1 0 % korting 

Nog steeds bezig bestellingen Nederland en Overzee af te wikkefen daarom geen 
aanbiedingen daarin. 
Alle aanbiedingen blijven zolang voorradig geldig. Gaarne zo mogelijk reserveorder 

Ant iqua 
6» IP 
10» 'XP. 
14 IP. 
15 2% P. 
16 4 P. 
17 6 P 

Bahamao 
6 4P. 
7« 6 P. 
13 4P. 

Edward 
281 P. 
29 2'/, P. 
30* 4P 
31 6P. 
32» 1 Sh. 
33* 5 Sh. 

George V 
43/45» 
46* 2% P. 
46 2% P. 
47/484cn6P. 
491 Sh. 
50 5Sh. 

15,— 
1,75 
1,25 
3,— 
2,50 

15,— 

15,
22,
20,

1,25 
3,25 
6,— 
9.— 

10,— 
30 — 

1,75 
3,50 
3,50 
3,50 
3,25 

17.— 

Br. Honduras 
5 3P. 17,50 
8 1 P. 8,50 
131 P. 7,50 
U ' l K 8,50 
15«4P. 15,— 
15 4 P. 3,50 
23*10c.op4P. 11 ,— 
24* 20 c. op 6 P. 6,50 
26 2c. op 1 P. 0,40 
27 3 c o p 3 P. 0,65 
28* op 4 P. 1,50 
30*50c.op1Sh. 11,50 
32* 1 c. op 1 P 0,40 
336c.op3P. 1,25 
34» 2 op 50 c. op 1 Sh.15,— 
35* 5 op 3c. op 3 P. 1 , — 
36 6 op 10 c o p 4 P. 0,65 
36a Idem rood 0,65 
37 15 c op 6 c op 3 P. 2, 
384013 c 1 c * 
41» 5 c 
42* 6 c 
43* 10 c 
44 12 c 
45* 24 c 
46 25 c. 
47* 5 c. Revenue 
48* 10 c „ 
49* 25 c „ 
51* 5 c 
54* 1 $ 

2,20 
5 , 
1,25 
5,50 
2,50 
3,50 

12,50 
1,25 
2,50 
2,50 
1,25 

17,50 

2332* 5c6 Res. 
33* 12 Res. 
31 3 Res. 
32 6 Res. op 5 Sh. 
Noord Rhodesia 

10 1 Sh. 
11 2 Sh. 
12 2/6 
13 3 Sh. 
14 5 Sh. 
15 7/6 
16 10 Sh. 

Br. Somali land 
76/87* compl. 

30.— 
21,— 
7,— 

14.— 

2,50 
7,50 
5,— 
7,50 

12,50 
22,— 
30.— 

45,

9* (1 P.) 
11* (6 P.) 
14* (4 P.) 
17* 'A P. 
18* 2'/, P. 
19* % P. 
20* 1 P 
22* 6 P. 

Mauritius 
12 4 P. rechts iets 
aangesneden 
14 9 P. 
17 6 P. 
19 1 Sh. 
120 1 R 
121 2 R. 50 
122 5 R. 

Br. OostAfrika 
71* 1 R. 
72* 2 R. 
75* 5 R. 
76* 1 R. 
81 10 R. 
84/89 compl. 
96 3A 
98* 5A 
103 4 R. 
110* 2A 
113* 4A 
124/132 1/75 c 
142 1 R. 
Dominica 
3 1 Sh. 
5* 1 P. 
7* 4 P. 
9* 1 Sh. 
16* ' / P. 

7,50 
35,— 
30,— 
15,— 
12,50 
10,— 
10,— 
21,— 

45,— 
95,— 
22,— 
35,— 
8,50 

11,— 
24,— 

10,— 
10,— 
15,— 
12,50 
65,— 
57,50 
7,— 

10,— 
2 4 , 

1 ,— 
1,50 

16,50 
3,75 

17,50 
4,50 

22,50 
30,— 

3,25 

3 8A 
26 6A (1) 
49/51 25 R. 
63/66* 4/12A 
68/70* 2/5 R. 
76/80*, 81 A/94 
158 10 R. 
160 25 R 

8,50 
40,— 
15,— 
11,— 
30,— 
60,— 
1,20 
9,— 

Dienstzegels 
12 '/, A 
47/51 

Gambia 
40/51* compl 

Kaiman Eilanden 
8/15*%P.1Sh. 
16» 5 Sh. 
32/36* 1/42 P. 
38/40* 3/6 P. 
41* 1 Sh. 
42 2 Sh. gest. 
43» 3 Sh. 

Jamaica 
33/41* en 51/57» 
Yi 1 P. gest. compl. 
136/142» 

St. Helena 
29/34* '/, P.2 Sh. 
41/50* '/, P.2 Sh. 

Victoria 
1 c 1 P. 
4 2 P. 
5 2 P. 
6 6 P. 
15 1 P. 

30,— 
30,— 

95,— 
75,— 
1,50 
6,— 
2,75 
5,— 
6,— 

60,— 
13,50 

40,
50,

58,— 
20,— 
10,— 
15,— 
8,50 

Zanzibar 
27/35* 
37* 1 R. 
67* 3 R. 
68* 4 R. 
69 5 R. 
132/138* 1 
140* 3 R. 
141* 4 R. 
142* 5 R 
143 10 R. 

.1 R. 

9,50 
3,40 

I t 
i s 
18,— 
4,50 
4,50 
9,— 

14,— 
35,— 

Voor mijn verzameling 
te koop gevraagd. 
Br. Honduras 
No 17 gest. 
no. 25* of 
no. 50* II 
no. 67* 
no. 78* 

75,— 
175,— 
30,— 
15,— 

2,25 

Brits Indie 
4 2A 8,50 
5 4A breed gerand, 
tamelijk zwaar stem
pel 80,— 

Br. Marokko \ 5 Onder gering aan
1922» 25,— gesneden 45,— 
of* betekent gebruikt of ongebruikt. Alle zegels in prima staat. * = ongestempeld' 
Op alle aanbiedingen bij aankoop boven f 10,—, 1 0 % korting. Diverse andere nrs. 
nog verkrijgbaar in gering aantal. Verzoeke opgaaf. 

HENDRIK V A N DER LOO's 
POSTZEGELHANDEL FILATELISTISCH BUREAU 

Juliana van Stolberglaan 192 Telefoon 07085 01 90 (Voorheen Herengracht 8A) 
DEN HAAG ■ Giro 24392. Bezoek aan huis liefst na telef. afspraak. Grote keuze 
in zegels der gehele vyeretd. Albums en blanco albums enz. 

Belangrijk nieuws voor de 
beeldver zamel aar 

EINDEMJK IS HET ER: 

Het !.ing verwachte en veel besproken album: 

D I E R E N OP P O S T Z E G E L S 
Het is een prachtig compleet album geworden met voorstellingen 
van alle DIERENZEGELS en SERIES van de gehele wereld, met 
bijzonderheden betreffende de dieren, zoals gewicht, lengte, Latijnse 
namen etc. 
Dit alles in een prachtig uitgevoerde band, prijs ƒ 39,50 FRANCO. 
Leveringen (ook aan de handel) na ontvangst van betaling op giro 
28 69 93 van 

Auf der Heide's Postzegelhandel 
(P. van Uchelen) 
N.Z. Voorburgwal 151- Telefoon 22 2186 - A ^ ^ , S T E K . D A M 

Stem en werk iny 
Het mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en handelaar zult u afgespiegeld vinden in 
onze boekles van 

EIVGELi%l\ll & KOLOIVIËK 
e n 

FRANKRIJK & KOLOI^li:^ 
Alleen doordat zich in de loop der jaren zo vele ver
zamelaars om ons schaarden zijn wij nu in s taat u 
boekjes voor te leggen waarvan alleen al de bezich
tiging u veel genoegen zal verschaffen. 
Dikwijls zal het door de rijkdom van de sor ter ing 
moeilijk zijn uw keuze te bepalen, maar het grote 
voordeel is, dat u daar toe 3 volle dagen de gelegenheid 
heeft U behoeft dus niet, zoals in een winkel , di rect 
te beslissen, maar u kunt alles rustig bekijken en over
wegen. 
Neemt u eens een proef met deze meest geperfectio
neerde manier van 

XELFBEDIEIVING 
Het kost u niets, want bij de eerste zending be
talen wij ook de re tourpor to , ook al koopt u er 
niets uit. Alleen bij regelmatige toezending zal 
de min. u i tname f 15,— moeten bedragen, maa r 
daarvoor betalen wij dan ook de re tourpor to . 

Postzegelhandel 

Van Dtêyn ék Verhuge 
Rotterdam Noordsingel 181b — Telefoon (010) 48209 

M uw zege/s zijn veilig beschermd in 

HAWID-KLEMSTROKEN 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 

IMPORTEUR Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Tel. 792640 - Parnassusweg 24 hs - Amsterdam-Z. 

V E R Z A M E L M A L A R I A - Z E G E L S 
Gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

met W.H.O.-zegels 1962 van: 
AFGHANISTAN 
ANGOLA 
ARGENTINIË 
CAMBODIA 
CEYLON 
CHINA (FORMOSA) 
COLUMBIA 
CYPRUS 
DAHOMEY 
ECUADOR 
ETHIOPIË 
GHANA 
GUINEA 
ISRAËL 
JOEGOSLAVIË 
JORDANIË 
KAAP VERDE 
KAMEROEN 

KOEWEIT 
KOREA 
LAOS 
LIBERIA 
LIECHTENSTEIN 
LIBIË 
MACAO 
MALDIVE EILANDEN 
MAROKKO 
MONACO 
MOZAMBIQUE 
NEPAL 
NIGERIA 
PAKISTAN 
PANAMA 
PORTUGEES GUINEA 
PORTUGEES INDIA 
SAOEDl ARABIË 

SIERRA LEONE 
SOEDAN 
ST. THOMAS EN 
PRJNCE EILANDEN 
SURINAME 
TIMOR 
TOGO 
TUNESIË 
TURKIJE 
U.S.A. 
U.N. 
V A R . EGYPTE 
V.A.R. PALESTINA 
VATICAAN 
VIETNAM 
YEMEN 
ZWITSERLAND 

U kunt deze waardevolle collectie in 1962 completeren. 
Schrijf voor inlichtingen naar het officieel benoemde 
Filatelistlsche agentschap voor Malariabestrijdingszegels: 

M A L A R I A STAMP AGENCY 
225 West 34th Street — New York 1. N.Y. 



Speciale aanbieding 
Joegoslavië, Triest B en Croatië 
* = ongeb 

35/50*t 
87/104*t 
108/08A* 
109/11* 
147* 
147b* 
148* 
149* 
170/81* 
182/93* 
182/93t 
194/203* 
207/09* 
210B/21B* 
231/36* 
258/60 
263/76* 
263/76t 
290/94* 
295/96* 
297/300* 
297/300 
301/02« 
303/05* 
306/09* 
310/11* 
312/13* 
313A/D* 
314/17* 
317A/D* 
318/21* 
322/25* 
334/38» 
339/42* 
343/44 
345/48* 
353/56» 
357/69* 
370/74* 
375/79* 

ruikt No. volgens Yvert '62 

4,— 
22,50 
30,— 
0.50 
1,50 

15,— 
4,50 
9,— 

50,— 
2 5 , 
4,— 

65,— 
0,45 

25,— 
2 5 , 
4,— 

16,— 
1,50 
3,50 
2,75 
3,50 
2,50 
0,75 
1,20 
1,75 
1,50 
1,75 
1,50 
2,50 
3,— 
4 , 
5,— 
3,75 
4,25 
0,75 
3,50 
4,25 
«,— 4,50 
3,— 

388» 3,25 
389/92» 2,— 
397 + 99» 4,— 
398 + 400» 20,— 
401/05» 1 , — 
406/17» 4,50 
418» 0,20 
«19» 0,40 
420/21» 0,75 
422/33» 4,— 
434/39A»» y j . 
434/39B»/ '■'" 
440/41» 1,60 
442/44» 1,60 
445/48» 7,50 
449/52» 3,— 
453/54» 1,50 
455/59» 0,90 
460/62» 0,60 
463/65» 1,75 
466/68» 1,20 
469/70» 0,50 
471/74» 0,90 
475/77» 0,75 
478/81* 1,15 
482/84* 0,45 
485/88» 1,25 
485/88 0,60 
489/91» 0,75 
492/94» 0,65 
495/96» 1,10 
499/501» 0,70 
499/501 0,40 
502/04» 5,50 
505/11» 1,50 
512/14» 0,90 
515/16» 2,— 
517/19» 3,— 
520/22» 8,— 
523/26» 5,50 

527/29* 0,65 
530/43* 4,25 
543A/B* 0,65 
544/47* 4,— 
548» 0,25 
549/53» 10,— 
554/60A»t 6,75 
561* 0,20 
562/67» 3,50 
568» 0,30 
569» 0,45 
570/71» 0,45 
572/73* 0,45 
574/75» 0,45 
576/77» 0,45 
580/81» 0,45 
582/84» 3,75 
585» 0,35 
586» 1 ,— 
587* 0,65 
588/99*t 9,— 
600/06A»t 2,25 
607/09* 4,25 
610* 1 , — 
610 0,35 
611/16* 9,— 
«17* 2,50 
618/20* 6,— 
621/24* 2,50 
625/26* 1,50 
627/29* 4,50 
630/33» 6,— 
634/36» 3,75 
637» 1,50 
638» 0,50 
639/40» 1,25 
641* 0,50 
642* 8,50 
643/54* 30,— 
643/54 9,— 

Uw mancolijst naar: M ^ W Ä M. 
KRUISWEG 43  HAARLEM  Telefoon 1 55 1 

655* 
656/59* 
660/64* 
665/66* 
667/75* 
667/75 
676* 
677* 
678* 
679* 
680/91* 
692* 
693/96* 
697/705* 
697/705 
706/13* 
714/22* 
714/22 
723/24* 
725/28» 
729» 
730/35» 
736/40» 
741* 
742/43* 
744/52* 
744/52 
753* 
754* 
755* 
756/69» 
770» 
771» 
772/80» 
781» 
782» 
783/91* 
792/98» 
799/800» 
801/08» 
809» 
810/17» 
818/26» 
827» 
828/30» 
831/35» 
836/41» 
842» 

2,25 
5,50 

11,— 
1,25 

2 4 , 
6,— 
0,75 
0,45 
1,75 
0,40 

22,50 
0,60 
2,75 

18,— 
6,50 

17,50 
16,50 
6,— 
1 ,— 
4,— 
0,40 
9,— 
7,50 
0,35 
0,55 

15,— 
6,— 
0,35 
0,35 
0,35 

12,— 
0,50 
1,10 
5,50 
0,40 
0,55 

10,— 
3 , 
0,40 

10,— 
0,30 
8,— 
9,— 
0,25 
1,25 
2,50 
4,— 
0,50 

ZEGEL 
5  Giro 13 57 

843/51» 

Ltp. 
1/5» 
6» 
7/16» 
16A/D* 
17A/22A* 
17B/22B* 
24/26* 
27/31* 
32/40A»t 
41» 
42/44» 
45» 
46» 
47» 
47 
48» 
49» 
50» 
51» 
51 

Bloc's 
1» 
1 

 } 
5» 

Service 
1/8» 

Taxe 
9/21» 
36/48* 
64/66» 
78B/82B» 
88/95* 
96/97* 
98/102» 
103/10* 
111/13* 
114/21* 

HAJ 
93  Bank 

5,— 

4,50 
3,— 

16,— 
2,— 

} * 
1 0 , 
9,— 

25,— 
2 , 

14,— 
3,— 

15.— 
6,— 
2,— 

15,— 
1,50 
1 , — 

10,— 
3,25 

2,— 
2,— 

12,— 
2,25 

2,75 

4,— 
7,— 

25,— 
22,50 
0,60 
1,50 
1 , — 
2,25 
0,50 
4,50 

^D] 
: Ned. 

Bienfaisance 
5/6* 0,15 
7/8* 0,15 
9/10* 
11/12* 
13/14* 
15/16» 
17/18» 
19/20* 
21/22* 
2a/24* 
25/26* 
27/28* 
29/30* 
31/32» 
33/34» 
35/36» 
37/38» 
39/40* 
41/42* 
4 3 / a * 
44/45* 

Is t r ie 
27/39* \ 
tand. 12 ƒ 

A d . M i l t 
1/5» 
Serv. 1/5» 
Taxe 1/5» 

Tr iest B 
1/3' 
1/3 
4» 
17/20» 
17/20 
21/22» 
21/22 
34/35* 
36/38 
39/40 
41/48* 

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

2,— 

0,50 
0,65 
0,65 

12,50 
7,50 
0,35 
5,00 
4,50 
3,— 
2,50 
1,75 
3,— 
2,25 
3,50 

49/54* 
55/57» 
58* 
65/68» 
69/70» 
71/73» 
74* 
75/77* 
75/77 
78/81» 
78/81 
82/84» 
85» 
87» 
88» 
89/91» 
92/103» 
92/103 
104/07» 
104/07 

L tp 
1/2» 
3/9» 
10/16» 
17/19» 
21/31» 

Bloc's 2» 

Taxe 
6/10» 
11/18» 

7,25 
1,75 
0,25 
1,50 
1 , — 
3,25 
0,80 
4,— 
3,50 
4,25 
3,50 
2 , -
0,90 
0,40 
0,40 
0,75 

12,— 
6,50 
2,75 
2,50 

2,— 
9,— 

12,50 
12,50 
17,50 

2,— 

5,— 
3,75 

Bienfaisance 
1/2» 
3/4» 
5/6» 
7/8» 
9/10» 

Creat ie 
1/8» 

22,50 
0,95 

25,— 
1,20 
1,20 

8 , -

9/23* 
24/25* 
26/27* 
28/31» 
32/45A» 
46/48* 
49» 
50/53* 
54/56* 
57* 
58* 
59/61» 
62/63» 
64/68» 
69/71» 
72» 
73/74» 
75/94»t 
95/99» 
100/03» 
104* 
104A* 
105/14* 
115/18* 
119/22* 
123/25* 
126* 
127/30» 
131/33» 
134/38» 
139» 

Bloc's 
3* 
3n* 
4* 
4D» 
7» 

Taxe 
1/5» 
6/10» 

4,50 
0,25 

12,50 
0,85 
4,25 
0,75 
0,75 
1,50 
0,50 
0,90 
0,08 
1,25 
0,25 
1,75 
2,25 
0,65 
0,40 
1,65 
0,75 
0,50 
0,65 
1,75 
1,75 
0,80 
1,15 
0,30 
3,— 
0,35 
0,40 
1,75 
0,20 

2,— 
2,— 
0,65 
0,65 
1,25 

7,50 
1,25 

1 Deze zegels ziin ook 1 
los verkr ilgbaar. 1 

EL P H I L A D E L P H I A 
Middenstandsbank - C. WILDERS ■ HAARLEM 

MPringewêd te hoop ffevrattgd, 
Eerstedagenveloppen Nederland en Overzeese Rijksdelen. 
WIJ betalen voor: 

NEDERLAND 
1950 Zomer, off. cover, off. afst f 42,50 per stuk 
1950 Universiteit, off. cover, off. afst. f 14,50 ,, „ 
1951 Zomer, off. cover, off. afst f 12,50 „ „ 
1951 Kind, off. cover, off. afst f 9,— „ „ 
1952 Mijnwerker, off. cover, off. afst... f 5,75 „ „ 

NED.INDIË 
1930 Jeugdzorg, met duidelijk leesbaar stempel ƒ 45,— 
1933 A.M.V.J., met duidelijk leesbaar stempel... ƒ 45,— 
1937 Jamboree, met spec, stempel 1 e-dag f 35,— 
1938 Regeringsjub., met 1e-dagafst ƒ 10,— 

NED. NIEUW-GUINEA 
1953 Watersnood, met duidelijk leesbaar 1 e-dag ƒ 100,— 

NED. ANTILLEN 
1938 Reg.jubil., met duidelijk leesbaar 1 e-dag ƒ 15,— 
1948 Kind, met duidelijk leesbaar 1e-dagst f 20,— 

SURINAME 
1938 Reg.jub., met duidelijk 1e-dagst ƒ 15,— 
1959 Hoge waarden, met duidelijk 1e-dagst. ... ƒ 100,— 

Dit Is slechts een kleine greep uit de soorten die v»ij regelmatig te koop 
vragen. Mociit u iets op het gebied van betere soorten 1e-dagbrieven van 
Nederland en Overz Rijksdelen aan te bieden hebben, stuurt u ons dan 
een zichtzending met vraagprijzen en u zult tevreden zijn met de vlotte 
afwikkeling. Uitsluitend 1e kwaliteit onbeschadigde covers komen in 
aanmerkingl 

Postzegelhandel HARTOG OKKER 
Amsterdam-West 3 - Fröbelstraat 5 III 
Persoonlijk bezoek alleen na afspraak. 

Tel. 19 00 23 

Iets geheel nieuws 
zijn zichtzendingen met. 

Maar het is wel de beproefde manier om z'n verzameling aan 
te vullen. 

Getuige wat de verzamelaars schrijven: 
,,De zending bevalt miJ prima en zou gaarne eenmaal 
per maand een zending toegezonden wi l len hebben". 

Mevr, J de V. te S. 13-2-'62. 

,,De zending is weer uitstekend. De volgende keer 
(17 april) wilde Ik weer een zending hebben". 

Dhr. J. A. J. te N a/d R. 22-3-'62. 

,,Hierbij uw prachtige collectie boekjes retour. Hopende 
zo spoedig mogelijk nog meer boekjes van u te ontvangen". 

Dhr. M L Jr te V. 19-3-'62. 

,,Dank u wel voor uw snelle en attente bediening Ik zie 
met belangstelling uw overige boekjes Nederland tege
moet" . Dhr. J. B. te A. 5-2-'62. 

Deze cliënten hebben gekozen voor 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Overtuigt u zich ook en vraagt er een op proef. 
Dit kan voor u gratis zijn, want bij uitname vanaf f 15,— 
kunt u de retourporto aftrekken (vanaf f 10,—, minimale uit
name, de helft der retourkosten). 
Vrijwel alle landen aanwezig. 
Gaarne uw schriftelijke aanvraag tegemoetziend, vergezeld van 
referenties en/of ver.nummer. 

P o s t z e g e l h a n d e l N . O V E R D U I N 

lAN STEENLAAN 37 — SOESTDIJK 
Telefoon (02955) 48 41. 
S.v.p. geen mancolijsten. 



RUIL- en INKOOPLIJST 1962 
BELAIVGRIJKE PIJNTEIV: 

(prijswijzigingen 
voorbehouden) 

Vorige lijsten 
komen hiermede 
te vervallen! 

• KWALITE IT 

• V E R P A K K I N G 

• U I T Z O N D E R I N G 

• K L E I N E A A N T A L L E N 

• DE WAARDE 

• V E R Z E K D I N G 
• SPECIFICATIE 

• B E T A L I N G 

Wij zijn geen muggenzifters doch zien gaarne goede kwaliteit bundelwaar tegemoet. Dit 
geldt speciaal voor kinderzegels en andere duurdere soorten. 

Prijzen zijn voor afgeweekte en per 100 GEBUNDELDE zegels. Steeds 100 zegels van een 
soort en vooral niet gemengd met andere soorten. 
Partijen in enveloppen of zakjes gelieve u te bundelen. Is dit werk te omvangrijk dan kunt 
u zich met ons in verbinding stellen, na een bepaalde prijsaftrek worden deze partijen dan 
geaccepteerd. 

De z.g. gemengde soorten mogen WEL in zakjes of couverten worden ingezonden. (Ge
mengd buitenland, Kind en Zomer, Port, Indië, Indonesië, Suriname-Cura;ao en Nw.-
Guineazegels). 

(minder dan 100 van een soort) kunnen worden ingezonden MITS het minimumaantal 25 
van een soort is EN de prijs MINSTENS 40 et per 100 bedraagt. 
Het aantal steeds op het bandje noteren. Prijs pro rata. GEMENGDE bundeltjes worden 
niet aangenomen. 

per zending dient minstens f 15,— te bedragen. 

FRANCO per briefpakje of postpakket, grote zendingen per bodedienst. 

Gebruik s.v.p. altijd een zo volledig mogelijk ingevulde ruil/inkooplijst bij uw zending. 
U ontvangt steeds per omgaande een nieuw exemplaar terwi j l meerdere lijsten op verzoek 
GEHEEL GRATIS worden toegezonden (eventueel ook voor uw kennissen-medeverzame
laars). 

Indien u met bovenstaande punten rekening houdt kunt u altijd verzekerd zijn van 
OMGAANDE BETALING! Geen aftrek van door ons te maken portokosten! 

O n z e r u i m 25-jarige ervar ing op „massawaargeb ied" garandeer t u een deskundige en p re t t i ge behandel ing. 

I RUIL: 
Wij prefereren uw bundelwaar In RUIL te ontvangen doch kopen 
ook i contant, (zie rubriel< contante verrekening). 
R O N D Z E N D I N G 
U kunt keus maken uit de volgende uitzoekboekjes: 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDEN, DUITSLAND, 
FRANKRIJK, enfin, ALLE EUROPALANDEN. PRACHTIGE COL
LECTIES OVERZEE, ENGELSE, FRANSE, PORTUGESE en 
SPAANSE KOLONIËN enz. 
TEVENS UITZOEKBOEKJES met zegels der gehele wereld i 
3 cent per stuk. 
Idem met zegels der gehele wereld ä 5 cent per stuk. 
BELANGRIJK- Voor diegenen die zelf geen zegels uit onze boek
jes kunnen gebruiken maar toch van onze enorm hoge biedprijzen 
wil len profiteren, bestaat de mogelijkheid als wederverkoper 
voor ons op te treden. Diegenen kunnen hun relaties uit onze 
boekjes laten kopen en ONS betalen met hun massawaar. 
Het adres voor uw RUILzendingen en het aanvragen van rond-
zendboekjes is: POSTZEGELHANDEL H. FIORANI Afd. ZICHT-
ZENDINGEN p/a I. J. Mark, Beatrixlaan 9, De Kaag (Post Abbenes) 
Tel. 02534—397. 

A A N B I E D I N G E N 
U kunt ook ruilen tegen onze kilo's pakketten en partijen welke 
wij regelmatig via advertenties en folders aanbieden. Het adres is 
eveneens: Beatrixlaan 9 de Kaag (post Abbenes) doch tevens kunt 
u persoonlijk terecht bij onze A F H A A L A D R E S S E N voor 
Amsterdam en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O, 
Tel. 59428. Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den 
Haag, Tel. 362348. 

I C O N T A N T E V E R R E K E N I N G (giro, postwissel) 
DE CONTANTE WAARDE IS ALTIJD 2 5 % MINDER DAN DE 
RUILWAARDE. 
Bij contante verkoop wordt er dus altijd 25 % van het ruilbedrag 
afgetrokken. 
Partijen bundelwaar welke u ä contant wenst te verkopen en 
waarvan de verrekening moet plaats vinden per giro of postwissel 
dient u UITSLUITEND te zenden aan 

P O S T Z E G E L H A N D E L H . F I O R A N I AFD. INKOOP 
p/a A. van Beek, Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. Tel. 
020-59428 

C O N T A N T E B E T A L I N G (in geld) 
Ook tegen onmiddellijke betaling kunnen aan dit adres zendmgen 
afgegeven worden, (s.v.p. vooraf telefonisch contact opnemen). 
Voor het aanvragen van inkooplijsten en het aanbieden van zegels 
welke niet op deze lijst vermeldt staan kunt u eveneens aan 
dit adres terecht. 

K I L O W A A R kopen wi j In elke hoeveelheid, mits franco 
geleverd. 
VOOR AANBIEDINGEN V A N werkelijk onuitgezochte 
kilo's houden wij ons steeds aanbevolen. 

Ook voor aanbiedingen van speciale partijen, verzame
lingen, engrosposten enz. enz. houden wij ons steeds aan
bevolen!! 
Onze adressen zi jn: 

• A F D . R U I L - E N Z I C H T Z E N D I N G E N 
(onder leiding van de heer I. J. MARK) 
Uitsluitend voor zendingen massawaar op RUIL-basis, voor het 
aanvragen van ruil/inkooplijsten, voor het aanvragen van zicht-
zendboekjes en voor het bestellen van zegels volgens onze aan
biedingen. 
P O S T Z E G E L H A N D E L H . F I O R A N I , p/a I. J. Mark, 
AFD. ZICHTZENDINGEN, Beatrixlaan 9 De Kaag (post Abbenes), 
Tel. 02534-397 

• A F D . I N K O O P """""""" """" ' ' ' ' '" 
(onder leiding van de heer A. VAN BEEK) 
Uitsluitend voor zendingen massawaar met contante verrekening 
(kas-giro-postwissel), voor het aanvragen van inkooplijsten en 
voor het aanbieden van postzegels welke op onze inkooplijst 
niet voorkomen. Tevens afhaaU/rulladres voor zegels volgens 
onze aanbiedingen. 
P O S T Z E G E L H A N D E L H . F I O R A N I , p/a A. VAN BEEK, 
AFD. INKOOP, AMSTERDAM-O , Pekelharingstraat 13, Tel. 
59428 (0,20) 

llltllJ1llilMJIItli1IIIII|]|[[|||||[l1lll 

• A F H A A L / R U I L A D R E S 
Primulastraat 19, Den Haag, Tel. 362348 

^ , ™ , , ™ , ™ M , _ , — M ™ , — „„,„ „„„„„„ 

Uitsluitend voor aangelegenheden welke niet voor één onzer 
speciale afdelingen bestemd zijn. 
AMSTELVEEN - Borssenburg 9 - Telefoon 6181 (02964) 

iiectt il 'n postaogeimanie ? Mtan met spoetl naar FM O H A I%f i I ! 





VERVOLG Aant, 
Prijs 
per 
100 

Badrag Aant. 
Prijs 
per 
100 

Bedrag Aant. 
Prijs 
per 
100 

Bedrag 

Transport (z.o.z.) f Transport f Transport l 

1 % Jamboree 1M7 
ó Jamboree 1937 
1J4 Jubileum 1938 
5 Jubileum 1938 
5 Will ibrordus 
5 Spoorweg 1939 

10 P.T.T. 
7% Postkar 
7% Herr. Hell. 

10 Jubileum 1948 

10 Kroning 1948 
20 Kroning 1948 
10 U.P.U. 1949 
10 Leiden Univ. 
10 Mijnwerker 

2 lOO.postz. 
6 lOO.postz. 

10 lOO.postz. 
10 Watersnood 
10 Bonifatius 
10 Statuut 
10 1945—1955 
10 Europa 1956 
10 De Ruyter 
10 Europa 1957 
12 Europa 1958 
12 NAVO 
12 Europa 1959 

12 KLM 
12 Volksgezondheid 
12 Europa 1960 

12 Europa 1961 
«■^pw^^nvewwMiiviii* 

NEDERLAND 
t" '■ '■" ITTI ^'•p""' — 

12 1937—1962 

1,30 
1 . — 
0,80 
0,60 
1,50 
2,— 
1,25 
1,50 
0,55 
0.60 

0,30 
1,75 
0,55 
0,50 
0,55 
0,75 
1 , — 
0,50 
0,40 
0,40 
0,55 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0.45 

0.60 
0,40 
0,45 

0,40 

0,30 

Transporteren f 

" H > 1 PORTZEGELS 
alles door elkaar 

0,30 

"   ■ ' — ■ * 

NED I N D I Ë 

alles door elkaar 
0,60 

INDONESIË 
alles door elkaar 

0,30 

NWGUINEA 
NED. ANTILLEN 
CURASAO 
SURINAME 
door elkaar 

GEMENGDE 
WELDADIGHEIDSZEGELS 

rmmrtm 

1 , — 

Kinderzegels, zomerzegels. 
Rode Kruis etc. etc. alles , 
door elkaar, behoeven n ie t 
gesorteerd te zijn 
Al les t / m 1958 1.50 
(alléén prima kwaliteit!) 

KINDERZEGELS 

1959, 1960 en 1961 
4 en 12 ets 

(alléén prima kwaliteit!) 

Transporteren f 

GEMENGD B U I T E N L A N D 

De inkoop van 
deze zegels is 

voorlopig 
stopgezet. U 
gelieve deze te 
bewaren to t 
onze inkoop

lijst 1963 ver

schijnt. Daarin worden ze wederom 
opgenomen. 

40 et p. 100 

r 

1,—p. 100 
Andere U.S.A. luchtpostzegels ge
lieve u apart aan te bieden. 

2,— p. 100 

35 et p. 100 

Gemengde Franse 
laatjeszegels 

î alléén groot 
formaat) 
30 et p. 100 

Totaal uitgezochte kilo's 
kg a ƒ 3,— per kilo 

TOTALE RUILWAARDE 
AFTREK 25 % VOOR CONTANTE 
VERKOOP 
C O N T A N T E WAARDE . . . ~ 

AFZ GAARNE VERREKENING OP 

STRAAT C O N T A N T E WAARDE 

PLAATS RUILWAARDE 

ik heb belangstelling voor boekjes van de volgende landen 

Postgiro nr 
Gem. Giro nr 

I Per postwissel 
I In contanten (bij bezorging) 

Ruil vla rondzending 
of bestelling 

De contante waarde 
is altyd 2S% lagert 

NUMMER 

DATUM ONTVANGST: 

DATUM BETALING; 

WIJZE VAN BETALING-



eerstedagbrieven en spec, afstempelingen 
Nederland 
1927 Rode Kruis op gewone brief 1e dag uicg. spec, stempel f 22,50 
1927 als boven geen F.D.C. afst. Philatelistendag Amsterdam 17,50 
1928 Olympiade op Esperantovel met spec. afst. geen FD 35,— 
1928 idem spec. afst. geen FD echter op brief 45,— 
1930 Rembrandt 6 cent op prentbrieflcaart 1e-dagafst 25,— 
1930 idem 12' / cent op prentbricficaart 1e-dagafst 35,— 
1932 A.N.V.V.-serie op 2 prentbriefl<. spec. st. geen FD 35,— 
1937 jamboree op brief met spec. afst. geen FD 20,— 
1938 40 j.J^Reg. jubileum 1e-dagafst. Postz. Tent. Breda 27,50 
1938 Kindserie zonder 12 ' / et op brief 1e-dagafst 17,50 
1939 St. Willibrord op brief laatste dag uitgifte R.R 17,50 
1939 idem geldigheid R.R 17,50 
1944 Winterhulp op brief Ie dag van uitgifte cpl 27,50 
1944 idem op 5 maximumkaarten Ie dag uitgifte R.R .'52,50 
1946 Nat. Hulpzegels op brief Ie dag van uitgifte cpl. . . . 27,50 
1946 Prinsessen „ „ „ „ „ „ „ . . . 15,— 
1946 Kindzegels 12,50 
1947 Zomerzegels „ „ „ „ „ „ „ . . . 27,50 
1947 Kindzegels 22,50 
1948 Zomerzegels „ „ „ „ „ „ „ . . . 15,— 
1948 Regeringsjubileum op geïll. brief Ie dag uitg. c p l . . . . 4,50 
1948 Troonsbestijging „ „ , „ „ . . . 4,50 
1948 Kindzegels 10,— 
1949 Zomerzegels 10,— 
1949 Rode Kruis „ , 10,— 
1949 U.P.U. 6,50 
1949 Kindzegels 8,50 
1949 idem „ gew 7,50 

officiële first-day-brieven (off. brief & off. stempel) 

Europa 
Kind 

1762 Huv/elljksjubil. 

f 1,25 
1,50 
1,75 

1950 Zomer 
Kerken 
Kind 

f 55,— 
32,50 
22,50 

1951 Zomer 17,50 
id. Philipskrt. 12,50 
Kind 12,50 
id. op 5 max. krten met 
afst. Kinderpost
kantoor R.R.R. 3 5 , ^ 

1952 V. Riebeeck 
id. Culemborg 
Mijnv/erker 
Zomer 
100 j . Telegraaf 
Itep 
Kind 

1953 Watersnood 
Zomer 
Kind 

1954 Bonifatius 
Luchtv.fonds 
Kind 
Statuut 

7,50 
16,50 
7,50 
8,50 
2,75 
7,50 
4,50 

0,90 
8,50 
4,50 

2,50 
2,25 
3,25 
1,50 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

Bevrijding 
Kankerbestr. 
Kind 
Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 
Zomer 
de Ruijter 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Zomer 
Europa 
Kind 
Nato 
Zomer 
Europa 
K.L.M. 
Kind 
Vluchtelingenhulp 
Zomer 
Volksgezondheid 
Europa 
Kind 
Zomer 

f 1,25 
2,50 
2,35 
4,50 
2,75 

11,50 
2,50 
2,75 
1,25 
2,25 
3,75 
1,75 
2,50 
1,25 
1,50 
1,50 
3,— 
1,50 
1 , — 
1,50 
1,50 
2,25 
1 , — 
1.50 
1,50 
1.75 

Ned. N ieuw Guinea 
1955 Rode Kruis 1 maand te 

vroeg gestemp. 17,50 
1957 Kinderzorg 4,— 
1958 Rode Kruis 3,— 
1959 Sterrengebergte 2,25 
1959 f1,—l i la Kon. Juliana 35,— 
1959 Soc. Zorg (Bloemen) 2,75 
1960 f 0,40 oranje Kon. 

Juliana 15,— 
1960 Vluchtelingen 4,50 
1960 Soc, Zorg (Vlinders) 2,75 
1961 Nw. Guinea Raad 1,75 
1961 Soc. Zorg (Kevers) 2,50 
1962 Verkeer 1,25 

Curasao ( N e d . An t i l l en ) 
1943 Kon. Familie 7,5C 
1943 Ltp. Krijgsgevangenen 45,— 
1944 Ltp. Rode Kruis 25,— 
1947 Niwin 2,50 
1948 Regeringsjubileum 8,50 
1948 Troonsbestijging 10,— 
1949 A. de Ojeda 7,— 
1949 U.P.U. 8,— 
1952 Zeemansv/elvaren 17,50 
1953 Beekbergen 2,25 
1954 Car. Tourist (Aruba) 3,75 
1954 Statuut 3,50 
1955 Kind (Bloemen) 21,50 
1955 Kon. Bezoek 6,50 
1955 Car. Commissie 3,75 
1956 Car. Commissie 2,50 

1957 Baden Povirell f 3,50 
1957 Gezondheidszorg 2,75 
1957 Toerisme Eilanden 5,— 
1957 Voetbalkampioensch. 7,50 
1957 Hotel Curasao 2,— 
1957 Geof. Jaar 3,— 
1958 Rode Kruis 4,50 
1958 Kind (Vogels) 4,50 
1958 Lands Radio 1,75 
1959 Hotel Aruba 1,25 
1959 Monumentenzorg 6,50 
1959 Waterdistillatie 1,25 
1959 Statuut 2,25 
1959 25 j . Luchtverbinding 4,— 
1960 Mgr. Niewindt 2,— 
1960 Dag v .d. Arbeid 1,25 
1960 Kankerbestrijding 4,— 
1961 Kind 2,50 
1961 Groet Am. Vlag 1,25 
1962fZilver Huw. Feest 1,45 
1962 Cultuurserie 2.25 

id. Blok 7,50 

Suriname 
1935 Zending 35,— 
1938 Emancipatie 35,— 
1940 Volkstypen 30,— 
1941 Spitfire 35,— 
1942 Rode Kruis (202, 

204/05, Ltp. 23) 20,— 
1942 idem (Nrs. 202/05. Ltp. 

23c) 60,— 
1942 idem (Nrs. 202/04. 

205c, ltp. 23) 57,50 
1943 Kon. Familie 10,— 
1945 Nat. Steunfonds 27,50 
1945 Ltp. 22/ j op 60 et. 

(3X) 17,50 

1946 12/ , et. Kon. Wilh. 
(SX)(Nr.244) f 15,— 

1946 Ltp. R. Kruis (27/28 
2x) 

1948 Regeringsjubil. 
1949 U.P.U. 
1950 Kankerbestrijding 
1953 Inh. Voorstellingen 4w 

(I) 
1955 Inh. Voorst. Blok 
1954 Inh. Voorstellingen 

7w (II) 
1953 Stadion 
1954 Kind 
1954 Ltp. Ie vl . Lindbergh 
1955 Bevrijding 
1955 Jaarbeurs 
1955 Kon. Bezoek 
1956 10 j . Car. Commissie 
1958 Thalia 
1959 Statuut (bloem) 
1960 Inheemse Kunst 
1960 Vliegveld Zanderij 
1960 Vluchtelingen 
1960 Suatuut (Vlagen 

Wapen) 
1960 Olympiade 
1961 Vruchten 
1961 Gebouwen I 
1961 Gebouwen II 
1961 Jamborette 
1961 Ruimtevaart 
1962 Hammarskjöld 
1962 idem met drukfout 

zilverdruk cover 
missende 

1962 Kon. Zilveren Huw. 
1962 Rode Kruis 

»,50 
7,50 

12,50 
17,50 

4,— 
32,50 

32,50 
32,50 
18,50 
6,25 

10,— 
3,50 
3,25 
3,50 
4,— 
3,— 
4,50 
5,25 
3,75 

2,— 
7,50 
1,50 
5,50 
5,50 
3,75 

11,50 
1,75 

12,50 
1,25 
3,50 

Gelieve er rekening mede te houden dat vele soorten slechts 1 X voorradig zijn. Vrijwel alle oudere soorten 
zijn op normale enveloppen. Alle gestempeld met normale datumstempels zoals gebruikelijk bij deze 
soorten. 
Waar off. andere stempels en covers gebruikt zijn, slaat onze prijs op de off. soorten. 
Wij kopen altijd gaarne niet vermelde oudere soorten FD-covers van Nederland en Overz. Rijksdelen. 

Speciaal gevraagd: Ned. Nieuw Guinea 1953 watersnood met 1e-dag-van-
uitgifte-afstempeling, ook op gewone zakenbrieven, (uitsl. complete series). 
Levering aan ons onbekende personen uitsluitend bij vooruitbetaling op postgiro 193156. 
Bestellingen boven f 15,— franco huis Nederland. 

Bezoekt onze stand op de internationale rulldag in Musis Sacrum te Arnhem 
ter gelegenheid van de bondsdagen. Zaal geopend van 9 uur v.m. to t 6 uur n.m. 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Fröbelstraat 5 ' " AMSTERDAM-WEST 3 Postgiro 193156 

Tel, 190023 
Zie ook onze advertentie elders in dit blad 

Lindner Falzlos Supplementen 1961 
120a 

121 
127 
129 
132 
150 

Bondsrepubliek met 
West-Berlijn 
D. Dem. Republiek 
België 
Finland 
Frankrijk 
Italië 

153ab Ver. Arab. Republiek 
153c 
153d 
154 
155 
156 
157 
160 
172 
178 
181 
186 

125 
128 
160 
203 
248 

Syrië 
Yemen 
Ghana 
IJsland 
Israël zonder tab 
Israël met tab 
Guinea 
Vaticaan 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Monaco 

3,75 
4,50 
2,25 
0,75 
2,25 
3,— 
3,— 
2,25 
6,— 
3,— 
1,50 
2,25 
3,— 
3,— 
2,25 
1,50 
1,50 
2,25 

Nieuwverschenen albums 
België 1849-1939 
Denemarken 
Guinea vanaf 1958 
Oostenrijk veldposten 
S. Marino 1877-1945 

55,50 
32,25 
6,75 

15,75 
22,50 

190 
190R 
207 
252 
260 
281c 
282s 
284 
290 
290b 
290Z 
31OV 
310 
320V 
320 
505 
512 
600 
715 

249 
295 
480 

604 

Nederland 
ld. roltandingen 
Oostenrijk 
Zweden 
Zwitserland 
Royal Visit 1961 
Olympiade Rome 
Vluchtelingenjaar 
Europa zonder b-Z 
San Marino blok 
Kanaal-eilanden 
Tsjechoslow. 1952 
ld. suppl. 1961 
Hongarije 1953 
Hongarije 1961 
Togo 
USA herdenkingszegels 
Verenigde Naties 
100 j . Postzegels 

0,75 
3,— 
1,50 
3,— 
2,25 
1,50 
3,75 
3,— 
3,— 
0,75 
1,50 
4,50 
4,50 
4,50 
6,— 
3,75 
0,75 
0,75 
2,25 

Nieuwverschenen albums 
San Marino ing. 1945 
Cyprus vanaf 1960 
Brazilië herdenkings
zegels vanaf 1945 
15 j . Veren. Naties 

36,75 
0,75 

23,25 
9,75 

Vraagt onze uitvoerige prospectus in kleurendruk, bladmonster en prijslijst. Het 
verzamelen in een LINDNER album voorkomt beschadiging van de gom e n . . . . 
verhoogt de v/aarde van Uw collectie. Ieder blad is afzonderlijk verkrijgbaar. 

Levering (eind april/begin mei) na ontvangst van het bedrag 
verhoogd met f 1 , — voor stevige verpakking en porto op 
postgiro 336559 ten name van: 

RENNIE HAAGSMA 
POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstraat 2a — HILVERSUM. Telel. 47606 na 6 uur 491081 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 - Amsferdam - Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betal ing. 

Bezoek u gaarne thuis 

De overwinning 

T 
O 

G 
O 

De vier eerste ruim 
unieke emissie, niet 
blok van vier foto's In 

Vier »/aarden, C 

Let nu op de UITGIFTE 
HELE VELLEN van 12 ; 

UW POSTZE 

i 
fl 
m 
km 

van 

w ̂  

evaarders 
alleen op 

het midden 

,50, 

DE RUIMTE vordert 

i 1 i s 

SHEPARD 
GRISSOM 

GAGARIN 
TITOV 

van 1961 verschijnen in deze 
postzegels, maar ook In een 

van leder vel . 

1 F, 25 F en 30 F. 

van de unieke ruimte-emissie. 
egels. 
GELHANDELAAR HEEFT DEZE ZEGELS I 



KLEINE A N N O N C E S 
In overleg met de Raad van Beheer is de mm-pnjs van 40 et 
voor kleine annonces met ingang van 1 maart 62 verhoogd tot 
60 et per mm. Deze nieuwe prijs is aangepast aan de huidige 
oplage van het maandblad die op het ogenblik ruim 21 000 
exemplaren bedraagt 
Deze rubriek blijft uitsluitend bestemd voor leden van de 
Nederlandse Postzegel Verenigmgen 
Betaling na toezending factuur 
Opgave aan. Boom-Ruygrok N V , Ged Oude Gracht 138 
Haarlem, onder vermelding van postzegelverenigmg en lid 
maatschapsnummer 

Laatste datum van inzending de 28e van iedere maand 

A A N G E B O D E N 

De N P.C. ' ' ' ' brengt de , post-
zege lmark t bij u thuis , koopt in 
tegen vellingprijzen, vekoopt o a 
bij inschri jving en heeft goedkope 
aanbied ingen Inl bi] J Bijlsma, 
Sch immelpennmck laan 3, Zu tphen 

De mees te zegels van Neder land 
k u n t u gebru ik t of ongebru ik t 
tegen 60 'la catalogus op zicht 
kr i jgen Br aan K Keizer, Burg 
Mutsaerss t raa t 32 Ti lburg 

Aangeboden Europa '56 t/m 61 
compleet , 56- 57 ongebr me t Ie 
pi , les t postfris Ook meelopers 
zoals D v h N Nato Zw P T T 
V.A. Rep., compleet , postfi is tot 
heden m e t bloes (geen vlaggen-
blocs) Hongarue na '45, cat 350 
goudfi Israel , cat 350 goudfr , 
F r a n k r y k na 45 ongebi bijna 
compl cat 550 goudfr D.D R., in 
boekjes , meest ongebi series, ± 
200 goudfr A B Veennik Spoor-
s t raa t 14, Didam 

Te koop Gro te verz , mees t post
fris, Ned. en O Z. Cat w ƒ 2700,—, 
prijs f 1800 — Wiarda Loenense-
s t raa t 96 Den Haag tel 63 84 10 

Aangeb Eu r . Jeugd , België 1953, 
gebru ik t , ƒ 45,—, Vluchtel ingen, 
diverse sei ies , pos t fns 10 ver 
schil lende FDC's were ld ƒ 3,30 
A Riemsma, Velserpoststraat 12, 
Velsen-N , telefoon 6455 

Double t ten . Ik heb nog 268 lond-
zendboekjes die gecirculeerd heb
ben en waaru i t ik nu envelopjes 
h e b gemaak t waa r in 100 verschi l 
l ende zegels hele weie ld Als u 
ƒ 4,— g u e e r t op pos t rekening 
90 62 14 t n V E M van Diffelen, 
Zaalboslaan 31 te Velp (G ), krijgt 
u zo n envelopje Gegarandeerde 
waa rde N Fi 20,— Als u f 5,— 
gireer t on tvang t u een zelfde en
velopje me t ten minste N Fr 25 — 

200 versch. wereld ƒ 0,87, 500 ver
geh ƒ 2,60 lOOO veisch f 5,60 500 
Europa ƒ 3,60 100 versch f 810 
franco uit m y n doublet ten D van 
Ommen Popul ierenlaan 3 Epe 
g u o n u m m e i 89 78 56 

Bod gevraagd op Duits land en geb 
tot '45, gebr en ong>,br Michel '62 
DM 7000 P Smoutei P n n s B e m -
h a r d l a a n 110, Haar lem 

VJ kilo bui ten landse zegels. Wel 
afgeweekt maai ongesorteerd ' 
Enorao \ e e l landen alles door el-
kap •( ± 12 500 exempt (twaalf en 
er«, half d u i z e n d ) Alles word t 
,oor de hand afgewogen Zolang 
de voorraad s t rek t en alleen bij 
vooru i tbe ta l ing of rembourszen-
d m g Slechts f 37,50 franco Enkele 
1/1 k i lopakke t ten zijn beschikbaar 
voor ƒ75,— franco (± 25 000 e x ) 
H Fiorani , Bea t r ix laan 9, De Kaag 
Postg l ro 4115 11 t n V I J Mark 

Te koop tegen e lk aann bod Ned. 
Maandblad v. Phi la te l ie , j a a rgang 
1947, manco nrs 5 en 7, j a a r g a n g 
1948 t/m 1960 compleet J Stuve, 
Veenweg 158, Deventer , t e l 6938 

Par t icul ie i biedt goed verzorgde 
zichtzendingen van Neder land en 
O.G. aan Billijke prijzen P Kroe 
zen, Weth Goyaer t ss t raa t 14, Til
burg 

Big Mail m e t honde rden aanb ie 
d ingen en bui ten landse postzegel-
c lubadressen ƒ 1,—. C J H t e r 
Riet, Getfertsingel 112, Enschede 
Giro 86 68 31 

Postzegelhandel T. A r k e m a , Van 
Ballegooijsingel 43, Ro t t e rdam, tel 
4 2117 , Het adres voor u w zegels 
van Duitsland, België, F rankr i jk 
en Neder land Tevens zegels In 
voor raad van Egypte , Is raël , Vat i -
caan, I tal ië Monaco Zwitser land, 
L u x e m b u r g Saar land, Amer ika en 
Ghana Eveneens Europazegels en 
voorlopers, bloemen-, d ie ren- en 
sportzegels Raketpos t Bezoekt 
onze winkel in de P i o v e n i e r s t r a a t 
9b te Ro t t e idam l ede re dag ge
opend van 10 u u r s morgens to t 
6 u u r 's avonds u i tgezonderd 
maandagoch tend en woensdags 
Telefoon 4 50 62 

Pakke t t en samengeste ld in 1948: 
500 wereld ƒ 2,10 1000 were ld 
ƒ 5,50, 500 Europa f 2 50, 1060 
Europa ƒ 7,— Ook g io t e r e samen
stell ingen in voorraad tot 5000 ver
schil lende Postzegelhandel T Ar
kema, winkel P r o v e n i e r s t i a a t 9b, 
Ro t t e rdam, giro 5 78 98 

Aangeb Verzameling Neder land 
en O.G. Cat waa rde ± f 900,—, 
voor slechts ƒ 400,— T H Jansen 
T imors t r aa t 23 Heemstede 

Indonesia aangeb : Zonnebloem 
Postfris 15/23, 67/80 96/100 ƒ 2,10, 
107 118, 127/132 ƒ 2,20 133/149 ƒ3,60, 
150/153, 157/160 ƒ 1,80, 164/199 ƒ 3 8 0 , 
204 213 220/222, 228/235 ƒ 2,15, 236/288 
/■ 3 75 Te koop gevraagd : Nr 11, 
50 cent opdruk Riau, n r 59 en 60 
2 en 3 Rp opdruk R I S Opgaaf 
en prijs aan J Reij, Pr in s Bern -
h a i d l a a n 40 Ede 

Te koop verzamel ing Duits land, 
totaal 3000 v e r s c h , deels postfris 
m e t eers te plakker , deels gebru ik t , 
to taa lwaarde Yvert N Frs 3900 — 
(geen Oost-Duitsland of Russ bez ) 
en verzameling f r ankee i zegels 
Frankrvik, v a 1949 w a a r d e Yvert 
N Frs 450,— In Schaubek-a lbum 
' n een koop ƒ 1500,— E v d 
Griend Bill i tonstr 91 D o i d i e c h t 

Rondzendclub „De \ e l u w c " kan 
boekjes me t goede zegels voor 
reële pi ijzen toezenden van 
N O G , België L u x e m b u r g Mo
naco F iankr i jk , Zwi tse i land , Po
len Tsjechoslowakije Joegoslavië, 
Duits land met geb Ouddui tse s ta
ten Balt ische s ta ten, Seib ien , 
Montenegro Scandinavië Po r tu 
gese kol Engelse kol Eg>pte 
Br met ref aan J v d Berge, 
Hoende rpa rkweg 15 Apeldoorn 

Te koop Verzameling Ned. en 
O.G. Cat waarde ± f 300 — C Ver
kerk Italielaan 102 Beveiwijk 
(wijk Oosteiwijk) 

Te koop Ned. Maandblad voor 
Philatel ie , 6 complete jaargangen , 
19561961 f 30,— L J Adema, Van 
den Eyndes t raa t 35, Den Haag tel 
54 13 3b 

G E V R A A G D 

Europa. Xurkue, IJs land en Por tu 
gal 1961 te koop gevraagd in vel-
delen J D Loorbach, Van Dalen
laan 246, Santpooi t-Zuid, telefoon 
(02560) 8183 

Gevraagd Postzegels en posts tuk
ken die be t rekking hebben op de 
au tomat i se r ing van de postert ien 
(o a Lumogen-zegels, Duitsland) 
Aanb A B Frielink LapI ace
s t raa t 13, Amsterdam-O 

Te koop gevraagd Speciale vluch
ten, FDC (vliegbneven) Zendt 
brief k a a i t W J Lenting, v d 
Water ingelaan 154, Voorburg tel 
72 57 93 

Ind ien u overtollige (on)gebruikte 
dl i l icaten van de Klederdrach ten-
SBiie van Oostenryk hebt is ledei 
aanta l , hoe klein ook zeei wel
k o m ' Bij voorbaat dank voor uw 
medewerk ing Aanbiedingen aan 
C P G Driessen Wij t tenbachweg 
12, Oegstgeest 

Zoek Zwitser nd, Bundesfeier-
k a a r t e n met stem iel 1 aug 1920 
Turne r s 1931, 40 e t , jongen met 
vlag, 1934 en 1937 beide, 1938-1957 
alles Ook Yvert 307/10 en 392/4 op 
brief A J M Annegarn, Weissen-
bruchs t raa t 270, Den Haag 

Oude br ieven? Ik koop vroeg-fila-
telistische br ieven en postdocu-
men ten van Neder land en de hele 
wereld, alles Ie kwal Aanb a a n : 
O KoUei St Gal te r r ing 193, Bazel, 
Zwitser land Ik zal ongeveer m e t 
mei in Holland zijn Corresp in 
Duits en Frans 

Wederom hogere pruzen voor div 
bundels , b v Ned nr 463 45 et p 
bundel Steeds bundels en kilo-
waa r te koop gevraagd door 
A v d Heijden, Daguer i^s t raa t 
84, Den Haag 

Geviaagd Posts tukken, dienst-
s tukken en vl iegbneven van, naa r 
en in Ned.-Nw.-Guinea. Tevens Ie 
dagscouver t „Watersnood 1953' 
F W N Hugenholtz G v d 
Veenst raa t 60, Amste idam-Zuid 

R U I L E N 

Ruil m e t bui tenlandse verzame
laars ! Zeer voordelig, bijzonder 
interessant en leerzaam Verdie
ping van uw mooie hobby Leg 
contac ten over de gehele were ld l 
Ook aantrekkel i jke bi jveidienste-
mogeli jkheden d m v In terna t iona l 
Mail Order Vraag grat is inl ich
t ingen aan The Dutch Contact 
Bul le t in , Postbox 3052, Voorburg 

Falsificaten. Verzamelaar van fal-
sificaten vraagt aanbiedingen van 
zegels en l i t e ra tuur over dit on
derwerp Aanb M Jakobs , ,,Lee-
vliet" , w a r m o n d , tel (01711) 330 

Rullen • Als u mij 200 versch goede 
Nede i l postzegels s tuur t (geen 
gewone ' ) ontv u p e r omgaande 
100 betere van Eng en K o l , alle 
verschillend, min Yv NFrs 30,— 
P H M de Nijs, Dr Schaepman-
s t raa t 37 Water ingen 

Te koop, niet in gedeel ten tegen aannemelijk bod 
W E R E L D V E R Z A M E L I N G 

Cataloguswaarde 1962 N Frs 4000,— 
Bakke i , Esstraat 5, Lichtenvoorde (Gld) 

G r a t i s 
kunt u waardevoile Duitse postzegels verkrijgen 
Schrijft u aan K Schwengler 4508 Bohmte Postbus 48 West Duitsland 

Gevraagd Verschillende iierdenkings- en semi-postale zegels van 
Nederland en Luxemburg U krijgt daarvoor in ruil gelijke zegels 
van Zweden, IJsland en Finland tegen dezelfde waarden volgens 
de Yvert catalogus Correspondentie in het Engels Ebbe Lander, 
Ramkvllla, Sweden 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatehstische tiidschnft - verschijnt om de 
14 dagen - gem omvang 84 pagina's - fotopagina's op kunstdrukpapier abonne 
mentsprijs ƒ 7,90 per half )aar franco Vraagt gratis proefnummer 
Woordadvertenties opschriftwoorden 45 cent tekstwoordeo 18 cent 
Vertegenwoordiging voor Nederland 
P C van Andel Postbus 54 Katwijk aan Zee giro 51 69 28 

Gelegenheidsaanbod Neder land en O.R., d iveise losse waarden , 
catalogus ruim ƒ 25,— voor s lechts ƒ 12,75 franco na voorui t 
betal ing 
F.D C s Neder land: Zomer 1958 ƒ 190, Kind 1958 ƒ 1 15 Zomer 
1959 f 2,30 Zomei 1960 ƒ 1,65, Vluchtel ingenhulp 1960 ƒ 1,15, 
Zomer 1961 ƒ 190 Vluchtel ingen N - G u i n e a ƒ 3,25, Vluchtel ingen 
Sur iname ƒ 3 50 Vooruitbetal ing 

Postzegelhandel J. Bats 
Postbus 25 - Lee idam - Telefoon (03451) 2762 - Pos tg i ro 26 87 61 

Iemand een (.adeautje geven kost geld, maar U kunt 
zieken dit tijdschrift sturen door het portvrij op te 
zenden aan . 

„ R O D E K R U I S " 

Tijdschriftendienst te Den Haag 

file:///eluwc


Internationale 
Postzegelhandel 
Amsterdam N.V. AA INTERPA' N.Z. Voorburgwal 322 - Amsterdam 

Telefoon 020-66875 - Giro 591272 

•n EXCUUS. 
De reactie op onze voorafgaande advertentie Is zó groot 
geweest, dat er een achterstand in het uitvoeren van de 
bestellingen is ontstaan; het lijkt ons dus beter om dit
maal géén grote aanbieding te doen, maar om eerst 
af te werken, hetgeen hier nog aan bestellingen ligt. 
Onze vorige aanbiedingen blijven de maand april nog van 
kracht; daarna zullen wij hier en daar de prijzen moeten 
herzien. Uiteraard voor zover voorradig. Wij zouden u er 
voorts attent op wil len maken, dat wij — zoals wij reeds 
in een vorige advertentie vermeldden — ook zegels en 
series kunnen aanbieden, welke de paradepaardjes vor
men op veilingen. Ook hebben wij vaak heel mooie col
lecties aan te bieden. Wij hebben bijv. thans een zeer 
mooie verzameling van BELGIË, gevat in een luxe Yvert-
band. Dit is een vrijwel complete verzameling met alle 
topnummers, bijv. Ia , 37 en 37a ONGEBRUIKT, de heel 
moeilijke tanding 14 x 12 No. 134, Roode Kruis, Helm, de 
Orvalseries, ook met de opdrukken, Mercier, idem met 
Braine-L'AIIeud, Bagages en, last not least, de Spoorweg-
opdrukken No. 48/57. De totale cataloguswaarde volgens 
Yvert is Fr. 12.000, — . Een prachtig bezit en een mooie 
belegging. Tot eind april blijft de collectie intact, daarna 
kunnen wij tot splitsing overgaan. 
Voor ditmaal laten wij het dus hierbij en wij tekenen met 
fi l.groeten, INTERPA. W. F. (Meijer. 
No. volgens Yvert 1962. Uitsluitend prima kwaliteit. Zonder teken 
- ^ . . . . . _ is gebr. * =-. ongebr. of* = gebr. o' ongebr. E N G E L A N D 

7,50 
0,60 
5,— 
3,90 
1,— 
5,75 
3,50 
2,— 
0,40 
0,10 
4,— 
5,75 
5,75 
1,90 

14,— 

4 
27 
33 
37 
49 
52 
57 
62 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 

76 
77 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
91/94 
91/94» 
95/97 
95/97» 
98 
98* 

0,20 
4,25 
1,40 
4,75 

16,50 
12,50 
12,50 
7,90 
9,75 
1,25 
3,— 
1,40 
9,50 
1,40 
2,— 

99 
99* 
100 
100* 
101 
101* 
102 of* 
103 
104 
107/17 
110* 
111* 
112* 
113* 
114* 

0,90 
3,25 
0,60 
3,— 
1,90 
5,50 
5,— 
5,— 
5,— 

11.25 
1,40 
1.70 
3,90 
3,90 
2 — 

115» 
116* 
117* 
118 
119 
122/3 
122/3* 
130* 
131 32 
131/32* 
139/150A 
139/44* 
148» 
149* 
152 
153 
154 
155 
159/70 
159/63* 
168* 
171/72 
171/72* 
173/74 
173/74» 
179/82 
179/82* 
187/97 
187/92* 
193* 
194* 
195* 
196* 
198 
199 
200 
201/4 
201/4» 
205/8 
205/8» 
209/22 
incl. a nrs. 
209/14» 
incl. a nrs. 
215* 

4,25 
6,— 
5,50 
6,90 

10,— 
2,50 
5,50 
1,15 
0,60 
1,75 
6,75 
2,90 
3,90 
3,90 
0,60 
3,50 
5,— 
9,75 
4,— 
2,50 
3,— 
2,50 
2,75 

11,25 
12,75 

1,90 
4,— 
3,50 
2,90 
1.65 
2,25 
3,— 
3,75 
4,— 
7,90 

12,50 
1,60 
2,75 
0,65 
1,20 

2,75 

7,50 
2,— 

216* 
217* 
218* 
219* 
210* 
221* 
2'!1A» 
222» 
224 
225 
225* 
226 
227/32 
227/32» 
233 
234 
235/6* 
239/40 
239/40* 
241/44 
241/44» 
246/49* 
250* 
251/55 
251/55* 
256/59 
256* 
257* 
260/61 
260/61 * 
262/73 
262/73* 
274» 
275» 
276* 
277» 
278* 
276/78 
279/82 
279/82» 
283/85 
287/90» 
291* 
292/94A* 
295/301 * 

0,75 
0,75 
0,85 
1,10 
1,10 
1,35 
1,50 
1,60 
2,— 
1,30 
6,90 
9,25 
2,50 
4,— 
0,50 
3,50 
0,65 
0,40 
0,50 
2,— 
2,90 
3,20 
1,25 
0,40 
135 

10,— 
2,50 
5,50 
0,60 
1,10 
1,75 
7,50 
2,— 
2,— 
1,65 
1,95 
2,25 
0,85 
5,— 
6,— 
4,— 
0,85 
0,30 
2,50 
7,50 

302/4 
302/4» 
305 of* 
312/14 
355/56» 

E G Y P T 
32/35 
36/43 
36/37* 
39* 
40* 
41» 
44/53 
82/93 
94/96 of* 
97/102 
105/7» 
108/10« 
115/17 
118/30 
118/28* 
1/121 
130* 
131/33 of» 
134/35 of» 
136/39» 
141/43 
144 
144» 
150/54* 
169/71 
169/71» 
172/78 
179/83* 
184/86 of» 
187/95 A 
187/95 A» 
196/98 of* 
202 of« 
203/5* 
206/8» 
213/19 
221« 
222 of» 

1,75 
1,90 
0,75 
1,50 
1,15 

2,— 
3,50 
1,40 
2,25 
1,75 
2,25 
5,— 

21,25 
25,— 
40,— 

5,— 
7,50 
7,50 

21,50 

40,— 
60,— 
3,75 
2,— 
5,— 
4,50 
2,75 
8,50 

50,— 
0,50 

12,50 
1 , — 

12,50 
3,75 
0,90 
4,— 
3,75 
5,75 
7,25 
6,75 
5,90 
9,75 
0,45 

223/32 
223/32» 
233 of» 
234 of* 
235/6 of* 
237 of» 
238/41 * 
242 of* 
243/49» 
254/5 of* 
262» 
263» 
264/68* 
270/72* 
273» 
279» 
280» 
281* 
307/10* 
345* 
379/81 • 
384 of« 
386» 
387» 
389» 
390» 
391* 
395» 
396« 
397« 
398» 
399/403« 
405* 
406/7« 
408/9« 
410/12« 
413/16« 
417« 
418/24« 
425* 
426* 
427* 
428* 
429/33* 
434/37* 

1 , — 
3,75 
0,60 
0,60 
1,25 
0,40 
1,90 
0,50 
2,25 
1 , — 
1 , — 
0,65 
3.25 
4,25 
0,50 
0,65 
3,— 

13,50 
2,— 

23,50 
4,— 
1,50 
0,90 
0,75 
0,50 
0,50 
2,— 
0,50 
0,50 
0,35 
0,50 
2,— 
0,25 
0,65 
0,85 
1,25 
1 , — 
0,40 
1,50 
0,40 
0,35 
0,35 
0,35 
1,50 
1,40 

438/39* 
440/41* 
442* 
443/47* 
448* 
449/54* 
455* 

2,40 
0,70 
1,25 
1,65 
0,35 
1,50 
0,25 

Luchtpost 
1 
1» 
2 
2* 
5/24 
25/28 
25/28* 
28A 
28A* 
29/40* 
41/42 
55/6» 
80« 
81/84» 

Expresse 
2 
2» 
3« 
4 
4« 

Franchise 
M i l i t a re 
1/2 
1/2« 
4 

14,50 
21,— 
4,25 
5,75 

14,50 
1,40 
3,25 
0,50 
0,75 

15,— 
2,25 
0,65 
0,35 
4 . -

0,75 
1,50 
2,50 
1 , — 
1,50 

1,20 
2,— 
0,40 

P A L E S T I N A 
57» 2,50 
58/60» 0,45 

Luchtpost 
1/12« 20,— 

GOLIATH-P ARTIJEIV!! 
Dit is lets voor ul Hier heeft u jaren op gewacht! Ruim ƒ 100,— handelswaarde 
tegen 'n prijsje van slechts ƒ 25,—. 
WIJ HEBBEN IETS GEKS GEDAAN ! 
Aan de hand van onze stockboeken en engros-vooraad hebben wij een beperkt aantal ,,GoHath-par-
tijen" samengesteld. 
Het resultaat is verbijsterend, elke partij bestaat uit minstens 725 tot 750 waardevolle zegels, vrijwel 
uitsluitend en alléén groot formaat gelegenheidszegels, sportzegels. Europazegels, bloemenzegels, die
renzegels, enz. enz. (gehele wereld, doch hoofdzakelijk Europa, zonder Nederland). Het is onbegonnen 
werk alle aanwezige landen op te sommen. Bijna alle zegels zijn verschillend, slechts een enkel zegel 
komt misschien tweemaal voor. 
ZO IETS KOCHT U NOG NIMMER ! 
Wij hebben geprobeerd van enkele partijen de Yvertwaarde te berekenen, het was 
niet te doen! Enorm en enorm hoog! Wij schrokken er zelf van. 
Zó goedkoop kocht u nog nooit postzegels! 
Wanneer u nog vóór de as. feestdagen in het bezit wilt zijn van deze werkelijk gigantische partij, dan 
dient u per omgaande te bestellen. Het aantal beschikbare partijen is beperkt. 
De prijs is, wij herhalen het, slechts ƒ 25,— franco. 
Bovendien ontvangt elke koper GEHEEL GRATIS 
de zeldzame First Day Cover van de KLM-openingsvlucht Mexico-Nederland van 
30 oktober 1952. (Waarde ƒ 5,—.). 

P O S T Z E G E L - E N G R O S H A N D EL AFHAALADRESSEN: 

H. FIORANI POSTORDERADRES: 

voor Amsterdam en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. Tel. 59428 
Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 
(alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) BeatrJxlaan 9, De Kaag (Post 
Abbenes). Tel. (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I. ). Mark. 

Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze tnkooplijst. 

MieetÉ n *n pastaegetnuBnie 9 Oan Mnei sp^etl naar FiOHA HfM I 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
Rokin 58. Amsterdam-C. - Telefoon 30261-242380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 
o p belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

Voor onze l a a t s t e v e i l i n g in d i t s e i z o e n , die 

b e g i n j u n i a.s. zal worden gehouden, kan nog tot 

uiterlijk begin mei materiaal worden toegevoegd. 

Onze speciaal internationaal georiënteerde veiling is voor 
verkopen wel de aangewezen weg; ook in onze dit jaar 
reeds gehouden veilingen werden wederom door onze vela. 
buitenlandse relaties voor talloze kavels ongekend hoge 
prijzen betaald. 

INKOOP VAN POSTZEGELS 

HOBBY-HOUSE 
VERKOOP VAN POSTZEGELS 

GRAVENSTRAAT 26 
Telefoon 3 64 72 — AMSTERDAM-C. — Giro 106312 

STUUR GEEN GELD, MAAR UW MANGOLIJST. 
B>3taling na ontvangst, zodat u thuis rustig kunt 
uitzoeken wat u wel en wat u niet wilt hebben. 
Wij hebben bijna alles van N.O.R. voorradig tegen 
de goedkoopste prijs. 
Een greep uit onze prijzen. Kwaliteit is 100%. 

Speciaal maar 1 x voorradig 
No. 8 f t/m 14 f. Do X zonder 
punt, met hoekvelrand (posi
tie 91), cat. f 450,—, kost 
f 400,—. 

Verder hebben wij mooie kilo's 
Nederland ä f 7,50, indien af
gehaald en f 8,50 opgestuurd. 
Vermeld uw lidmaatschaps-
nummer, indien u dit gestuurd 
wilt hebben. 

a) Wij zijn het goedkoopst. 

b) Wij bieden de meeste service. 

Ook kopen wij collecties tegen contante betaling. 

Suriname, ongebruikt. 
No. 10a 
No. 23 
No. 24 
No. 30 
No. 32 
No. 34/36 
No. 39 
No. 40 
No. 58a 
No. 59a 
No. 65/68 
No. 179/182 
(Mo. 197/199 
U ziet dus: 

f 97,50 
9,— 

11,— 
22,50 
4,— 

24,50 
11,— 
62,50 
20,— 
22,— 
5,50 
5,50 

17,50 

LUCIFERSMERKEN en 
POSTZEGELS voor VERZAMELAARS 
Lucifersmerken: 

100 verschil lende België ƒ 0,75 
100 verschi l lende J a p a n 0,75 
100 verschi l lende Tsjechoslowakije 

(in complete series) 1,50 
600 verschi l lende West-Duitsland 6,— 
500 verschil lende India ,,3,50 
Domino serie Joegoslavië (140 st.) „ 2,50 
Acteurs Rusland, 96 verschil lende „ 1,50 
Carnaval , Neder land, deel 1 (40) „2,25 
Carnaval , Neder land, deel 2 (40) , 2,50 
Carnaval , Neder land, p a k m e r k e n (40) „ 4,— 

ALBUMS: 
Eenvoudig a lbum voor 500 m e r k e n ƒ 1,50. 
Pracht ig , luxe a lbum, geschikt voor 2000 merken (schroefband, 
100 bid., me t bed ruk te vakjes in diverse f o r m a t e n . . . s lechts 
ƒ 8 , - . 
Bij aankoop van ƒ 10,— aan m e r k e n 10 "/• kor t ing . 
Vraagt gratis onze n ieuwe prijslijst en catalogus. 

POSTZEGELS : Een greep uit onze collectie: 
Nederland: 

Zeehelden 1944-1946 ƒ 0,33 
1948 Wilhelmina 0,22 
1956 Olympiade 1,20 
1956 Kankerbes t r i jd ing „ 1,— 
1959 KLM 0,45 

Suriname: 
1948 Wilhelmina 0,45 
1960 Vluchte l ingenhulp „ 0,75 
1962 Dag Hammarsk jö ld 0,73 

Nieuw-Guinea: 
I960 Vluchte l ingenhulp , 1,15 

Franco toezending na on tvangs t v a n he t bedrag op onze giro
reken ing 13 02 03 t .n.v. B. Woudstra . Desgewenst onder r embour s . 
Hiervoor wordt door de P T T ƒ 0,50 ex t r a in r eken ing gebracht . 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Det. depot B. Woudstra - Amste lkade 116 - Amste rdam-Z. 

Telefoon (020) 79 59 04 


