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ONZE 

24te 
postzegelveiling 

2al op 4 en 5 JUNI a.s. plaatsvinden te Den 
* Haag, in Grand Hotel Central t.o.v. deur

waarder A. H. Davids. 
Zij zal bestaan uit: 

Eerste zitting: 
afdeling NEDERLAND EN O.R., waarbij 
prachtige blokken van 4 o.a. Cur. Lp. Prins 
Bernhard; complete serie tot 25 gulden! 
Suriname Lp. 5 gulden! 

Tweede zitting: 
afdeling NEDERLAND 1852 
afdeling ENGROS NEDERLAND EN 
OR. 

Derde zitting: 
afdeling EUROPA EN OVERZEE, waarbij 
DANZIG INNENDIENST 
afdeling RESTANTEN 

De veilingcatalogus wordt u gaarne toegezonden. 
De oplaag is evenwel niet onbenerkt, schiijft u ons 
derhalve per omgaande. 

Voor onze EERSTE NAJAARSVEILING kan 
NU REEDS worden ingezonden. Op belangrijke 
objecten zeer hoge voorschotten beschikbaar. Gun
stige inzendcondities op aanvraag verkrijgbaar. 
Gaarne komen wij u peisoonlijk bezoeken voor 
een bespreking. 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK N.V. UW ADRES! 

J. K. RIETDIJK n.v. 
DEN HAAG 
Telefoon (070) 11 70 20 - Lange Poten 15A 

KUK! yy,j vymEN 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 Amerika 
kopen v^ij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel v^ensen v/lj in het bijzonder te kopen: 

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

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

• 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 wensenwijeveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels m series 

Zend ons o.u.b. uw oonbiedings/ijst die 
onze directe en nouwkeunge aandacht zal hebben. fO=' 

VRI) OP MNVRAAG Onze nieuwe mkoop-prijsti]St 
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 1 A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Amenka's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS & CO. 
BOSTON 17, MASS U.S.A Telegramadres Harrisco Boston 

Bent U verzamelaar!! 
Hier IS uw kans om op bijzonder goedkope wi)ze uw verza
meling te vergroten in waarde 

WIJ offreren 
lots, cat. waarde van NF 100.- voor slechts f 20,- gebruikt -Engelse kolonies 

ongebruikt . 
Scandinavia lots 
Verder : 

cat. waarde van NF 100,- voor slechts f25,- ongebruikt . 

Yvert 62 
gebruikt 
6 
8 
9 
10 
11 
14 
15 
tanding 13 
16 
17 
18 
19 
10 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 
31 
32 
33 

ZWEDEN 
0,80 
8,— 
9,— 

20,— 
40,— 
7 — 

0,75 
0,60 
0,40 
1,25 
0,20 
4,— 
0,40 
1,25 

70,— 
2,50 
1,25 
2,50 
0,15 
0,10 
4.— 

1 gebruikt 
37 
38 
51/54 
55 
56 
57 
58 

224/27a 
235/46a 
247/48a 
249/53a 
254/56a 
287/88a 
290/91 a 
294/95a 
296/97a 
305/06 
312 
313/14 
315/16 
lp 4/5 
317/18 

0,60 
0,40 
0,40 
0,25 
0,20 
0,20 

2,50 

0.60 
1,25 
0,50 
0,50 
2,75 
0,40 
0.40 
0,25 
0,10 
0,25 
0,20 
0,75 
0,45 

gebruikt 
322/23 
328/29 
341/43 
344/46 
350/51 
364/65 
367/68 
369/71 
372/75 
376/77 
378/80 
385/86 
387/88 
389/93 

395/96 
397/98 
404/05 
406/08 
409/10 
411/13 
lp 8/9 

0,15 
0,25 
0,65 
2,75 
0,40 
0,20 
0,40 
1,25 
0,90 
0,50 
0,50 
0,60 
0,30 
0,75 

0,20 
0,20 
0 75 
0,45 
1 , — 
0,45 
1 , — 

gebruikt 
414/15 
424/26 
427/28 
429/31 
432/33 
434/36 
437/38 
439 
440/41 
442/43 
444/45 
446/47 
448/49 
450/51 
452/53 
454/55 
456/57 
458 
462/63 
Alstromer 
bibliotheek 
10 Kr paar 

0,80 
0,70 
0 25 
0,90 
1 ,— 
0,60 
0,40 
0,45 
0,60 
0,80 
0,90 
0,50 
0,40 
0,50 
1,25 
1,50 
1,25 
0,30 
1,25 
0,50 
0,60 

10,— 

Vele andere nummers m voorraad, ook de A-nummers, gebruikt en ongebruikt, 
echter in te klein aantal om op te nemen m deze advertentie 
Stuur uw mancolijsten, van Scandinavia en Q Elizabeth ll-uitgaven 

Orders via luchtpost, zeepost of giro 34.46.23 

POSTZEGELHANDEL 

HENRI KUIPERS 
P.O.B. 1488 - C L A R K S O N O N T A R I O C A N A D A 



A T T E I V T I E Ü 
Zojuist ontvingen vsnj: 
100 verschillende MONACO! U v/eet niet wat u ziet! Schitterend mooi! 

Enorm veel motiefzegels, veel sport! Tóch gaan ze maar weg voor slechts 
f 12.95 

100 verschillende SAN MARINO! Postfris, bijna allemaal grootformaatzegels* 
ßtoemen, dieren, sport, enz., enz. Een enorm pakket voor slechts . . . f6,95 

%kilopakketten GEMENGD BUITENLAND, ongesorteerd en onafgeweekt! Vele 
vondsten! Zeer modern goed. Naar schatting 2500 (twee en een half duizend!) 
exemplaren per pakket. Slechts voor 50 gegadigden hebben wi| 1 pakket beschikbaar. 
Ze gaan de deur uit voor f 12.50 en 70 ets porto. 

mT:iumfiim**f3mai4saaaii 

% kilo U.S.A., met veel groottormaaL gedenkzegels f 12,50 
Yi kilo MODERN NOORWEGEN, onafgeweekt. véél gedenkz.' . . „ 12,50 
Va kilo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt , 12,50 
% kilo HONGARIJE, poststroken! Mooi! 12,50 
/ i kilo BELGIË SPOORWEG! Op de originele vrachtbriefknipsels, 
enorme cataloguswaarde, prachtig modern sortiment! „ 12,50 
Va kito FRANKRIJK (onafgeweekt) met vete herinneringszegels.... „ 12,50 
1 kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) „ 18.95 
/a kilo NIEUWZEELAND met gedenkzegels 20,— 
% kilo POLEN! Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzondere groot

formaatzegels, veel hoge waarden! 
ONAFGEWEEKT EN ONGESORTEERD! Verpakt in de originele 
/akilodozen (1959'60). Per pakket slechts 18»95 
Zolang de voorraad strekt! franco 
Missiekilopakketten Nederland. 
± 5.000 onafgeweekte en ongesorteerde zegels zolang f O O ^ 
de voorraad strekt ■ W fjF mß 
Porto extra: rembours f 1,10; vooruitbetaling f0,85. 
HET EINDE IS I N Z I C H T ! Nog 'n enkel haaltje en dan is het weer voorbij. 
y, KILO BUITENLANDSE ZEGELS, wel afgeweekt maar ongesorteerd! 
Enorm veel landen, alles door elkaar!!! ± 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 1/1kilopakketten zijn beschikbaar voor f 75,—. Franco! ( ± 25.000 ex.) 
500 verschillende België, zeer mooi, slechts f 11,35 
500 verschillende Duitsland, een koopje vj30r 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 bij ons voor „ 9,75 
500 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (zeer mooi) .. 10.— 

1000 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (iets gewe'
digs!) „ 2 5 , — 

100 verschillende Beieren, iets moois voor slechts 4,90 
100 verschillende EGYPTE, prachtige collectie 5,75 
100 verschillende PHILIPPIJNEN, 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 Roemenië, zeldzaam mooi! ,. 4,95 
100 verschillende grootformaat gedenkzegels Tsjechoslowakije, veel 

sport! Koopje „ 4,95 
100 verschillende San Marino, postfris, bijna allemaal grootformaat

zegels, bloemen, dieren, sport, enz., enz. Een enorm pakket voor 
slechts 6,95 

250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWAKIJE, alle
maal herinneringszegels. Veel bloemen planten, dieren, sport, 
auto's, schepen enz. Zoiets kocht U nog nimmer voor slechts „ 12,50 

100 verschillende EGYPTE! Prachtige collectie met het modernste goed erbij 
(grootformaat!). 
Een nieuwe collectie, m i i r voor de oude prijs van slechts f 5,75 

100 verschillende COLUMBIA! Bijna allemaal grootformaatzegels. Werkelijk 
iets ENORMS! Bloemen, vlaggen,Christettjke motieven. De rest is bijna alle
maalluchtpostlZeerhogewaarde.Zóietsmooiszagen wij zelf maar zelden* 
Bij ons voor slechts f 5,75 

Men schreef ons o.a. 
„ . . . .zeer tot mijn tevredenheid heb ik al enkele keren zaken met u gedaan". 

G. J. te Oisterwijk. 
de inhoud heeft ten volle aan mijn verwachtingen beantwoord, in uw 

advertentie stond geen woord te veel". B. W. te Arnhem. 

30 verschillende zegels van GHANA, mooie alstempeling, meest 
complete series met hoge shillingwaarden (o.a. 1/, 1/3, 1/6, 
2/, 2/6, 5/en 10/). 
ENORM HOGE CATALOGUSWAARDE! (o.a. complete voet
balscrie is aanwezig!) 
NU BIJ ONS SLECHTS f 15,— 

100 ver..chillende GROOTFORMAAT herinneringszegels van 
FRANKRIJK waarbij veel postfris. Thans slechts 8,95 

500 verschillende FRANKRIJK, ontzettend veel grootformaatzegels. 
Juist iets voor u! Gaan weg voor 22,75 

100 verschillende FRANSE KOL. en GEBIEDEN. (Monaco!).Bloemen, 
vlinders, etc ! „ 3,95 

500 verschillende TURKIJE! Zeldzaam mooi. Toch maar voor „ 22,95 
100 verschillende China, pak mee! „ 1 ,— 
500 .. „ enorm! 8 95 

1000 ,. „ bijna een land compleet voor het koopje 
van „ 19.95 

150 verschillende Japan, idem „ 2,— 
100 „ NieuwZeeland een wonderbaarlijk mooi pakket 

met enorm veel herinnerings en toeslagzegels, slechts 6.75 
100 verschillende grootformaat van HONGARIJE, buitengewoon 

mooi, slechts 3.50 
200 idem, (dus alleen grootformaat herdenkingszegels en dergelijke) 

sport, bloemen, dieren, torren, kevers, ontzettend veel luchtpost, 
pak maar mee 9,95 

En nu voor diegenen die iets willen verdienen: 

GOLIATHPARTIJEN zoiets kocht u nog nimmer! Ruim ƒ100,— 
handelswaarde voor slechts „ 25,— 

franco 
Elke partij bestaat uit 725 tot 750 waardevolle zegels. Vorig laar 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 RUSLAND-AANBIEDING 
Prachtige RuslandcoHectie van verschitlei.de grootformaatzegels, uit
sluitend en alléén geheel complete series! Veel sport en olympiade! 
(allemaal compleet), luchtpost, ruimtevaart, enz. enz. Te veel om on 
te noemen. Een lust voor het oog en werkelijk 'n sprookje gelijk! 
Alles licht gestempeld. Gigantische catalog us waarde. 
Deze UNIEKE collecties gaan weg voor do lachwekkend lage prijs van 
slechts 

754 EXPL. f 99,- 500 EXPL. f 54,-100 EXPL. f 7,45 
Franco 

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

MMeefÉ u *n pasÉseffettnanie ? MPan wnei spaeU naar JFiOMiJkJVM I 

P O S T Z E G E L - E N G R O S H A N D E L 

H. FIORANI 
A F H AALADRESSEN: voor Amsterdam en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. Tel. 59428. 

Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 

POSTORDERADRES: (alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaap (Post 
Abbenes). Tel (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I J. Mark. 

Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling' Vrnagt onze inkoopüjst 

http://verschitlei.de


SCANDINAVIË 
Steeds meer legden wij ons toe op dit zo verzamelwaardige 
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 

I I V H O I J D 
van dit nummer 

Drie onderscheidingen 197 
Nederland 198 
Het ontstaan van een emissie 201 
Oostenrijk 1856 de „Rode Merkur" 203 
Frankr i jk : Dag van de postzegel 204 
Luchtvaar this tor ie van Israël (slot) 206 
Agenda 209 
Bijdrage tot de kennis der zegels 

van NederlandsIndië 210 
(53ste) Algemene Vergadering van de Neder

landse Bond van Filatel istenVerenigingen . , 212 
Tentoonstellingen en rui ldagen 214 
Ingezonden 214 
Ned. NieuwGuinea, UnieStaten, 

Ned. Indië en Rep. Indonesia 216 
Stempels 216 
Pos twaardes tukken 217 
België 218 
SuidAfrika 218 
Brief uit Londen 218 
Wij lazen voor u 210 
Nieuwtjes van deze m a a n d 222 
Bonds en verenigingsnieuws 225 
Voor uw boekenplank 230 

TOPPRIJZEN voor bundel en kilowaar van Nederland en overige landen. 
Restpartijen engros. Grootformaatzegels van Nederland kopen wij ook 
op papier i f 15,— per kilo. Vraag prijsopgave, welke wij omgaand 
zenden na ontvangst van uw duidelijlt gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17  Nijmegen  Telefoon (08800) 2 06 38 

sm^ 
?ii 'teute lm Jlinönei' ^alziesf^LL samntG 

I Vraagt uitvoerige prospectus in kleurendruk, monsterblad en prijslijst aan RENNIE HAAGSMA's POSTZEGELHANDEL, Leeuwenstraat 2a, HILVERSUM I 
w^amm^^mmi^^mmm^mmÊÊi^^ma^^^^mii^mm ZIET O N Z E VORIGE ADVERTENTIES i ^ i g g a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H a H M H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H a i ^ a i i H ^ H 

♦ = ongestempeld 
Vaticaan 
no. 
39 
66/71* 
72/79» 
80/85* 
257/60« 
293/98* 
Blok 2* 

Bergselaan 

3,— 
130,— 
100,— 
62,50 
10,75 
10,— 
13,75 

225 b 

(No's cat. Yvert) 
Luxemburg 
no. 
267 8,50 
268 8,50 
269 13,50 
270 17,50 
531/33* 46,50 
Ierland 
52/54* 22,— 

P O S T Z E G E L H A N I 
Rotterdam 

(alleaanb. vrijblijvend) 
België 
no. 
24 23,— 
351/52* 30,— 
377/83* 47,50 
394/400* 35,— 
410* 15,— 
Karelië O.F. 
no. 1/28* 21,— 

Finland 
no. 
5 
60 
90 
166 
166* 
439* 
439A* 

3EL J. C. RENZEN 
Giro 481779 InkoopV 

35,— 
10,— 
16,— 
9,50 
9,50 
6,— 

12,50 

ïrkoop 

BLOKKEN VOOR U ? HONGARIJE EN RUSLAND ! 
Hongarije; !•* of o ƒ 18,—, 2» ƒ 6,40, 2° f 6,—, 3'* ƒ 2,05, op brief 
ƒ 2,—, 4'» of O ƒ 5,—, 5''- ƒ 4,—, 6» ƒ 4,—, 7' f 0,60, 8'* of o ƒ 0,70, 
9» ƒ1,50, 14 + 15» ƒ 26,—, 13» ƒ 35,—, 17» ƒ 4,40, 20 get. of onget.» 
ƒ 2,40, 21'* ƒ 2,20, 24» ƒ 3,—, 32» f 11,25, 33» ƒ 16,10, 35» ƒ 4,10, 
36» ƒ 9,90, 37» get. ƒ 5,—, onget.» ƒ 21,45; nr. 1285 velletje van 4 st. 

Rusland: 1» ƒ 1,50, ° f 1,85, 2° of » ƒ 1,75/1,50, 3» ƒ 15,—, 4» ƒ 1,75, 
5» ƒ 3,75, 6» ƒ 5,—, 7 ' ƒ 6,25, 8» ƒ 7,40, 10» ƒ 20,—, 12* ƒ 3,—, 13» 
ƒ 6,60, 14 + 15» ƒ 4,—, 14° ƒ 2,40, 15» 3,40, 16 -I- 17° ƒ 4,—, 19° 
ƒ 1,50, 21° ƒ 2,—, 22» ƒ 10,50, 23» ƒ 1,50, 24» ƒ 1,75, 28» ƒ 9,—. 

POSTZEGELHANDEL „ ' T CRAYENEST" - GIETEN (DR.) 
Telefoon (05926) 279 Asserstraat 7 Giro 94 62 38 

EEIV E N O R M SUCCES 
zijn onze nieuwe boekjes geworden. 
Wederom mochten wij een groot aantal verzamelaars als deelnemer 
aan onze zichtzendingen noteren. 
Probeert u ook eens een zichtzending ? 
U kunt keus maken uit het volgende: 

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

UITZOEKBOEKJES 
met zegels der gehele wereld a 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 I 

H. F I O R A ^ I ' S POlSTZË€ELHA]VDEL 
Afdeling ZICHTZENDINGEN (onder leiding van de heer I. J. Mark): Beatrixlaan 9 ~ De Kaag (post Abbenes) - Telefoon (02534) 397. 

Heeft u 'n postzegelmanie ? Dan met spoed naar FIORANI ! 
Een enorm sortiment uitzoekboekjes ligt op u te wachten ! 



lederlandsch maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Correspondentie over het blad naar 
HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 

Bronsteeweq 86, Heemstede 
Telefoon (02500) 3 63 40 

ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 
Welgelegenlaan 71, Driebergen 

Telefoon (03438) 21 62 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 
BOOM-RUYGROK N.V. 

Ged. Oudegracht 138, Haarlem 
Telefoon 17450 (4 lijnen) - Postgiro 37758 

RAAD VAN BEHEER 
Secr. Mr Ant, y. d. Flier 

Tortellaan 69, 's-Gravenhage-7 
Penningmeester: Joh. Spoorenberq 

Hyacintplein 5, Breda • Giro 344900 

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar f 10,— 
Afzonderiiike nummers lopende iaar 

en voorgaande jaar f 1,— 
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 f 0,25 

vanaf 1958 ƒ0,35 alles plus porti 

39e jaargang - mei 1962 (452) 

D. O. Kirchner 

P. C. Korteweg 

drie 
onderscheidingen 

De 53ste Algemene Vergadering van de Neder

landse Bond van Filatelisten-Verenigingen heeft 

op 27 april te Arnhem benoemd to t erelid van de 

Bond: oud-notaris M. C. Samson uit Rotterdam 

om de vooraanstaande plaats die deze eminente 

filatelist onder de Nederlandse verzamelaars 

inneemt officieel te bel<rachtigen. 

Het bestuur van de Bond heeft de Waller-

medaille ditmaal toegekend aan de heer D. O. 

Kirchner, secretaris en erelid van de Internatio

nale Vereniging Philatelica te 's-Gravenhage. 

Deze medaille, die enkele jaren achtereen niet 

werd verleend, eert de verdiensten van de heer 

Kirchner voor de filatelie in het algemeen en 

voor de Bond, waarvan hij to t zijn aftreden in 

1961 veertien jaar bestuurslid is geweest, in het 

bijzonder. 

De voorzitter van de Bond, drs. W. J. Bijleveld 

kon tijdens de vergadering meedelen, dat de 

Britse Postal History Society de naam van de 

heer P. C. Koneweg te Bennebroek heeft bijge

schreven op de Roll of Distinguished Philatelists, 

een eerbewijs dat elk jaar aan slechts één per

soon ten deel valt. 

Wi j wensen de drie nieuwe titularissen van 

harte geluk met de onderscheidingen die hun 

ten deel zijn gevallen en spreken daarbij de 

hoop uit dat zij de Nederlandse filatelie nog 

vele jaren in goede gezondheid met raad en 

daad zullen kunnen dienen. 

Raad van Beheer 
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Rubriek-redacteur C H W Heusdens, 

Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 

Postadres, p/a Postbus 619, Rotterdam 

VERKOOPCIJFERS NEDERLANDSE EMISSIES 

Bij wijze van uitzondering verschijnt de rubriek Neder
land op deze plaats, aansluitend op het hoofdartikel. De 
nevenstaande bekendmaking is reeds in haar geheel op 
27 april op de Bondsdagen in Arnhem gedaan in de vorm 
van een bulletin, waarvan de inhoud hiernaast wordt weer
gegeven. 

Aan de eerste redacteur Nederland van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, waarin in 1940 „De Philate
list" werd opgenomen, de heer F. H. M. Post te Utrecht, 
komt de eer toe reeds in 1922 het verzoek tot PTT gericht 
te hebben om de verkoopcijfers der Nederlandse emissies 
bekend te maken. Van tijd tot tijd herhaalden zijn opvolgers, 
onder wie hier met name genoemd mag worden wijlen Ir. 
H. J. W. Reus, dit verzoek. 

De toenmalige Hoofddirectie der Posterijen voelde he
laas niets voor publikatie; men meende daarmede het spe
culatieve element in de postzegelhandel aan te moedi
gen en men had ook nog andere bezwaren. 

De over dit onderwerp gevoerde correspondentie is in 
de loop der afgelopen veertig jaren gegroeid, wanneer wij 
ze moesten afdrukken zou een geheel nummer van het 
Maandblad ontoereikend zijn! 

In de afgelopen jaren hebben wij bij ons streven naar 
publikatie gemerkt, dat ook de Nederlandse Bond van Fila
telisten Verenigingen eenzelfde mening was toegedaan, na
melijk dat publikatie in het belang der verzamelaars was. 
Het is zeer zeker te danken aan het streven van de Bond, 
dat wij de verkoopcijfers van de volgende emissies als eerste 
filatelistisch blad kunnen geven: 

de emissie 1924-1926. Koningin Wilhelmina, type Veth 
zonder watermerk, 
de emissie 1926-1927, idem, hogere waarden. 
»Ie emissie 1926-1939, Koningin Wilhelmina, type Veth, 
met watermerk „cirkeltjes", 
de emissie 1929, opdruk 21c op 22'/2 c Koningin Wilhelmi
na, 
de emissie 1931-1933, Handel en Nijverheid, 
de Vredeszegel 1933, 
de emissie 1940, opdruk z.g. „Traliezegels". 

PTT en Nederlandse Bond, hartelijk dank van onze lezers! 

EMISSIE 1324-1926 - KONINGIN WII^HELMINA, TYPE VETH, ZON
DER WATERMERK, BUITEN GEBRUIK 31 MAART 1944. 
5 c — groen 4Q.5M.400 
6 c — roodbruin 11.082.600 
7'/! c — geel 74.756.000 
9 e — roodoranje, cijfer zwar t 5.336.200 (1) 

10 c — lichtrood 238.874.000 
12'/! c — lilarose 10.379.000 
15 c — ul t ramari jn 36.184.000 
20 c — donkerblauw 17.983.400 
25 c — olijfgroen 7.874.600 
30 c — donkerl i la 10.460.700 
35 c — olijfbruln 1.663.000 
40 c — bruin 6.774.200 
50 c — blauwgroen 6.379.000 
60 c — violet 3.692.600 

EMISSIE 1926-1927 - KONINGIN WILHELMINA, TYPE VETH, ZON
DER WATERMERK, HOGERE WAARDEN. BUITEN GEBRUIK 31 
MAART 1844. 
1 gulden — blauw 7.179.000 
2'/i gulden — rood 915.000 
5 gulden — donkergri js 700.800 (2) 

EMISSIE 1926-1939 - KONINGIN WILHELMINA, TYPE VETH, MET 
WATERMERK „CIRKELTJES", BUITEN GEBRUIK 31 MAART 1944. 
5 c — groen 1.260.956.000 
6 c — roodbruin 145.668.300 
7V« c — violet 192.406.750 
7'/s e — rood 217.262.400 
9 c — roodoranje, cijfer zwar t 2.469.600 

10 c — lichtrood 150.981.120 
10 c — violet 129.850.000 
12'/! c — lilarood 3.193.600 
12'/j C — blauw 162.531.650 
15 c — ul t t ramari jn 64.778.430 
15 c — oranjegeel 86.874.000 
20 c — donkerb lauw 49.642.000 
21 c — olijfbruin 3.561.800 
22'/! c — oiyfbruin 2.O56.000 
22'/! c — oranje 525.600 (3) 
25 e — olijf groen 31.850.400 
27'/s C ~ grijs 8.329.000 
30 c — donkerli la 42.509.400 
35 c — olijf bruin 1.274.600 
40 c — bruin 29.727.600 
50 c — blauwgroen : . 20.986.400 
60 c — zwart 5.681.400 

1929 - OPDRUK 21 C OP 22'/! C, KONINGIN WILHELMINA, TYPE 
VETH, BUITEN GEBRUIK 31 MAART 1944. 
21 c - 22'/! c — olijfbruin 1.880.000 (4) 
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U31-1933 - HANDEL EN NIJVERHEID, BUITEN GEBRUIK, 1 APRII. 
1944. 
70 c — bjauw en rood 1.478.900 (5A) 
80 c — groen en rood 1.111.900 (5B) 

1933 - VREDESZEGEL, BUITEN GEBRUIK, 1 JANUARI 1938. 
12'/! c — blauw 23.219.600 (6) 

1940 - OPDRUK, ZOGENAAMDE TRALIEZEGELS, BUITEN GE
BRUIK, 1 APRIL. 1944. 
2'lt c — steenrood 12.685.500 
5 c — lichtgroen en zwart 40.988.816 
7'/i c — steenrood 17.600.424 

10 c — lictitgroen en zwar t 8.717.400 
12'/! c — blauw-donkerb lauw 3.382.584 
17'/! c — lichtgroen en zwart 1.118.000 
20 c — lichtgroen en zwart 2.565.00O 
22'/i c — lichtgroen en zwar t 551.600 
25 c — lichtgroen en zwar t 1.589.000 
30 c — lichtgroen en zwart 1.203.400 
40 c — lichtgroen en zwart 537.400 
50 c — lichtgroen en zwar t 680.000 
60 c — lichtgroen en zwart 429.600 
70 c — lichtgroen en zwar t 290.200 
80 c — lichtgroen en zwar t 218.000 
100 c — lichtgroen en zwar t 154.700 
250 c — lichtgroen en zwart 112.600 
500 c — lichtgroen en zwart 110.700 (7) 

(Dienstorder H.212 en persbericht Nr. 918/43, beide van 
19 april 1962) 

Op 22 mei 1962 zal de voltooiing van de automatisering 
van liet Nederlandse telefoonnet op die datum herdacht 
worden door de uitgifte van een serie postzegels, die in 
PTT-kringen aangeduid wordt als „Herdenkingspostzegel, 
uitgegeven bij gelegenheid van de voltooiing van de auto
matisering van het Nederlandse telefoonnet". 

Algemeen. 
De serie wordt uitgegeven in de waarden (zonder bijslag) 

van 4, 12 en 30 cent. 

Ontwerpen, voorstellingen 
De zegels zijn vervaardigd naar ontwerpen van de kun

stenaar Otto Treumann te Amsterdam. De zegel van 4 cent 

Bij het beschouwen van deze cijfers komen wij wel tot enkele 
opmerkelijke conclusies. De algemeen als ,,schaars" beschouwde 
zegel 9 cent oranje met zwart cijfer, blijkt niet zo bijzonder 
schaars te zijn als menig verzamelaar wel meent. Bij de emissie 
zonder watermerk is de 35 c olijfbruin de minst verkochte waarde, 
gevolgd door de 60 c violet. 

Bij de emissie met watermerk Is de oplage van de 22'/? c 
oranje opmerkelijk klein, zelfs geringer dan de hogere waarden 
272 en 5 gulden! Ook hier is de 35 c olijfbruin een ,,schaars" 
nummer; de 9 c komt pas op de derde plaats. 

De grootste verrassing schuilt echter in de trallezegels, de ver
koopcijfers van de 22y2 c en de waarden van 40 c en hoger, 
vooral die der hoogste waarden zijn klein. 

Wij willen hier geen vergelijkingen maken met andere emissies, 
waarvan de verkoopcijfers in de catalogus vermeld zijn ledere 
verzamelaar zal dit ongetwijfeld zelf doen, wanneer hij daartoe 
de lust voelt Wij verwachten wel een aanpassing van de waar
deringen in de eerstvolgende Speciale Catalogus. 

HERDENKINGSZEGELS TELEFOONDIENST 1962 
Op 22 mei zal in Warffum het heuglijke feit gevierd 

worden, dat de automatisering van de telefoondienst in Ne
derland voltooid zal zijn! Waar in ons land de Post-, Tele
graaf- (inclusief Telexdienst) en Telefoondienst in één staats
bedrijf zijn verenigd, ligt het voor de hand, dat de oudste 
(= Postdienst) de jongste diensttak door middel van een 
bijzondere serie postzegels met dit voor Europese begrippen 
opmerkelijke resultaat gelukwenst. In de afgelopen tien ja
ren zijn verschillende herdenkingsseries verschenen — wij 
denken aan Bonifatius-herdenking 1954, Statuut voor het 
Koninkrijk 1954, Bevrijding 1955, de Europa-zegels 1956, 
1957, 1958, 1959, 1960 en 1961, de De Ruyter-emissie 1957, 
NAVO 1959, KLM 1959, Geestelijke Volksgezondheid 1960 en 
de Jubileumzegels 1962 (om alleen de emissies zonder toe
slag te memoreren). 

toont een kiesschijf, de zegel van 12 cent een overzicht van 
het landelijke telefoonnet (in de vorm van de telefoondis
tricten die de centrales in hun districten straalsgewijze be
dienen — red.) en de zegel van 30 cent een boog met 
gedeelte van een kiesschijf. De boog, gedeelte van de com
plete cirkel, nog geaccentueerd door de kiesschijf, symbo
liseert het afronden van het grote werk van de telefoon
automatisering. Behalve de aanduiding „Nederland" en het 
waardecijfer is voorts het jaartal „1962", alsmede op de 
zegels van 4 en 12 cent de aanduiding „automatisering te
lefoonnet voltooid", vermeld. 

1952-1962 
Wij moeten echter teruggaan tot de serie, uitgegeven in 
1952 ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de 
Nederlandse Rijkstelegraaf en honderd jaar Nederlandse 
postzegels (de ,jITEP" zegels) om te komen tot een herden
kingsserie, die ook voor frankering van drukwerk gebruikt 
kan worden! 
In de voorgaande jaargangen van het „Maandblad" en ook 
in verschillende vergaderingen van bij het Maandblad aan
gesloten verenigingen is meermalen gevraagd, wat „filate-
listische frankering" eigenlijk betekent. Welnu, hier is uw 
kans! De zegels zijn tot eind volgend jaar voor frankering 
geldig. Onze lezers, en zeer zeker de verenigingssecretarissen, 
kunnen een ruime voorraad van deze postzegels inslaan om 
gedurende de volgende negentien maanden hun post te fran
keren met een bijzondere postzegel. Er is ruim drie maanden 
de tijd om een voorraad in te slaan! 

Verkrijgbaarstelling 
Deze bijzondere zegels zullen van 22 mei tot en met 25 

augustus 1962 in de postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Even
tueel daarna nog voorradige exemplaren zullen worden uit
verkocht. Aan het publiek moeten gedurende genoemd tijd
vak bij aankoop van postzegels van 4, 12 of 30 cent deze bij
zondere postzegels worden uitgegeven, tenzq bepaaldelijk om 
zegels van de gewone uitgifte wordt verzocht! Met de verkoop 
mag niet vóór 22 mei 1962 worden begonnen. 

Technische bg zonderheden 
De kleuren van de zegels zijn de volgende: 

4 cent — roodbruin en wit, tekst zwart 
12 cent — bronskleurig en wit, tekst zwart 
30 cent — donkergroen en blauw, tekst geel. 
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Druktechniek: 
Drukker: Joh. 
Haar lem 
Zegelgrootte: 

Beeldgrootte: 

Tanding: 

Papier: 
Gomming: 
Vellen: 
Geldigheidsduur: 

ras te rd iepdruk 
Enschedé & Zonen Grafische Inr icht ing N.V., 

4 en 12 c — 25 X 36 mm 
30 cent — 36 x 25 m m 

4 en 12 c — 22 X 33 m m 
30 cent — 33 X 22 mm 

4 en 12 c — kamtand ing 12% : 14 
30 cent — kamtand ing 14 :12% 

zonder w a t e r m e r k 
normaa l 
t ien maa l t ien zegels is honderd zegels, 
van 22 mei 1962 tot en met 31 december 1963. 

Verstrekking 
De afdeling Controle Pos twaarden zal voldoende hoeveel

heden naa r de kan toren zenden. De zegels zullen verkr i jg
baar zijn in alle postkantoren, b i j - en hulpkantoren, pos t 
agentschappen en posts ta t ions en ook bij de bestellers, b e 
last me t de behandel ing van postzaken aan huis tijdens de 
bestelling. 

DE EERSTEDAGENVELOPPEN 
Het Maandblad ziet de eerstedagenveloppen met bijzon

dere belangstell ing tegemoet. Tijdens ons onderhoud met 
de heer Hoolboom, Hoofddirecteur Posterijen, is ons ge
bleken, dat de on twerper der postzegels bij wijze van proef 
ook deze omslagen zou on twerpen ; dit naa r aanleiding van 
een door velen geuite wens. Bij het ter perse gaan van dit 
Maandblad was het helaas nog niet mogelijk deze omslag 
af te beelden. Onze verwacht ingen zijn echter hooggespan
nen! 

ZOMERPOSTZEGELS 1962 
De vellen die wij inmiddels van deze zegels onder ogen 

kregen, ver toonden de volgende bi jzonderheden: 
tanding: 

4 en 30 cent 

6, 8 en 30 cent 

— boven: 
l inks: 
rechts : 
onder : 

— boven: 
l inks: 
rechts : 
onder : 

doorlopend 
doorlopend 
één gat doorlopend 
gelijk 
doorlopend 
gelijk 
doorlopend 
één gat doorlopend 

e t s ingnummers : geen 

telcyfers: 
4 en 30 cent — links 10 tot en met 1 

rechts 1 tot en met 10 
6, 8 en 12 cent — l inks 1 tot en me t 10 

rechts 10 tot en me t 1 
pons tekens : 

4 cent — n u m m e r 1 voor zegel 21 
6 cent — n u m m e r 3 boven zegel 2 
8 cent — n u m m e r 4 onder zegel 

12 cent — n u m m e r 5 
30 cent — n u m m e r 7 

markeerboogjes : 
4 en 30 cent — naas t zegels 41 en 50 

6, 8 en 12 cent — boven zegel 6 en onder zegel 96 

De serie m a g als zeer geslaagd worden beschouwd. Het 
spreekt vanzelf, da t P T T het niet een ieder n a a r de zin k a n 
maken, m a a r de Zomerpostzegels worden niet ui ts lui tend 
voor de verzamelaars gemaakt . Als kor te i l lustrat ie van ons 

93 
onder zegel 99 
naas t zegel 20 

nat ionale museumbezi t geeft de reeks een rijke verscheiden
heid. 

Een enkele bijzonderheid mag hier niet onvermeld blijven. 
Bij de waarden 4 en 30 cent lopen de telcijfers l inks van 10 
tot en met 1, zodat de tweede rij van boven het telcijfer 9 
heeft, rij 3 he t telcijfer 8 (zie albeelding)! Bij he t vermelden 
van eventuele bijzonderheden dient men hiermede terdege 
rekening te houden, het kan tot zonderlinge misvers tanden 
leiden. Het is ons niet bekend, w a a r o m van he t normale 
gebruik is afgeweken. 
afwijkingen: tot heden nog niet gemeld. 

PLAAT- EN ETSINGNUMMERS 
Gedurende he t eerste kwar t aa l van 1962 werden de vol 

gende nieuwe p laa t - en e ts ingnummers gebruikt : 
Frankeerzegels : 

4 c — ets ingnummers LR43, LR44, LR45, LR46. 
12 c — ets ingnummers LR24, LR25. 
20 c — ets ingnummers LR6. 
ƒ 1, p laa tnummer 26. 

KINDERZEGELS 1961 
De opbrengst v a n deze zegels heeft opnieuw een record

hoogte bereikt, ƒ 2.900.000,—. Dit is rond ƒ 400.000,— meer 
dan in het voorafgaande j aa r ! Nog slechts één keer eerder 
heeft de jaarli jkse stijging een omvang van vier ton ge
had. Het is opmerkelijk, da t dit resu l taa t bere ikt is door 
minde r schoolkinderen (aangezien de klassen kleiner wor
den) bij een gelijkblijvend aan ta l deelnemende scholen. De 
jeugd zette 1.900.000 zakjes zegels van twee gulden per s tuk 
om, voorts werden ongeveer een en een k w a r t miljoen 
mapjes prentbr iefkaar ten verkocht! 

Gemiddeld koopt ieder Neder lands gezin een zakje ze
gels of een mapje kaar ten . De jeugd zorgde voor de groot
ste omzet, ongeveer ƒ 2.300.000,— ofwel ongeveer tachtig pe r 
cent. Daarnaas t zorgden de plaatselijke comités, de s tands 
in de postkantoren, bedrijven en instellingen die grote pa r 
tijen kochten voor een verkoop van rond ƒ 600.000,—. 

Uit de opbrengst van 1960 zijn als „grote projecten" 
n ieuwe paviljoens bekostigd voor s lechthorenden en doven 
in Eindhoven en Voorburg, verder een n ieuw paviljoen 
voor een medisch kleuterverblijf in Amste rdam en voor 
he t tehuis voor dubbelgehandicapten in Almen. 

AFWIJKINGEN 
Mevrouw M. J. van Heerdt-Kolff toonde ons een blok van 

zes zegels Jubi leumuitgif te 1962 waarde 12 c, zegels 81-82-
83 en 9 1 - 92- 93 met gebrekkige perforat ie van de achtste 
en t iende horizontale rij . Verschillende ponsgaatjes waren 
te rnauwernood doorgeslagen, waardoor bij het afscheuren 
der zegels beschadigingen optraden. 

De heer H. W. Bergman te Engelber t (Gr.) toonde ons: 
de 10 c Bonifatius-zegel met st ip onder de „9" van 1954, 
idem met stip boven de ,0' van 10, verder een ƒ 10.— Neder 
land Koningin Jul iana type Harz en face met niet geheel 
gevulde let ters in ,Nederland' en ten slotte een 2c Rode Kru i s -
zegel 1953 met een kras je tussen ,N' en ,D' van Neder land 
en een wit te stip in de ,0' van Rode Kruis . 

NOGMAALS DE POSTZEGELBOEKJES 
De in het ap r i lnummer beschreven au tomaa t die de nieuwe 

postzegelboekjes in Rot te rdam afleverde is na een tweeta l 
weken verwijderd. De boekjes wa ren inderdaad met de hand 
gemaak t van vellen, de w a a r d e v a n 4 c van e t s ingnummer 
R23. Wij zagen een boekje waa rop dit n u m m e r op de wi t te 
r and voorkomt. Deze Zweedse au tomaa t had voor het p u 
bliek de aantrekkel i jke gewoonte zo nu en dan twee boekjes 
voor één gulden af te leveren. Een andere reden, waa rom 
dit exper iment werd beëindigd is ongetwijfeld de vrij kost
ba re a a n m a a k der boekjes. De boekjes zelf schijnen reeds 
schaars te zijn. 
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HET ONTSTAAN 
VAN EEN 

EMISSIE 

Het verhaal van de Zomerpostzegels 1962 is het verhaal 
van een man met een camera. De man is Cor van Weele, 
van beroep fotograaf. 

Het thema van de nieuwe zomerzegels is geïnspireerd 
op een belangrijke culturele gebeurtenis: het Interna
tionale Congres van Museumdeskundigen,(ICOM), dat dit 
jaar in ons land gehouden wordt. Wij hebben tal van musea 
zodat door de esthetisch adviseur van PTT, Christiaan de 
Moor besloten werd een serie postzegels aan het Neder
landse museumbezit te wijden. Een logisch gevolg van dit 
besluit was, dat de voorstellingen het best langs fotografische 
weg verwezenlijkt konden worden. Cor van Weele had in 
het Rijksmuseum reeds een serie foto's gemaakt van een 
tentoonstelling van Egyptische kunst, die zo overtuigend wa
ren, dat hij deze opdracht kreeg. 

Dat de fotograaf zijn opdracht op intelligente wijze heeft 
voorbereid en uitgevoerd blijkt wel uit een simpel hulp
middeltje, dat hij bij zijn dwaaltochten door de Nederlandse 
musea gebruikte, namelijk een uit karton gesneden venster
tje van 22 x 33 mm — het formaat van de zegels! 
Dus geen grote foto's, die op zegelgrootte verkleind een 
vaag beeld vormen, maar door dit venstertje kon het frag
ment meteen op zegelgrootte beoordeeld worden. 

Een voor een postzegelontwerper onmisbaar hulpmiddel 
dat ongetwijfeld navolging zal geven. Achtereenvolgens wer
den de verschillende kunstuitingen, die in onze musea in 
overvloed te bewonderen zijn, op de gevoelige plaat vast
gelegd. 

Schilderkunst. 
Het eerste bezoek werd gebracht aan het Frans Halsmu

seum te Haarlem, dat op 30 juni honderd jaar bestaat. 
Ter gelegenheid van dit jubileum werd de zegel met dit 
onderwerp gewijd aan een werk van Frans Hals (1580-1666). 
De op de zegel afgebeelde koppen vormen een detail van 
het schilderij „Maaltijd Officieren van den St. Jorisdoelen", 
dat werd geschilderd in het jaar 1616. Op de zegel zien we 
links de burgemeester van Haarlem, Hendrick van Bercken-
rode, kolonel der Haarlemse schutterij en rechts Jacob 
van Lourensz, kapitein van hetzelfde korps (zie afbeelding) 

De beoefening van het genre der schuttersstukken kwam 
tot bloei in het midden der 17e eeuw, het beroemdste schut
tersstuk is „De Nachtwacht"' van Rembrandt. 

Vaderlandse Geschiedenis 
De tweede opname voor de nieuwe zomerzegels kwam tot 

stand in de afdeling „Vaderlandse Geschiedenis" van het 
Rijksmuseum te Amsterdam. Daar fotografeerde Cor van 
Weele het schegbeeld van een scheepsmodel, dat in het 
jaar 1698 op last van de Admiraliteit van Zeeland werd ge
bouwd. Het is het model van een linieschip bewapend met 

DU is een van de vijf prenfbr ief taarfen mef fo/o's van de museumsfukken, 
die zijn afgebeeld op de Zomerposfzege/s 1962. Deze kaarten, die Icunnen 
dienen als maximumkaarten, ziin fe zamen voor f 0,75 verkriiqbaar bii de 
Sfichting Comifé voor de Zomerpostzegels, Molenstraat 15A, 's-Cravenhaqe, 
giro 250505. 

De fotograaf Cor van Weele gefotografeerd in zijn woninq aan de Amstel 
te Amsterdam. Hij werkt aan een vergrot inq van de zegel van 4 cent van 
de Zomersene 1962. _ 

zeventig stukken en volledig getuigd onder het oppertoe-
zicht van niemand minder dan luitenant-admiraal Corne
lls Evertsen de Jongste. Het beeldhouwwerk dat dit model 
siert werd vervaardigd door de beeldsnijder C. Moesman. 
De gekroonde leeuw is het nationale heraldische dier der 
Nederlanden. De leeuw geeft te verstaan dat het schip geen 
gewone koopvaarder is, maar toebehoort aan een Admira
liteit. 

Beeldhouwkunst 
Tijdens een bezoek, dat Cor van Weele in de zomer van 

1961 bracht aan het Museum van Oudheden te Groningen, 
was zijn oog gevallen op een dierplastiekje, waarvan de ex
pressieve kwaliteiten hem in hoge mate intrigeerden. Het 
beeldje stelt een kat voor, maar omtrent de herkomst tast 
men in het duister. Het is gemaakt van zandsteen en werd 
niet zo lang geleden tijdens de baggerwerkzaamheden opge
haald uit het Winschoterdiep, ten oosten van de stad Gro
ningen. Deskundigen nemen aan dat het stamt uit de Ro
meinse tijd, het origineel is 17 cm lang en 11 cm hoog. 

Natuurlijke historie 
De opdracht tot het fotograferen van een onderwerp op 

het onbegrensde gebied der natuurlijke historie heeft het 
meest gevergd van de fantasie, de zelfbeheersing en het 
geduld van de ontwerper. Verschillende musea werden be
zocht, maar een „fotogeniek" onderwerp vond Van Weele 
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pas in het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Hij vroeg daar 
of men geen fossiele schelpen had en dacht daarbij aan de 
rol die de zee in alle tijdperken van de geschiedenis der 
Lage Landen heeft gespeeld. 

De zegel van 6 cent toont een stukje kalksteen op ware 
grootte. Men ziet daarop twee fossielen van Ammonites 
spinatus. Het onderste fossiel is eigenlijk de negatieve af
druk van een schelp, verzonken in de steen; het bovenste 
fossiel, oprijzend uit de steen, is het complete specimen 
van een schelp, die in deze versteende toestand de eeuwen 
heeft kunnen trotseren. De steen stamt uit het Jura-tijd-
perk (175 - 140 miljoen jaren geleden). De Ammonieten, 
die ongeveer 60 miljoen jaren geleden als groep zijn uitge
storven, waren zeer kleine, veelarmige inktvissen. 

Natuurwetenschappen 
Het laatste beeld uit de serie van vijf voorstellingen is 

zeker niet het minst interessante. De opname werd gemaakt 
in het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwe
tenschappen te Leiden. Uit de overweldigende hoeveelheid 
van de meest wonderlijke Produkten van de menselijke geest, 
concentreerde Cor van Weele zijn aandacht op de prachtige 
Huygens-collectie. Zo vond hij de zeldzame klok, die zou 
worden afgebeeld op de zegel van 8 cent. 

Deze klok werd vervaardigd door Johannes van Geulen, 
een eenvoudig maar uiterst bekwaam ambachtsman, wiens 
naam voor het eerst in de geschiedenis opduikt in 1677. 
In de jaren 1677-1684 heeft Van Geulen veel voor de ver
maarde wis- en natuurkundige — en uitvinder! — Ghristi-
aan Huygens gewerkt. De klok is een slingeruurwerk, dat 
door een veer wordt aangedreven; het principe werd door 
Huygens uitgevonden. De wijzerplaat (diameter 19 cm) is 
verzilverd en wordt „gedragen" door Vader Tijd; het slag
werk geeft de hele en halve uren aan. 

Wanneer men stelt, dat postzegels als „ambassadeurs" 
van een land beschouwd kunnen worden, dan is op deze 
serie in zeer kort bestek een overzicht gegeven van de ver
schillende facetten van ons nationale museumbezit. Wij ra
den de verzamelaars aan de originelen van de op deze ze
gels afgebeelde kunstvoorwerpen ook eens in natura te gaan 
bezien en te vergelijken — aan de hand van deze zegels —• 
hoe de fragmenten er in werkelijkheid uitzien. Het zal zeer 
leerzaam zijn. 

H. 

de Zomerzegels (1950: f 100.000, 1960: / 300.000) die van het 
vorig jaar zal overtreffen) 
Ter gelegenheid van deze nieuwe uitgifte heeft de Stichting 
Comité voor de Zomerpostzegels behalve vijf prentbrief-
kaarten met de afbeeldingen van de zegels, ook een 
plastic grammofoonplaatje laten maken met woord en mu
ziek, waarbij een serie Zomerzegels wordt geleverd. De 
prijs van de plaat, met de vijf postzegels en verzendenve
loppen bedraagt f 2.50. De titel van het plaatje is „Portret 
van Nederland". Er zijn vier uitvoeringen: Frans, Engels, 
Duits, en Nederlands. Het is verkrijgbaar in vele musea 
en bij de vijfhonderd plaatselijke comités voor de Zomer
postzegels. 

Arnhem 
Jaren geleden was het de gewoonte, dat de directeur van 

het postkantoor te Arnhem op de eerste dag van geldigheid 
van de Zomerpostzegels in de hal van het oude postkantoor 
de eerste zegels verkocht. Door gebrek aan belangstelling is 
dit allengs in onbruik geraakt. 

Hieraan herinnerde de heer M. J. H. Reyntjens, plaats
vervangend directeur van het postdistrict Arnhem, toen hij 
met zijn adjunct-directeur, de heer J. H. Verbaken op 27 
april het Bondsbestuur en het hoofdbestuur van „De Globe" 
in het nieuwe districtspostkantoor ontving om nog voor de 
Bondsdagen begonnen de eerste Zomerzegels „in het klein" 
te verkopen. Ter gelegenheid van die Bondsdagen was de 
oude traditie in ere hersteld. 

De Bondsvoorzitter Drs. W. J. Bijleveld, zei zeer erkente
lijk te zijn voor de ontvangst en prees in zijn antwoord de 
mooie Zomerzegels, waarna hij in herinnering bracht, dat 
verschillende instellingen die culturele doelen trachten te 
verwezenlijken door de toeslag op de zegels daartoe in staat 
gesteld worden. 

Het zeer tijdelijke postkantoor mocht zich daarna in een 
levendige belangstelling van de zijde der aanwezigen ver
heugen. 

H. 

Eerste verkoop Zomerzegels Haarlem 
Voor het schilderij waarvan een detail is afgebeeld op de 

Zomerzegel 1962 van 30 cent, kochten twee bloemenmeis-
jes op vrijdag 27 april in het Frans Halsmuseum te Haar
lem de eerste series nieuwe Zomerzegels van de heer 
A. G. de Vries, plaatsvervangend hoofddirecteur Posterijen. 
Dit kleurig intermezzo was een onderdeel van de officiële 
overdracht van de zegels door PTT aan de Stichting Gomité 
voor de Zomerpostzegels, vertegenwoordigd door het be
stuurslid B. Diesbergen. Het Frans Halsmuseum was 
als plaats voor de plechtigheid gekozen, omdat van deze 
kunstverzameling dit jaar het eeuwfeest wordt gevierd. 

De ontwerper van de zegels, de Amsterdamse fotograaf 
Cor van Weele, vertelde een amusant verhaal over zijn 
zwerftochten langs de Nederlandse musea, op zoek naar 
geschikte afbeeldingen en de conceptie waarin hij de vijf 
verschillende onderwerpen onder één noemer zou kunnen 
brengen. Hij onthulde een merkwaardige eigenschap van de 
afbeelding op de zegel van 6 cent, waarvan het centrale 
motief rechtstandig een hol, en kopstaand een bol effect 
heeft. De vijf onderwerpen zijn: land- en volkenkunde (4 
cent), natuurwetenschap (6 cent), natuurlijke historie (8 
cent), historie (12 cent) en beeldende kunst (30 cent). Cor 
van Weele symboliseerde de dank aan de velen die hem bij 
zijn werk hadden geholpen, door de vijf suppoosten van het 
Frans Halsmuseum de foto aan te bieden die werd geno
men toen zij het schilderij van ongeveer vier bij twee 
meter uit de lijst namen om het voor hem buiten in het 
zonlicht neer te zetten. 

Mr. Y Scholten, staatssecretaris van het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen sprak in een toe
spraak de wens uit dat de opbrengst van de verkoop van 

NAGEKOMEN BONDSNIEUWS 

De afwijking 12 op 10 cent Nederland 
zonder w<^ardeaanduiding „M!' 

In het aprilnummer van het Maandblad 
van vorig jaar is een zegel van de 12 
cent op 10 cent (Speciale Catalogus num
mer 709) afgebeeld, waarop de waarde
aanduiding „12" ontbreekt. Hierbij wordt 
vermeld, dat de heer J. Poulie, hoofd 
van de keuringsdienst van „HoUandia" 
deze druktoevalligheid als „echt" heeft er
kend. 

Om te voorkomen dat verzamelaars, 
vooral die van een latere generatie, naar aanleiding van 
het genoemde artikeltje, deze zegel als officieel bestaand 
zullen aannemen, is het nuttig te vermelden, dat deze ze
gel ook ter beoordeling is geweest bij de Keuringsdienst 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. De 
leden daarvan waren unaniem van mening, dat het gaat 
om een „Spielerei", waarbij de waarde-aanduiding 12 op 
de een of andere wijze van de zegel is verwijderd, waarbij 
enerzijds nog sporen van de 12 aanwezig waren en ander
zijds een „teveel" van de zegel was afgehaald. 

De Keuringscommissie van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen. 
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De 
zeldzaamste 

postzegel 
van 

Europa ! 

Op 1 januari 1851, zeven maanden na de uitgifte van 
haar eerste postzegels gaf de Oostenrijkse PTT speciale 
zegels uit ten gerieve van krantenverzendingen. Hoewel 
Oostenrijk pas het zeventiende land was dat postzegels uit
gaf, (Nederland kwam overigens nóg later) was het toch 
het éérste land dat postzegels uitgaf met een speciaal pos
taal doel. En onder deze eerste speciale kranlenzegels be
vinden zich enkele van Europa's grootste zeldzaamheden. 

De voorstelling op de zegels is eenvoudig en aantrekke
lijk. Een vierkante omranding bevat de aanduiding van het 
doel. Het middengedeelte geeft de klassieke uitbeelding van 
de Griekse mythologische figuur Hermes weer — de be
schermer van de handel — ofwel Mercurius zoals deze in 
de latere, Romeinse, tijd genoemd werd. Omdat de post
zegeluitgifte onder het ministerie van Handel viel, was dit 
een passende voorstelling. 

De zegels zijn ongetand uitgegeven en de afstand tussen 
de zegels is vrij smal. Door haastig van elkaar knippen 
(krantenverzending!) werd een groot aantal zegels al dade
lijk beschadigd. 

Drie kleuren 
Op de zegels staat geen waardeaanduiding, maar de 

verschillende kleuren waren daartoe bepalend. Er werden 
aanvankelijk drie kleuren vastgesteld. Eén zegel in de 
blauwe kleur was voor de verzending van één krant (onaf
hankelijk van maat, gewicht en afstand). Een gele zegel ver
voerde tien kranten en was dus gelijk aan tien blauwe. Een 
roze zegel was voor vijftig kranten en dus gelijk aan vijftig 
blauwe of vijf gele zegels. De zegels werden slechts in com
plete ongebruikte vellen van honderd stuks en alleen aan 
kranteuitgevers geleverd. Een compleet vel van de blauwe 
kostte 60 Kreuzer (is ongeveer twee gulden); de gele en de 
roze naar verhouding. Blijkbaar was de prijs voor de roze 
zegels voor die tijd zó hoog, dat er in het geheel geen vraag 
naar was want in 1852, een jaar na de uitgifte, werden 
ze gelijkgesteld aan de blauwe en voor dezelfde prijs ver
kocht. 

Omdat de gele kleur onduidelijk en onooglijk was, en 
nadat bovendien bleek dat men door de blauwe zegels een 
bepaald badje te geven de duurdere gele zegels zelf kon 
maken, werden deze in 1856 ongeldig verklaard en vervan
gen door eenzelfde zegel, in een donkervermiljoene kleur, de 
zogenaamde „rode Merkur". Deze „rode Merkur" deed dus 
dienst voor de verzending van tien kranten. 

Hoe werden deze kranten verstuurd? 
Losse kranten werden op dezelfde wijze als tegenwoordig 

van een geadresseerd krantebandje voorzien en met de 
postzegel (dus met blauwe zegel) werd het bandje vastge
plakt aan de krant. De ontvanger van de krant trok het 
bandje er af, waardoor 99 van de honderd zegels verscheurd 
en waardeloos werden, voor zover ze ten minste tevoren, door 
scheef afknippen, al niet beschadigd waren. Een gaaf 
blauw krantezegel is dus, ondanks de enorme oplaag en 
lange tijd van gebruik, al vrij schaars. 

Grotere hoeveelheden kranten werden (elk van een adres
bandje voorzien) per tien stuks te zamen verpakt en op die 
omslag werd een gele zegel (vanaf 1856 een „rode") ge
plakt. Het postkantoor van ontvangst verwijderde en ver
nietigde de omslag met de zegels om de kranten te kunnen 
sorteren. Slechts weinige exemplaren hebben deze vernie
tiging toevallig overleefd. 

Zeventig roze en gele 
.Wanneer de roze Merkur niet in 1852 gelijkgesteld zou zijn 

Oostenrijk 1856 
de ..Rode Merkur 

aan de blauwe ter verzending van losse kranten, zouden er 
van de kleine oplaag van 240.000 stuks ook vrijwel geen 
exemplaren overgebleven zijn. De nu nog bewaard gebleven 
stukken dragen dan ook alle een datum vanaf 1852, na de 
gelijkstelling. En ofschoon er van de gele Merkur 720.000 
stuks uitgegeven werden, zijn er nu maar weinig van over
gebleven en dan meestal nog in beschadigde toestand. Het 
totaal van de gele en roze bedraagt te zamen een zeventig 
stuks I 

Tweeëntwintig rode 
De „rode Merkur" onderging dus hetzelfde lot als zijn 

voorganger de gele. Van de in twee jaar tijds uitgegeven 
120.000 stuks zijn er maar enkele gered. Slechts zeven ge
bruikte zijn bekend (waarvan de beroemde „Ferrari"-col-
lectie er drie bevatte!). Verder bestaan er nog een vyftien 
ongebruikte exemplaren. Een totaal van 22 zegels dus, 
waarvan het merendeel slechte kwaliteit heeft. 

Van deze zeldzaamste zegel van Europa wordt op 30 mei 
uit de collectie van John Lek - New York een ongebruikt 
exemplaar door de firma Van Dieten geveild. In Neder
land werd nog nooit eerder zo'n zegel verkocht. Het is bo
vendien een uitzonderlijk prachtig stuk met volle originele 
gom! De cataloguswaarde van deze zegel is in Yvert N.FR. 
35.000,—, in Michel DM 40.000,—. 

De op één na zeldzaamste zegel van Europa, namelijk de 
zogenaamde „Moldau 81 parale" (cataloguswaarde DM 
20.000,—) van Roemenië komt in dezelfde veiling óók onder 
de hamer! 

PERSONALIA 
P. C. Korteweg 

Het bestuur van de Britse Postal History Society heeft 
in haar vergadering van 22 februari 1962 besloten de heer 
P. C. Korteweg te Bennebroek (N-H) te plaatsen op „the 
Roll of Distinguished Philatelists". De plechtige onderteke
ning van het diploma en uitreiking van de medaille zullen 
geschieden op 15 juni tijdens het jaarlijkse congres van het 
genootschap te Worthing (Sussex). 

L. Th. Hoolboom 
Chr. N. E. de Moor 

De Hoofddirecteur Posterijen, de heer L. Th. Hoolboom, 
is ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin be
noemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

De kunstschilder en inspecteur bijzondere diensten (es
thetisch adviseur) van PTT, Chr. N. E. de Moor, is bij de
zelfde gelegenheid Officier in de Orde van Oranje-Nassau 
geworden. 

Beide heren, die zo nauw bü het onderwerp van onze 
liefhebberij zijn betrokken, ook op deze plaats hartelijk 
gelukgewenst. 
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Gaan we nu terug naar afbeelding 
31, dan draagt deze ook op de zegels 
een ambulant stempel van een speciale 
vorm, namelijk een ruit en daarbinnen 
letters, die de route aangeven. BP 
2° betekent Bordeaux è Paris nacht
trein. Zoals eerder reeds vermeld, geeft 
dat 2° soms geen zekerheid. iVtaar zelfs 
op losse zegels geven de letters bijna 
altijd uitsluitsel, maar toch niet altijd 
zekerheid, omtrent de gevolgde route. 
Zo betekende BP zonder een cijfer er
achter van 1858 tot 1871: Bale è Paris, 
maar van 1866 tot 1878 ook: Besangon 
è Paris. Zoiets is wel hoge uitzonde
ring, want bijna altijd wordt de route 
nauwkeurig aangegeven. 

Afbeelding 33 vertoont het stempel 
P Bel, daarmede duidelijk aangevende, 
dat we te maken hebben met de route 
Paris è Belfort. 

1952. Diligence 
Afbeelding 34. Yvert nr. 919. Ontwerp 

en gravure van CheXfer. 
De Romeinen gebruikten, behalve 

renboden te voet, die in estafette 
liepen, ook renboden te paard, maar 
tijdens Keizer Antonius, die regeerde 
van 161 tot 180, werden er reeds vier
wielige voertuigen voor postvervoer 
gebruikt, en niet alleen in Italië, maar 
ook in de buitengewesten. 

Zoals er in Europa zoveel verviel na 
de val van het Romeinse rijk, was 
het ook afgelopen met goed georgani
seerde postverbindingen en viel het 

35 

postvervoer terug tot voet en renbo
den te paard en het duurde eeuwen 
voor er weer postdiensten werden in
gesteld, die gebruik maakten van wa
gentjes. 

We zagen reeds bij de beschrijving 
van de Dag van de Postzegel van 1949, 
dat men in Frankrijk in het begin van 
de tweede helft van de XVIIIde eeuw 
kleine wagentjes voor postvervoer ging 
gebruiken. Korte tijd later kwamen 
de diligences in gebruik, eerst natuur
lijk lichte wagens, later grote, zware 
wagens, grote postkoetsen, waarmee, 
behalve de post, ook particuliere per
sonen vervoerd konden worden. 

Volgens de gegevens van het Franse 
Postmuseum werd de postkoets van af
beelding 34 gebruikt op de route Parijs
Straatsburg in het jaar 1844, dus tij
dens de regering van Louis Philippe, 
die Koning was van 1830 tot 1848. 

1953. Graaf d'Argenson 
Afbeelding 35. Yvert nr. 940. Ont

werper en graveur R. Serres. 
Mare Pierre d'Argenson (1696— 

1764) is Surintendant des Postes ge
weest van 1743 tot 1757. Tijdens Ko
ning Lodewijk XV was hij ook minister 
van Oorlog. 

Er waren toen in Frankrijk al meer 
dan duizend postkantoren, en de inkom
sten van de Posterijen bedroegen al 
meer dan Frs. 6.500.000 (ongeveer 
f 3.125.000). 

Onder de Dag van de Postzegel van 
1949 hebben we enige brieven laten zien 
uit de tienjarige periode van Choiseul 
van 1760 tot 1770. Hieronder volgen 
enige brieven uit de tijd van de di
rectie van Argenson. 

Afbeelding 36 geeft een brief dd. 3 
juli 1752 van Orange naar Aixen
Provence met een geschreven post
merk van vertrek. Het graafschap 
Orange met de gelijknamige hoofdstad 
heeft van 1530 tot 1702 aan de graven 
van Nassau behoord. Ons vorstenhuis 
heeft de naam Oranje daaraan ont
leend. Die rare haal in inkt aan de 
adreszijde is een 5 en geeft te kennen, 
dat er vijf sous post moest worden 
betaald. Een 5 in ongeveer deze vorm 
werd in 1793 zelfs bij decreet verplicht 
gesteld. 

Afbeelding 37: een brief van 2 mei 
1746 met het aparte Bordeauxstempel, 
reeds beschreven onder Choiseul, 
dat in negentien diverse typen aldaar 
in gebruik is geweest van 1704 tot 1787. 

Afbeelding 38 geeft een brief d.d. 19 
mei 1747, gegaan van Le Mans (80 km 
noordnoordoostelijk van Tours) naar 
Alengon (± 100 km zuidzuidoostelijk van 
Caen) met een buitengewoon klein lang
stempeltje, dat luidt: DU Mans, wat be
tekent: „van Le Mans". 

Afbeelding 39: een brief dd. 8 mei 
1750 van Pons (ongeveer 80 km noor
delijk van Bordeaux) naar Bordeaux 
met een zeer groot langstempel PONS. 

Afbeelding 40: een brief van 29 
mei 1749 met een „marque d'entrée", 
luidende DHOLLANDE. De brief ging 
van Amsterdam naar Marseille en ver
eiste aan port 46 sous, dus ongeveer 
ƒ 1,10. 
1954. Graaf van Lavallette 

Afbeelding 41. Yvert nr. 969. Ont
werper en graveur J. Piel. Oplage 
1.507.000. 

Marie Chamans, Graaf van Laval
lette (1769 tot 1830) was Directeur Ge
neral des Postes van 1804 tot 1815, dus 
ten tijde van Napoleon I, de Grote. Dat 
was dus in een zéér interessante tijd, 
ook op het postale gebied. 

In de Napoleontische tijd zijn er na
tuurlijk allerlei verbeteringen in de 
postorganisatie aangebracht, te meer, 
omdat Napoleon zich persoonlijk voor 
de regelingen in het postwezen in
teresseerde. 

We zullen daarvan enkele bijzonder
heden noemen. 

Er werd een geperfectioneerde es
tafettedienst ingesteld, een sneldienst. 

De brieven waren geborgen in een 
portefeuille, waarvan afzender en ont
vanger de sleutels hadden. Meestal had 
de Keizer zelf een sleutel, maar La
vallette, die bevriend was met de Kei
zer, had er ook een. Hij was zelfs een 
vertrouweling van de Keizer. 

De renbode kreeg volledige instruc
ties mee omtrent de door hem ver-
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plichte tijden van aankomst en vertrek. 
Dagelijks gingen er estafetten heen 

en weer van Parijs naar Lissabon, 
Madrid, Milaan en Napels, en later 
ook naar Amsterdam, Wenen en Til
sit (voor de post naar Rusland). 

Indien de dienst het toeliet, moch
ten particuliere inwoners van enkele 
steden, zoals Parijs, Lyon en Napels, 
ook van deze estafettedienst gebruik 
maken tegen een tarief, dat drie keer 
zo hoog was als het gewone buiten
landse porto. 

Natuurlijk werd in alle veroverde 
gebieden de Franse post ingevoerd 
met de toen gebruikelijke langstem
pels met departementsnummers, welke 
stempels in heel Frankrijk zelf al wa
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ren ingevoerd per 1 januari 1792. 
Afbeelding 42 geeft een brief dd. 5 

januari 1813, gaande van Eindhoven 
naar BoisLeDuc: 'sHertogenbosch, 
met het stempel: 

126 
EINDHOVEN 

Eindhoven behoorde namelijk tot het 
Departement 126: Les Bouches du 
Rhin, gesticht per 24 april 1810. 

Wat Lavallette betreft, van hem valt 
nog een heel curieus verhaal te vertel
len. 

Bi] de eerste val van Napoleon, 
waarbij die naar Elba werd verbannen, 
dus in 1814, werd Lavallette ontslagen 
en de staatssecretaris van de Russen, 
die op dat moment in Parijs de lakens 
uitdeelde, benoemde op 31 maart 1814 
een nieuwe Directeur General, Bourien
ne. Maar al op 3 mei 1814 werd die 
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De zeldzaamheid van deze brief 
blijkt wel uit het feit, dat Eindhoven 
tien jaar later slechts 2310 inwoners 
telde. 

Volledigheidshalve moet wel worden 
vermeld, dat, wonderlijk genoeg, in 
één bezet gebied de Franse stempels 
niet zijn ingevoerd, namelijk in de II
lyrische gewesten, die niet in Depar
tementen zijn verdeeld, en die aan 
Frankrijk waren toegewezen bij de 
Vrede van Wenen op 14 oktober 1809. 
Deze lUyrische gewesten vormen de 
voormalige Oostenrijkse kuststreken 
ten oosten van de Adriatische Zee tot 
aan de Straat van Tarente. 

Dan zijn er in die tijd allerlei tijde
lijke republieken, hertogdommen en 
koninkrijken door Napoleon gesticht, 
die eigen poststempels gingen gebrui
ken. Het is hier niet de plaats daarop 
nader in te gaan. 

De Legerpost was natuurlijk perfect 
georganiseerd. Post, bestemd voor het 
leger, werd aan de Franse grens over
gegeven aan de Poste aux Armées. 
Elke Armee had een eigen Directeur 
General, elke divisie een chef van de 
Posterijen met de titel van Division
naire. Er was een eigen controledienst 
met eigen inspecteurs. 

Alle buitenlandse post stond onder 
censuur. Brieven, die van belang wer
den beschouwd, werden geopend en be
studeerd door het zogenaamde „Cabinet 
Noir". 

door Lodewijk XVIII ontslagen en ver
vangen door Graaf Ferrand. 

Toen Napoleon uit Elba was ont
vlucht en zijn zegetocht naar Parijs 
maakte, heeft Lavallette op 20 maart 
1815, vóórdat Napoleon de Tuileries be
trok, in naam van Napoleon, waar deze 
niets van afwist, Ferrand ontslagen en 
ziclizelf weer tot Directeur General des 
Postes aangewezen, wat later wel door 
Napoleon werd bekrachtigd. 

Na de definitieve val van Napoleon 
trok Lodewijk XVIII op 8 juh 1815 Pa
rijs weer binnen en op 24 juli liet hij 
vele vooraanstaande personen arres
teren, onder anderen ook generaal Ney 
en Lavallette. Deze laatste kwam voor 
de burgerrechter en werd ter dood ver
oordeeld vanwege zijn ingrijpen op 20 
maart 1815 vóór Napoleon zijn rege
ring had gesticht. 

Mevrouw Lavallette deed tevergeefs 
een voetval voor de Koning om haar 
echtgenoot van de dood te redden. Toefi 
verwisselde ze, tijdens haar laatste 
bezoek aan de cel, met hem van kle
ren en met hulp van Engelse vrienden 
gelukte het aan Lavallette uit te wij
ken naar Bergen, in België, en later 
naar München. In 1822 stond Lodewijk 
XVIII toe, dat hij naar Parijs terug
keerde. Hij overleed in 1830. 

Slachtoffer werd madame Lavallette. 
Men heeft haar maandenlang cellulaire 
gevangenisstraf gegeven en in de ge
vangenis is ze krankzinnig geworden. 

(Slot volgt) 
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E r gaat bijna een geheel jaar voorbij 
voor weer eens een vlucht komt 
waarbij een speciaal stempel ge

bruikt wordt. Dit is 'n eerste vlucht van 
de SAS op 26 april 1951 Stockholm
LyddaTokio. In Lydda krijgt de mee
gevoerde post een speciaal stempel. Het 
aankomststempel luidt Tokyo 28/4/1951 
(afbeelding 8). 

Thans gaan er twee jaar voorbij. De 
Air France opent op 7 januari 1953 de 
lijn Tel AvivLyddaTeheran, met een 
speciaal stempel op een speciale en
velop. 

Het jaar 1954 brengt weer talrijke 
eerste vluchten. Op 2 maart 1954 Lod
Londen door de BOAC, op dezelfde 
<Jatum LodMexico door de Air France. 
Zowel voor de BOAC als de Air 
Francevlucht (afbeelding 9) een spe
ciale envelop maar geen speciaal stem
pel 

Deze datum is tevens de eerstp dag 
van uitgifte der eerste drie luchtpost

zegels van de tweede serie, in de waar
den 10100500 pr. welke op deze vluch
ten gebruikt werden. 

Op 6 april opent de Swissair de lijn 
LodZürich en de KLM de lijn Lod
Amsterdam, terwijl de TWA gaat vlie
gen op de lijn LyddaNew York en de 
binnenlandse Arkia de lijn ElatLod 
opent. Voor alle vier vluchten een spe
ciale envelop in diverse tekeningen ter 
gelegenheid van de drie op deze datum 
verschenen drie luchtpostzegels in de 
waarden 70150, 350 pr., behorende bij 
de eerste drie. Voor de KLMvlucht is 
de covertekening een tulp met op de 
achtergrond een molen waarboven een 
vliegtuig. Op 15 november 1954 krijgen 
we de LyddaPolarvlucht via Groenland 
naar Stockholm door de SAS, waarbij 
een speciaal stempel gebruikt werd, 
alsmede speciale SASvignetten op een 
geïllustreerde cover. 

De El Al maakt vervolgens op 29 
maart 1955 een speciale vlucht Lydda
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de Scandinavische luchfvaarfmaaischappii 
SfockholmLyddaTokio Aankomstsfempel 2Ö 
1951 in paars. Toyo. Japan (rechfs). 

9. Speciale envelop van de Air France fer ge

legenheid van de eersie vlucht van IsraelMexico 
op 2 maart 1954. Afbeelding van Caravelh boven 
de Place Vendóme in Pariis, en kasfie met ronde 
hoeken waarin een Caravelle boven Mexicaans 
landschap. Gefrankeerd mei de eersfe drie lucht

postzegels van de tweede serie in de waarden 
10, 100 en 500 prutoi, afgestempeld op de eersfe 
daq van uitgifte, 2 maart 1954. 

10 Ramppostsfuk van de Constellation van de 
El Al, die op de li'fn Amsterdam lydda door 
Bulgaarse MIGstraaliagers werd neergeschoten. 
Rechthoekig stempel in violet met de Hebreeuwse 
tekst: Dit poststuk bevond zich in het El Al vlieg

tuig, dat op 27 iuli 1955 in Bulgariie is neer

qesiorf. Verirekstempel Amsterd$mCentr. Station 
25.VIL3.1955 (A). Aankomststempel Tel Aviv

Yafo'9.8.55 op de achterziide (ß). 

10a 
10b 
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Johannesburg, op 1 april 1955 gevolgd 
door de vlucht Lydda-Zürich en op 5 
april 1955 Lydda-Rome, terwijl op 21 
april 1955 nogmaals Lydda-Johannes-
burg wordt gevlogen. Voor elke vlucht 
speciale covers, en nog wel geïllustreerd, 
en mooie El Al-vignetten, maar geen 
speciale stempels. Er is buitengewoon 
veel maakwerk op de markt gekomen 
in de loop der jaren maar de Israëlische 
posterijen hebben maar weinig gebruik 
gemaakt van speciale eerstevluchtstem-
pels. Het is meestal de handel geweest 
of een luchtvaartmaatschappij die de 
geïllustreerde covers uitgaf of ook het 
eerstevluchtstempel hanteerde 

Zwaar verlies 
In het jaar 1955 treft de El Al een 

Zwaar verlies als op 27 juli 1955 een 
Constellation op de lijn Amsterdam-
Lydda boven Bulgaars grensgebied 
wordt neergeschoten door MIG-straal-
jagers in de nabijheid van Blagoevy-

SRAEL 

rad-Petris-Orvilo. De bemanning, uit 
acht leden bestaande, en vijftig passa
giers kwam allen om het leven. De ge
zagvoerder was Raoul Hynks. Dit tra
gisch gebeuren leverde ook een speciaal 
stempel op, luidende: Dit poststuk be
vond zich in EI AL-vliegtuig neerge
stort 27-7-55 in Bulgarije (afbeeldingen 
10 A en 10 B). 

De El Al is verbazend actief en breidt 
haar net steeds verder uit in het jaar 
1956. Op 5 maart 1956 een speciaal stem
pel ter gelegenheid van de eerste vlucht 
Lydda-Amsterdam (afbeelding 11), 
evenals op de eerste vlucht Lydda-
Brussel op 8 maart 1956, waarbij tevens 
een speciaal cover gebruikt werd. 

Eén speciale vlucht die op het ogen-
bliek uniek aandoet willen wij u niet 
onthouden: een vlucht over het Sinaï-
gebied dat tijdens de Sinaï-campagne 
in 1956 op de Egyptenaren veroverd 
was. Het was de tweede speciale vlucht 
waarop een speciaal stempel werd ge
bruikt — zeer mooi maakwerk. Deze 
vlucht was een inspectietocht van een 
aantal hoge Israëlische officieren bo
ven het zuidelijk Sinaï-gebied met een 
eerste landing in de petroleumstad Ras 
Abu Rudis (Abu Zanima) veroverd op 
2 november 1956 (zie kaartje). Deze 
landing vrerd „vereeuwigd" met een 
speciaal stempel. Vermoedelijk zijn bei
de stempels door de Arkia aangebracht. 
De meegevoerde poststukken dragen 
echter aan de achterzijde het legerveld-
poststempel 2688 in driehoek (afbeelding 
12 A, B, C). 

Er worden in 1957 vijftig eerste 
vluchten gemaakt van Lod naar alle 
uithoeken der wereld waaraan bijna 
alle grote luchtvaartmaatschappijen 
deelnemen: Franse, Griekse, Zweedse, 

FIRST FU8HT 
too 

AMSIEROAM 

4XAOA u'piR DIQQ3 ninvs no'a 

BBS1 TS-1«-«~"J'»» 'T» D19«fl> 

fns'jr«») p i n WS c i 

20 .tl 1956 f o j n n a i ,s 
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Over Sinai Peninsula 
tOD AiBPo. . i -SHi \eAM e%,aHt-i»ii-i-
EL TOR-RAS ftaj HUOIS tAbu Zanima) 
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Dgin T i ) 3 niTiDKT n n - n i 
F I R S T L A N D I N G IN T H E P E T R C L TOMVN 

A A S ASU RUQIS (ABU Z4NIMA1 

17. Speciaal stempel in rood Ier gelegenheid van 
de eerste vlucht iydda (lod}-Amsterdam op 5 
maart 1956. Hoven de tekst het embleem van 
de BI Al en daaronder vliegtuig boven de 
verkeerstoren van de luchthaven lydda 

72. Stempels op envelop van de speciale vlucht 
op 20 november 1956 van l ydda ( tod) naar Ras 
Aboe Rudis (Abu Zanima) in bef zuideiijlce Sinaï-

TWA, Boac, Swissair, enzovoort, zodat 
Lydda Aerodrome dit machtige lucht
verkeer door Super-constellations en 
andere grote vliegtuigen slechts door 
grote uitbreiding kan verwerken. 

In december 1957 gaat de El Al vlie
gen met de „Jet Prop Britannia's". 
De eerste vlucht met de Britannia „The 
Wispering Giant" gaat van Lydda naar 
New York op 22 december 1957, waar
voor de post een speciaal stempel ge
bruikte. De vervoerde post draagt het 
aankomststempel in New York 23-12-
1957 in rode kleur (afbeelding 13). De 
kruissnelheid op deze tocht bedroeg 450 
mijl per uur. Het toestel werd gevlogen 
door captain Zwi Zohar. Op 1 april 1958 
opent de KLM de lijn Tel Aviv-Am-
sterdam met de DC 7 C. Dit levert een 
speciale envelop op doch geen speciaal 
stempel (afbeelding 14). De KLM maakt 
in 1958 ook gebruik van Lydda als tus
senhaven op de lijn naar Tokio (via de 
pool) en naar Biak. 

In 1958 beginnen in totaal vieren
twintig eerste vluchten in Lydda, waar
voor jammer genoeg geen speciale 
stempels werden gebruikt. 

In augustus 1959 komen de Cara-
velle's in gebruik bij de Air France op 
de lijn Parijs-Rome-Tel Aviv. In Rome 
kreeg de post een stempeltje in rode 
kleur „PRIMO VOLO CARAVELLE/ 
30 Agosto 1959/Air France Roma-Tel 
Aviv. Op 31 augustus wordt voor de 
retourvlucht een ingedrukt herinne-

11 

12b 12c 

gebied, die op 2 november 1956 fi/dens de veld
tocht tegen de Egyptenaren in Israëlische handen 
was qevallen. Op voorzijde lanqstempel in paars 
met de tekst in Hebreeuws en Engels: eerste 
landing in de petroleumstad (A). Vierkant stempel 
in rood met de tekst: speciale vlucht met de Arkia-
machine 4X ADA over het schiereiland Sinaï. 
Vlieghaven Lod-Sharam el SheikhEI Tor Ras Abu 
Rudis (Abu Zanima) (B). Achterziide legerveld-
postslempel 2688 in driehoek (paars) (C). 

ringscachet gebruikt „INAUGURA-
TION/lère LIASON AERIENNE/par 
appareil è reaction Caravelle/TEL 
AVIV/ROME/PARIS/31 AOUT 1959./ Op 
deze beide eerste vluchten met de Cara-
velle werd een speciaal cover gebruikt. 
Ook het binnenlandse verkeer breidt 

73. Speciaai stempel ter qeteqenheid var. de 
eerste vlucht Lydda-New York van de El Ai met 
de „jet prop" Britannia Whispering Giant (Fluis
terende reus) op 22 december 7957. Aanlcomsl-
stempel New Vorlc in rood niet afqebeeid. 

13 ^ '̂* « 
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zich uit. De Arkia introduceert op 15 
mei 1959, voorlopig op de lijn Tel Aviv
Jaffa, de helikopter, die efficiënt is op 
deze kleine afstand. 
Ter gelegenheid van tien jaar burger
luchtvaart in Israël worden vele spe
ciale vluchten gemaakt die evenzovele 
stempels opleveren. 
De KLM is bijzonder actief met de 
dienst op Israël. Op 1 maart 1960 wordt 
de Electra DC 8 Jet op de lijn Lydda
Amsterdam via RomeMünchen inge
zet. 

Nieuw hoofstuk 
In de jaren 19591960 worden zesen

vijftig speciale en eerste vluchten op 
Lydda gemaakt. Weer is het vliegveld 
aan uitbreiding toe en in 1961 is een 
enorm project gereed gekomen waar
door de luchthaven kan dienen als lan
dingsplaats voor de grote Boeings 707. 
Er Ijegint dan ook een nieuw hoofdstuk 
in fle geschiedenis van de El Al als op 
8 januari 1961 de eerste vlucht gemaakt 
wordt met de Boeing 707 op de lijn 
LyddaNew York via Parijs. Het ver
trekstempel luidt 8119610010 Lod 
Sde Teufa. Het machinestempel te Idle
wild geeft de tijd aan van 7.30 p.m. 
8 januari 1961 en in violet een rond
stempel New York. N.Y. Jan. 9 1961 

Grand Central Sta. Er werden speciale 
covers en speciale stempels gegeven. In 
rood op de lijn LodParis en in groen 
op de lijn LodNew York, dus twee 
stempels voor de in twee stukken ver
deelde vlucht. De covertekening is een 
vliegtuig boven Parijs in blauw en een 
vliegtuig boven New York in zwart (af
beelding 15 A, B). 

Er was een nieuw aantekenstrookje 
op de post vanaf Lod meegegeven, Lod 
Nemal Teufa (luchthaven Lydda) Ook 
hierin weerspiegelt zich de uitbreiding 
van het luchtverkeer. Van Lydda Aero
drome, werd het Lod Sede Teufa (vlieg
veld Lydda) en thans Luchthaven, 
Lydda. 

Op 14 mei 1961 volgt een eerste vlucht 
van de El Al met de Boeing 707 en 
wordt de lijn LodSydney geopend. Het 
speciale stempeltje is gelijk aan bo
venomschreven, thans echter in rode 
kleur. Het aankomststempel luidt: 
G. P. O. SYDNEY 134 N.S.W.AUST. 
in het centrum: 4 P 20 JE 61. 

Er is een ontzaglijk druk verkeer op 
de luchthaven Lydda: een groot deel 
van de 165.000 toeristen kwam in 1961 
met een vliegtuig Israël binnen. 

De El Al (Opwaarts) heeft zich van 
een kleine maatschappij in 1948 met 
een handjevol veteranen, uit de RAF 
en van elders, ontwikkeld tot een lucht
vaartmaatschappij die over verschei
dene Boeings 707 en 720, Constella
tions en Britannia's beschikt en ver
bindingen onderhoudt met de gehele 
wereld. Het is één van de weinige 
luchtvaartmaatschappijen die in 1961 
geen verlies heeft geleden. Ook de Arkia, 
de dochteronderneming voor de bin
nenlandse lijndienst HaifaTel Aviv
Elat, floreert. 

Dit stukje luchtvaarthistorie heeft 
zich'in ruim tien jaar afgespeeld en te
recht werd toen de burgerluchtvaart 
tien jaar bestond een speciale postzegel 
uitgegeven, waarmede wij dit artikel 
besluiten (afbeelding 16 A, B). 

14. Speciale envelop Ier qelegenheid van de 
openingsvlucht van de KLM met de DC7C op de 
lijn Tel AvivAmsterdant, op I apr i ' 1958. O u d 
aanfekensfrookje mei de tekst Lad Sede Teufa

Vlieqveld Lydda. 

15. A. Speciaal stempel in groen op speciale 
envelop ter gelegenheid van de eerste vlucht van 
de El Ai mei de Boemq 707 op de /i/n l o d 
(Lydda)New York op 8 ianuari 1961. Nieuw aan

lekenslrookje met de benaming Luchthaven Lydda. 
Lod Nemal Teufa. 

15. B. Speciaal stempel in rood op speciale 
envelop Ier qelegenheid van de eerste vluchf 
van de El Al mei de Boeing 707 op de Hin 
Lod (Lydda)Pariis. 

16. A. Speciale postzegel Ier gelegenheid van de 
fieniarige burgerluchtvaart van Israël. 

16. B. Speciaal stempel op de achterziide van de 
speciale envelop ter gelegenheid van de tieniariqe 
hurgerluchtvsart, gebruikt voor een speciale 
vlucht op 22 luH 1959, de eerste dag van uit

gifte vtn de herdenkingszegel van Lod (Lydda) 
naar f /a / , haven in hef uiterste zuiden van Israël 
^ n Je Golf van Aqaba, die foeganq geeft lot de 
Kode Zee, mei voorbijgaan van het (door Egypte 
gesloten) Suezkanaal. In hel rondschrifi: in He

hreeuvfs en FranS' E/a/ haven van de Rode Zee. 
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Personalia 

In memoriam 

S. H. de Roos 

De beroemde letterontwerper en typograaf S. H. de Roos 
overleed op 3 april te Haarlem, 84 jaar oud. Hij is de baan
breker van de renaissance der Nederlandse typografie ge
weest. De Roos was officier in de orde van Oranje-Nassau. 
Vele buitenlandse onderscheidingen vielen hem ten deel 
voor zijn letters, die mede het Nederlandse drukwerk het 
hoge aanzien hebben gegeven, dat het alom ter Vereld ge
niet, aldus het overlijdensbericht in het Haarlems Dagblad, 
dat een groot herdenkingsartikel plaatste onder de titel Le
ven en werk van S. H. de Roos en een persoonlijk in me
moriam van zijn vriend en collega S. L. Hartz. 

Voor de postzegelprijsvraag 1920-1923 werd Sjoerd H. de 
Roos, toen reeds onze grote letterkunstenaar, uitgenodigd 
enkele ontwerpen in te dienen. Zijn enig ontwerp, de 2Va c 
emissie 1923, kreeg de vierde prijs. Deze zegel munt ook 
nu nog uit door een sterke persoonlijke vormgeving. Wat 
er op een postzegel moet staan, staat er ook op. Het land, 
en de waarde zijn duidelijk, aan de posthoorn merkt ieder
een, met een postzegel te maken te hebben. 

De in 1942 uitgegeven opdrukzegel, uitgegeven naar aan
leiding van de oprichting van de Europese PTT Vereniging 
doet aan hetzelfde ontwerp door de gele kleur met gouden op
druk geen recht. Het opmerkelijke van deze zegel is, dat de 
Nederlandse Leeuw fier in de posthoorn staat! 

H. 
Verbetering: 

De heer H. Zwijnenburg is op 8 april tachtig jaar ge
worden en niet op 18 april zoals in het aprilnummer (blad
zijde 155) door een ongecorrigeerde zetfout ten onrechte is 
vermeld. 

llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllW^ 

A G E N D A v a n 
F i la te l i s t i sche gebeur ten issen 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 

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

Rijksdelen. 
• De totstandkoming van postzegels in plaatdruk boekdruk, 

rasterdiepdruk en offsetdruk. 
- De postzegels van China (Formosa), Fidzii-eilanden, Fin

land, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Israël, Joegoslavië, 
Kerkeli ike Staat, Vaticaanstad, Monaco. San Marino, Ver
enigde Naties en Zwitserland. 

• De schrijfcultuur: schriifmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
- Haagse postmerken. 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

10 20 mei 

19-29mei 

28, 29, 30 mei 

1 en 2 juni 

3 juni 

4-5 juni 

4-12 augustus 

18 augustus-2 september 

12-16 september 

19 september 

15 oktober 

21 oktober 

2, 3, 4 novembef 

16, 17, 18 november 

1963 
13-21 apri l 

Kempen-Krefeld. Tentoonstel
l ing „Vr i je kunst en postzegels 
uit Neder land" in de Volks
hogeschool. 
Internationale ruildagen op 19 
en 20 mei van de filatelisten
vereniging Kempen-Ndrh. 
Buenos Aires. Internationale 
tentoonstelling Argentina 62. 
's-Gravenhage Veil ing 393. 
J. L. van Dieten 
Aalsmeer. Tentoonstelling van 
de plaatselijke afdel ing van 
Philatelica in gebouw Irene, 
Kanaalstraat 3. Opening vri j 
dagmiddag 16.00 uur. 
Fléron (België) Internationale 
Ruildag Interphil . 
's-Gravenhage. Veil ing 2 4 1 . 
J. K. Rietdijk N V. 
Vaduz. Postzegeltentoonstelling 
ter gelegenheid van vi j f t ig jaar 
postzegels in Liechtenstein. 
Praag Wereldpostzegelten-

toonsteliing onder F.I.P.-patro
naat ter gelegenheid van het 
75-i3rig bestaan van de ge
organiseerde fi latelie in 
Tsjechoslowakiie 
Berli jn. LUPOSTA, jaarlijkse 

internationale Aerofilateiistische 
tentoonstelling onder FISA-
patronaat, FISA-congres en al
gemene vergadering. 
Amsterdam. Filatelistenbeurs in 
Krasnapolsky van de Bond van 
Postzegelhandelaren in Neder
land. Vrije toegang in de 
grote congreszaal. 
Tel Aviv. Internationale fi late
listische tentoonstell ing. 

Maastricht. Internationale Ruil
dag Interphil . 
Amsterdam. Filatelistische ten
toonstelling „Hol landia 1962" 
in Beilevue. Inzenders uitslui
tend leden van de Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
„Ho l land ia" te Amsterdam, die 
haar zestigjarig bestaan viert. 
Castricum. Nationale jeugd-
postzegeltentoonstelling, geor
ganiseerd door de plaatselijke 
afdeling van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelver
zamelaars. 

Luxemburg. Internationale post
zegeltentoonstelling Melusina 
1963, ter gelegenheid van het 
duizendjarig bestaan van de 
stad Luxemburg. 
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Oplage I Oplage II 

t. „GEPREPAREERD PAPIER"? 
Bij de zegels der eerste oplage spreekt men wel eens van: 

„geprepareerd papier", maar dit is naar mijn mening on-
• juist. Niet dat prachtige, vrij dikke, hagelwitte, niet-trans-

parante papier was namelijk geprepareerd, maar wèl de 
zeer watergevoelige kleurlaag, die op dat papier is geko
men! Die oranjekleurige waterverf, met dat loverdunne glans-
laagje er op, veroorzaakt bij het afweken alle ellende. Zo
dra immers zo'n zegel maar even gedeeltelijk verdrinkt, 
ziet men dat glanslaagje verdwijnen; het lost onmiddellijk 
op en de plaats, waarop water is gekomen, wordt dof. Aan 
de randen van zo'n doffe plek ziet men de glanzende 
randlijn van het nog niet aangetaste zegeldeel duidelijk. 
Deze sneloplosbare „vernis" is ook kleverig van aard; ze 
hecht zich gaarne vast aan oen vochtig pincet. Menig 
verzamelaar is door deze beide eigenschappen van de ge
prepareerde kleurstof bij het afweken tot zeer teleurstel
lende ervaringen gekomen. 

Maar er is nog een derde factor, die alles nog aanmer
kelijk verergert, namelijk de papierwafehng. Deze is name
lijk bij de beide oplagen precies tegengesteld. Zodra ge
gomde zegels der eerste oplaag met de gomkant heel voor
zichtig op water worden gelegd, krullen ze longitudinaal 
— dus over de lengterichting — om. Daarbij zal altijd de 
natte gomkant een gedeelte van de kleur- of beeldzijde 
raken en dan is het zegelbeeld al beschadigd. De zegels 
der tweede oplaag krullen juist lateraal (sagittaal) — dus 
over de breedterichting — om. Bij het afweken en reinigen 
van de zegels der eerste oplage komt het er dus op aan, 
dat men met deze drie gevaarlijke factoren rekening houdt 
En dat dit mogelijk is, bewijzen de beide complete stel
len in de loslatende kleur, welke ik nu in gave, gestempel
de en gereinigde exemplaren kan tonen. 

Die reinigmg is bij deze zegels buitengewoon noodzakelijk 
en véél noodzakelijker dan bij andere, omdat ze anders zien
derogen te gronde zullen gaan. Wanneer men de lileur der 
„bundelwaar"-zegels Nederlands-Indië 180 vergelijkt met 
die der ongebruikte in de loslatende kleur der eerste op
lage, dan ontdekt men frappante kleurverschillen. Som
mige gebruikte zegels der beide oplagen zijn bijna chocola
debruin; sommige andere bruinachtig en althans meer 
bruin dan oranje! Enkele vertonen in dat bruin — en voor
al daar, waar de kleur er het dikst op ligt! — al groenach
tige stippen! 

Draait men ze om, dan ziet men aan de gomkant vaak 
groenachtige donkere vlekken en soms ziet men het gehele 
zegelbeeld zich daar al duidelijk groenachtig en donker af
tekenen. Het zegelbeeld „slaat door het papier heen". Ik 
noem dit de „roest-kwaliteit", maar ik koop ze dolgraag, om
dat ik ze binnen twee minuten tot de oorspronkelijke prachtige 
oranje kleur terugbreng. We zien hier namelijk weer een 
frappant voorbeeld van de funeste samenwerking van de 
waterdamp uit de lucht met de gom en het koperrood, dat 
in de gebruikte kleurstof der beide oplagen is verwerkt. 
Die waterdamp nu wordt door bepaalde gomsoorten veel 
sterker aangetrokken dan door andere. Legt men namelijk 
tv/ee ongebruikte exemplaren met volle gom van respec
tievelijk oplage I en oplage II naast elkaar, dan zal men 
nu reeds — na ongeveer dertig jaar — en ondanks de zorg
vuldigste bewaring kunnen zien, dat die oranje kleur van 
oplage I veel mooier en lichter van kleur is gebleven dan 
die van oplage II. De zo zeer gevreesde roeststippen of 
roestige randen komen bij ongebruikt bewaarde zegels van 
oplage II veel meer voor dan bij oplage I. Maar deze twee 
oplagen hebben dan ook totaal verschillende gomsoorten! 

tot de kennis der zegel 

Nr. XVII door G. J. Scheepmaker 

Die van oplage I is glasachtig wit en loverdun aangebracht, 
maar die van oplage II is lijmaclitig en veel dikker. De laat
ste absorbeert de waterdamp uit de lucht veel sterker dan 
de eerste. Vandaar, dat men de bovenbedoelde bruine ver
kleuringen veel sterker bij zegels der tweede oplage(n) dan 
bij zegels van de eerste oplage tegenkomt. Het is zelfs 
zó sterk, dat ik aan die kleur al dadelijk kan zien, of ik 
met oplage II of met oplage I te doen heb! 

Heeft men met een partij gestempelde zegels te maken, 
dan is er niet het minste bezwaar tegen deze zegels eens 
grondig te reinigen om ze voor verder bederf en totale ver
nietiging te behoeden. Overhemden en ondergoed worden we-
keiyks naar de wasserij gestuurd, maar wq laten dit prach
tige materiaal rustig dertig of meer jaren vervuilen! 

Zodra men nu zo'n partijtje zegels met behulp van de loep 

Nieuwe gegevens bef reifem 

nauwgezet heeft verdeeld in de beide soorten, waarbij men 
beslist geen enkele vei-gissing mag maken, dan is er ook 
niet het minste bezwaar tegen alle zegels van oplage II 
het eerste verfrissende bad te geven, waarop ze al bijna 
dertig jaren hebben gewacht. Ik neem daartoe gewoon zui
ver water van ongeveer veertig graden Celcius en laat ze 
daarin ongeveer vijf minuten staan. Daarna doe ik ze over 
in vers water, waaraan ik een zeer kleine hoeveelheid 
keukenzout heb toegevoegd. Onmiddellijk ziet men de origi
nele en fraaie oranje kleur terugkomen en al het bruin is 
verdwenen. Het „wit" is weer wit geworden en het bestu
deren der plaatfouten is aanmerkelijk vereenvoudigd. Bij 
de zegels der eerste oplage dient men echter een geheel 
andere methode te volgen. Hierbij moet men namelijk dat 
longitudinale omkrullen beslist verhinderen door deze zegels 
van te voren over de gehele lengte zover lateraal om te 
buigen, tot ze als het ware een langwerpig „gootje" vor
men, met de kleurkant natuurlijk naar boven gekeerd. De 
gomzijde is dus de buitenkant van dat ,,gootje'. Nu leg ik 
deze halfcilindervormig omgebogen zegels zodanig op het 
water, dat de lange zegelkant tegen de rand van het week-
bakje komt te liggen. Van omkrullen over de lengte is nu 
geen sprake meer! De rest der behandeling is verder een 
kwestie van „timen", drooghouden. voorzichtigheid en han
digheid. Maar de gestempelde en beeldgave exemplaren 
der eerste oplage zijn deze behandeling méér dan waard, 
omdat ze buitengewoon schaars zijn. Waarlijk beeldgaaf 
vindt men er slechts één of twee per honderd normaal ge
mengde zegels. In de zogenaamde „bundelwaar" zijn de 
meeste namelijk al beschadigd en ter verkrijging van één 
compleet stel van deze tweehonderd zegelbeelden zijn naar 
mijn overtuiging ongeveer vierduizend normale gemengde 
zegels nodig. De beeldgave, gestempelde exemplaren der 
eerste oplage behoren naar mijn mening dan ook twintig 
maal zo duur te zijn als die der tweede! Deze prijsverhou
ding geldt naar mijn mening echter niet voor de hier te lan
de nog aanwezige ongebruikte exemplaren van de beide op
lagen. Wel ben ik van mening, dät de ongebruikte zegels 
van oplage I, welk per saldo op zün hoogst een vierde 
deel van de totale hoeveelheid verkochte zegels heeft uitge-
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maakt een flink stuk duurder behoren te zijn dan de exem
plaren der tweede oplage Dit vooral ook, omdat er van de 
eeibte oplage ongetwijfeld veel meer exemplaren teloorgaan 
dan van de tweede En wie kan zeggen hoeveel er reeds 
m de meer dan 25 verstieken jaren sedert hun verschijnen 
zijn verdwenen' Zoeven zei ik op zijn hoogst een vierde 
deel In de normale bundelwaar vindt men per honderd 
exemplaren meestal ongeveer tien stuks van oplage I 
(waarvan er meestal reeds acht geheel of gedeeltelijk be
schadigd zijn') tegen ongeveer negentig stuks van oplage 
II Dit zou er op kunnen wijzen dat de eerste oplage niet 
groter is geweest dan ongeveer achthonderdduizend stuks, 
en met een maximale schatting van ongeveer een miljoen 
denk ik er niet ver naast te zijn 

Alle zijn verkocht tussen 18 april — de allervroegste da-

ederlands'Indië nr, 180 (2) 

tum die ik heb kunnen vinden' — en 1 juli 1933 Dit blijkt 
duidelijk uit de afstempelmgen De vroegste afstempelingen 
van de zegels der tweede oplaag liggen om en nabij 3 juli 
1933, ze worden talrijk na 7 juli Deze eerste oplaag is 
dus in tweeeneenhalve maand volledig „op"gegaan Van 
de tweede oplage is verreweg het grootste gedeelte m de 
resterende maanden van 1933 verkocht, maar de talnike af
stempelingen in 1934, 1935, ja zelfs in 1936 tonen aan, dat 
ze ook in 1934 nog op vele plaatsen verkrijgbaai waren De 
regelmatige verkoop der zegels van de tweede oplage moet 
zich naar mijn mening dan ook over ongeveer vijftien maan
den hebban uitgestrekt, waarbij een zeer sterk gebruik 
met een dagelijkse verkoop van ongeveer tweehonderd 
zegels per dag op de grotere postkantoren duidelijk is aan 
te tonen (Gelijke velnummers van hetzelfde postkantoor 
met een tijdsverschil van ongeveer 24 uur afgestempeld') 
Uit deze mededeling blijkt, dat er ook uit de afstempelingen 
bijzonder interessante gegevens zijn te verzamelen, zodra 
men zegels volgens velnummer kan gaan rangschikken" 

g DE PERFORATIE 
Bekijkt men de perforatie van een compleet vel nauw

keurig, dan zal men zien, dat de machine zodanig was in
gesteld, dat er per vel nagenoeg geen sprake is van een 
merkbaar verloop naar links of rechts of naar boven of 
beneden Wel komt het voor, dat deze pei f oratie naar Imks 
of naar rechts is verschoven maai dan vertonen ook alle 
zegels van zo'n vel deze verschoven lijntandmg Deze eigen
schap maakt het mogelijk de gestempelde zegels van 
een bepaald vel uit een zeei grote partij nauwkeurig uit Ie 
zoeken, mits ze maar dezelfde zeer brede marge aan een 
zegelkant hebben en alle ongeveer dezelfde data van af
stempeling en dezelfde plaatsnaam vermelden Zo is het 
mij bij voorbeeld gelukt van Boemiajoe tien zegels van een 
vel te separeren die respectievelijk zijn afgestempeld op 
3,4 en 5 augustus 1933, welke tien zegels alle dezelfde zeer 
brede linkermarge vertonen, terwijl de rechterperforaties 
alle voor de helft door het zegelbeeld verlopen Daarbij is 
het mede fiappant, dat de velnummers dezelfde „klimming' 
vertonen als de gebruiksdata' 

Bij het determineren van zegels, waarbij zo'n marge na
genoeg geheel verdwenen is, zijn tevens de daartoe vaak zo 
belangrijke maigestippen weggepertoreerd en het is voor 
het platen derhalve een bijzondere gelukkige omstandigheid, 
dat alle velnummers buiten deze margestippen toch altijd 
nog tenminste twee tot drie andere fouten hebben, waar
door de nauwkeurige plaatsbepaling altijd — zelfs ond"nks 
de alleizwaaiste afstempelingen — mogelijk blijft. Al heel 
gemakkelijk is dat voor de zegels van de linker zijrand der 
vellen, waarmee ik dus bedoel de velnummers 1-21-41-61, 
enzovoort tot en met 181 

h DE GROEVE 
Deze randnummers vertonen namelijk alle een vrijwel 

uniforme ifwijking, welke alle overige zegels missen Ze 
be'itaat in een lange, ongeveer een millimeter brede, soms 
ietwat golvende lijn die over alle linkeimaiges van deze tien 
1 andzegels verloopt en maar weinig opvalt, omdat ze is 
aangebracht m de hchtoranje kleur van de effen velden van 
het zegelbeeld Deze' lange, en voor deze randzegels zo ty-
peiende, margelijnen hebben natuurlijk een oorzaak of re
den' Want ze bevinden zich maar aan een velkant Ze staan 
mijns inziens in verband met de proefdrukken, die van de 
eerate oplage zijn gemaakt Daarbij moet hoogstwaarschijn
lijk gebleken aijn dat die papperige waterverf bij de neer
gaande wenteling van de cilinder de neiging tot wegvloeien 
vertoonde, zodat het nodig bleek de marges op vele plaat
sen van kleine putjes en groefjes te voorzien (vandaar die 
talloze mal gestippen") en de linkerzijrand zelfs van een 
overlangse groeve Ook is het niet uitgesloten, dat deze 
groeve heeft gediend om het wegvloeien van de uiterst dunne 
„vernislaag" te verhinderen Deze is namelijk niet met de 
waterverf in aanraking geweest, maar ze ligt er bovenop 

Gaarne wil ik deze hypothetische uitleg van deze tech
nische kwestie ruilen voor een betere, maar als filatelist 
zoeKt men vanzelfsprekend naar de verklaring van een frap
pant verschijnsel dat zich bij zovele zegels van een vel 
voordoet 

SLOT 
Tot slot wil ik niet nalaten een bijzonder woord van 
dank te richten tot allen, die het mij mogelijk hebben 
gemaakt een plaatstudie, die al bijna „af" was, geheel 
te voltooien en tot een eclatant succes te brengen 
In de eerste plaats gaat deze dank uit naar dr R E 
J Weber en zijn assistenten van het Postmuseum voor 
de betoonde hulp en gastvrijheid, m de tweede plaats 
naar de heren Bigot te Arnhem, Van Lokhorst te 
Haren Roggeveen te Blaricum en Dietvors te 
Nijmegen voor het prachtige materiaal, dat zij mij 
hebben toegezonden en ten slotte ook aan allen, die 
in hun brieven op zulk een veelvulaige wijze blijk ga
ven van hun belangstelling of bewondering voor het 
omvangrijke speurwerk, dat voor het openen van dit 
nieuwe verzamelterrem noodzakelijk was Gaarne ben 
ik dan ook bereid wederkerig hulp te verlenen aan 
ledei, die mij daarom verzoekt en om de luistheid 
der determinatie te bewijzen wil ik honderd verzame
laars m Nederland m de gelegenheid stellen hun eigen 
exemplaar te doubleren. Wanneer zij mij dat exemplaar 
namelijk toezenden, zal ik het op nummer brengen en 
hun allen hetzelfde exemplaar retourneren, begeleid 
van hetzelfde velnummer als duplicaat-exemplaar 
(Envelop met adres en retourpoito dan gaarne in
sluiten') 

Verbetering 
In het apiilnummer komen op bladzijde 147 m de eerste 

aflevering van deze vervolgreeks twee weglatingen voor, 
die hieronder verbeterd worden 

1 De laatste zin m de eerste kolom moet luiden 
„Men zou dan immers die primaire fouten kunnen en 
mogen noemen de primaire der secundaire plaat en de 
secundaire van die tweede plaat zouden dan de secun
daire der secundaire plaat worden enzovoort 

2 De zin die begint met het vetgedrukte Ongeacht de 
grootte onder I, in de tweede kolom moet als volgt 
worden gelezen Ongeacht de grootte noem ik deze alle 
primair omdat er hier geen sprake is geweest van een 
tweede plaat en tevens, omdat ze zich tot het laatst 
toe hebben gehandhaafd enzovoort. 
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(53ste) Algemene Vergadering van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 

(50ste) Filatelistendag te Arnhem op 27 en 28 april 

Wil ziin hehas ntef in siaBf foto's vén de Bonds 
daqen te publiceren Dat is met ie wiiten aan 
qebrek aan activiteit van wie dan ook De Globe 
bad voor een fotoqraaf qezorqd en de redactie 
bad de foto's al uitqezocht en besteld Er is 
evenv/el iets qebeurd v/ai niemand bad kunnen 
voorzien onze fotoqraaf beeft een onqeluk qe-
bad met ziin scooter en liqi in bet ziekenbuis 
Het spilt ons buitenqewoon^ maar we hopen deze 
leemte in hei luninummer te kunnen qoedmaken 

Er zat vaart m de Bondsdagen te Arnhem Het is ver
leidelijk even stil te staan bij enkele belangrijke gedachten-
\. isselmgen, maar wil dit verslag het meinummer halen, dan 
dient het kort te zijn Vijftien punten van de agenda waren 
voor de middagpauze afgewerkt, maar van de twaalf 
andere moest er een om des tijds wille vervallen Het onder
werp Ongewenste Uitgiften, dat van een uitvoerige toe
lichting was voorzien en dat voor een forum behandeld zou 
worden, kon voor de ontvangst ten stadhuize niet meer aan
gesneden worden 

Burgemeester C H R G Matser en leden van de ge
meenteraad ontvingen de schare, wier dank Bondsvoorzit
ter Bijleveld via 'n gewaagde historische noodsprong vertolk
te De receptie was een waardige voorbereiding op het Bonds
diner, dat onder leiding van toastmaster H L J Weidema, 
voorzitter van de ontvangende vereniging De Globe en lid 
van het Bondsbestuur een waardig slot vormde van de 
eerste dag 

De Vijftigste Filatelistendag begon met het Bekertoer
nooi waarin dezelfde vier deelnemers optraden als vorig jaar 
m Rotterdam maar van wie ditmaal de heer J Dekker 
uit Amsterdam met het hoogste aantal punten uit de bus 
kwam (778) met drie punten verschil gevolgd door mr H J 
Bernsen (775), die evenveel voorlag op zijn evenknie uit de 
„ s-Bossche combine', de J F Cleij (772), terwijl de 
heer H J van der Heijden uit Breda een eervolle vierde 
plaats innam (681) De puntentoekenning van de jury van 
tien wijst wel uit dat het toernooi op een hoog peil stond 

Tussen het slot van het Bekertoernooi en de ruil van de 
beker tussen mr Bernsen en de heer Dekker had de heer 
J van Bueren in Musis Sacrum inmiddels de tentoonstel
ling van modelverzamelingen van De Beeldfilatelist in Mu
sis Sacrum geopend, in aanwezigheid van het Bondsbestuur 

In de middag was men gedwongen zijn aandacht te ver
delen tusbon de tentoonstelling in Musis Sacrum en de grote 
ruildag die daar onder aanzienlijke belangstelling — er wa
ren alleen al ongeveer zevenhonderd gasten uit het Ruhrge-
bied, en een lezing van de heer K Schaap, gemeente-archi
varis en bibliothecaris van de Gelderse bibliotheek, die zijn 
causerie over de posthistorie van Arnhem begon met een 
pleidooi voor een filatelistisch documentatiecentrum en uit
breiding van de Bondsbibliotheek 

Aangezien de mogelijkheid met is uitgesloten dat dit in
teressante betoog m het Maandblad wordt gepubliceerd vol
staan we met de mededeling dat de niet-filatelist en zijn 
filatelistisch gehoor na de lezing spoedig m een leerzame 
gedachtenwisseling gewikkeld waren Daarbij zorgde de 
heer W B Brocx uit Soestdijk nog voor een onthulling 
De inleider had verteld dat brieven uit gebieden waar be
smettelijke ziekten heersten werden „doorstoken, gerookt 
en door een ontsmettende vloeistof gehaald" Hij zei het te 
betwijfelen of die brieven na die behandeling nog leesbaar 
zouden zijn geweest De heer Brocx, die een tiental „pest-
brieven m zijn verzameling heeft, kon hem op dit punt vol
ledig geruststellen 

Erelid Waller-medaille 
Dat waren in vogelvlucht enkele impressies van de welbe-

stede dagen m Arnhem, waarbij we enkele grote steken 
hebben laten vallen We hadden bij het begin de hoogge
stemde openingsrede van de Bondsvoorzitter moeten ver
melden, die de waaier aan velerlei bondsactiviteiten, spe
ciaal voor de kleine verzamelaar, ontvouwde Hij ver
welkomde de ereleden, de heren J Spoorenberg, L H Tho-
len en W S Wolff de Beer, stelde oud-notaris M C Samson 
' oor als erelid, overhandigde de Waller-medaille aan de 
heer D O Kirchner, deelde de plaatsing van de heer P C 
Korts^weg op de Roll of Distinguished Philatelists mede en 
we/d aan het slot van de Algemene Vergadering voor zijn 
Iwding zeer verdiend geëerd door de heer Jürgens van 
De Philatelist uit Amsterdam 

In de ochtendvergadering werd van gedachten gewis
seld over algemene onderwerpen die drs Bijleveld al in 

zijn openingsrede had aangeroerd 
Tijdens de middagvergadering werden levendige discus

sies gevoerd over de voorgestelde begrotingen, waarin, bij 
een verhoging van de contributie, was voorzien in een 
hulpkracht op het Bondssecretariaat en een groter fonds 
voor tentoonstellingen alsmede over een motie van De 
Philatelist (Amsterdam) om het Bondsbestuur te verzoeken 
op korte termijn onderhandelingen te openen met de eige
naressen van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
voor oen spoedige overdracht van het eigendom van dat 
orgaan aan de Bond 

De vergadering nam ten slotte een voorstel tot verhoging 
van de Bondscontributie tot ƒ 0,70, zonder een vrijwillige 
bijdrage in het tentoonstellmgsfonds, aan met 77 tegen 41 
stemmen De motie van de Philatelist werd aangenomen met 
70 tegen 55 stemmen 
Breda 1963 

Breda deed zijn toezegging, gedaan te Rotterdam in 1961, 
gestand en zal, zoals de voorzitter, de heer Van der Merwe, 
meedeelde, in 1963 als gastvrouwe optreden en een nationa-

BEELDFILATELISTISCH 
Uw redactie weet wel welke taak ze op mijn schoude 

gelegd heeft „Schrijf eens zo ongeveer in een kolom, well 
indruk die tentoonstelling in Musis Sacrum te Arnhem ( 
je gemaakt heeft" En ik, onnozele, ben daar zonder me( 
ingetrapt Wel, al kijkend kwam ik een van de redactielede 
tegen en het kostte me niet veel moeite hem ervan te ove 
tuigen, dat ik aan een kolom op geen stukken na geno« 
ruimte had om ook maar een klein gedeelte te bespreke 
En dus heb ik het voor mezelf in feite nog erger gemaah 
want nu moet ik een hele pagina vol tikken Wel daar bi 
girmen we dan 

Het binnenkomen in de grote zaal van Musis Sacru: 
bracht je al dadelijk m de goede stemming Een zaal v 
enthousiast ruilende (en verkopende) Nederlandse en buitei 
landse verzamelaars, een gezellig geroezemoes En de 
achterin in de zaal, op een ereplaats, de tentoonstellin 
Laat ik dan meteen vaststellen, dat wie nog steeds moe 
denken dat die beeldfilatelisten toch maar een soort bijli 
pertjes zijn van „de ware filatelie" hier wel tot de conclu«-
moet zijn gekomen het met die menmg volkomen bij h 
verkeerde eind te hebben Al direct de eerste inzendir 
„De Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog', van de hei 
Bastiaanse te Middelburg, zal hen er van hebben moett 
overtuigen, welk een enorme studie er besteed moet zijn ac 
een dergelijke verzameling, om tot een dergelijk resulta 
te komen, en welk een moeite het gekost moet hebben o 
zo een hoeveelheid, vaak uniek, materiaal bij elkaar te kri 
gen Zelf heb ik een kleine collectie op dit zelfde terrei 
maar in deze verzameling waren tientallen zegels en stukke 
waarvan ik zelfs nog nooit gehoord had 

U begrijpt wel, dat het ondoenlijk is alle verzameling! 
afzonderlijk te bespreken Hoewel ik dat, als ik de mzendc 
werkelijk recht zou willen doen wedervaren, eigenlijk z( 
moeten doen Ik wil dan ook even voorop stellen als ik 
een of andere verzameling met bij name noem, dat met v 
zeggen dat zij van minder gehalte was dan de andere 

Bijzonder imponerend was de verzameling, of liever war 
de verzamelingen over schilderkunst van de heer Smits i 
Eindhoven Wat een liefde moet deze medicus voor on 
hobby hebben, om naast een drukke praktijk een dergelij 
verzorgde verzameling op te zetten en dan nog bovendi 
een zo groot aantal publikaties op het terrein van de „Poi 
zegel, als afspiegeling van de schilderkunst en de g 
neeskunde", van zijn hand te laten verschijnen B 
aardige is bij het vergelijken van de verzamelingen oi 
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Ie tentoonstelling inrichten. 
De lezingen van het bekertoernooi zullen in de loop van 

dit jaar in het Maandblad verschijnen, uitgezonderd die van 
de heer Dekker, waarvan de publikatie pas het volgende 
jaar kan beginnen. De voordracht van mr. Bernsen handel
de over negentiende-eeuwse treinpostkantoren, in het bij
zonder van de lijn Antwerpen-Rotterdam, die van de heer 
Cley was gewijd aan „Enkele beschouwingen van een Ne
derlandse verzamelaar over de eofilatelie van België, m 
het bijzonder van de Belgische-Nederlandse grensgebieden 
en die van de heer Van der Heijden was getiteld: „De 
Jubileumzegels van 1913". 

Beker-winnaar 
De belangrijkste punten uit het betoog van de heer Dekker 

over de lijnperforeermachine 14 zijn de volgende: 
Het is nu zeker, dat de oorspronkelijke lijn 14 kleine gaten 

ook van dikkere pennen werd voorzien. In de oorspronkelijke 
staat moet hij te kort zijn geweest, hetgeen tot gevolg had, 
dat naast de „wapentjes" ook de oudste oplage „Indië Ko
ning" in vellen van 150 werd gedrukt, hetgeen bevestigd 
werd door de processen-verbaal van keuring en overne
ming (1869-1871). 

De lijti 13%, die vaak in combinatie voorkomt met de 14, 
blijkt de gestripte „wapentjes"-kam te zijn, hetgeen al in 
1910 door de Engelsman Warren werd bewezen en nadien 
vrijwel in het vergeetboek is geraakt. 

Theoretisch zijn er geen bezwaren tegen het betwiste be
staan der 5, 12V2 én 20 cent 1872 in de perforatie 14 x 14 grote 
gaten. 

Ten slotte werd aangetoond, dat de in de Speciale Cata

logus vermelde tanding „Indië Koning" 13Vt x 14 grote ga
ten in werkelijkheid 13% x 14 grote gaten moet zijn. 

Personalia 
In het kort vermelden wij nog enkele „personalia": het 

Kapittel van de Costerus-medaille, dat zaterdagochtend 
vergaderde, heeft dit jaar geen titularis aangewezen. De 
Beeldfilatelist benoemde twee ereleden, de heren C. G. van 
Veenendaal te Arnhem en de heer W. H. Lutkeveld te Am
sterdam en gaf ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan een 
keurig jubileumnummer uit met verscheidene instructieve 
artikelen. 

Ten slotte noemen wij nog enkele eregasten aan het 
Bondsdiner, wier toespraken zozeer hebben bijgedragen tot 
de uitnemende sfeer van die avond. In de eerste plaats de 
Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, mr. 
H. W. Bloemers, tevens voorzitter van de Stichting Comité 
voor de Zomerpostzegels, met zijn echtgenote, de heer L. 
Th. Hoolboom, hoofddirecteur Posterijen, die met zijn vrouw 
in ons gezelschap was, hoewel hij die dag wegens zijn be
noeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
alle reden gehad zou hebben om dit heuglijk feit elders te 
vieren, de heer T. van Houwelingen, aftredend president 
van het bestuur van de Stichting Het Nederlands Postmu-
seum, de directeur van het Postmuseum dr. R. E. J. We
ber, mejuffrouw E. Driessen, conservatrice der postwaar-
den van het Postmuseum, de heer S. Rietveld, voorzitter 
van de Nederlandsche Vereenigmg van Postzegelhandela
ren, de drie reeds genoemde ereleden van de Bond, de heer 
Bógerishausen, voorzitter van het Landesverband Nordrhein-
Westfalen van de Westduitse Bond en nog vele anderen. 

'ENTOONSTELLING IN MUSIS SACRUM TE ARNHEM 
het verschil in smaak en opzet. De één schrijft met 
een sierlijke letter wat hij meent, dat bij de zegel moet 
staan, de ander verzorgt de tekst bij zijn zegels met 
een schrijfmachine. En hoewel ik persoonlijk een voor
stander ben van het handschrift, omdat dat aan de ver
zameling een persoonlijker cachet geeft, zal de bezoeker met 
mij tot de slotsom zijn gekomen, dat het machineschrift, door 
zijn geslotener karakter, in vele gevallen de voorkeur ver
diende. 

Een andere vraag die me al rondlopende getroffen heeft en 
dié juist door twee vlak op elkaar volgende sportverzame-
lingen actueel werd is of een zegel met opdruk — waarbij de 
opdruk natuurlijk niets met de sport te maken heeft — 
eigenlijk wel in een verzameling moet worden opgenomen. 
Wordt namelijk de aandacht van het beeld, waarom het toch 
eigenlijk gaat, niet afgeleid door die opdruk? Ik zal echter 
de laatste zijn om de inzender hiervan een verwijt te maken; 
soms ben je blij de zegel met opdruk tenminste te pakken 
te krijgen en is die zonder de opdruk zo schaars en duur, 
dat je met het iets mindere tevreden moet zijn. 

Een bijzonder woord van lof aan de heer Lutkeveld voor zijn 
wel bijzonder mooi verzorgde verzameling „Muziek op de 
postzegel". Zij, die het met mijn mening over het hand
schrift eens zijn, zullen zich bij deze verzameling wel extra 
in hun handen hebben gewreven. Met een keurig, uiterst 
klein, lettertype waren de gegevens bij de zegels vermeld, 
waardoor het zegelbeeld door geen enkele bijzaak gestoord 
werd. Als ik een vraag zou mogen stellen, dan is het wel 
deze: waarom in het ene geval alle zegels met een bepaald 
instrument bijeen gegroepeerd worden en even een complete 
serie met allerlei verschillende instrumenten bijeengelaten? 
Ik ben er echter van overtuigd dat de inzender hiervoor een 
bepaalde reden moet hebben. 

En al meteen stelde de volgende verzameling „Schepen op 
postzegels" ons voor een nieuwe verrassing. Wat een speur
werk en wat een zorg moet de heer v. d. Starre aan deze 
verzameling besteed hebben om van vrijwel alle schepen, 
die hij op zijn zegels vond ook een afbeelding te vinden, 
en welk een attractief geheel werd zijn verzameling daar
door. Toch ben ik ervan overtuigd, dat juist bij deze kaders 
de „oude" verzamelaar me aan mijn jasje getrokken zou 
heblaen om te vragen: „Is dit nu nog wel een postzegel
verzameling". Dan zou ik hebben moeten toegeven, dat hoe 
attractief een dergelijke verzameling ook mag zijn, we hier 
inderdaad het grensgebied van de filatelie wel heel dicht 

gaan naderen. Zou het een oplossing zijn deze gegevens 
afzonderlijk te vermelden? Aan de heer Spoorenberg zou ik 
in dit verband eveneens de vraag willen stellen of het ook 
hier niet wenselijk zou zijn om ter voorkoming van een 
teveel aan tekst op de vellen, de gegevens die bij de zegels 
horen afzonderlijk te verwerken? En om met vragen bezig 
te blijven zou ik aan baronesse van Heerdt-Kolff willen vra
gen op welke gronden zij Marnix van St. Aldegonde als 
toonkunstenaar in haar verzameling opneemt. Is zij boven
dien niet, met mij, van mening, dat als zij de geschiedenis 
van ons volk aan de bezoeker duidelijk wil maken aan de 
hand van de postzegel, een enkel jaartal onmisbaar is, zeker 
als zij een figuur als Maria Tesselschade op haar album
blad plakt na Martin Nijhoff. 

Een euvel waaraan een enkele verzameling wel eens mank 
ging, was een teveel aan zegels of briefstukken op één vel. 
Het geheel verliest daardoor aan overzichtelijkheid en aan 
rust, wat vooral bij briefstukken het prachtige materiaal 
afbreuk doet. 

Verrukt heb ik als kunstliefhebber staan kijken naar de 
verzameling maximumkaarten van de heer Fischer te Am
sterdam en toch moet ook bij deze verzameling me een op
merking van het hart. Waren er bij de vele kaarten, die hij 
toonde niet diverse die eigenlijk een omgekeerde gang van 
zaken aantoonden, namelijk dat de kaart gemaakt was naar 
de postzegel in plaats van andersom en kunnen we dan 
nog spreken van een maximumkaart in de eigenlijke beteke
nis, of wordt dit maakwerk? 

Tijd en plaatsgebrek hebben het me onmogelijk gemaakt alle 
verzamelingen diepgaand te bespreken en ook bij de niet be
sproken verzamelingen waren er vele die de moeite van het 
bekijken meer dan waard waren. Ik meen te mogen con
stateren dat deze tentoonstelling voor de vereniging „de 
Beeldfilatelist" een schitterende reclame is geweest. Trou
wens tijdens de enkele ogenblikken dat ik er heb mogen 
rondkijken, was de belangstelling van de kant van de ver
zamelaars zeer groot en de lof niet minder. 

Mocht uw belangstelling voor de beeldfilatelie gewekt zijn 
en mocht u er meer over willen weten, een briefje naar 
ondergetekende, secretaris van de Beeldfilatelist, Klever
parkweg 143, Haarlem, zal voldoende zijn om uw nieuws
gierigheid te bevredigen. 

Haarlem, K. SCHULZ 
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TENTOONSTELUNCEN 
EN RUI LD AC EN 

'>^4mst> 

TILBURG 
Met grote voldoening kan de Postzegelvereniging .,Til-

burg" terugzien op een in alle opzichten goed geslaagde 
tentoonstelling, die zich boven verwachting in een grote 
belangstelling mocht verheugen. 

Mogen we daaruit de conclusie trekken, dat Brabant, 
méér nog dan voorheen, belang stelt in filatelie? 

De inzending ..Eerste emissie Nederland" trok wel ver
diend bijzondere belangstelling, niet alleen om haar zeer 
grote omvang maar vooral om de vele prachtige exempla
ren, die de heer Van Amerongen tentoonstelde. 

Ook van Frankrijk, België en Luxemburg waren er zeer 
mooie inzendingen, die alle door de jury, bestaande uit 
de heren J. F. Cley, mr. H. J Bernsen en J. Spoorenberg, dan 
ook met een prijs werden bekroond. 

Bij de „kleinere gebieden" viel vooral op de zeer keu
rig verzorgde opmaak van ..Ruimtevaart" en „Wereld-
vluchtelingenjaar". 

Had deze tentoonstelling reeds op de openmgsdag een 
grote belangstelling, op de tweede dag werd het bezoek, 
mede door de ruildag, zo overstelpend, dat het haast onmo
gelijk werd de inzendingen rustig te bekijken. 

Wij wensen „Tilburg" met dit ongekend succes van harte 
geluk: de organisatoren hadden eer van hun werk. 

ALKMAAR 
Het Regionaal Verbond van Postzegelverenigingen Noord-

Holland boven het IJ heeft op 14 en 15 april te Alkmaar een 
aantrekk;elijke tentoonstelling gehouden, welke op zaterdag
middag werd geopend door de Alkmaarse burgemeester, mr. 
H. J. Wytema, die daartoe een der kaders onthul(^e. 

De voorzitter van het Regionaal Verband, J. F Kriek, die 
de burgemeester inleidde, bracht hulde aan de afdeling 
Alkmaar van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars (N.V.P.) voor het vele werk verricht bij het 
voorbereiden en inrichten van de tentoonstelling. Mr. Wyte
ma, zelf geen verzamelaar, trof de goede toon door te ver
klaren, dat hij de filatelisten een warm hart toedraagt omdat 
zij er in slagen in de gehele wereld een uitgebreide vrienden
kring op te bouwen. De burgemeester zei, dat de filatelie 
de verbroedering tussen de volken bevordert door banden 
te leggen tussen mensen die door grenzen van elkaar zijn 
gescheiden. 

Mr, Wytema maakte vervolgens een rondgang tussen de 
kaders, waarbij hij deskundige voorlichting kreeg van be
stuur en mzenders. 

De beoordelingscommissie, bestaande uit de heren: N F. 
Hedeman - s-Gravenhage (Philatelica), G. J. Busman -
Amsterdam (N.V.P.), W. H. Lutkeveld - Amsterdam (de 
Beeldfilatelist), en K. E. König - Koog aan de Zaan (Po & 
Po), als adviseur, kreeg 42 inzendingen te zien uit de vol
gende klassen: 

I - Nederland en Overzeese Rijksdelen (vijf), II A - Europa 
(twaalf), I IB - Buiten Europa (drie), III - Beeldfilatelie 
(negentien), IV - Algemeen (Poststukken) - (drie). 

De prijzen werden als volgt toegekend: 
Klasse I: 

derde prijs: J. H. Groentjes, Alkmaar (N.VP.), 
voor Nederland - Eerste emissie 1852. 

Klasse II: 
De ereprijs (tak) van het Regionaal Verband: 
S. Bok, Enkhui/en (Philatelica), voor Frankrijk 
1849-1900. 
eerste prijs, met lof van de commissie: G J. 
Koene, Woimerveer, voor Groot-Brittannic — 
Speciaalverzameling tot 1950. 
eerste prijs: D. Loonstra, Zaandam, voor Duits-
land-Sovjetrussische bezettingszone. De geldsa-

Klasse III: 

Klasse VI: 

nering van 24 juni 1948 en haar gevolgen op 
postaal gebied. 
tweede prijs: mejuffrouw A. J. Mayenburg, Wor-
merveer, voor Spanje. 
Dit drietal is lid van de afdeling Krommenie 
N.V.P. 
twee derde prijzen: 
Jac. Kofman, Enkhuizen (Philatelica), voor Let
land, W. H. J. Schumacher, Castricum (N.V.P.), 
voor Vaticaan, Nieuwe Kerkelijke Staat van 1928 
tot heden met FDC's. 

eerste prijs: G. de Boer, Castricum (N.V.P.), voor 
Verenigd Europa, 
tweede prijs: M. J. Strijbis, Dirkshorn (Philate
lica), voor Internationaal Geofysisch Jaar en 
Ruimtevaart op postzegels. 
derde prijs: W. H. Vermeulen, Alkmaar (N.V.P.), 
met Spoorwegherinneringen op postzegels. 

tweede prijs: F. H. Kaat, Hoorn (West-Friesland 
N.V.P.), met Denemarken-FDC's (compleet). 

Bij het Regionaal Verband, dat zich ten doel stelt de 
filatelie te propageren in die delen van Noord-Holland waar 
nog geen of weinig verenigingsleven is en dat tracht de 
kleine verzamelaar te stimuleren in zijn streven naar er
kenning van zijn prestaties, zijn aangesloten: vijf afdelingen 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame
laars (Alkmaar, Castricum, Haarlem, Krommenie en West-

INGEZONDEN 
MEDEWERKING GEVRAAGD 

Met het oog op een onderzoek naar onze perforaties Ir 
de negentiende eeuw zou ondergetekende gaarne opgav. 
en/of inzage ontvangen van zegels der EMISSIE 67 in d' 
LIJNTANDINGEN 14 x 14 en 13'i x 14 MET BOVEN- of ON
DERRAND van het vel. Het gaat hier om de .,uitloop" de 
lijn 14 in de velranden om zodoende tot een zo goed moge
lijk benaderde lengtebepaling te kunnen komen van dez. 
perforatielijn vóór medio 1872. 

Opgaven en/of ter mzage gezonden zegels worden gaarn-
tegemoet gezien aan mijn kantooradres: Postbus 27 Zaan
dam. Alle portokosten op ter inzage gezonden materiae 
worden gaarne vergoed. Terugzending per omgaande. 

J. DEK KEK 

MEDEDELING 
Daar men m Luxemburg m 1963 een Handboek hoopt !• 

publiceren, zond ik begin februari aan de Handboek-com
missie gegevens omtrent de sinds 1880 gebruikte perforeer 

^machines, daar men daar te lande, getuige vroegere pubh-
'katies. niet over de juiste gegevens beschikte. 

Tegen mijn uitdrukkelijke bedoeling in zijn deze opgavei 
gepubliceerd in de „Moniteur du Collectionneur" van fe 
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Friesland), twee afdelingen van de Internationale Vereniging 
Philatelica (Enkhuizen en Langedijk) en de vereniging „J. C. 
J. van Speijk", Egmond aan Zee. 

§§ 

De tentoonstelling in Alkmaar heeft zeker aan de doel
stelling van het Regionaal Verband beantwoord. De leiding 
en de voorlichting waren uitstekend, de kaders bijzonder 
overzichtelijk en stevig opgesteld en de kwaliteit van het 
tentoongestelde materiaal maakte een bezoek zeker de moeite 
waard. §§ 

NEDERLANDSE POSTZEGELTENTOONSTELLiNG 
TE KEMPEN-NIEDERRHEIN (WEST-DUITSLAND) 

Van 10 tot 20 mei wordt in de Volkshochschule te Kem
pen-Krefeld in samenwerking met het Nederlandse Postmu-
seum en de Filatelistische Dienst van de Nederlandse PTT 
te Kempen (Ndrh) in West-Duitsland een tentoonstelling 
gehouden onder de titel ,.Freie Kunst und Briefmarken 
aus den Niederlanden". 

Van een aantal Nederlandse postzegelontwerpers worden 
daar behalve vrije werken ook hun ontwerpen voor post
zegels en voorts alle Nederlandse postzegels sinds 1852 uit
gestald. Bovendien worden verschillende zeldzaamheden 
van Nederland getoond: een uniek vel van de eerste uitgifte 
1852 5 cent, enige proeven en zegels op brief, ongestempel
de blokken van 1864, alsmede voorbeelden van Utrechtse 
en Haarlemse druk. 

De typen I en II van 1867 en een plaatreconstructie van 
een geheel vel. Het'„Koninginnetje met hangend haar" : de 
beroemde foutdruk (oranje in plaats van blauw) van 1891 
5 cent. Een blok van de postzegel van 9 cent zonder waar-
de-inschrift (type 1924), de schaarse driegaats vierzijdige 
roltanding van 1927 7% cent. Postbewijs- en telegramzegels. 

Op 19 en 20 mei zal de Filatelistenvereniging Kempen-
Ndrh daar tevens internationale ruildagen houden. 

De Westduitse posterijen zorgen voor een tijdelijk post
kantoor met een bijzonder tentoonstellingsstempel in het 
gebouw van de tentoonstelling: Neues Kreishaus aan de 
Burgstrasse te Kempen (tussen Venlo en Krefeld). 

bruari 1962. Het plan is, onvoorziene omstandigheden voor
behouden, al het mij bekende in 1963 in het Maandblad te 
publiceren. J. DEKKER. 

Postzegelbeleid van de Nederlandse Antillen. 
„Opvallend is de grote bedrijvigheid op postzegelgebied 

door de Antillen, waarschijnlijk als gevolg van het nieuwe 
emissiebeleid van Suriname onder supervisie van de Ameri
kaan Lehmann". 

Deze aanhaling uit de Leidse Courant van 17 maart 1962, 
deed mij — als voorzitter van de Curagaose Vereniging van 
Postzegelverzamelaars — een onderhoud aanvragen bij de 
Directeur der Posterijen in de Nederlandse Antillen te Cu
racao, de heer P. J. H. Breusers. 

Deze verzekerde mij dat nog nooit overwogen is, en zo
lang hij als ambtenaar het postzegelbeleid in de Antillen 
mede zal bepalen, nooit overwogen zal worden, aan enige per
soon of instelling de verkoop van de Antilliaanse postzegels 
in het buitenland in handen te geven. Hij zal zich houden 
aan de afspraken met de Nederlandse PTT ten aanzien van 
de verspreiding van de Nederlandse postzegels in de Antil
len en omgekeerd, de verspreiding van de Antilliaanse post
zegels in Nederland en Suriname. Hij zal er steeds naar 
streven dat het aantal zegels dat langs de gebruikelijke ka
nalen beschikbaar komt voor de filatelisten voldoende is, 
Hy beschouwt nog steeds de postzegel als een kwitantie voor 
de vooruitbetaling op te verlenen diensten. Waarvan akte. 

De in de aanvang van dit artikel geciteerde volzin, doet 
veronderstellen dat het fabeltje dat Willemstad (Curacao) 
en Paramaribo (Suriname) door een pontonbrug verbonden 

DAG VAN DE AEROFILATELIE 
Voor de eerste maal organiseerde De Aero-Philatelisfcische 

Vereniging „De Vliegende Hollander" in FISA-verband een 
"druk bezochte „Dag van de Aerofilatelie", en wel op 8 april 
op onze nationale luchthaven Schiphol. Het was een experi
ment en naar achteraf bleek, een geslaagd experiment. Met 
speciale bussen kwamen de bezoekers uit Rotterdam en 
's-Gravenhage. Wij ontvingen weer gasten uit Duitsland en 
België, die ofwel deelnamen aan de tentoonstelling of zitting 
hadden in de kleine, doch internationale jury. 

Aan de lunch namen 110 personen deel, onder wie de 
vermaarde luchtvaartpionier G. A. Koppen, de man die in 
1927 de eerste vlucht naar en van Batavia volbracht. 

Voor de gasten waren er verschillende attracties, zoals 
bezoek aan Artis, rondvluchten tegen gereduceerde prijzen 
en ruilbeurs. Aan de leden werd een luchtpostverrassing uit
gereikt in de vorm van een eerste vlucht per Friendship 
Luxemburg-Amsterdam door de Luxair met bijzonder offi
cieel stempel. 

Voor bezoekers werden bijzondere enveloppen verkrijg
baar gesteld die vervoerd worden met een Duits lucht-
scheepje. 

De tentoonstelling was van bescheiden omvang, maar om
dat velen op uitnodiging hadden ingezonden konden wij 
genieten van een grote veelzijdigheid. Zo zagen wij inzen
dingen als Zeppelin-post, Ruimtevaart, Indië-lijn, Noordpool-
post, Pionierpost, Rampenpost, curiosa en andere. 

De eerste prijs ging naar de heer A. A. Hermans uit Ant
werpen voor zijn fraaie inzending Zeppelin-post. Hij ontving 
de FISA-medaille. 
Tweede prijs H. J. C. van Beek Hilversum Indië-lijn 
Derde prijs Jhr. W. Six Haarlem Rampenpost 
Vierde prijs P. van Midden Den Haag Noordpool 
Vijfde prijs C. J. v. d. Zijden Eindhoven Noorwegen 

Deze geslaagde dag werd besloten met een veiling van 
ruim honderd luchtpoststukken. 

Reeds werden vele reacties ontvangen waarin gepleit werd 
voor een traditionele „Dag van de Aerofilatelie" op de ge
zellige en drukke luchthaven Schiphol. 
's-Gravenhage, 18 april 1962. 

P. VAN MIDDEN 

zijn, in Nederland nog opgeld doet. Willemstad is nog steeds 
ongeveer vier uur vliegen van Paramaribo verwijderd. 

Verder doet de gewraakte zinsnede veronderstellen dat de 
Nederlandse Antillen maar lukraak postzegels uitgeven. 
Een rekensommetje geeft het volgende beeld: van 1949, het 
jaar waarin de voormalige kolonie Curagao voor het eerst 
als Nederlandse Antillen in de catalogus van de NVPH ver
schijnt, tot en met 1961 werden in Nederland uitgegeven 
59 nieuwe series, waarvan 35 series met toeslag. In hetzelfde 
tijdvak werden in de Nederlandse Antillen uitgegeven 34 
series, waarvan 12 met toeslag. 

Aan do lezer ter beoordeling of op dit gebied in de Ne
derlandse Antillen meer bedrijvigheid bestaat dan in Ne
derland. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat Nederland ook 
zoveel meer gebruikers heeft. Daar staat echter tegenover 
dat de oplagen ook veel groter zijn. 

Ik kan ten slotte de geachte schrijver de verzekering ge
ven dat de voorzitter van het hoofdbestuur van de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, mr. W. S. 
Wolff de Beer, erelid van de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen, tijdens een bliksembezoek aan Cu
racao, zijn tevredenheid tot uitdrukking bracht over het 
postzegelbeleid in de Nederlandse Antillen. 
Curacao, april 1962. J. H. A. SOREB 

Holland-album 
Gaarne sluit ik mij aan bij de woorden van de heer Staf-

leu (aprilnummer bladzijde 153) over de aanvuUingsbladen 
van het Holland-album, inclusief de Republik Indonesia. 
Indonesië is voor ons toch buitenland geworden! 
Velsen-Noord, post Beverwijk. A. LIEUWES 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indie en Rep. Indonesia 

Rubriek-redacteur A J Uylen, ( ' ° ' ïO-IZ-'^iS) 

Herrn Heyermanslaan 6, Emdhoven 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Kandidatenschaaktoernooizegels 
Hierbij een afbeelding van de zegel van 20 cent van de 

serie van drie, die op 2 mei zijn uitgegeven door de Poste
rijen van de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van het 
internationale kandidatentoernooi, dat op 1 mei te Willem
stad is begonnen. De zegels, 10 + 5 cent, groen, 20 -|- 10 
cent, rood en 25 + 10 cent blauw, zullen verkrijgbaar zijn 
zes maanden na de eerste dag van uitgifte en hun geldig
heid voor frankering verliezen op 31 december 1963. De 
prijs per serie is NA ƒ 0.80. 

Ze zijn gedrukt in vellen 
van honderd (lien maal 
tien) door Joh. Enschedé te 
Haarlem in één kleur vol
gens het offsetprocédé op 
papier zonder watermerk 
en voorzien van Arabische 
gom. 
Verdere bijzonderheden: 
zegelgrootte: 34,8 x 28 mm 
beeldgrootte: 30,8 x 24 mm 
tanding: 14^ : 13% 

Het kandidatentoernooi, dat voor het eerst op het wes
telijk halfrond wordt gehouden, zal zestig dagen duren, van 
1 mei tot 1 juli 1962, m het grootste hotel van het eiland. 
Hotel Curagao Intercontinental te Willemstad. De winnaar 
van het toernooi zal om de wereldtitel uitkomen tegen de 
wereldkampioen dr. M. Botwinnik. De posterijen hebben 
een keurig verzorgd vouwblad uitgegeven ter gelegenheid 
van deze uitgifte. 

Eerstedagenveloppen Cultuur-serie 
Voor de Cultuur-serie, waarvan in het aprilnummer (blad

zijde 160) een blokje werd afgebeeld zijn twee eerstedag
enveloppen uitgegeven, met verschillende voorstellingen. 

De afbeelding op de zegel van 25 cent is een kinderver
zorgster (jaja) bij de vroegere plantage-eigenaars. 

SURINAME. 
De Emancipatie-zegels van Suriname, Speciale Catalogus 

nummers 183/186 van 1938, zijn volgens de officiële mede
deling uitgegeven op 1 juni 1938 en niet op 1 juli zoals al 
jaren staat aangegeven. Op 1 juli verscheen de speciale 
envelop ter gelegenheid van de herdenking van de emanci
patie (75 jaar geleden) waarop het speciale stempel werd 
geplaatst, terwijl de zegels met het normale datumstempel 
werden afgestempeld. Deze envelop was al eerder ver
krijgbaar en hierop konden de zegels geplakt worden. Ze 
hadden dan als afstempeling 1.6.'38 als eerstedagstempel, 
echter zonder het speciale emancipatieherdenkingsstempel. 

Op het eerste gezicht zou men denken dat deze foutieve 
datering dus 23 jaar lang in de Speciale Catalogus heeft 
gestaan, zonder opgemerkt te worden. Dit is echter niet 
juist. In de Speciale Catalogus van 1955 stond nog de juiste 
datum. De fout is waarschijnlijk ontstaan, doordat de meeste 
speciale enveloppen het stempel 1.7.'38 mét het herdenkings-
stempel droegen. 

SPECIMEN-opdruk van de „SPECIE-MAN" 
De Hammarskjoeld-herdenkingsvelletjes met opdruk SPE

CIMEN, gemeld in de rubriek ,.Wij lazen voor u" m het 
aprilnummer (bladzijde 165/166) zijn door de Newyorkse 
firma E. Strauss Stamp & Coin Shop geadverteerd: per se
rie .f 7.50 en per vier velletjes $ 150,—,. 

Het postkantoor te Paramaribo Icon geen nadere in
lichtingen geven of verklaren hoe de velletjes in de handel 
zijn gekomen. Pas nadat de advertentie was overgelegd, 
was men ervan overtuigd, dat deze velletjes inderdaad wa
ren uitgegeven en in de handel terechtgekomen. 

RUBRIEK LUCHTPOST 
Rubriek-redacteur R Tocila, 
Archimedesplantsoen 9hs, 
Amsterdam-O ^ 

Deze rubriek verschijnt deze maand niet omdat de redac
teur in het buitenland verblijft. 

Rubriek-redacteur Drs A M A van der Willigen 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels. 
In het vorige nummer kon onderaan bladzijde 161 nog 

juist het bijzondere stempel, gebruikt op de 50e Nederland
se Filatelistendag van 28 april 1962 worden afgebeeld; in 
het tijdelijke bijpostkantoor werden ook speciale aanteken-
strookjes gebruikt. 

Voorts werd van 7 tot en met 12 mei in het autopostkantoor, 
opgesteld op het middenterrein van de Dam te Amsterdam, 
een bijzonder stempel gebruikt ter bevordering van de ver
koop van zomerpostzegels, hetwelk dan ook alleen op stuk
ken werd afgedrukt, uitsluitend voorzien van zomerzegels! 

(<>;ÖEJ4 ĵjjy, xOi^^' 

^^'^MUSVS^^' 
In het Frans Halsmuseum te Haarlem is een brievenbus 

geplaatst, waarin de van 27 april tot en met 14 juni ge
poste stukken ten postkantore te Haarlem zullen worden 
voorzien van een speciaal stempel, betrekking hebbende 
op het Frans Halsmuseum. De van 15 juni tot en met 30 
september uit deze brievenbus gelichte stukken krijgen een 
ander stempel, betrekking hebbende op de in die periode 
te houden Frans Hals-tentoonstelling. 

Machinestempels. 
Met medewerking van de heer A. Dunnebier te 's-Graven

hage kunnen wij op de meldingen van het vorige nummer 
nog een aantal aanvullingen geven. 
1. De vlag „Brieven, .aantekenen" kwam inmiddels nog in 
de machines te Amersfoort, sinds 29 maart; Apeldoorn, 
sinds 30 maart; Arnhem-Station, sinds 9 april; Deventer, 
sinds 9 april; Eindhoven, sinds 29 maart en Maastricht sinds 
2 april in gebruik. 
2. De vlag „Is uw adres niet juist" verscheen sinds 28 maart 
ook in de machine van Amsterdam (hoofdpostkantoor), 
sinds 28 maart eveneens te Leiden en Tilburg. 
3. Pe vlag „Doe wat terug" wordt sinds 29 maart ook te 
Hilversum gebruikt. Wij danken de heer H. H. J. Meyer 
te Aerdenhout gaarne voor zijn opgave terzake. 

HOFSTADBLOEM 
OEN HAAG-HOUTRUST 
1 9 - 2 9 APRIL 1962 

Cc - > 
> 11119̂  
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4. Sinds 30 maart propageert één der machines te 'sGra
venhage een bezoek aan de bloemententoonstelling „Hof
stadbloem". (Zie afbeelding). 
5. De reeds eerder gebruikte stempelvlag „Bezoekt het Post
museum Bewegend Origineel" is sinds 10 april eveneens 
links van het datumstempel in een andere stempelmachine 
te 'sGravenhage opgenomen. 
6. Ten slotte zagen wij van 'sGravenhage nog van 18 april 
een nieuwe vlag „Rood licht STOP" met afbeelding van een 
trein bij een overweg. (Zie afbeelding). 
7. Evenals in vorige jaren wordt ook nu weer in talrijke 
plaatsen de stempelvlag voor de bloemententoonstelling 
„Keukenhof" te Lisse gebruikt. Mede als gevolg van het 
feit, dat reeds verscheidene machines „omgezet" zijn, 
werden verscheidene nieuwe stempelvlaggen vervaardigd, 
welke van de oude verschillen doordat de tulp nu niet meer 
„opgevuld" is, maar „blanco" bleef (zie afbeelding). 
a. met opgevulde tulp, rechts van het datumstempel komen 
voor: Assen sinds 28 maart, Enschede sinds 27 maart, Haar
lemStation sinds 28 maart, 'sHertogenboschStation sinds 
28 maart, LeeuwardenStation sinds 28 maart, Meppel sinds 
28 maart, Middelburg sinds 28 maart en Roermond sinds 
28 maart. 
b. met blanco tulp rechts zagen wij ArnhemStation, Nij
megen en ZwolleStation, alle sinds 28 maart. 
c. met blanco tulp links worden gebruikt Amsterdam CS. 
sinds 28 maart, ArnhemStation sinds 29 maart, Breda, 'sGra
venhage, HaarlemStation, Nijmegen en Rotterdam, alle 
sinds 28 maart en ZwolleStation sinds 3 april 1962. 

Een bewijs, dat de stempelvlaggen duidelijker leesbaar 
zijn, vonden wij in dienstorder H 203bis van 12 april, be
helzende, dat op het postkantoor Lisse dagelijks een aan
tal onbestelbare stukken worden ontvangen, welke deze 
stempelvlag dragen en waarbij men dus de verschillende, nu 
onduidelijke plaatsnaamstempels op de postzegels over het 
hoofd heeft gezien! Uiteraard wordt daarbij de postambte
naren aanbevolen beter op de plaats van afzending te letten. 
8. Ook kunnen wij een nieuwe stempelvlag met Engelse 
tekst afbeelden, welke uitsluitend wordt gebruikt voor de 
jaarlijkse massazending bloembollenprijscouranten van een 
Amerikaanse firma, die hier worden gedrukt en vanuit ons 
land, met zegels gefrankeerd, naar Amerikaanse adressen 
worden verzonden. 

Typenraderstempels. 
21.3.1962. Het poststation MierloHout werd vervangen door 
een postagentschap HelmondMierloHoutHoofdstraat. 
1.4.1962. Het hulppostkantoor Eiden werd omgezet in een 
poststation. Het hulppostkantoor Papendrecht werd omgezet 
in een bijpostkantoor DordrechtPapendrecht. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur . J H Broekman, 

Hoflaan 25, Bergen N.H. 

Nederland 
De briefkaart 20 + 20 cent is thans ook met drie af

zenderlijnen verschenen. 
NederlandsIndië 

In het maartnummer werd een couvert afgebeeld: zwarte 
rechthoek, waarbinnen Nederlands wapen en 10 CENT. (Zie 
afbeelding). 

Dit couvert werd in 1961, voorzien van voldoende Indone
sische frankering, verzonden. Ik vroeg toen opheldering 
en uitte de veronderstelling dat het bij een begin van uit
voering was gebleven en dat daarom de landsnaam ontbrak. 

De heer Arne Jensen in Kopenhagen kende dit couvert, en 
schreef dat het volgens zijn correspondent een „dienstcouvert" 
was. Dit kwam mij wel enigszins raadselachtig voor, tot
dat ik van de heer Vrugtman te Voorburg een veel duide
lijker verklaring kreeg. De heer Vrugtman bestelde bij het 
hoofdbestuur der PTT te Bandoeng zegels, die hem werden 
toegezonden in een couvert, zoals in maart werd afgebeeld, 
en waarop men zijn naam had geschreven. Men gebruikte 
bij die dienst dus dit afvalgoed als een soort perkament
envelopjes om zegels aan afnemers te zenden. De heer Vrugt
man ontving nog enkele malen op die wijze zegels, maar nu 
verpakt in couverten van 1938, Wilhelmina, 10 cent (Geuzen
dam nr. 57) en gestempeld met „Dinas" in kastje en een 
stom stempel van 36 mm middellijn, voorzien van zes ho
rizontale en zes verticale lijnen. 
Beide heren dank voor hun mededelingen. 
Tot dusver is uit 19461948 niets bekend geworden van een 
verkrijgbaarstelling. Vermoedelijk is men begonnen een 
partij aan te maken, wat — blijkens het ontbreken van de 
landsnaam — op zeker ogenblik gestaakt is. Veel later, laat 
ons aannemen in 1954, werd het restant, afvalgoed, gebruikt 
voor wat het nog waard was: verpakkingsmateriaal. 

Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen 
In de laatste vergadering van de Nederlandse Vereniging 

van Poststukken & Poststempelverzamelaars werd na enige 
gedachtenwisseling als algemene conclusie uitgesproken 
dat de contante waarde van postwaardeslukken uitkomt 
op zestig percent van de prijs genoemd in de catalogus van 
Geuzendam. Behalve natuurlijk voor die stukken die zelfs 
voor honderd percent netto niet te leveren zijn. 
België Publibels 18631888. 
Duitsland (West). Briefkaarten met illustraties, 10 pfg, Dü
rer, thans met Lumogen. De eerste adreslijnen thans 49V2 (in 
plaats van 64) mm. Ook wijzigingen in de tekst. Serie 6 en 
8 met verschillende afbeeldingen van Hannover en Münster. 
Serie 5 is tot dusver nog niet verschenen. 
Falklandeilanden. Briefkaart 1 en 1 + 1 d, rood op bruin 
carton. Elizabeth II. 
Polen. Briefkaart 40 (60) gr., blauwgroen, zwart, wit en 
rood, Wereldskikampioenschappen, Zakopane 1962. Afbeel
ding links: a. Zakopane in de winter, b. skiër in afdaling. 
I.62.50.000 proj.S.Toepfer. 
Aerogrammen 
Canada. 10 c rood en zwart, nu op lichtblauw in plaats van 
lilablauw papier. 
Guinea. 25 fr. geel en rood, 45 fr. grijs en rood, 60 fr. groen 
en rood. Staatspresident in versierde rand en aanduiding 
van tanding. 
Koeweit. 25 fils blauw, vliegtuig. 

^ m . ■ 'f'^ » M 



Rubriek-redacteur A Buelens 
Maria'ei 24, Antwerpen 

Nieuwe uitgiften 
Deze maand verschijnen in België twee herdenkingspost

zegels zonder toeslag, getekend door de Antwerpse kunste
naar A Lauwers (zie afbeelding). 
2 F Broedei A M Gochet (1835—1910) pedagoog 
3 F Kanunnik P J Triest (1760-1856) 

l *»»»e A«60CH«T «8SSS iStO 

BELÖfQUÊ O 
BÊU3fÊ X F 

KAMiut»m Ti tmmvT irBo mam 
SELQIÊ "X 
BELÖIQUE OF 

De zegel die ter gelegenheid van de „Dag van de Post
zegel" uitgegeven werd, geeft een postiljon te paard weer 
naar een tekening van J Thiriar 

De oplage is tot 10 200 000 exemplaren beperkt (Plaat-
nummers 1 tot 4) 

Op 16 april gaf het Bestuur der Posterijen een bijzondere 
postzegel zonder toeslag uit, ter gelegenheid van de 450ste 
veijaring van de geboorte van Mercatoi 

lÉÉÉÉlÉMtfMMtÉÉMÉÉM 

De zegel, tei waarde van Fr 3,— is in gecombineeide 
diepdruk en heliogravure gedrukt en vertoont de beeltenis 
van Mercator, naar een gravure van Frans Hogenberg 

De oorspronkelijke moederplaat voor de reproduktie van 
het gedeelte m diepdruk, is van de H. De Bast, het ge
deelte in heliogravure werd door de Etablissementen Mal-
vaux verzorgd. 

De zegels, in vellen van dertig exemplaren, met perfo
ratie van het type 11%, werden door de Zegeldienst te 
Mechelen gedrukt 

De oplage is beperkt tot 10 200 000 exemplaren Plaat-
nummers 1 tot 4 Er valt op te merken dat de twaalfde 
zegel van de plaat III een variëteit vertoont: „punt achter 
de naam van Mercator", 

Gérard De Kremer, beter bekend als Mercator, is de 
hei vormer van de kartografie in de zestiende eeuw Hij 
werd geboren te Rupelmonde op 5 maart 1512 en overleed 
te Duisburg (Rijnland) op 2 december 1594 

In de maand juli verschijnt er een reeks die vogels van 
de dierentuin van Antwerpen zal weergeven Deze zegels, 
vervaardigd in vierkleurendruk, zullen prachtig zijn 

Mechanische afstempelingen: 
Antwerpen X: Brugse tentoonstelling Het Gulden Vlies -

14 VII tot 30 IX 1962" 
Antwerpen I en X: „Antwerpen Dagen van het Hout, Pro

vinciaal Veiligheidsinstituut 30 III tot 15 IV 1962' 
Brussel I: „Helpt de Bond voor Spastische kinderen - Aidez 

la ligue des paralyses cérébraux". 

Automobielpost: 
Quiévrain: 29 april Lentefoor en Bloemenmarkt 
Rupelmonde: 14 april Voorverkoop Mercator-zegels 
Antwerpen: 15 april Voorverkoop Mercatoi-zegelb 

Uitknipsels van brief en postkaarten gebruikt als postze
gels: 

Een coiiespondent meldt ons dat hij brieven van België 
bezit die regelmatig gefrankeerd werden met de uitgeknipte 
zegels die gedrukt zijn op de officiële biief- en prentkaarlen 
van België Dit is toegelaten door de Posterijen en zo kan 
men verschillende combinaties vinden Om de documentai
re waarde te behouden dienen zulke uitknipsels op brieven 
te worden verzameld -,a*rv«i^:mw^-j Jm»- «»«MJ^-

(Filatelistisch leven: 
De voornaamste gebeurtenis in het Belgische filatelisti-

sche leven is de stichting door Philatelica, v z w d van de 
Nationale School van de Philatelie die verdeeld is in drie 
secties volgens het officiële taalregime (Nederlandstalige -
Franstalige en tweetalige secties) 

De School der Filatelie van Antwerpen is aangesloten bij 
de Nedei landstalige sectie Een eerste contact had plaats 
te Antwerpen op zondag 15 april Onder grote belangstelling 
lichtte de heer R Soebett, voorzitter van de Nationale 
School, het programma van de instelling toe De heren L 
Vos en L Steyaart, ondervoorzitters van de Koninklijke 
Landsbond waren hier aanwezig De heer Vos legde de na
druk op het belang van deze stichting De heer .J Jordens, 
voorzitter van het Verbond dei kringen van de Stad en van 
de Provincie Antwerpen, onthaalde de aanwezigen op een 
buitengewone leerrijke uiteenzetting over de eerste postze
gels van België, de beroemde „epauletten" 

De Nationale School van de Philatelie heeft de wind in de 
zeilen en haar onbaatzuchtig stieven zal veel bijdragen 
tot de ontwikkeling van de Belgische filatelie 

Rubriek-redacteur Dr F G E Nilank 
Universrteit van Pretoria 
Pretoria Suid Afrika 

iDie 1 c S1IA-S7A. 
Hierdie seel het in 'n ligter kleur verskijn, waarby die 

rooi meer 'n pink (Nederlands ,iose") kleur gekry het Die 
silindernommers het dieselfde gebly. 
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SeëlboekieSi 
.Vir philateliste het daar op hierdie gebied baie interessan

te uitgawes in Suid-Afrika plaasgevind. Die laaste boekles 
wat verskyn het was die 3/- boekie met advertensies bo 
en onder, en die 3/6 boekie sonder advertensies, met twee 
blaaitjies van 6 seëls van die Vad, ld en 2d waardes. Albei 
het nog seëls v^n die ou prentereeks bevat. Van die diere-
seëls het daar geen boekles verskyn nie. Maar "n boekie 
seëls is darem tog 'n baie handige dingetjie vir die publiek 
om te koop. Vir die eerste keer is daar nou weer gerügte 
dat daar weer 'n posseëlboekie sy verskyning sal maak. 

Moontlik kom hulle nog in die verloop van hierdie jaar, 
maar besonderhede is nog nie bekend nie. 
Official-Offisieël. 

Die Suid-Afrikaanse seëls sal nie meer met hierdie op-
drukke verskyn nie, omdat hulle nie an die doel beantwoord 

^nie. Dit was veral die geval nadat sulke seëls later ook 
deur die publiek vir frankering gebruik kon word. 
Pryse van seëls van die Republiek. 

Sommige van die seëls wat vanaf 31 Mei verlede jaar 
verskyn het, het intussen alweer baie skaars geword en die 
versamelaars wat die verskillende drukke bygehou het, kan 
hulself gelukkig ag. 

Vir die 1 c silinder A25-26S, sonder watermerk, is al 
R 2,00 vir 'n silinderblokkie van vier seëls betaal. Die 2Vi 
c S15-S18, met watermerk, het ook al 'n hoë prys behaal. 
Dieselfde geld vir die 10c seël sonder watermerk, met rooi 
velnommer. 
"Volkspele seël. 

Hierdie seël, wat op 1 Maart verskyn het, is op twee pa-
nele gedruk, nl. S22A-S34A en S22B-S34B. Die kleur van die 
een druk lyk 'n bietjie donkerder as die van die ander vel. 
Die A-vel is regs, die B-vel links. Hulle is gedruk op papier 
met watermerk. In die totaal is daar 'n halfmiljoen veile, 
elkeen van 100 seëls, by die Staatsdrukkery in Pretoria be
stel; die oplaag is dus minstens 50 miljoen. Baie opvallend 
is seël 5 in ry van 2 van die A-vel, waarop die man druk 
besig is om te rook, terwyl die dik wölke bo sy kop uit-
styg. 

Afbeelding :Spesiale gedenkdatumstempel op die spesiale 
eerstedagkoevert in Bloemfontein met die vaste datum: 
l-III- 1962 (zie het vorige nommer pag. 120) 

Die „S" wat ons so baie in die silindernommers aantref, 
verwys na 'n soliede koper silinder. In teenstelling met die 
hol silinders wat vroeër gebruik is, het die Staatsdrukker 
nou 'n aantal soliede silinders in gebruik, wat geweldig swaar 
is, maar wat daardeur baie meer stabiel in die drukpers is. 
Outomaalseëls 

Vanaf Februarie 1961 het die outomate vir seëls by die 
poskantore in Suid-Afrika leeg gebly. Deurdat hierdie outo
mate net op pennies ingestel was, waarby mens een ld of 
twee Vid seëls kon kry, is hulle by die invoering van die de-
siniale geldstelsel buite werking gestel. Nou, na ruim 'n jaar, 
]s daar amper geen pennies meer as betaalmiddel in Suid-
Afrika in omloop nie. Daar word nou algemeen verwag 
dat binnekort die slotmasjienes weer in gebruik sal kom, 
terwyl hulle sodanig bygestel is dat hulle net op cente as 
betaalmiddel sal reageer. 
Watermerk. 

Daar is 'n moontlikheid dat die watermerk op die seël-
papier van Suid-Afrika weer gaan verander. Die eerste 
watermerk was die nasionale embleem: die kop van die 
springbok. Later is hierdie verfynde tekening deur die land 
se wapen vervang. Hierdie wapen-watermerk was nooit 'n 
groot sukses nie, meer as 'n breë vlek het dit nie geword nie. 
Waarskynlik sal daar in die toekoms weer 'n eenvoudiger 
en meer doeltreffende watermerk gebruik word. 

BRIEF 
uit Londen 

Honderd jaar postzegels in Hongkong 
Op 23 april verscheen een serie van drie waarden (10 cents 

rood en zwart, 20 cents blauw en zwart en 50 cents geel en 
zwart) ter herdenking van het eeuwfeest der postzegels 
van de Britse Kroonkolonie Hongkong. De zegels zijn ge
drukt volgens het rotogravureprocédé door Harrison & Sons 
Ltd., op papier met watermerk CA. (drukletters); ze zul 
len drie maanden verkrijgbaar zijn of korter indien de op
lage eerder verkocht zal zijn. 

Antimalarhtzegels van de Verenigde Naties. 
Als tweede herdenkingsserie kwam op 30 maart deze emis

sie uit. Ontwerper is Rashid-ud Din uit Pakistan, lid van 
de ontwerpers van de V.N. De zegels zijn via de normale 
verkoopkanalen van de V.N. verkrijgbaar. Bijzonderheden 
zijn: 
4 cents — oranje en geel, oplage 2.750.000 stuks, 
11 cents — lichtgroen en geel, oplage 2.500.000 stuks. 
Drukker is Harrison & Sons Ltd., Londen. Afmetingen on
geveer 30 X 40 mm. 

Ofschoon weinig bekend is over de eerste nederzettingen 
in Brits Guiana, staat wel vast dat de eerste Europeanen 
die het gebied betraden, Spanjaarden of Portugezen zijn ge
weest. De Nederlanders vestigden een nederzetting aan de 
Pomeroon in 1581. De eerste Engelsman, kapitein Charles 
Leigh, trachtte zich te vestigen aan de Oyapork rivier, doch 
dit was een mislukking. In 1651 nam Lord Willoughby, be
kend uit de eerste geschiedenis van Barbados, bezit van 
Suriname, doch werd daaruit in 1667 door de Hollanders 
verdreven. Ofschoon de Britten dit gebied later heroverden, 
werd het bij de vrede van Breda aan de Hollanders afgestaan. 
Brits Guiana was achtereenvolgens in bezit van Engeland, 
Holland, Frankrijk en Portugal. In 1802 namen de Hollanders 

- het voor het laatst in bezit, totdat het in 1814 definitief Brits 
bezit werd. 

De eerste postzegels verschenen in 1850 en waren plaatse
lijk gedrukt door de „Royal Gazette", Georgetown. Aan deze 
emissie was slechts een kort leven beschoren, daar inmid
dels Waterlow & Sons Ltd., Londen, een order had gekre
gen voor een nieuwe emissie (afbeelding 1). Het kenmerk 
van de kolonie was een volgetuigd schip, dat dan ook op de
ze zegels voorkomt. Toen in februari 1856 een bestelde zending 
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postzegels te laat aankwam, werd een hulpuitgifte plaatse
lijk gedrukt door Baum & Dallas, Georgetown. Daar er een 
schip op moest voorkomen, werd de afbeelding van 'n scheep
je opgenomen, dat normaal in de krant als „kopje" van de 
scheepvaartberichten werd gebruikt (afbeelding 2). De op
lage was zeer klein, zodat deze zegels tot de duurste zegels 
ter wereld behoren. 

De 1centwaarde is bijzonder schaars, een Amerikaanse 
verzamelaar, de trotse bezitter van een ongebruikt exem
plaar zou kortgeleden een aanbieding van honderdduizend 
dollar hebben afgeslagen. 

Nadat in de jaren tot 1875 enkele nieuwe emissies, waar

onder nooduitgiften, waren verschenen, werd in dat jaar de 
aanmaak van postzegels overgedragen aan het Kroonagent
schap, dat voorstelde de beeltenis van de Koningin te ge
bruiken in plaats van de scheepsafbeelding. De aanmaak van 
nieuwe zegels werd opgedragen aan Thomas De La Rue & 
Sons Ltd., die de eerste zegels op 1 juli 1876 uitbracht in de 
waarden van 1 tot 96 cents, (afbeelding 3). Het watermerk 
van deze emissie was Kroon C.C. 

Het duurde tot september 1889 tot een nieuwe reeks ver
scheen van een nieuw beeld (afbeelding 4), wederom een 
volgetuigd schip, voor alle waarden in purper gedrukt, met 
afwijkende kleuren voor de waardeaanduiding. Deze emis
sie liep tot Koning George V aan de regering kwam. 

In 1898 verscheen de eerste herdenkingsserie ter gele
genheid van het diamanten jubileum van Koningin Victo
ria; dit waren de eerste landschapszegels. Een andere ge
legenheidsserie kwam in 1931 uit; de 2centswaarde (afbeel
ding 5) is hiervan zeer bekend. 

Een nieuwe serie voor normaal gebruik verscheen in 1934; 
er waren twaalf afbeeldingen van landschappen op afgebeeld, 
terwijl op niet alle waarden de beeltenis van Koning George 
V voorkwam. Deze zegels bleven tot 1938 in omloop in welk 
jaar de beeltenis van George VI op de meeste waarden voor
kwam. De tekeningen bleven vrijwel alle gelijk, enkele kleu
ren werden gewijzigd. 

De gebruikelijlce herdenkingsserie voor de zilveren brui
loft (1935), de kroning van Koning George VI in 1937, victorie 
1946 en 75 jaar UPU in 1949 kwamen ook in Brits Guiana 
uit, gevolgd door een herdenkingsserie van de Westindische 
Universiteit in 1949 en de kroning van KohingjjB ..Elizabeth 
in 1953. ... ^ . 

De nu in omloop zijnde gebruiksserie kwam in 1954 uit; 
het portret van de Koningin komt op alle waarden voor, 
terwijl de afbeeldingen gedeeltelijk van oudere emissies af
komstig zijn en voor een ander gedeelte nieuw werden ont
worpen (afbeelding 6) 

Londen, mei 1962. CHRISTIAN HOUSTON. 

Rubriekredactejr. H L J Weidema 
Jan Vethstraat 9, Arnhem 

Begraven postzegels. 
In het aprilnummer van Internationale Filatelie vinden we 

de geschiedenis van (niet uitgegeven) hulpzegels van 
Duits OostAfrika uit 1916. Deze zegels zijn niet vermeld in 
de Yvertcatalogus, maar staan wel in de Michel, zij het 
als nietuitgegeven zegels onder een Romeins nummer. 

Deze Duitse kolonie heeft zich in 1914 niet overgegeven 
aan de geallie^den, maar werd langzaam door Britten en 
Belgen bezet, waarna respectievelijk Tanganyika en Ruandi
Urundi ontstonden. Ook Portugal pikte een graantje mee, 
door Kionga aan zijn kolonie Mozambique toe te voegen. 

In het in 1915 nog in handen van de Duitsers zijnde deel 
raakte in dat jaar de voorraad postzegels op, waarna 
werd overgegaan op baarfrankering. Om van deze omslach
tige methode af te komen, werd begin 1916 aan de drukkerij 
van de missie in Wuga opdracht gegeven noodpostzegels te 
vervaardigen en wel acht waarden van 2V2 heller tot en 
met 1 Rupie. Slechts drie van deze acht kwamen gereed, 
namelijk 2V2 Heller violet, 7V2 Heller karmijn en 1 Rupie ro
se; de eerste twee ieder in twee typen, met rechte en gol
vende voet van de „2" respectievelijk vlag van de „7". 
De zegels werden in een oplage van 100.000, 300.000 respec
tievelijk 10.000 geleverd aan de Postdirectie in Morogo. Men 
stond juist op het punt de zegels uit te geven, toen een 
door de Britse blokkade gebroken, schip nieuwe normale 

zegelfi van het koloniale scheepstype uit het moederland aan
voerde. 

De noodzegels werden niet uitgegeven. Toen einde 1916 
de Britse troepen naderden, werden de zegels, met andere 
stukken, in vochtdicht papier verpakt in eei) stalen cassette 
onder de grond gestopt. Pas in 1921 vonden de Britten de 
cassette met inhoud. De zegels hadden, ondanks hun ver
pakking, veel van de vochtigheid .van de grond te lijden ge
had. Zij werden aan Duitsland teruggegeven en bereikten 
in 1922 Berlijn. Het overgrote deel van de zegels viel ge
heel uit elkaar. Van de zegels die min of meer intact ge
bleven waren werden de volgende aantallen verkocht: 9919 
van 2V2 Heller, 18910 van 7V2 Heller en 470 van 1 Rupie. 

Hoewel de zegels, omdat zij niet voor postaal gebruik ge
diend hebben — en dus gestempeld niet voorkomen — eigen
lijk geen postzegels zijn, kan men zich voorstellen, dat een 
verzamelaar van Duitse koloniën deze zegels gaarne aan 
zijn collectie toevoegt. Ook al omdat het iets bijzonders is 
zegels te bezitten, die vijf jaar onder de grond gestopt zijn 
geweest. 

Tot zover het artikel, dat geschreven is door G. Hoffmann 
Giesecke. 
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De nieuwe Michel geeft voor deze zegels de volgende no
teringen: 2'/2 Heller type I en II respectievelijk 40 en 50 
DM, IVi Heller type I en II respectievelijk 18 en 25 DM en 
1 Rupie 1200 DM. 

In hetzelfde nummer ondermeer: het slot van een ar
tikel van Ullrich Hager: „Bosnien Herzegowina, ein reiz
volles Markenland"(wat we in Nederland dank zij de heer 
König reeds lang wisten). K. K. Doberer houdt een plei
dooi om de Hapag-zegels in plaats van onder de scheeps-
post, onder de normale frankeerzegels van het Duitse Kei
zerrijk te rangschikken. 

Met „Ein neues Sammelgebiet" wordt bedoeld het ver
zamelen van de stempels met de nieuwe „Postleitzahlen" 
van de Bundespost. Hierbij doen de nummerstempels uit de 
vorige eeuw, gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van 
onze tijd, weer hun intrede. 

Nederlands onderzoek van Luxemburgse zegels. 
In het Luxemburgse blad Le Moniteur du CoUectionneur 

deelt J. Dekker in „Die Zähnungen der Harlemmer Aus
gabe 1880" de ervaringen mede van zijn onderzoek in de 
archieven van de Firma Enschedé en Zonen, voor zover 
het de Luxemburgse zegels betreft, die bij deze firma zijn ge
drukt. Meer kennis van de tandingen van deze zegels is voor 
de speciaalverzamelaar van groot belang en in Luxemburg 
stelt men het dan ook op hoge prijs, dat de heer Dekker ge
gevens over de tandingen van deze zegels verzamelt. 

In hetzelfde nummer wordt de MELUSINA aangekon
digd, de grote internationale tentoonstelling, die in Luxem
burg in april 1963 zal worden gehouden. Inmiddels is ook 
het eerste prospectus van deze tentoonstelling versche
nen. 

Verenigde Staten van Xoord-Amerika 
In het Amerikaanse blad The Collector's Club Philate

list behandelt Robert Hoffmann zeer uitvoerig de Sperati-
vervalsingen van de zegels van Uruguay uit de jaren 
1856 tot 1864. Frank E. Patterson vervolgt zijn artikel over 
de zegels van Afghanistan met de uitgiften uit de jaren 
1929—1932 Deze beide verzamelgebieden liggen buiten de 
interessesfeer van het overgrote deel van de Nederlandse 
verzamelaars. Meer geïnteresseerd zullen deze zijn in „A 
One Million Dollar Sheet". Afgebeeld is een reconstructie van 
het vel van honderd van de 24 cent Luchtpost U.S.A. 1918 met 
omgekeerd middenstuk. 
Van de honderd zegels zijn er slechts 91 bekend, zodat mr. 
Goodkind, die de reconstructie verzorgde, negen zegels twee
maal heeft moeten nemen. Eén enkele zegel heeft onlangs 
op een veiling in New York 10.000 dollar opgebracht, zo
dat men komt tot een miljoen dollar voor het gehele vel. 
Hierbij te bedenken, dat het nog intact zijnde vel in 1918 
voor 15.000 dollar verkocht werd!. 

Censuur en ballonpost-stempels 
„Hollands Neue Sommermarken" staat op de omslag van 

nummer 7 (5 april) van Die Sammler Lupe, met vergrote 
afbeeldingen van de komende Zomerzegels, die wel met de 
bijnaam „Museumzegels" de geschiedenis zullen ingaan. 

Bij de inhoud vinden we „Nicht zensurierte Zensurbriefe" 
door Karl K. Wolter. Deze enigszins paradoxale titel slaat 
op brieven, die wel de censuur passeerden, maar om een 
of andere reden niet geopend werden. Als regel werd er 
dan een stempel opgezet. Afgebeeld is onder andere een 
brief, in de tweede wereldoorlog verzonden van Curagao 
naar de U.S.A. Hierop staat een driehoekig stempel: „Niet 
geopend door Censuur Curagao", met binnenin de driehoek 
het Nederlandse wapen. 

In een artikel over Berlijn worden door Hans Ulrich Mül
ler ook censuurstempels besproken en wel de Duitse stempels 
uit de twee wereldoorlogen en de geallieerde stempels uit 
1945 en later. Dit alles in het kader van het verzamelgebied 
Berlijn. 

In nummer 6 van hetzelfde tijdschrift onder „Luftpost
meldungen" een beschrijving van de Nederlandse ballon
poststempels uit 1961. Het zijn veertien stuks, waarbij er 
wel aan gedacht moet worden, dat dit particuliere stempels 
zijn, die naast de met een normaal poststempel afgestem
pelde postzegels op de brieven gezet werden. 

Van de hand van Günther Schlake vinden wij een op

somming van de talrijke semi-officiële en particuliere uit
giften van België. Het zijn er 84 respectievelijk 48, waarbij 
dan nog 33 luxe blokken komen. 

Europa-zegels. 
Omdat de Duitse Bondsrepubliek ook bij de verschillende 

Europese organen is aangesloten, zal Der Deutschland Samm
ler in het vervolg ook de Europa-zegels opnemen. Het 
blad begint met de drie zegels van Cyprus, die, als Cyprus 
zich bij de C.E.P.T. heeft aangesloten, toch wel degelijk 
tot het verzamelgebied Europa moeten worden gerekend. 
Wel staat Cyprus in de catalogi onder Azië, maar wat 
zegt dit, als Turkije, waarvan het overgrote deel, in
clusief de hoofdstad, zeer zeker in Azië ligt, wel in de ca
talogi van Europa wordt opgenomen?. 

Wat de komende uitgifte betreft, schijnt dit laatste land 
zich te willen beteren; het heeft aangekondigd, dat de op
lage 1,4 miljoen series (van drie stuks) zal zijn. 

In Der Sammler Dienst doet K. Driesch „Ein echter Eu
ropa-Vorschlag", die hierop neerkomt, dat dezelfde zegels 
in vier verschillende kleuren zonder waarde-aanduiding in 
alle bij de C.E.P.T. aangesloten landen verkocht zouden wor
den. De vier zegels zouden overeen moeten komen met het 
porto voor binnenlands drukwerk, briefkaart en brief en 
buitenlandse brief. Ieder jaar zou bij toerbeurt één land aan
gewezen moeten worden om de zegels te vervaardigen. (Een 
utopie? Maar heeft men dat van de voorstellen van Sir 
Rowland Hill en Heinrich Von Stephan ook niet gezegd? 
W.). 

Automatisering van de briefpost. 
Eveneens in nummer acht van Der Sammler Dienst be

schrijft Dr. F. Vincentz de pogingen die gedaan worden om 
tot verdere automatisering van de briefpost te komen. Achter
eenvolgens bespreekt hij de zogenaamde Lumogen-zegels 
van West-Duitsland, de zegels met grafiet- en fosforstrepen 
van Groot-Brittannie en Canada, de vergaande automati
sering in de U.S.A. zonder dat de zegels op een of andere 
wijze geprepareerd zijn, en de half-automatische briefsor-
tering met lettercode in Frankrijk en Nederland. 

Overigens weet de Deutschland Sammler te vertellen, dat 
de Lumogen (een produkt van de Badische Anilin- und So
dafabrik), waarmee het papier van de Duitse zegels ge
prepareerd is, inmiddels vervangen is door een ander, goed
koper middel, dat dezelfde fluorescerende werking heeft. 

Diversen. 
Sanders' Philatelie Journal van april wijdt een artikel aan 
de postzegels van Curagao; een viertal bladzijden met il
lustraties, die voor ons Nederlanders geen nieuws bevatten, 
maar ongetwijfeld bij de Britse verzamelaars de belangstel
ling voor dit overzeese gebiedsdeel zullen verhogen. 

Der Sammler Dienst brengt in de nummers 7 en 8 een 
artikel van H.R. Johannsen, „Briefmarken — graphische 
Kunstwerke in klassischer und heutiger Zeit", met vele 
afbeeldingen van klassieke zegels, die — hoewel zeer ver
schillend van onze moderne zegels — toch vaak juweeltjes 
van graveerkunst waren. (Als u deze zegels „te duur" vindt, 
leest u dan eens hieronder, wat Edwin Müller in Der Deutsch
land Sammler schrijft. W.) 

In „Nürnberger Bote mit Überraschung" lezen we, dat 
er van deze zegel vijf verschillende typen ontdekt zijn, af
hankelijk van de schoenzool van de postbode tot de CH van 
het woord DEUTSCHE (O, 0.2, 0.4, 0.6 en 0.8 mm). 

In Der Deutschland Sammler van april geeft de bekende 
filatelist Edwin Müller, vroeger Oostenrijker, maar thans 
in New York woonachtig, enkele beschouwingen over „Die 
geschäftliche Ausbeutung der Philatelie." Hij beschrijft 
hoe de filatelisten op alle mogelijke manieren door filate-
listische agenturen en anderszins geld uit de zak geklopt 
wordt. Het is nu zover dat er jaarlijks vierduizend nieuwe 
zegels verschijnen. Wij willen dit overzicht besluiten met 
een wijs woord van Edwin Müller: „De verzamelaar van 
nieuwtjes moet ieder jaar een bedrag op tafel leggen, dat 
voldoende zou zijn om in enkele jaren een mooie en aantrek
kelijke verzameling van klassieke zegels op te bouwen". 

221 



i.^*?*^ 

MAAND 

m M Redacteur J Th A Friesen 
^ V • ^ Handelstraar 73II Hengelo Tal 7377 

O 50 NF oker, rood en groen Hoofd Pascal 
en symbolen 

46'62 Beroemde persoonlijkheden toe
slag voor het Rode Kruib 
O 15 plus O 05 NF Denis Papin en papi

niaanse pot (digestor) 
O 20 plus O 10 NF Edme Bouchardon en beeld

houwwerken 
O 20 plus O 10 NF Joseph Lakanal en ver

schillende svmbolen 
O 30 plus O 10 NF Gustave Charpentier en 

musici 
O 43 plus O 15 NF Edouard Estaunie en boe

ken 
O 50 plus O 10 NF Hyacinthe Vincent en 

microscoop 
126 62 Paleis van justitie in Rennes 

O 30 NF zwart, blauwgrijs en groen 
ITALIË 

64 62 Vijftigste Sterfdag Giovanni Pas
coli 
30 en 70 l rood en blauw Ets van Morbi
ducci 

EUROPA 
ALBANIË 

74'62 Malariabestri jding 
1 50, 2 50, 10 — en 11 — 1 Afbeeldingen niet 
bekend Bovendien ongetande zegels en ge
tand en ongetand blokje 

105'62 Serie medicinale planten 
0 50 1 Flores GamomiUae 
8 — 1 Flores t i l iae argentea 

1150 1 Folia salvia officinalis 
De in he t apr i lnummer gemelde zegels Ga

gar in verschenen ook met gele ove rd ruk 
„Posta Ajrore ' 

BULGARIJE 
'9362 Honderd j a a r s taa t sd iukker i j 

2 s rood zwa i t en geel Por t r e t Georgi Di
mitroff 

13 s oranjerood, zwart en geel Embleem po
lygrafische indus t i i e 

283'62 s e r i e , Rozen" 
1 s violet rood en groen 
2 s beige, rood en groen 
3 s grijsgroen, lOod en groen 
4 s donkergroen , geel en groen 
5 s blauw, rood en gioen 
6 s l icht blauwgroen, rood en groen 
8 s geelgroen wijnrood en groen 

13 s groenblauw geel en groen 
Gegevens over de afgebeelde rozen worden 

m e t gegeven 

DENEMARKEN 
264 62 Deens ballet en muziekfest ival . 

60 o Afbeelding gelijk aan Yvert no 382 
105'62 Eeuwfeest afschaffing molenrech

ten 
10 o Watermolen 

245'62 Hulp aan ontwikkel ingsgebieden 
30 plus 10 ore, rood In landse vrouw n a a r 

l icht gewend 

DUITSLAND (BERLIJN) 
De 1 pf definitieve ui tgave (Brandenbur 

ger Tor, Berlijn) vei scheen op f luorescerend 
papier 

124'62 Ook hier de nieuwe waarden 
60 pf en 2 m m e t ex t r a mschr i f t , ,Berlin 

DUITSLAND (OOST) 
264'62 Vijftiende vredeswielerwedst r i jd 

10 pf gl oen, blauw, lood en zwa i t Wiel
r enne r en burch t van P i a a g 
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20 plus 10 pf lood blauw, geel en zwar t 
Renners en cul tuurpale is in Wai schau 

25 pf grijsblauw, geel en / w a r t Renner , 
s tadhuis van OostBerlijn en duif 

DUITSLAND (WEST) 
124'62 Nieuwe gebruikszegels 

60 p violetrood Friedr ich von Schiller 
2 00 m l ichtgroen Gerhard H a u p t m a n n 

105'62 Tweeduizend j a a r Mainz 
20 pf Gezicht op de stad en drususs teen 

255'62 Zegels voor de j eugd 
7 plus 3 pf biu in zwart olijfgroen grijs en 

tood Apollovlinder 
10 plus 5 pf groen zwai t geel, blauw, 

oranje en b i u m Doodskopvlindei 
20 plus 10 pf lood zwart , geel blauw 

oranje en bruin Kleine vosvlinder 
40 plus 20 pf blauw zwart geel gioen en 

oran je Zeilvlindei 

FRANKRIJK 
75 62 Nationale week der ziekenhuizen 

O 30 N F groen, grijs en bru inzwar t Zieken
huis en verpleegsters met kind 

145 62 Zweefvliegen 
015 NF bruinzwai t , okei en rood Zweef

vliegtuigen en vogel 
145'62 Toeristisch vliegen 

O 20 NF bru in iood en roodviolet Vliegtui
gen en schemavliegen 

2l5'62 Eeuwfeest horlogeschool in Be
sangen 

O 50 NF violet bru inzwar t geel en purpe r 
Embleem 

285'62 D n e eeuwen gobelins 
O 50 NF groen, rood, geelgroen Onthul l ing 
gobelin 

285'62 Driehonderds te s terfdag Blaise 
Pascal 
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JOEGOSLAVl t 
74 62 Vijftien jéar UNICEi 

50 d Standbeeld en V N embleem 
74'62 Antimalanazegel 

50 d blauwzwar t en lichtgrijs Malar iamug 
104'62 Vijftiende ver jaardag UNESCO 

Nubische monumenten 
25 d groenzwar t en l ichtgroen Beeld van 

Isis m Kalahsha 
50 d bru in en oker Beeld van Ram»es II 

in Abu Simbel 

NOORWEGEN 
l6'62 Vijftig jaa» vliegsport 

150 ore b r u m en blauw Eerste Noorse 
vliegtuig 
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POLEN 
24'62 H e i d e n k m g slachtoffers van Hitler 
40 g Gebroken bloem tegen achtergrond 

van kleding van gevangene he rden 
king Auschwitz 

60 g Twee rijen pr ikke ldraad met f iguren 
er tussen , herdenking verniet igings
k a m p Majdanek 

150 z Monument in kamp Trebl inka 

ROEMENIË 
152'62 Dag van he t sparen 

40 b Haan en spaarbankboekje 
55 b Honingraat , bij en spaarbankboekje 

SAN MARINO 
De aangekondigde serie oude vliegtuigen 

bes taa t uit de volgende waarden 
1 1 Wright 1906 
2 l Ernes t Archdeacon 
3 1 Albert en Emile 

1908 
4 1 Glenn Curtiss 1908 
5 I F a r m a n 1909 

10 1 Louis Bleriot 1910 
SO 1 Huber t Latham 1909 

1907 
Bonne t Labranche 
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60 1. Alberto Santos Dumont 1909. 
70 1. Alliot Verdon Roe 1909. 

315,1. Faccioli 1910. 

SOVJETUNIE 
283'62. Honderdvijftigste geboortedag van 

A. I. Hercen. 
4 k. Por t re t van deze wijsgeer en schrijver. 
283'62. Veert iende congres bond van jon

ge communisten. 
4 k. Vlag, gebouw en Romeins cijfer XIV. 
6. k. Gebouw, gedeelte vlag en por t re t 

Lenin. 

TURKIJE 
Kieuwe gebruikszegels. 

"i, 5, 10, 20 en 30 k., 1 1. Por t r e t van Ata türk . 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Maart '62. Dag van Pashtunis tan . 
50 en 175 p. Afghaan met vlag. 
Ook weer geperforeerde en ongeperforeer
de blokjes. 

ARGENTINIË 
313"62 Honderdvijftig j a a r reg iment 

„San Martin grenadiers" . 
2.— p. Grenadier op paard m e t vlag en e m 
bleem. 

]44'62. Antimalariazegel . 
2.00 p. Embleem W. H. O. en mug. 

AUSTRALIË 
213'C2. Aanvullende waarden . 

1 sh. 2 d. Tasmaanse tijger. 
2 sh. Koningin Elizabeth. 

BRAZILIË 
233'62. Werelddag van de meteorologie. 

10 c. Zon, wolken en meteorologische in
s t rumenten . 

BRITS HONDURAS 
2462. Nieuwe gebruiksser ie , vogels. 

1 c. Crax rubra. 
2 c. Cyanerpes cyaneus . 
3 c. Jacana spinosa. 
4 c. Pitangus sulphura tus . 
5 c. Ramphocelus passerinii . 

10 c. Ara macao. 

15 c. Trogon massena. 
25 c. Sula sula. 
50 c. Ramphastos sulfuratus. 
$ 1. Fregata magnificens. 
$ 2. Galbula ruficauda. 
$ 5. Gymnostinops montezuma. 

Alle zegels bovendien met por t re t Ko
ningin Elizabeth. 

CANADA 
35'62. Stichting nederze t t ing bij de Red 

r iver. 
5 c. bruin en groen. Zaaiende boer met kilt 

en portret . 

REO RIVER SETTIEMENT • 1813 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
44'62. Vijftien j a a r UNICEF. 

0.80 en 3.20 •$ Kinderen, die melk ontvan
gen en V.N.embleem. 

Ook blokje met beide zegels getand. • ■,■ 
244'62. Vierentacht igste ver jaardag XÜ, 

Yujen. 
0.80 .$ Por t re t van deze dagblad iedac teur . 

294'62. Driehonderd j a a r herover ing van 
Formosa op de Neder landers . 
0.80 en 2.00 .f Standbeeld van generaal 
Koxinga. heroveraar van Formosa. 

CEYLON 
74'62. Antimalar iazegel . 

25 c. Embleem van Wereldgezondheidsorga
nisatie (WHO). 

COLUMBIA 
303'62. Malariabestr i jding. 

20, 40 en 50 c , 1 en 1.45 .$ Symbool W.H.O. 
en kruis met inscript ie S.E.M. 

CYPRUS 
74'62. Antimalar iaser ie . 

10 en 30 m. Embleem W.H.O. 

ECUADOR 
153'62. Wapens van s teden in de prov in

cie Tungurahua . 
50 c. Pillaro Canton. 
1 s. Pelileo Canton. 

1.30 s. Banos Canton. 
2.00 s. Ambato Canton. Alle zegels luchtpost . 

ETHIOPIË 
55'62. vogelser ie . 

5 c. Bucorvus Abyssinicus. 
15 c. Coracias Abyssinica. 
30 c. Terathopius Ecaudatus . 
50 c. Lybius bidenta tus . 
1 .$ Chrysococcyx Cupieus . 

GHANA 
154'62. Dag van de Afrikaanse vrijheid. 

3 en 6 d., 1 sh. 3 d. Kaar t van Afrika m e t 
s t ra len vanui t Ghana. 

GUINEA 
74'62. Malariabestr i jding. 

25, 50 en 100 f. Mug en embleem der bestrij
ding. 

INDIA 
151'62. Zegels voor de t roepen in Congo. 

1, 2, 5, 8, 13 en 50 np . Opdruk „U. N. Force 
(India) Congo" op zegels m e t l a n d k a a r t 
India . 

253'62 zegels ter ere van Ganash Shan
kar Vidhyarthi . 
15 np. Por t re t van deze beroemde Indiër . 

74'62. Antimalar iazegel . 
15 np. Afbeelding nog nie t bekend. 

JAPAN 
304'62. Nationale park Kmkowan . 

10 y. Vulkaan Sakura j ima. 
105'62. Nieuwe gebruikszegel . 

40 y. Poort van Yomeimon. 

KOREA (NOORD) 
24i'62. Dierenserie. 

2 j . Tijgei. 
2 j . Das. 
5 j .Wasbeer t je . 

10 j . Beer. 
24l'62. Dierenbescherming. 

5 j . Marter . 
5 j . Sabeldier, 
5 j . Otter . 

l33'62. Serie vlinders. 
5 j . Luedorfia Puzlloi. 

10 j . Sericinus Telamon. 
10 j . Parnass ius Nomion. 
10 j . Neptis . 

133'e2. Majoor Titov. 
10 j . Port re t , raket , Sovjetvlag tegen donke
re hemel. 

KOREA (ZUID) 
3Q3'62. Star t van nieuwe kernreac tor . 

40 h. Gebouw en symbool van atoom. 
74'62. Malariabestr i jding. 

40 h. Embleem en vliegende mug. 
Ook blokje waai in deze zcfjel ongetand voor
komt. 

KOEWEIT 
223'62. Week voor de Arabische piopa

ganda. 
20 en 45 f. Afbeeldingen nog niet bekend. 

LAOS 
164'62. Gebruiksser ie . 

1, 2, 5 en 10 k. Por t re t van Koning Sisavang 
Vattana. 

LIBANON 
223'62. Week voor de Arabische propa

ganda. 
20, 30 en 50 p. Gebouw Arabische Liga en 
embleem. 

LIBERIE 
74'62. Malariabestr i jding. 

25 c. (gewone post) en 25 c. (luchtpost) em
bleem W.H.O. 
Ook blokje met zegels van 60 c. 

MALAYA (FEDERATIE VAN) 
74'62. Antimalar iaser ie . 

25, 30 en 50 c. W.H.O.embleem. 

MAROKKO 
223'62. Week van de Arabische Liga. 

0.20 d. Gebouw van de Liga en embleem. 

MONGOLIË 
Maar t '62. Wapen van de staat. 

5, 10, 15, 20, 30, 50, 70 m. en 1 t. Achtergron
den verschil lend gekleurd . 

Vijfde congres van de Wereld vakbeweging. 
30 en 50 m. Embleem van het congres. 
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Toelat ing Mongolië tot de V.N. 
10 m. DuH en wereldbol . 
30 m. Wapens van de V.N. en Mongolië. 
50 m. Vlaggen der V.N. en Mongolië. 
60 m. Gebouw V.N. en Mongools pa r l e 

mentsgebouw. 
70 m. Vlaggen van de V.N. en Mongolië en 

zit t ing van de Assemblee. 

NIEUW-GUINEA (AUSTRALISCH-) 
7-4-'62. Ant imala r iasene . 

5 d. 1 en 2 sh. Embleem van de ma la r i abe -
str i jdmg. 

PAKISTAN 
23-3-'G2. Gebruikszegel. 

75 p. Afbeeldmg Shal imar tu inen . 
7-4-'62 Ant imala r iasene . 

10 en 13 p. Aanval lende mug en aangeval len 
mug met W.H.O.-embleem. 

PANAMA 
7-4-'62. Strijd tegen de malar ia . 

5 plus 5, 10 plus 10 en 15 plus 15 e. Embleem 
malar iabestr i jding. 

PARAGUAY 
9-3-'62. Bezoek Hertog van Edinburgh . 

18.15, 12.45 en 36.00 g. Por t r e t t en van P r in s 
Phi l ip en Pres ident Generaal Stroessner . 

PERZIË (IRAN) 
13-3-'62. Dag van de arbeiders . 

2 r. groen en bruin, 6 r. b lauw en b ru in . 
Arbeider , fabriek, tandwiel en korenaar . 

20-3-'62l. Sociale verzeker ing. 
2 r. geel, violet en grijs, 6 r. blauw, groen-
b lauw en grijs. 
Kaa r t van Perzië, gezin en tandwiel . 

PORTUGESE KOLONIËN 

MACAU 
22-3-'62. Sportserie . 
10 a. Hockey 'er . 
16 a. Worstelaars . 
20 a. Tafeltennissers. 
50 a. Motorrenner . 

1.20 p . Estafet telopers . 
2.50 p. Tennissers. 

TIMOR 
0.50 esc. Jagers . 
1.00 esc. Paardr i jder . 
1.50 esc. Zwemmers . 
2.00 esc. Gymnasten , 
2.50 esc. Voetballer. 

15.00 esc Jagers op groot wild. 
7-4-'62. Strijd tegen de malar ia . Afbeel

dingen van muggen. 
Cabo Verde, 2.50 esc. A. Pre tor iensis . 
Guinea 2.50 Esc. A. Gambiae. 
S. Tomé e Principe, 2.50 esc. A. Gambiae . 

Angola, 2.50 esc. A. Funestus . 
Mozambique, 2.50 esc. A. Funes tus . 
India, 2.50 esc. Eluviati lus. 
Macau, 40 a. A. (hyrcanus) sinensis. 
Timor , 2.50 esc. A. Sundaicus. 

RIOEKIOE EILANDEN 
l-2-'e2. Nieuwe waa rde in serie , ,ver

schi l lende dansen" . 
25 c. F iguur die de dans „Ha-Odor i" dans t . 

SIERRA LEONE 
7-4-'62. Antimalar lazegels . 

S d. en 1 sh. 3 d. W.H.O.-embleera. 

SINGAPORE 
31-3-'62. Nieuwe gebruiksserie , vissen. 

2 c. Hippocampus kuda. 
4 c. Pun t ius hexazona. 
5 c. Amphipr ion percula. 
6 c. Toxotes jaculator . 

10 c. Rasbora he te rormorpha . 
20 c. Chelmon rost ra tus . 
25 c. Trichogaster t r ichopterus . 

3-6-'62. Derde nat ionale dag. 
4 en 10 c. Kaar t van dit gebied en man bij 
tandwiel . 

SOEDAN 
22-4-'62. Week van de Arabische Liga. 

15 en 55 m. Embleem van Soedan, gebouw 
en embleem van de Liga. 

SOMALIA 
26-4-'62. Serie voor het kind, vissen. 

0.15 so. Meisje borduur t vis op linnen. 

0.25 so. Pomachan thus semicirculatus. 
0.40 so. Novacul ichthis taeniourus . 
2.70 so. Lut ianus Sebae. (Laatste zegel lucht 
post). 

SWAZILAND 
24-4-'62. Definitieve ui tgave. 
Vs c. In lands schild. 

1 c. Strijdbijl. 
2 c. Bos met ui tki jktoren. 
2'/ä c. Ceremoniële hoofdtooi. 
3'/s c. In lands muziek ins t rument . 
4 c. Symbolen voor irr igat ie . 
5 c . V o g e l : d i a t r o p u r a p r o g n e . 
Th c . R o t s t e k e n i n g e n . 

10 c . S e c r e t a r i s v o g e l . 
12Vs c . Z a l m k l e u r i g e a r o n s k e l k . 
15 c . G e h u w d e i n l a n d s e v r o u w . 
20 c . M a l a r i a c o n t r o l e , r e a g e e r b u i s e n m u g . 
25 c . I n l a n d s e k r i j g e r . 
50 e . G r o n d n e u s v o g e l . 

1 r. Aloé plant . 
2 r. Tak van kafferboom. 

SYRIË 
22-3-'62. Week van de Arabische Liga. 

17'/!, 22Vs en 50 p . Gebouw van de Liga en 
embleem. 

7-4-'62. Ant imalar iaser ie . 
12'/! en 50 p . w.H.O.-embleem. 
Beide series zijn luchtpostzegels. 

TUNESIË 
7-4-'62. Antimalar iaser ie . 
20 m. Spinneweb met mug en W.H.O.-em

bleem. 
30 m. Paa rd waarop ruiter die mug aan

valt . 
40 m. Handen, die mug vernietigen. 

15-4-'62. Dag van Afrika. 
50 m. Kaa r t van Afrika met hoofd van in

lander . 
100 m. Kaar t van Afrika met half blanke, 

half zwarte figuur 

^BXMm^ 

VENEZUELA 
28-2-'02. Eerste Venezolaanse kardinaal . 

5 c. Wapen van kardinaal Dr. José Umber to 
Qulnteiro . 

VERENIGDE STATEN VAN 
NOORD AMERIKA 

ll-4-'62. Eeuwfeest geboorte Charles Evans 
Hughes . 
4 c. Afbeelding nog niet bekend. 

25-4-'62. Tentoonstelling in Seatt le. 
4 c. rood, wit en blauw, , ,Ruimte-naald" en 
monorai l . 

30-4-'62. Honderdvijftig j aa r staat Louisia
na . 
4 c. rood, groen en blauw. Oude raderboot . 

20-5-'62. Honderd jaar kolonistenwet. 
4 c. blauwgrijs. Plaggenhut met man en 
v rouw. 

VIETNAM (NOORD-) 
2D-3-'62. Serie volksdansen. 

12 xu. Bamboe - dans van de Muong-min-
derheid . 

12 xu. Gongdans uit hoogland in Zuid-Viet-
nam. 

30 xu. Hoedendans van de Thai-minderheid . 
50 xu. Parasoldans van de Meo-minderheid. 

Ook blokje met zegel 30 xu. afbeelding ge
lijk aan Gongdans. 

JAPAN 
2-4-'62. Normale frankeerzegel. 

15 y. Gelijk aan luohtpostzegel Yvert nr . 12, 
waarde-aandu id ing 15 in plaats van 15.00. 

20-4-'62. Filatelistische week 1962. 
10 y. Gedeelte van schilderij van Naganobu 
Kano. 

VIETNAM (ZUID-) 
7-4-'62. Malariabestrijding. 

0.50, 1, 2 en 6 d. Man met sproeiapparaa t 
op de rug, mug en embleem malar iabes t r i j 
ding. 

YEMEN 
UNESCO-project redding Nubische monu

menten . 
4 en 6 b . Tempels van Pilae. 
Ook blokje met beide zegels ongetand. 

Voor he t vers t rekken van inl ichtingen en/ 
of afbeeldingen, danken wij naast de ver 
schi l lende postadministrat ies de heren Gam
ba in Ulan Bator (Mongolië) en M. van 
Everd ingen in Abadan (Perzië). 

Voor inl icht ingen en/of i l lustraties — spe
ciaal van Spanje, Vaticaan, Midden- en 
Zuid-Amer ikaanse landen en Aziatische lan
den — die de actuali teit van deze rubr iek 
k u n n e n vergroten, houdan wij ons van ha r t e 
aanbevolen . 
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Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 

NB. Het nieuwe adres van het secretaris van dè Bond Ir. 
E. J. de Veer, is: 
Stooplaan 42, Dordrecht. 

Bondsbibliotheek 
De nieuwe catalogus van de Bondsbibliotheek is versche

nen. De prijs bedraagt ƒ 1,25. Na overmaking van dit 
bedrag op postrekening 902131 van de Gelderse bibliotheek 
te Arnhem krijgt men het boekje toegezonden. De catalo
gus is ook verkrijgbaar bij de bibliotheek, Mariënburgstraat 
12 te Arnhem. 

HEREX VERENIGINGS
SECRETARISSEN OPGELET! ! 

Teneinde verschijning van het 
Maandblad op de daar toe vastgestel
de da tum te verzekeren, is he t nodig 
dat de kopij voor h e t verenigings-
nieuws uiterlijk op de navolgende 
data in het bezit Is van de adminis t ra 
teur , wil opname daa rvan in he t 
eerstvolgende Maandblad verzekerd 
zi]n. Deze data zijn voor dit j aa r : 

j un inummer : 24 mei 
ju l inummer : geen verenigingsnieuws 
augus tusnummer : 
sep tembernummer : 
ok tobernummer : 
novembernummer : 
decembernummer : 

19 juli 
23 augustus 
23 sep tember 
18 oktober 
22 november 

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

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. Huiting, Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn. Tel. (06760) 1 53 26. Leden
administratie: J. G. Th. Wind, Celebes-
straat 33, Vlaardingen. Tel. (01898) 3426. 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J . p . Lienesch, Kennemers in -

gel 2, Alkmaar ; 
ALMELO: A. H. Jansen , Bornebroekse-

s t raat 28 B, Almelo; 

ALPHEN a /d RIJN: J . C. Meijer, Zaal 
bergs t raa t 52, Alphen a / d Rijn; 

AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstr . 20-11, 
Amste rdam Z; 

APELDOORN; B. ten Hoopen, Jach t l aan 
134, Apeldoorn; 

ARNHEM; E. J . Bergman, Raapopseweg 
44, Arnhem. 

BODEGRAVEN; T. C. Riewerts , Spoorstr . 
44, Bodegraven; 

BOSKOOP; C. Bulk, Reijerskoop 142, Bos
koop; 

CrtSTRICUM: H. Tobbe, Dorpss t raat 6, 
Castricum. 

CURACAO; Mevr. P . W. M. BIok-Laging 
Tobias, Ju l iana van Stolberglaan 21, Willem
stad. Curacao; 

DEVENTER; C. Pohlmann, Schoolstraat 
22, Deventer ; 

DORDRECHT: P . Kraayeveld , Singel 190, 
Dordrecht . 

GOOI EN EEMLAND; C. M. Roggeveen, 
Noolseweg 14-A, Blar icum; 

GRAVE: R. M. J . M. Harten, Hams t raa t 36, 
Grave; 

DEN HAAG: P. A. F. Bloys van Treslong 
Prins , Sadeestraat 22 A, Den Haag; 

HAARLEM; Chr . Bout, Moltjnstraat 17, 
Haar lem; 

HENGELO (ov.) : Afd. S tork : D. C. v. d. 
Wel, Tulps t raa t 26. Hengelo (Cv.); 

KROMMENIE: en omst reken , „De Post
hoorn" , J . A. Zomer, Vinkens t raa t 15, Wor-
merveer . 

LEIDEN: Drs. A. L. Beker , Wilhelmina
park 8, Oegstgeest; 

LELYSTAD: W. H. Schraal , B 20, Lelystad. 
LOCHEM: J. H. Boom, Vil lapark L 96, Bar-
chem (Gelderland); 
MONSTER: J. M. Neervoort , Molenweg 44, 

Monster; 
NIJMEGEN; B. A. Ontrop, Nijhoffstraat 9, 

Nijmegen; 

STEENWIJK: F . J . Heidinga, Meppeler-
weg 67, Steenwijk; 

SURINAME; Chr . Viallé, Pos tbus 183, Pa 
ramar ibo . 

TWENTE: J . Th. A. Friesen, Hande ls t raa t 
73-11, Hengelo (Ov.); 

UTRECHT; A. Dusée, Nif tar lakeplantsoen 
15, u t r e c h t . 

VLAARDINGEN; P . J . Slangen, Merel laan 
45, Vlaardingen; 

VOORBURG; Ir, J . K. v. Genderen Stort , 
Westeinde 53, Voorburg; 

VOORSCHOTEN: G. Magré, Freder ik Hen
dr ik laan 1, Voorschoten; 

WARNSVELD-ZUTPHEN: L. J . de Maar, 
Biehors t laan 1, Warnsveld; 

WEST-FRIESLAND; K. H. Kaat , Joh . 
Messchaer ts t raat 30 A, Hoorn. 

Aanmeldingen (per 1-1-1962): 958 W. J . 
van Bergeyk, Pos tbus 1332, Pa ramar ibo ; 
994 J . de Boer, Bagynensteeg 7, Hoorn; 1209 
T. Bouma, Ente rs t raa t 176, Rijssen; 757 M. 
Doeli tzsch-Bosman, p.a. Gera rd Dous t raa t 
10, Deventer ; 758. J. Emanuelson, Coester-
s t raa t 35 B P . Bus 771, Pa ramar ibo ; 1116 
W. H. Fiddelaar , Schoolmeesters t raa t 13, 
Zaandam; 791 A. C. H. van Hooff, Grass t raa t 
10 b, Rotterdam-6; 800 Mevr. E. L. Jessu-
run -de Does, Gravens t raa t 85 bov., P a r a m a 
r ibo; 802 E. w . J i e A Fa, Weides t raa t 21 
B.B. 837, Pa ramar ibo ; 821 Mevr. H. Keyzer-
Eikenaar , Mr. H. B inner t s t r aa t 21, Heeren
veen; 828 N. J. Kley, Arnhemseweg 339, 
Apeldoorn; 833 M. Kooyman, lep laan 52, 
Waddinxveen; 838 Mevr. J . W. Kluivers-
Herber t s , Goudenregens t raa t 87b, Den Haag; 
840 M. C. V. d. Linden, H a r r y Vosstraat 2 
Pa ramar ibo ; 991 J. B. Meilink, Bobeldljk 
145, Post Spierdijk; 842 J . H. Post, Diemer-
kade 83, Diemen; 845 K. Ruiter , Begonia-
s t raa t 19, Almelo; 851 D. Scheer, Pr . Hen
dr iks t raa t 23, Bodegraven; 996 H. Schoen, 
Sluispad 27, Zaandam; 865 C. M. Smid, 
Duikerweg 15, Ugchelen; 2014 G. Smit, 
Willem Kloosstraat 2a, Amelo; 876 L. 
de Souza, Kraka laan 3, Via Bella, Pa
ramar ibo ; 890 Mevr. F. E. V. d . Tuuk-
Männel , P . J. B. Ruys de Perezlaan 9, Aer-
denhout ; 898 J. H. v. Veen, Willem Klooster
s t raa t 100, Deventer ; 1200 B. Vreeswijk, 
Caan van Necklaan 176, Rijswijk (Z.H.); 
910 J . F. Wensink, W. van Engens t raa t 5, 
Steenwijk (O.); 917 T. Wiegman, Lipper-
ke rks t r aa t 23, Enschede; 933 W. Woei A Jin, 
Kleine Combéweg 13, Pa ramar ibo . 

Overleden: Tot ons leedwezen moeten wij 
he t overlijden melden van ons lid 2618 H. A. 
N. de Graaf, Huizen. 

Afvoeren: 195 J. D. Bulk, Boskoop; 89 Ir . 
J . Deinema, Lochem; 277 H. Ezinga, Vlaar
dingen; 805 D. Raat, Koedijk; 1872 Mevr. 
Knotsenburg , Vlaardingen; 2596 Mevr. A. 
Larsen, Vlaardingen; 2130 J . Vis, Alphen a. 
d. Rijn. 

Correcties: 623 W. Steenhouwer , P a r a m a r i 
bo moet zijn W. Steehouwer ; 2760 Mevr. J . 
B. M. Willemsen moet zijn Mevr. J . B. M. 
Willemse. 

Mededeling: Het secre tar iaat van de Afd. 
Curagao deelt mede, da t een ieder die daar -

225 



■an schrijft zonder een Int antwoordcoupon 
In te slui ten geen antwoord ontvangt Men 
diene m e t schryven reken ing te houden met 
het feit, dat Curacao maar een klein gebied 
IS en alle leden der veieniging reeds volop 
re la t ies in Nedei land hebben die zy van ze
gels voorzien Het bes tuur l a a d t een ieder 
aan voor postzegels van de Anti l len een 
abonnemen t by een e rkend postzegelhande
laar t e nemen 

2 

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

Nieuwe leden 580 P Boonstoppel (EUR 
B E ) (NOR) , 715 F T Dop, (NOR) 436 
M. H Dijkers (NOR) , 499 W Kars (NOR) , 
368 J E de P u t t e r (BE) , 416 K A de Roo, 
(EUR N O R ) , 366 F J Verhoeven (NOR) , 

Kandldaatlid Joh Vloedgraven, Fat ima
s t raa t 190, Bieda , F P Penn, Leeuwenhoi 
12, Breda 

Overleden 583 A M Hammink , Almelo, 
J Th Heymans , Velp 

Bedank t C Melker, Breda, J P A M 
Mastboom, Bergen op Zoom, W van 
Ham, Breda 

Ledenvergadei ing op maandag 28 mei te 
8 u u r m de Graanbeurs Jeugdbi jeenkomst 
op zondag 3 jun i in de Graanbeurs , aanvang 
10 30 u u r 

3 

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

Ledenve igade rmg op vrijdag 25 mei 1962 
te 20 15 uur in hotel , Ki asnapolsky War
moesst raat , Amste idamC De veiling woid t 
gehouden van 19 30—20 15 uui 

KancHdaafleden 753 J J Buddmg MiUet
s t raa t 34 III, AmsterdamZ 87 M A H 
de Burlet , Zeven Bundei slaan 175 Brussel
19, België, 81 J L van Dieten, Anna P a u 
lownas t raa t 58, ' s Giavenhage 83 J L 
Hunt , Elisabeth Boddaerts t i aat 14 III Am
sterdamW 752 G Kluppel, Rustenbui ger 
s t raa t 321III, Amste idamZ 754 A Papen
burg , Ki Mijdrechtstradt 59 II . Amster 
damZ 

Nieuwe leden 742 H J de Blok 750 W 
t e r Kui le , 744 P Limpens 748 P J M 
Lochtenbe ig 734 H A Meijer 747 M van 
Schalk 733 J P G Tel wee 741 Mr G W. 
A de vee i 

Overleden 230 H Smit AmsterdamZ 

4 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N 
V E R E E N I G I N G S e c r H G v a n d e 
W e s t e r i n g h , T o l s t e e g s m g i ^ 16 b i s , 
U t r e c h t  1 

Ledenvergadering op dinsdag 29 mei 
n m 8 uui in TIVOLI Voordi acht door de 
heer P L Backei Vooizit ter I V „Phi la 
telica Den Haag Landenwedstr i jd Libe
ria 

Nieuwe leden J Bakkei Spinozaweg, 
Utrecht (E) J J Verwaal Chopins t raa t 
21 Utiech t (E) 

5 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr N D Boevink, H. 
Gerhardlaan 15, Rijswijk (Z H) Leden
administratie G M ^'an Ast, Prins 
Mauntslaan 156, Den Haag 

Kandirtflotiedcn A Stiu> venbei g, Witten
burgerweg 156, Wassenaar Ir W V van 
Eckhout van Diepenburchs t raa t 25, ' s Gra
venhage G Huisman Esdoornlaan 26, P u t 
ten (Gld ) 

Vergadering donderdag 24 mei a s in 
CaféRest , De K r o o n ' , Spui 8—10, sGra
venhage 

S 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHTtATELICA" Secr D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 'sGravenhage, 
tel 39 38 38, Beheerder Centraal Le
denregister N F Hedeman, Valken
boskade 86, 'sGravenhase, tel. 39 08 57. 

Afdelmgssecretariaten en biJeenTiomsten 

AALSMEER (Ar) J L Spaargaren , Gloxl
n ias t raa t 15, Aalsmeer, ie dinsdag 20 u u r 
Gebouw I rene , Kanaals t raa t 10 Aalsmeer, 
2e woensdag even maand, 20 uur, ,,Vicon", 
Nieuw Vennep 2e woensdag oneven maand, 
20 u u r ,,De Landbouw , Hoofddoip, 3e dins
dag. Gebouw , ,Egmond' Amstelveen 

AMERSFOORT (At) P v Heerbeek, 
Van Rootselaars t raat 28, Amersfoort , Ie 
woensdag van iedere maand, in clubhuis 
C J V V , Daltonstraat , Amersfoort , aanvang 
19 15 u u r 

AMSTERDAM (Am) secr W de Heer, 
ChurchiUlaan 14111, Amsterdam, Ie donder
dag 20 UUI , ,Modern ', Kleine Gar tman
plantsoen, (verg) 2e donderdag, lu i lavond. 
Burg de Vlugtschool, J a n de Louters t raa t 
10, 3e donderdag, rui lavond ,,Modern , KI 
Gar tmanplan t soen Amste idam 

BADHOEVEDORP (Bp) C Roos Aker 
dijk 46, Badhoevedorp Bijeenkomsten 2e 
woensdag, 18 uur , benedenzaal Geref ke ik , 
ingang Roerdompst i 17, Badhoevedorp 

DEVENTER (Dl ) T van Heuvel Bi ink 
greverweg 35, Deventer 2de vrijdag 19 30 
u u r ,,De Hereniging Giote Poot Deventer 

DRIEBERGEN (Dn) A A Pie te iman, Lin
delaan 30 Driebergen 2e donderdag 20 uur 
Nutsgebouw, Bosstraat 9 Driebergen 

EMMEN (Em) Joh Schokker Meerstraat 
24, Emmen Na convocatie 20 uur, Hotel 
Gr imme , Stat ionsst raat 37, Emmen 

ENKHUIZEN (En) Jac Kofman Noor
derweg 22, Enkhuizen 2e maandag Nutsge
bouw, Westers t raa t 127, Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe) H Noordijk, Dorpsweg 27, 
Sommelsdiik iedere 4e woensdag 

GOES (Gs) Dr Ch J Philips, A J kade 
11, Goes 3e dinsdag, 19 30 uui Hotel , Ocken
b u r g , Wilhelminast raat 98, Goes 

sGRA VENHAGE (Gv) C L Bakker , 
Fui tons t raa t 239, ' s Gravenhage vergader ing 
en 1 Ulla vond op de 2e en 4e woensdag in de 
kan t ine van de Dienst voor Gemeentewer
k e n Huygenspa ik 30 sGravenbage 

HAARLEM (Hm) J Elsenbroek Muider
slotweg 117, Haar lem 3e viijdag, 20 u u r 
H K B Tempel ierss t iaa t 35, Haarlem 

HARDERWIJK (Hk) R p t en Broek, v 
Galenlaan 64 Hardei wijk iedere Ie woens
dag van de maand in één der zalen van he t 
Groene Kruisgebouw, Frisialaan H a i d e r w y k 

t HOGELAND (Hd) J Klip Torens t raa t 
2a Uithui7ei meden na convocatie 

t KABINETSTUK (Kk ) G J Muiholts, 
Stadsweg 3, Ooiterhogebrug (Gr ) na convo

KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht, Mau
r i t s s t raa t 16, Kampen , 2e woensdag, 20 u u r 
,,De Stadsherberg ', IJsselkade Kampen 

KATWIJK (Kw) Mej J Haasnoot Voor
s t raa t 56 Katwijk aan Zee 

I AND VAN CADZAND (Cd ) G de Fey
tei Fied Hendr iks t i aa t 25 Oostbul g, Ie 
m a j n d a g 19 u u r Hotel ,,De Eenhoorn ' 
Maik t , Oostburg 

LANGEDIJK (Lk ) C Visser, Beneden
weg 212 St Pancras , iedere Ie woensdag, 
In t vooimalig Gemeentehuis m de Koog, 
Zuidschai woude 

LEIDEN (Ln ) Th Uit tenhout Timors t raa t 
31, Leiden 2e dinsdag, 715 kant ine van 
Clos en Leembrugge , Korte Mare 28a 

LISSE (Le ) H de Jong, Hyacin thens t r 
13, Lisse, voor 18 j aa r en oudei le m a a n 
dag verg en 2e woensdag rui len voor onder 
de 18 j a a r le woensdag alles in ,,Oase , 
Bonds t raa t 13, Lisse, 3e woensdag rui lbeurs 
ln Hui7e „Wel tevieden v Endelaan Hille
gom 

MAARN (Mn) Seci J W Stoel School
laan 38, Maarn Na convocatie 

MAASMOND (Md) M Kooymans Meeu
wenwete r ing 9, Hoogvliet 

MAASTRICHT (Mt) C M Vogels Meio
v ingens t raa t 56, Maastr icht 2e maandag 
20 uur Hotel ,Aux Pays Bas Viijthof 7 
Maastr icht 

MEPPEL (Ml ) H Rondhuis, Soembastr 
28 Meppel, 2e vrijdag, 20 u u r Zaal Don
kei KI Oevers t raa t , Meppel 

NOORDWIJK ( N k ) F Molenaar Emma
weg 29, Noordwijk, 2e dinsdag 20 uur Ho
tel , De Zeeleeuw' Kon Vlilh Boulevard 
Nooidwijk 

OISTERWIJK (Ok) A A V d Linden, 
Dr Bolsiuslaan 16, Oisterwijk 2e vrijdag 
20 uur . Hotel ,,De N e d e r l a n d e n ' Lmd 1 
Oisteiwijk rui lavond op 4e viijdag 

OUDBEIJERLAND (Ob) J Schipper, 
Gr V Egmonds t i aa t 43 Oud Beijerland na 
convocat ie 

G J PEELEN (Gp) W Schikkei Goud
zwaai ds t raa t 5, Biuinisse na convocatie 

DE POSTHOORN (Ab ) P W M Advo
kaa t Molenstraat 124, Kmdeid i jk le m a a n 
dag 19 30 u u r ,,Schooi met de klok , Molen
s t raa t 115 Kmdeid i jk bij Alblasserdam 

ROTTERDAM ( R m ) Sj Snaauw, Fred v 
£ e d e n s t r 3B, Rotterdam16 vergader ing le 
woensdag 20 u u r gebouw , ,Paramont" , Stam

pioens t raa t 51, Rot te rdam, 3e woensdag 20 u , 
zelfde adres, rul len 

SCHOUWENDUIVELAND (Sd ) J v Urk, 
H J Doelmanplein 12, Zierikzee, na convo
catie in Cafe Rest Mondragon (20 uur) 

SOEST (S t ) W Meyneken Oranjesti aat 
14, Soestdijk, 2e woensdag en 4e vrijdag v 
d maand , 20 u u r m vergaderzaal , Soester
bergses t raa t 18, (achter Geref Kerk) , Soest, 
vergader ing en ruilavond 

TERNEUZEN (Tn) J W L v Doom, 
Bernha rds t r aa t 13, Terneuzen, na convocatie 

TIEL (Tl) A C van Haat ten, Prinses 
Marijkeweg 63, Geldermalsen, na convocatie 
20 u u r Hotel ,,De Z o n ' , Varkensmaik t 3, 
Tiel 

UTRECHT (Ut) J A J Rijneker, Soe
tendaa l laan 40, Utrecht 3e donderdag 20 u , 
Caf éRestaui ant ,,Smits Vredenburg 14, 
Utrech t 

VENLO (Vo) J Nogal ede le Lamber
tuss t raa t 27, Venlo, 2e dinsdag, CafeRest 
, Sch ieu r s , Lomstraat 5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louwerse, Paul 
Kruger s t r aa t 40, Vlissingen, 3e dondeidag, 
20 u u r , ,Strandhotel ' Boulevard Evertsen 
4, Vlissingen 

WALCHEREN (Wn) N A Malcorps, 
P a i k de Griffioen 24, Middelburg, 3e donder
dag, 20 uur ,,De Eendracht , Grote Markt , 
Middelburg 

WEERT (Wt ) H J H Teunissen, Ka
zei nelaan 1, Weert, na convocatie 

WEESP (Wp ) H J Meenink Middenstr 64, 
Weesp, le maandag 19 30 uur zaal Paolo 
Sopian i , Claes Delsteeg, Weesp 

WOERDEN (Wo) J V d Velden, Utrecht 
ses t iaa tweg 40, Woerden, rui lbeurs 2e woens
dag van iedere maand, , Concordia' , Ha
vens t i aa t 4, Woerden 

ZEIST (Z t ) J Schipper, Tesselschadelaan 
11, Zeist , na convocatie in Hotel Café ,,Bui 
ten lus t" , Montaubanst raa t 8A, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet Meidoornstraat 
5, Zwolle, na convocatie m CafeRest , Suis
se , Lut tekes t raa t 17, Zwolle 

Ovei leden Rm 1024 E Barnaski , Rotter
dam Gv 4763 M Kleefstra Den Haag 

Onbekend adres Cd 1739 Mej A M F 
Marteyn , Oostburg, Kk 3680 J G Ande i 
son J r , Utrecht , St 4555 J A de Gier 
Soest, Kw 4783 Joh le Clercq, Rot terdam 

Afvoeren Dn 824 Mevi A Kokde Boei 
Driebergen , Nk 1424 C de Mol, Katwyk 
Md 1532 Jac van der Steen, Hoogvliet Fe 
219C C Dubbeld, Mlddelharnis , Gv 2684 
H Wagner, Den Haag, Tl 3981 J v d 
Veer, Tiel, Ar 4067 H F Hespe, Amstel
veen , Am 4420 J H Christiani, Amster
dam St GM 11 J J de Rooy, Soest Le 
J L 17 A Boot, Lisse, Ln J L 94 B L 
Crama, Leiden, St JL 118 W H van 
Boeyen, Soestdijk, Le JL 132 B van der 
Veek, Lisse, St JL 139 A W van Woei kom. 
Soest, St J L 179 R Stalenhoef, Soest, 
Le J L 195 W V d Zon, Lisse F e 511 B 
Vroegindeweij , Eindhoven, Vn 1475 G W 
Alofs, Malden, Ze 2808 G P de Haas, 
Doetmchem En 2861 Mej R van der Bel, 
Amste rdam Ar 3543 W J Stam, Vlijmen, 
Kk 3680 J G Anderson J r Utiecht At 
3913 J G de Sain Amersfooit St 4609 J 
Wiggelinkhuizen, Soestdijk 

Schorsen Ze JL 9 L C Aukes, Steen
wijk Gv 204 Mevr I B v d BiinkFol 
k e i t s Den Haag, Gv 325 Mevr G P v 
Bijsterveld, Den Haag ld 427 I A Dry 
gers Katwijk, Fe 511 B Vroegindewij Eind
hoven , Gv 522 A S van de Ruit Den Haag 
Gv 703 Jac Messemakei Den Haag Nk 
706 T Westerhout Nooidwijk Gv 1178 Joh 
W Hoevenaar , Den Haag Gv 1279 C J 
Veihey , Voorburg Vn 1475 G W Alofs, 
Malden, Lk 1581 A de Witte Opmeer Gv 
1622 J Keupe, Den Haag Rm 1691 P v 
d Wal, Hill igersbeig Gv 1703 W G van 
dei Laan, Den Haag Gv 1788 F Lee
na ids , Den Haag Gv 2144 J J Maljens 
Den Haag Ze 2887 N S Koomen Zwolle 
Gv 3152 F Rackwits? Den Haag Mt 3183 
J V H M Hendr iks Maastricht ld 3374 
C V d Goes Hilversum Ar 3543 W J 
Stam Vlijmen Fe 3586 Jac L Kom Oolt
gensplaa t , Gv 3662 J v d Meer Den Haag 
Gv 3854 John A Koppeis , Den Haag2 Gv 
389'i Th H Wareman Den Haag ld 41<i3 
H C Geilleit IJzendijke Gv 4344 A C van 
Poppel Den Haag Gv 4448 Th Doist, Den 
Haag At JL 111 A L C Veldhuizen, 
Ameis foor t Le TL 121 G H Kramer , Sas
senheim At JL 172 A J A T i m m e u n ins, 
Ameisfoor t At 27 R J Hammink, Amers
fooi t Wt 29 E J Smeets, Weert ld 117 
T van den Bi nik, Eindhoven Rm 776 
Mej F W H Schaap, Rotterdam ld 993 
G Schujvers , Gouda Rm 1074 T Zijlstra, 
Rot te rdam St 1980 J A Wildenbuig Soest
dijk St 1990 J Z de Bruin Soest 1 e 2885 
C Onde iwa te r Lisse i m 2924 Chi C 
Vonk Rot t e idam Hm 2941 M D Majen
b u i g Haar lem Hm 3566 J Velzel, Bloe
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mendaa l , Id 3615 J J Tentoea, Oegstgeest; 
St 3875 J van Arkel, Soest, St 3891 G van 
Kooy, Den Dolder, Id 4158 J de Moneyé, 
Amsterdam At 4179 G G Baarslag, Amers -
loor t , Wt 4600 H Wulms, Weei t Id 4618 
C van Dop, s-Gravenzande Hm 4893 H 
Piepenbrmk, Haarlem 

Schorsing m t i e k k e n Am 1687 F Mejer , 
(was Amstel 296, Amste idam) , Spui 184-A, 
Den Haag 4) Am 2873 A M Beekveldt , 
Bu ig V Leeuwenlaan 39-III, Amsterdam 
W 2 Id 3374 C V d Goes I^ijsterbeslaan 
27, Nw Loosdrecht, Am 3773 H Ph Ruh-
mann Osdoipei laan 91, Ams te idam 

Royement intrekken Sd 4420 J C Dorst, 
Noords t iaa t 1, Dreischori 

Bedanken intrekken (pei 1-1- 62) Le 4933 
G van der Heiden Czn (616) Pr ins Bern-
hards t raa t 19, Hillegom, Am 3148 J J 
Spoor, was n r 4434 Binnenkant 5, Amster
dam, Id 3245 1 D Versleeg, was. nr 2562, 
Burg Eekhouts t raat 2 Oldenzaal 

Kandldaatleclen Ai 4837 J G B i u n t m k , 
v Bemmelemstraat 8, Nieuw Vennep, At. 
2236 P J Helmerhorst , E iks t iaa t 15, A m e r s 
foort, At 2441 C H v d Stra ten, W Ba-
rendszst iaat 52-D, Amersfoor t ,At 247o P. 
H van der Veen, Engweg 16, Hoogland Em 
1200 R H Brouwei , Hoofdstraat 92, Schoo-
nebeeke En 2687 P de Boer, Ke rkbuu r t 
302, Andijk, En 3004 P Brakeboer , Ooster-
haven 17, Medemblik Gs 7 Joh Boonman, 
JuUanast iaa t 49, Hansweer t Gs 19 J W 
G n m m m c k Jan v Brakels t raa t 35, Goes, 
Gv 844 C Hortsmg Reviusstraat 103, Den 
Haag 14, Gv 512 T E de Jong, Gouds
bloemstraat 62, Den Haag 7, Hm 435 R R. 
M B Konigel, Wagnerkade 91, Heemstede , 
Hm 2531 H Tibben, P lane tenp lem 12-11, 
Haar lem (N), Id 853 W E van den Berg, 
Burg V d Boschlaan 63, Lee i sum, Kn 3450 
C W Jonkers , Lange Dieef 42 Emmeloord, 
Le 282 A Helmus, Zwanendreef 15, Lisse, 
Le 366 C J Ippel, Hereweg 121 Lisse Rm. 
1897 C W Dammann, de Lugt 47-A, Rot te r 
dam 8 Rm 1921 D Elderkamp Buig v 
Haarenlaan 1209 Schiedam Rm 2034 P C 
Oosterwijk, i Jsc lubs t raa t 48-B, Ro t t e rdam 
16, Rm 2128 H G Slagter, Pleinweg 107-B, 
Rot terdam 20 Rm 1081 J J A Spijker
man, V Heutszpaik 33, Vlaardmgen St. 
1428 Mevr G C S Buyvoets-Paulen P i i n -
cenhoflaan 1, Hamersveld St 1815 C Haigh-
ton, Brinkendael 16, Baarn , St JL 201 G 
J Majoor (11-8-47), Heuvelweg 15, Soestdijk,-
Ut 1150 Mevr J de Wilde-Key, Sweel inck-
laan 94, Bilthoven Vn 3318 C P Louweise , 
Willem Klooslaan 17, Vlissingen Ze JL 
232 G H Reitsma (23-10-45), Lijsterbeslaan 
22, Zwolle Ab 3981 T den Ouden Middel
weg 173 Nw Lekkerland Am 4908 J G 
Duyke i , Reimer Claeszenplem lO-III, Am-
sterdam-W Am 4921 P h de Gioot , Duin-
dOornstisat 3 hs , Amsterdam-N Am 4811 
C J Wedel Anske Lammmgas t r aa t 6-II, 
Amste idam Bp JL 234 G Gii lk (19-1-47), 
Plesmanlaan 55, Badhoevedorp Bp 4790 
F W Stroer Piot Zeemanlaan 37, Badhoe
vedorp Bp JL 240 H Zwiebel (1-7-45), 
Leeuwei iks t iaa t 40, Badhoevedorp Cd 
4932 J J van Luijk, Boulevard, Breskens , 
Em 4909 J Kuipeis Ni jkampenweg 205, 
Emmen Em 4910 J W Munter , D H v d 
Scheel s t iaa t 10 Emmen Em 4911 H G 
van dei Poll Stuwwal 25 Emmen Gv 4912 
C J A Bos Hogeveenlaan 177 Den Haag 
14 Gv 4913 M C Braat , Tapijtweg 3, Den 
Haag 1 Gv GM 29 R de Biui jn (8 4-49), 
Schalk Buigers t iaa t 162 Den Haag 9 Gv 
4924 A J B con iads , Loosduinseweg 241, 
Den Haag 8 Gv 4914 G J van Dam, Biu i j -
mngs Ingenhoeslaan 238, Voorburg, Gv 4915 
R L Drenth, Javas t i aa t 132, Den Haag 3, 
Gv 4916 D W Vissei, Sleedooinst r 33, Den 
Haag-7 Gm 824 Mevr G F Wiers-Carstens, 
Spaarnelaan 37 Haa i lem Id 4918 H M 
Kooy, Volkspai ksingel 65, Enschede Le 
4067 C Driehuizen p / a Heereweg 30, Lisse, 
Le 4919 C J Kaak, Pr ins Hendr iks t raa t 8 
Lisse Le 4113 Mehr A M van Noort, 
Loosteiweg Zuid 16, Lisse Mn GM 32 Mej 
G W Best (8-2-49), Spar ien laan Maa in , 
Mn 4929 F van den Blink, de Pol 4 Maarn , 
Mn 4930 A Weikhoven Bakke i sweg 58, 
Maarn Mn 4931 A van der Woude Burg 
Everwijnlangeplein 10, Maarn Md 4923 P 
Ditmarsch, Asylplein 18 Den Biiel MI 
4927 Th H J Pasveei Hoofdstraat 73, 
Meppel Ml 4928 H P l ins Sluis V Nr 39, 
Balkbrug Ok 4922 J P M v d Linden, 
Hoogstraat 2-A Oisteiwijk Ob 3859 C L de 
Jong Stougjesdijk 292 Mynsheerenland Ob 
3910 J P van Osnabiugge Stougjesdijk 292 
Mijnsheeienland Ob JL 233 A Saai loos 
(10-6-47) Croonenburgh 40 Oud Beye i land , 
Ob 3953 D van der Zw an Mackayst raa t 34, 
Schiedam Rm 2684 W Hengstmengel , 
de P in tos t iaa t 51 Rot te idam 12 Rm 4917 

A Markus, Groeneweg 13, Zevenhuizen; 
Tn 3587 Drs G A M Vermeulen, He ren 
gracht 13, Terneuzen, Tl 1424 G Bleijen-
berg, Heil igestraat 38, Tiel, Tl 1532 G H 
A Homveld, Pr inses Beat r ix 35, Ge lde ima l -
sen. Tl 2196 Mevr Wette-van Eerwijk, 
Ambtmans t r aa t 24, Tiel, Vo 4925 Mevr C. 
D M V Kempen Tax, Pepi jnstraat 173, 
Venlo West, Vo 4926 J Ouwehand, Gebr . 
V Doornelaan 62, Horst (L) Vn 4767 J D 
Christ iaans, Papaver laan 8, Vlissmgen Wn 
4920 J W Blom, Simpelhuiss traat 12, Mid
delburg Wo 4934 C Beyeman, v Tey-
l ingenweg 171, Kamer lk , Zt 4195 W J 
Wernand, Waterigeweg 8, Zeist 

Verondering van afdeling Gv 2347 A Bo-
dewitz, Vaartseweg 57-11, Amsterdam-Z , nu 
afd AMSTERDAM, Gv 3532 Mevr M J 
E Tigchelman-de Joode, Bethanielaan 3, 
Zeist nu afd Zeist, Dn 4340 E R Hof m a n n , 
L V Meerdervoort 1652, Den Haag, nu afd 
S-GRAVENHAGE Gs 70 L Polderman, 

de Manst iaa t 3, Arnemuiden, nu afd WAL
CHEREN, Am 1687 F Meyer, Spui 184-A, 
Den Haag 4, nu afd DEN HAAG, Fe 3914 
E Rozeboom, Cl de Vrieselaan 159-B, 
Rot te rdam, nu afd ROTTERDAM 

Rectificatie Am 4113 R W T Bosman, 
Amstelveen, in t i ekken wegens dubbele boe
king (zie 4284) 
Ar 4414 Mej J F Postma, Amste lveen 
moet nu zijn Mevr J F Kat -Pos tma Po-
pul ierenlaan 265, Amstelveen 

JVieuioe leden De kandidaat leden, ver
meld m het ap i i lnummet , WELKOMIn 
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ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr • G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-B, Rotterdam-4. 
Tel (010) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 4 juni , 20 
u u r Za lencent ium, Delftsestraat 33, Rot te r 
dam, Gewone agenda Bezichtiging van vei-
l ingskavels zaterdag 2 juni m clublokaal 
Noordsingel 101, Rot terdam, 15—16 uui 

Juli-vergadering de ju l i -ve rgade i ing 
word t gehouden op maandag 2 juli a s in 
he t Za lencen t ium 

Overige vergaderingen m 1962 m a a n d a 
gen 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 en 17/12 alle in 
he t Za lencen t ium In de maanden juni en 
juli worden de vergader ingen gehouden op 
de eerste maandag, daarna weer , zoals ge
bruikeli jk, op de laatste maandag, behalve 
in december 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en in
leveren zaterdag 15 30-16 30 uur, c lublokaal 
Noordsingel 101 

Afdeling aankoop correspondent ie aan de 
heer J Bos, Van der Horststraat 11, Rot
terdam-e Betal ingen op giro 574915 tnv 
Rot te id Philatel is ten Vereeniging, Afd Aan
koop, Rotterdam-4 

Nieuwe leden 604 J P Stolk Ro t t e idam-
sedijk 190 B Schiedam 706 Mej M D van 
Riet, Schepenst raa t 36 A Rot te idam 4, 721 
H B van Albada, Rotterdamsedijk 281 A, 
Schiedam, 727 Th P M Everard, W a i a n d a 
169, Schiedam 734 E M G h n a da Silva 
Restölho, Dorpsweg 134 B, p/a J v d Stel, 
Rot te rdam 21 738 Chr Hoek, Ipelo 4, Rot
t e rdam 23, 7')3 R Hueting, Pi of Poels
laan 28 A, Rot terdam 7, 757 J Kle iborn , 
Sonoystraat 16 B Rot te rdam 4 758 C Koorn-
neef, Slachthuiskade 2 a, Rot te rdam 11, 
759 B H Lau iens Hekboots t raat 140, Rot
t e r d a m 7 762 H J Offermans, H e e m i a a d -
s t raa t 70 a, Rot terdam 6 765 B G Schlos
ser, Dordtselaan 254 c Rottexdam 25 768 
Smalbroek, J a n Damassestraat 38, Rot te r 
dam 26, 782 J H F Stigter, Van Bi jnkeis -
hoek 28, Rot terdam 12 786 J C Tomas, 
Meerleveld 44 Rot terdam 23 796 L A Val
kenburg , Schiedamseweg 545 A, Ro t t e idam 
7, 807 W C van de r Waal, Kor tekade 120 A, 
Rot terdam 16 

Opgezegd 561 H J ter Mors Ro t t e rdam 
23 

Rectt / tcat te o40 W Nowee Rot te rdam 4, 
(1 p V 42 a) 

Verkiezing bestuursleden De h e i e n H 
Brunst ing, L A Donker en C H W Heus-
dens werden tijden de j aa rvergader ing 
als bestuursl id herkozen 

Verkiezing Raad van Toedicht De he ien 
H H P Codec en J C van Put ten w e i d e n 
tijdens de jaai vergader ing hei kozen als lid 
lesp plaatsvervangend lid van de Raad van 
Toezicht 

Jaarverloting 1961 Tijdens de j a a i v e i g a -
dering zijn de p i i j swinnaais van de j aa r -
verlot ing 1961 aangewezen op grond van de 
presentieli jsten der vergade i ingen m dat 
laar, bekendgemaakt Lijsten zijn bij de secre
taris , penningmeester en admin i s t ra teur 

cont r ibut ie , a lsmede m clublokaal ,,De Zon" 
aanwezig De pi ijzen zijn tot 31 augustus 
1962 beschikbaar bij de penningmees te r en 
verval len daarna aan het jubi leumfonds 
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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 n n 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 

Nieuwe leden (per 1-4- 62) A M v d. 
Berg, de Verjaegde Ruyte iweg 10, Achter 
veld R M de Biu in , Marconis t raat 46, G. 
V Kuysen, Kru i skamp 88, J C v Millingen, 
Webers t raa t 14-c, allen te Amersfoort 

Vergadering dinsdag 22 mei a s in „Van 
Ouds de Wapenroem", Ut rechtses t raa t 49, 
Amersfooi t , aanvang 20 30 uur , zaal open 
19 30 uui Gewone agenda, veiling, k ienen 
en toekenning wisselplaquet te ,,Van Hoften" 
aan het meest verdienstel i jke jeugdlid van 
he t jaai 1961 

10 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr P. Veer
man, Patroclosstraat 9, Amsterdam-O. 

Btjeenkomsfcn 13 en 27 juni , societeits-
avond 

11 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„ S H E L L " , afd Filatelie Secr N J. 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
dam-N, telefoon 61111 

Nieuw lid (per 1-4- 62) T Ia Haye, Zonne-
s tem 23, Amstelveen 

Bedankt (per 1-4- 62) R W Wemmers , 
Ams te idam 

12 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, Afd Filatelie. 
Secr C H Zaalberg, Esmoreitstraat 
51-III, Amsterdam W2 

Nieuwe leden (per 1-4-'62) J Spi enger, 
Van Gilsest iaat 18-1, A m s t e i d a m - W 2 H. 
Haye, Lijsterlaan 39 Bussum, A Maas, 
S tuyvesan ts t iaa t 45 hs Amsterdam-W 2 

13 
VERENIGING ,ROBAVER" Afd Fila
telie Secr -penn J P de Best, Hooge-
weg 69-III, Amsterdam-O (Water
graafsmeer) Tel 5 96 40 

Vaste da tum der bijeenkomsten iedere 
15e van de maand, tenzij deze op zaterdag 
of zondag valt dan op de eerst daarop vol
gende we ikdag 

Nieuw lid (pei 1-4-62) P J Leep F i e -
de r iks t i aa t 14 hs , Ams te idam, K O Spanjer , 
Nepveus t raa t 31-11, Amste idam-W 

BedanJvt (per 1-5- 62) E Renkema, Am
sterdam 

14 
ONTSPANNINGSVERFNIGING 

SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 
Afd Filatelie Secr W F H Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden J E Knoop Mai t Nijhoff-
s t i aa t 60-111, Amsteidam-16 D F van 
Riet, 2e At jehs t raa t 16-1, Amsterdam-6, 
J W van dei Mey J a n Cupidohof 8-II, Am-
sterdam-16 

15 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Amsterdam Secr T G Boon, 
Lepelaarstraat 22, Landsmeer 

Nieuwe leden (pei 1-4- 62) 121 J Brama, 
Kinkers t raa t 137-111 Amste idam-W 122 
F Ham Waals t iaa t 22, Pui merend 123 J 
Gijsen p / a B A Gijsen, Celebesst iaat 19-
III, Amsteidam-0 , 124 H J Gijlswijk, Hanny 
Schaf t s t raa t 72 Haai lern (pei 16-4-62) 125 
L Oosterom Suma t i a s t i a a t 149-11, Amster
dam-O 126 T Mamshanden Mandarijnen-
s t i aa t 82 Amste idam-N 

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

Afd. Apeldoorn- (secr. D. Huiskamp, 
Langeweg 54, Apeldoorn): wordt per convo
catie bekend gemaakt. 

Afd. Arnhem, (secr. G Leuijerink, van 
Goghstraat 53, Arnhem); woensdag 6 juni 
in het Volkuniversiteitsgebouw, Rijnstraat 
42, Arnhem. 

Afd. Barneveld en O. (secr. H. B. Denis, 
Gruttoweg 5 Stroe): woensdag 13 juni ten 
huize van de heer G. J Schueler, Amers-
foortsestraat 16, Barneveld. 

Afd. DoetincUem en O. (secr. P. Veenhuy-
sen, Kuyperlaan 18, Doetmchem): dondei-
dag 7 juni, zaal Meynecke, Veemarkt, Doe
tmchem, Sluitingsvergadering met verloting. 

Afd. Ede-Wageningen (secr. J. W. Sunder-
mann, Acacialaan 4, Ede): woensdag 6 
juni in Hotel De Neder-Veluwe, Bennekom. 

Afd. Eist (secr. T. van Dijk, Bemmelse-
weg 10, Eist): 

Afd Lobith (secr. J. Bultsma, Tolstraat 
22a, Lobith, Tolhamer): donderdag 14 juni 
in Café Mulder, Lobith 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaar, 
Oude Molenweg 240, Nijmegen): vrijdag 1 
juni m Hotel De Roemer, Hertogstraat 1, 
Nijmegen. 

Afd. Oosteibeek en O wordt per convo
catie bekend gemaakt. 

I Afd. Velp (secr. P. G. W. Bekkers, Heecke-
renstraat 22, Velp): woensdag 30 mei in Het 
Centrum, Rodendaalselaan 8, Velp (Aan
vang 19,45 u ) . 

Afd. Winterswijk en O. (secr. .J B. Ver-
heyen, Meidoornstraat 44, Winterswijk): 
maandag 4 juni in Hotel De Klomp. 

Afd Zutphen (secr. J. Overwater, Molen-
gracht 31, Zutphen): maandag 4 juni m het 
C.J.M.V.-gebouw, Paardewal, Zuthpen 

Nieuwe leden' 
Afd. Apeldoorn 1384 J. A. C van Rijs

wijk, Asselsestraat 52, Apeldoorn; 1385 F. J. 
van Essen, Welgelegenweg 19, Apeldoorn; 
1511 J. A. van Bladeren, G. H. Breitner-
straat 68, Apeldoorn. 

Afd. Arnhem. 1526 J. G. Kramer, Elzen
laan 6 IV, Arnhem; 1527 J. D. Groeneveld, 
Vu verlaan 4a, Arnhem; 1528 A. J. van den 
Brand, Van Pallandtstraat 21, Arnhem; 1037 
A. J. Rijntjes, Paardebloemstraat 33 III, 
Arnhem; 1529 J. C. Hagelen, Jollestraat 9, 
Arnhem, 1530 Mevr. G. G. Hummeling-
Jansen, Oude Stationsstraat 8, Arnhem; 
1601 A. M. van der VUet, Voetiuslaan 45 II, 
Arnhem. 

Afd. Ede-Wageningen 1561 J. Baars, Hei-
mersteinselaan 19, Rhenen, 1562 W. M. Bak
ker, Regentesseplein 14 II, Ede, 1563 H. W. 
Handgraaf, Laan 1933 14, Ede, 1564 w. van 
Blijderveen, Doornlaan 63, Ede. 

Afd. Eist- 1574 Mevr. C J. Rijkens-Jans-
sen. Dorpsstraat 53, Eist (G.), 1575 P. van-' 
Burk, V. Hogendorpstraat 5, Eist (G.). 

Afd. Nijmegen. 1541 Th L. van Koever
den, van Beethovenstraat 57, Nijmegen; 1542 
Mevr. s. Goldberg-Koekoek, Burchtstraat 
42, Nijmegen; 1543 Chr. Stomps, Molenweg 
219, Nijmegen. 

Afd Oosterbeek en O. 1538 Mevr. J. J. 
Janssen, Borgerweg 1, Oosterbeek; 1539 A. 
van den Broek, Marienbergweg 9, Oostei-
beek. 

Afd. Velp: 1501 K. Blom, Havelandseweg 
58, Rheden; 1189 G. H. Klomp, Rosendaalse-
laan 22, Velp (G). 

Afd. Winterswijk en O 1492 G. Ribbink, 
Jonenstraat 4-6, Winterswijk; 1056 J. H. Co
lenbrander, Wilhelmmastraat 26, Winters
wijk; 1057 O. de Vries Humel, Scheringstraat 
13, Winterswijk. 

Afd. Wijchen: 1586 P. W. Burgers, Zesweg 
B 7, Wijchen; 1587 L. F. van Doorn, 
Meidoornstraat 9, Wijchen; 1588 M. Th. van 
Dreumel, Acaciastraat 14, Wijchen; 1589 N. 
W. Gie.ibers, Nieuweweg 180, Wijchen, 1590 
A. S. M. Hendriks, Esdoornstraat 3 Wij-
chiöi; 1591 Mw. M. V. d. Oever, Kasteellaan 
K, Wijchen; 1592 J. C. Omtzigt, Ravenstein-
seweg 3, Wijchen; 1593 J. A. Oosterhout, Mei
doornstraat 30, Wijchen; 1594. J. A. F. Scha-
minée, Walstrostraat 5, Wijchen; 1054 E. A. 
Tijsse Klasen, Rmglaan 3, Wijchen. 

Afd. Zutphen: 1307 Chr. Ouwerkerk, Sta
ringstraat 36, Zutphen. 

Schorsing ingetrokken: 1147 J. Pratasik; 
1149 P. G. van Dam; 1424 J. H. Labuschagne 

(allen a£d. Ede-Wageningen). 
Overschrijving naar andere afdelingen: 1486 

A. Cohen, van afd Winterswijk en O. naar 
afd Buitenleden; 1460 G. Th Schoofs van 
afd Zevenaar naar afd Arnhem. 

Nummerwijzigmg: 240 Mevr. J. A van 
Ameisfoort-Warmoltz (afd. Zutphen) wordt 
1308; 1053 M. J. Boon (afd. Ede-Wagenmgen) 
wordt 1565 

Overleden. 348 C. van Barken (afd. Velp). 
Afgevoerd: 1241 J. J. W. Staal (afd. Nij

megen). 
Geroyeerd 638 J. Bosman (afd. Arnhem); 

1174 H C. Wieten (afd. Zutphen)); 1285 J. W. 
HIJ dra (afd. Zutphen). 

Mededeling. Opgericht is de afdeling Wij
chen. Secretaris is de heer P. N. Burgeis, 
Zesweg D 7, Wijehen. 
17 

POSTZEGELVERENIGING „ASSEN". 
Secr.: A. F. J. de Jong, Vredeveldse-
weg 19, Assen. 

Nieuwe leden 32 J. Boerhof, Hoofdvaarts-
weg 73; 42 J. Kramer, Kerkstraat 28, bei
den Assen. 
19. 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT". Secr.: A. de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom. 

Nieuwe leden 189 Dr. J. Gerrits, Hoog
straat 20, 190 M. J. van Broekhoven, Geer-
truidaplein 9, beiden Bergen op Zoom. 
20. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J . W. Schachtschabel, S t ra l ing-
plantsoen 46zw, Velsen-Noord, post 
Beverwijk. 

Ruilavonden. 28 mei, 11 en 25 juni a.s , al
le in het Witte Kruisgebouw, Baanstraat te 
Beverwijk; aanvang 7.30 uur n.m. 

Nieuwe leden: (per 1-4-62) 159 Ph v Noort, 
Bieestraat 170, Beverwijk; 160 W. J. Schel
vis, Julianaweg 32, Wijk aan Zee; 161 W. H. 
F. van Dok, Strik van Linschotenstraat 19, 
Beverwijk. 
22. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI 
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum. Secr.: H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel. 1 68 70. 

vergaderingen: ledere 2e maandag van de 
maand in Café Rest ,,De Harmonie", Brink
laan 112, Bussum Aanvang 8 uur n.m. Ech
ter met in de maanden juli en augustus 

Ruilbeurs ledeie zaterdagmiddag in Café 
Rest. ,,De Harmonie", Brinklaan 112, Bus
sum. 

Nieuwe leden: 138 Mevr. W. Schimmel 
Schaafsma, Jul. van Stolberglaan 13, Naar
den; 142 H. H. Michaelis, Jan Steenlaan 22, 
Naarden. 

Bedankt 71 J. Aldersma, Naarden, 4 J. 
Ignatius Bussum; 48 G. L. de Zwart, Bla-
ricum. 
23. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: Ir. 
G. T. L. Leistra, v. Almondest raa t 174, 
Delft. 

Nieuwe leden (per 6-4-62) 10 J Alblas, 
Delfgauwseweg 58, 13 P. J. M. Arkesteyn, 
Peperstraat 11; 151 J. A. van den Berg, Prof. 
Krausstraat 118, allen Delft; 184 G. J. Kester, 
Plaats Lengeveld 6, Monster; 319 J. N. Kuy-
venhoven, Hoornseweg 21, Den Hoorn (post 
Delft), 371 Dr. F. J. Ritter, Frans Halskade 
231, Rijswijk, Z.H. 

Geroyeerd'(wegens niet nakomen finan
ciële verplichtingen Rondzcndverkeer) 173 P. 
Vink, Pijnacker 
25 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrecht. 

Huishoudelijke vergadering: tevens Ruil
en Koopavond iedere 2e woensdag van de 
maand in het C M.J.V.-gebouw, Burg de 
Raadtsingel te Dordrecht. 

Jeugdclub: Zelfde plaats en dag, van 19 -
20 uur. 

26. 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING „DE POSTJAGER". Secr.: 
A. L. Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht. Tel. (01850) 2 04 28. 

Ledenvergadering vrijdag 25 mei a s. in 
gebouw „Americain", Groenmarkt 53, Dord
recht, aanvang 7.30 uur. 

ContactatJond vrijdag 8 juni a.s. zelfde 
plaats en tijd. 

Nieuwe leden- 85 C. den Boer; 86 Mej. L. 
C. Borchert, Abr Kuyperweg 125, 87 J 
van der Wal, Mesdagstraat 12; allen te 
Dordrecht 

Mededeling In de plaats van de afgetre
den heer Plant is tot penningmeester geko
zen de heer W. M. Klam, Kon. Wilhelmma
straat 35, Dordrecht. Postgiro 455403. Als 
administrateur van de Afd. Rondzendmg is 
de heer Klaui opgevolgd door de heer G. 
van Rinsum, Valkstraat 32, Dordrecht. 

Nieuwe boekjes voor de rondzendmg die
nen dus uitsluitend aan laatstgenoemde heer 
te worden toegezonden. 
27. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, P e 
t rus Dondersstraat 100, Eindhoven. 
Tel. 1 06 15. 

Vergadering: Elke eerste woensdag van 
de maand waarvan convocatie wordt toege
zonden. 

Nieuwe leden. H A. Munsters, Berlage-
laan 36; Varkevisser, Vuurdoornstraat 3; 
B. Vroegindeweij, St. Hubertusstraat 47; A. 
Eichner, Roostenlaan 120; allen Eindhoven; 
H. L. I. M. Schellart, Eeckenrhode B 22, 
Aalst; J. V. Hoogenhof, Deense Hoek 19, 
Lieshout. 
28. 

P H I L I P S PHILATELISTEN VERENI
GING. Secr.: F . C. Kuijken, Lupinalaan 
7, Son (N.Br.). 

Vergadering.' ledere eerste maandag van 
de maand in de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven. Aanvang 8 
uur n.m. 

Nieuwe leden- 361 W. P. M. v. d. Lugt, 
Oss, 226 W. J. Spelbrink, Eindhoven; 405 C. 
de Kraker, Terneuzen; 228 B. A. M. Gosse-
link, Eindhoven; 229 J. A. Hamstra, Meer
veldhoven. 

Kandidaat-leden. A. W. Hoekstra, Leender-
weg 207; c. E. Pietersen, Mincklerstraat 
39, P. L. Koster, Hendrik Casimirstraat 25; 
A. J. van den Berge, Tjalkstraat 54; N. van 
Dalen, Genneperweg 88; allen Eindhoven; 
M. H. J. Keileners, Jan Campertstraat 15, 
Best; H. van Baast, Rozenstraat 14, Heesch. 

Nummerwijziging: 220 J. Repko wordt 404. 
Bedankt, (per 1-7-62) 169 A. J. H. A. van 

Rooy, Eindhoven. 
29. 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.-Penn.: W. E. J. 
Aeijelts Averink, Min. Treubstraat 18, 
Enschede. 

Vergadering: elke 3e vrijdag van de maand 
in het Jeugdgebouw der Renatakerk. Aan
vang 20 uur. 

Nieuw lid: C. G. van Berneveld, Ruisehen-
borghstraat 20, Enschede. 

Bedankt; Menzo, G. H. Eising; beiden En
schede. 
30. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen. Secr.: J. Kentgens, Bollenstr.) 7, 
Geleen. 

Afd. Geleen: 
Vergadering: zondag 3 juni a.s. in Café-

Rest. ,'t Roadhoes", Nieuwe Markt, Geleen. 
Aanvang 10.15 uur. 

Afd. Kerkrade. 
Vergadering: op de 3e zaterdag van de 

maand m het Patronaatsgebouw, Bleijerhei-
de 

Afd Sittard-
Vergadenng in ,,Schtad Zitterd". Wordt 

per convocatie bekend gemaakt. 
Nieuwe leden: J. H. J. Seelen. Jozef Hoen-
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s t raa t 21, H J Rang, Bea t r lx laan 39, beiden 
Si t tard 

Afd Vaals 
vergadering word t me t agenda per con

vocatie bekend gemaak t 

34 

ONTSPANNINGS VERENIGING 
SHELL, 's-Gravenhage Afd Postzegel-
club Secr : A C M van Overeem, p/a 
Postzegelclub O V S , Postbus 162, Den 
Haag 

Bedankt F W Daniel (13), H N Limper 
(175) 

Overleden H M a m m e n (48) 
Ruilavonden 24 mei en 22 jun i a s in 

de k leme koffiekamer B I M P , C V By-
landt laan 23, Den Haag 

35 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J M Offnnga, 
de Savormn Lohmanplein 2b, Gronin
gen Tel (05900) 3 3130 

Nieuw lid Het kandidaa t - l id gemeld in 
het a p n l n u m m e r 1962 

Kandtdoot-leden 93 T Klein, Kor t e Gron 
weg 3, Foxhol 499 H D Blaauw, Lijster
s t raat 6, Scheemda 506 H de Vmk, A-weg 
IIB, Gronmgen, 513 J P Boogers, Gabr . 
Metsusstraat 33, Hoogezand, F Barelds , Zui
ders t raa t 60, Hoogezand, 517 N J Pronk , v a n 
Heemskercks t raa t 78, Hoogezand, 520 J J 
van Heuvelen, Oosterweg 93-a, Haren ( G r ) 

Mededelmg Aan de volgende leden werd 
wegens het 25-jarig l idmaatschap de her in -
nenngsp laque t t e u i tgere ik t 18 H van Teerns, 
63 W R van Dam, 67 F Cley 60 H F J . 
Wolters , allen Gronmgen 

36 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem Secr M. 
W. V d Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede 

Kandtdaat- ieden 311 J Paap , S tar ing
s t raa t 7, Zandvoort 371 C Driehuizen, Rgks -
s t raa tweg 82, Bennebroefc, 372 D Scheltens, 
Dr Schaepmanst raa t 65, Haar lem 

Bedankt (per 13 62) 311 H W M Warde
nier , Zandvoort 

Algemene Vergadering Donderdagavond 
24 mei a s 8 uur, in de aula van de A H 
Gerhardschool , Zylvest 25 A ingang poor t 
Raaks, Haarlem 

37 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr C van Dishoeck, Lmt-
jensstraat 21, Heerlen 

Nieuwe leden 65 J Enge len , 72 W Heit-
lager 23 J C F Bouman , 79 H Offermans, 
93 C G J Vel tman, 98 W Bressers 

Kandidaat leden W Coenraad Lodewljk-
s t raa t 45, Heer lerheide , L J Mulders , Eynat -
tens t raa t 13, Schaesberg 

Bedankt 100 G F G H Sommer , Kerk-
rade 

Bijeenkomsten Eers tvolgende bijeen
komst dinsdag 5 Juni Het is de bedoeling 
s taande deze bijeenkomst wede rom een vei
ling te houden, de laa ts te van het seizoen 
1961/1962 Kavels k u n n e n worden ingele
verd bij de secretaris Gelegenheid tot rui l 
vanaf 7 u u r 

Interphil De eers tvolgende rui ldag zal 
worden gehouden te F léron (België) op zon
dag 3 jun i e k Nadere mededel ingen hier
over op de convocatie voor de vergader ing 
van de maand Juni 

38 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder Secr • A P Vlam, Van 
Galenstraat 70, Den Helder Tel (02230) 
4200 

Nieuwe leden ingaande 1 mei 1962, H J . 
Rondel, Ruyghweg 14 Den Helder (oud-lid), 
S Landheer , Grevel ingens t raa t 157, Den Hel -
der .A F L van der Steen, Cornells Dito
s t raa t 21 Den Helder 

Kandidaat- l id J F J Visser, Celebes-
s t raa t 26 Den Helder 

De eerstvolgende vergader ing vindt plaats 
op woensdag 16 mei a s te 19 30 uur , in café 
Pos tbrug, Koningsplein, a lh ier 

39 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND" Secr P. 
J V d List, Plesmanlaan 1, Helmond 

Nieuw !td (per 14 62) F M Landzaat , 
Bor re t s t raa t 52, Gemer t 

40 

's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr • Mr H J Bernsen, 
Frederik Hendriklaan 14, Den Bosch 

Ledenvergadering woensdag 16 mei a s 
t e 20 uur in Hotel Centra l , Markt , Den 
Bosch 

Nieuwe leden zie kand idaa t l eden in het 
ap r i l nummer 

Kandidaat - leden A G C van Doesburg, 
P Breughels t raa t 90, Mevr I van Dam-
Gooremans , Haydns t r aa t 17, C H J Dries-
sen, Limiet laan 26 H v d Meerendonk, 
Aar t sher togenlaan 109 (allen te Den Bosch), 
en H E A Geersaem, Klooster laan 7, Moer
gestel 

Afgevoerd C J A Schilders te Ti lburg 

41 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN". Secr A W Ebrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 

Nieuwe leden 797 M G Warneke , Bode-
mans t r aa t 20, 798 J H a r k e m a Wolvenlaan 
285, 799 C van Eekeren , Gover t F l incklaan 
1, 800 K Duitz, Gover t F l incklaan 2, 801 
Mevr M E Kok-Prokop , Insul indelaan 35, 
802 M Barnst i jn, v L imburg S t i rums t raa t 1, 
803 R P Millenaar, V d Sande Bakhuizen-
s t raa t 65 804 Jac Molenaar, Werner laan 13, 
allen Hi lversum 

Ledenvergadering 17 mei en 21 jun i a s 
in Wijkgebouw, Valkenhoflaan 1-a, Hilver
sum 

Ruilbeurs iedere za te rdamiddag van 13 
tot 16 30 uur op het zelfde adres 

42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G V A N 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S S e c r : 
G M M i n n e m a , B o e r h a a v e l a a n 41 , L e i 
d e n 

Veigadeimg woensdag 23 mei 1962 m het 
Ge» Jeugdhuis , Brees t raa t 19 t e Leiden, 
s avonds te 8 u u r precies Gewone agenda, 

verder verloting en veiling Na afloop ge
legenheid tot ru i len 

Kandidaat-leden 313 J C Kle rks Meloen
s t raa t 5 Leiden 284 Mej H M Remmens , 
Nonnensteeg 3 Leiden 184 E Habraken , 
Doeslaan 40, Leiderdorp 

Volgende vergadering woensdag 27 j un i 
1962 

Jeugdafd Elke 2e donderdag van de maand 
in Huize „Over t Hoff ', Gerecht 10, Leiden 

46 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING „ S H E L L ", Afd Filate
lie, Secr A Keemmk, Sweelinckstr. 
209—b, Vlaardingen 

Nieuwe leden 225 Mej C Ringlever, Blij-
venburgs t raa t 3, Overschie , 226 Mevr N L 
den Harog-Westerhoff, Burg van Walsum-
laan 23 Vlaardingen, 227 G J v Eeuwijk, 
Ambonlaan 68, Vlaardingen, 228 G v Wijk, 
Madoeras t raa t 128, Vlaardingen 229 M P J M 
Slieker, Joost Banckerp laa t s 102 Rot t e rdam, 
230 J H Dekker , Caracass t raa t 9 b . Hoog
vliet 

47 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL ' Wnd secr J C Jochems, Hob-
bemastraat 4, Roosendaal 

Vergadering i edere de rde woensdag van 
de m a a n d in Hotel Lockefeer , aanvang 20 
u u r 

48 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr. M J Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a d IJssel. 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke m a a n d , 
In he t Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
t e rdam 

52 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr H. 
A M Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Tilburg 

Vergadering i edere Ie woensdag van de 
maand m de grote bovenzaal van Huize Rem
mers , Heuvel 28, Ti lburg 

Nieuwe leden C Appelman, Lel ies t raat 
66, W Smulders , Boerhaaves t raa t 41, bei
den Tilburg 

54 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr W van der Worp, Starrenburg-
laan 70, Wassenaar 

Vergadering i edere 2e donde idag van de 
maand in Café-Rest , De Deyl , hoek K e r k -
dam en Rijksstraatweg 

55 

POSTZEGELVERENIGING IJMUI-
DEN & OMSTREKEN Secr J Groen, 
Velserduinweg 8, IJmuiden 

Bedankt (per 14 62) 55 P Zwanenbu rg ; 
26 P Har tendorp 

Mededeling De leden worden verzocht h u n 
contr ibut ie over 1962 per giro te voldoen aan 
de heer J Groen bovengemeld of op de eers t 
volgende ru i lavond 

Ruüayonden 25 mei en 22 j un i a s 

56 
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. 

Vergradenng zondag 3 jun i a s in Café-
Rest V r e d e n b u r g ' , Ut rech t aanvang 10 u u r . 

59 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE LANGSTRAAT 
e o" Secr W Tj de Haan, van Ber-
ckenrodelaan 91, Waalwijk 

Aspirant -hd (per 14 62) A Koek, Laag-
einde 65 e Waalwijk 

66 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Af
deling UNILEVER POSTZEGELCLUB 
Rotterdam Seci O v d Geijn, Ka-
millestr 3, Rotterdam-12 Tel 18 82 90. 

hieuwe leden C W van Oosten, Asser
weg 83 Rotterdam-12 N H van Toor, Swee-
imks t raa t 146, Vlaardingen Mej J AUaiies, 
Maar ten Dijkshoornlaan 3, Rotterdam-13, 
A DercziJ, Mathenesserple in 40 Rot terdam-6 

Bedankt Mej W Lesgei Arnhem 

70 

DE POSTZEGEL 
Philatelisten-vereniging voor personeel 
m dienst van de Rotterdamsche Droog
dok Maatschappij en Scheepsbouw Mij 
„Nieuwe Waterweg" Secr W P H. 
Zom Schipperstraat 60, Rotterdam-7. 

Nieuw lid A L Blok Grondels t raa t 75, 
Poor tugaa l 

Bedankt P J v Drongelen Rotterdam-21 
Ruilavonden 18 juni , 24 juli en 20 augus

tus a s , in sep tember gewoon de 2e m a a n 
dag van de maand 

73 » 

MONROE-PERSONEELS VERENI
GING Afd Filatelie Amsterdam Secr.: 
J J A Hartkamp, Plantage Parklaan 
7-hs, Amsterdam 

Nieuw lid Mej J van Bronswijk O Z. 
Voorburgwal 121-III, Ams te rdam 

Bedankt H J Houtgraaf, Ams te rdam. 

\ 
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Voor uw boekenplank 

The Turkish Post in the Holy Land, samengesteld door 
F. W. Pollack, P.O.B. 14002, Tel Aviv, Israël. Prijs vier 
dollar. In Nederland verkrijgbaar bij J. P. Ros, Rijnstraat 
7'", Amsterdam-Z. 

Begin maart 1962 verscheen in Israël een interessant boek
werkje, in de Engelse taal, waarin alles beschreven wordt 
wat postaal gebeurd is tijdens de Turkse periode in Pales
tina. 

Behalve postale worden tevens geografische gegevens 
verstrekt die een duidelijk inzicht geven hoe de landelijke en 
provinciale indeling was. Verder is van iedere plaats waar 
een postkantoor gevestigd was een duidelijke stempelom-
schrijving gegeven, alsmede van de plaats zelve een beknopte 
geschiedenis. Elk stempel is afgebeeld terwijl vele foto's of 
reprodukties van de plaatsen het geheel opluisteren. 

De samensteller, F. W. Pollack, de bekende uitgever 
van het zo goed geredigeerde, opgeheven tijdschrift The 
Holy Land Philatelist, heeft de verzamelaar van de „Turkse 
voorlopers" een grote dienst bewezen met deze Turkish 
Post-uitgifte. 

Het is te veel om op te noemen, wat er allemaal in dit 
boekje te vinden is, de inhoudsopgave vermeldt eenvoudig 
hoofdstukken: bijvoorbeeld Noord District-Centraal, District 
Zuid, District-Negev-Sinaï - aangetekende brieven - militaire 
post, enzovoort. In deze hoofdstukken vindt u alles wat maar 
aan gegevens bekend is van de Turkse postale periode van 
1840 tot 1918. 

Het geheel is goed verzorgd op mooi glad papier met af
beeldingen van stempels en stukken, terwijl een naamindex 
het gemakkelijk maakt bepaalde dingen op te zoeken. 

Wij kunnen hun, die in dit gebied belang stellen, aanraden 
dit boekje van zestig pagina's dat een prachtig handboek is, 
te kopen. Wij vonden na lezing de prijs beslist aan de lage 
kant want er is enorm veel werk verzet om deze gegevens 
te boekstaven. 

B. H. COHEN 

EUROPA 1962 Idees Européennes (OTAN-NAVO) 
Catalogue Edouard Berck Paris. 

Deze met buitengewoon veel smaak verzorgde catalo
gus van „Europa-zegels" bevat op 100 pagina's, in klein en 
handig formaat, alle uitgaven op dit speciale terrein. 
Zelfs de ingewijden op dit speciale gebied zullen verstomd 
staan van de vele bijzondere uitgaven, welke in deze cata
logus vermeld staan. 

Een grote hoeveelheid uitstekende clichés op kunstdruk
papier, geeft dit werkje een zeer bijzonder cachet en een 
praktische jaar- en landenindeling maakt het opzoeken zeer 
gemakkelijk. 

Wat de prijsnoteringen betreft zouden we echter de op
merking willen maken, dat de als een windhoos opkomende 
prijsstijging stellig wel wat geluwd is en men met aan
koop, daarmee terdege rekening moet houden. 

Gaarne raden wij de „Europa-verzamelaars" aan, kennis 
te nemen van deze prachtige uitgave, die voor de prijs 
van 3 Franse francs uw bezit kan worden. Ze is deze prijs 
dubbel waard. S. 
Le catalogue Europa Berek 1962, 6 Place de la Madeleine, 
Paris (Vllle). 

Collegium Philatelicum, mededelingenblad van de Arbeits^ 
gemeinschaft Neues Handbuch der Briefmarkenkunde E.V. 
Vertegenwoordiger voor Nederland: Rennie Haagsma's Post-
zegelhandel Hilversum. Lidmaatschapsprijs voor Nederland 
/ 6.50 per jaar. 

Na een onderbreking van twee jaar als gevolg van het 
overlijden van de bekende Duitse publicist dr. F. W. Gerhard 
Schmidt, verscheen nu weer het eerste nummer van dit blad 
met een verhandeling over de Duitse veldpost in Turkije 
in de jaren 1914/1919. Een op zichzelf zeer interessante 
en duidelijke verhandeling, die echter voor de Nederlandse 
verzamelaar wel van weinig belang zal zijn. Verder staan 
nog op het programma publikaties van wijlen Hans von 
Rudolphi over Labuan (tweede deel), Modena, Monte
negro, Oranje-Vrijstaat. Spanje, (Carlistische post) en La
gos. De leiding van het Duitsland-Handboek is nu in handen 
van dr. H. Wittmann in München, hetgeen borg staat voor 
het niveau dat de publikaties ongetwijfeld zullen hebben. 
Voor vergevorderde, verzamelaars kan het lidmaatschap van 
deze Arbeitsgemeinschaft zeker van nut zijn. 

FL. 

Qeld en sensatie I 
Beide vindt U, méér dan overvloedig in onze 

MAMMOETPARTIJEN!! 
Voor zéér v/einrg geld kochten wij een gehele handelaarsvoorraad en vinden het leuk daarmede een enorme stunt uit te halen. 
(Ten besluit van het postzegelseizoen). 
Wij verdeelden alles over een aantal dozen vvelke de deur uitgaan voor een fragment der werkelijke waarde 
Elke partij bestaat uit minstens 400 tot 500 waardevolle zegels. Bijna allemaal grootformaat Sportseries, Bloemenseries, Olympiade, 
Auto's op postzegels, dieren, luchtpost, vissen, muziekzegels, EUROPAMOTIEF, vruchten op postzegels, veel postfris, etc. etc. 
U vindt o.m. de volg.^nde landen: 
Zwitserland (Pro Juventute, Bloemen), Monaco, veel en zéér mooi, Duitsland, Stade Berlin, België, Saargebied, San Marino, 
Engeland en moderne Engelse Koloniën en gebieden, (2/6 en 5/.). Grootformaat Herinneringszegels der USA, enz. enz.! Bijna 
alle zegels zijn verschillend, slechts een enkel zegel komt wellicht tweemaal voor. 

Ook deze keer hebben wij geprobeerd om de Yvert-waarde van enkele partijen te berekenen. Niet te doen! Enorm en enorm hoog! 

Wat u betalen moet! Welnu, ze gaan weg voor de weggeefprijs van slechts 

f 1 2 , 9 5 FRANCO 
per mammoetpartij. 

Bovendien ontvangt elke koper G E H E E L GRATIS de zeldzame First Day Cover van de KLM-
openingsvlucht Mexico-Nederland van 30 oktober 1952. (waarde f 5,—). 

Tegen deze prijs alléén levering bij vooruitbetaling of rembours. 

Elke doos zit 

BOORDEVOL A V O N T U U R ! ! ! 
P < > S T Z E G E L - E N G R O S H A N D E L 

H. FIORANI 
AFHAALAORESSEN: voor Amsterdam en omstretcen: Pekcihar ng5cr.13, Am sterdam-O. Tel. 59428 

voor Den Haag en omstreken: Prrmulastraat 19, Den Haag. Tel 362348. 
POSTORDERADRES: (alléén bij vooruicbetaling of rembourszending) Beatnxlaan 9. De Kaag (Post 

Abbenes). Te!. (02534) 397 PostgVo ''*1511 - n.v I. \ Mark 
Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling' Vraagt onze inkoopiijsi 

MMeeJÉ u V» pastsegeinêani^ ? Êtan §n^i sp&t^g! nêëur JFIOttA i\M ! 



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 STATEN 
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 proel te nemen? Er bestaat 
bij zo'n eerste zichtzending immers niet de minste koop
dwang! 
Alleen als u besluit de zendmgen geregeld te laten komen, 
dan moet de uitname minstens ƒ 15,— kunnen bedragen. 
Maar dan kost liet u verder ook niets, want wij betalen ook 
de retourporto. 

POSTZEGELHANDEL 

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

BILLIJKER BB 
500 vers. België f 10,— 200 „ Oost-Duitsland 

BETER 
f 6,50 
f 50 — 

grootformaat . . . f 5,— 100 „ Canada f 3,50 
BETER BB BILLIJKER 
Vri|bh)vend, op voorraad 

I N T E R N A T I O N A L STAMP TRADE A N N E DEVRIES 
(Internationale Postxeielhandel), AMSTERDAM, p.box 312 
Postgiro 1236S9 Telefoon 55790 

WEDERVERKOPERS! 
Speciaal voor u hebben wij een grote sorte
ring korte en complete series en zenden u 
gaarne vrijblijvend een zichtzending per 5, 10 

• en 100 X o.a. bloemen, dieren, sport, ruimte
vaart, diverse series op voordelige Yvert-
waarde, samenstellingen enz. 

Postzegelbenodigdheden: Albums, pincetten, 
hangers voor F.D.Cs e.d. 

POSTZEGELHANDEL LETCO NV. 
KEIZERSGRACHT 762, - AMSTERDAM-C. 
(bij Utrechtsestraat). Tel. 6 22 20 - Giro 250035 

Zeer gunstige aanbieding 
EUROPA 1961 
Compleet 14 landen postfris . . ƒ 28,50 
Idem op F.D.C „ 50,— 
Verder: Liechtenstein Europa 
1960 op F.D.C , 25,— 

Te koop gevraagd betere zegels en verzamelingen. 

Rita van Maanen 
Rokin 10 - Amsterdam - Tel. (020) 3 33 31 

Inkoop - Verkoop - Taxaties 
Telef. afspr. 's morgens voor 11 uur, 's middags na 5 uur. 

A N T I -
,,Voorlopers": 
Afghanistan zgl + bl. 
Guinee opdruk rood 
Guinee opdruk oranje 
Haiti opdruk 3 W 
Indonesië 4 W 
Panama'50 FinlaylW 
„Officiële uitgiften" 
Frankrijk 1 W 
Turkiie 2 W 
Vaticaan 4 W 
Zwitserland 1 W 
Idem Diensti. 1 W 
Amerika 1 W 
Ver. Naties 2 W 
Cambodja 3W 
Ceylon 1 W 
Dit was voorradig bi| iiet 
prijslijst aan bij: 

pfr 
21,50 
13,— 
13,— 
7,50 
0,85 
3,25 

0,55 
0,70 
3,75 
0,65 
0,65 
0,22 
0.85 
1,35 
0,33 

M A L A R I A 
fdc 

14,25 
14,25 
8,95 

5,— 

1,20 
1,15 
4,75 
1,20 
1,20 
0,90 
1,45 
2,20 
0,95 

Dahomey 1 W 
Ethiopië 3 W 
Formosa 2 W 
Guinee 3 W 
Korea zgl + blok 
Liberia 2W 
Liberia Blok 

Malakka 3 W 
Nigeria 4 W 
Pakistan 2 W 
Papua 3 W 
S. Leone 2W 
Sudan 2 W 
Thailand 8 W 
Vietnam 4 W 

pfr fdc 
0,70 
2,35 3,45 
0,60 1 , — 
4,— 6,50 
0,50 1,35 
^;|0}18,25 

1,90 
3,45 4,60 
0,30 0,90 

2,90 
1,20 
1,15 

3,35 
0,75 1,40 

opmaken der advertentie. Vraagt voor <ie overige uitgiften 1 

A.B. POSTZEGELHANDEL -
Bank: Rotterdamsche Bank - H 

POSTBUS 17*« - AMSTERDAM-C. 
jizingalaan - A'dam - Postg ro 441405 

MOTIEF FDC SPANJE in Ie k n a l . : Ovicdo (2) ƒ 1,95, Kerst "61 ƒ 0,40. 
50 j Luihtv (2) ƒ 2,85 Dag Postz. '62 (Schild, van Zurbaran) (2) ƒ 3,70. 
St Theresia f 0,65. Esconal (2) ƒ 2,25. Franco 25 j . Rcg. ƒ 0,40. Herd . 
Kolon. Amerika (2) ƒ 2,10. 400 ). Madrid (2) ƒ 1,95. Griek. N A T O Min. 
Conf. Athene ƒ 2,85 ( ' ƒ 2,55). T u i k . 10 ,. Lid N A T O ƒ 1,75 ('/■ 1,20). 
D'uitsl 10 pf. Europa '61 fluoris f 0,55 ('f 0,15). Stampc! '62 f 0,85. 
Carn . t Sunn Hammersk). ƒ 14,—, \cllct |es f 9,50. FDC ƒ 1,35 (»/0,75) 
NOG KAT. Ned. en O.G. der N V P H '62 J 3,—, luinor ƒ 1,50 Benco 
Israel ƒ 2,— Indon. Zonnebl. f 1,50. P O R T O EXTRA Allen zonder adr 
T HARTEVELD'S FDC SERVICE - KERSTROOSSTR. 9c - R O T T E R D A M 
TEL. : 18 42 00 G I R O : 507407 

Gra t i s 
kunt u »(aardevolle Duitse postzegels verkrijgen 
Schrijft u aan K Schwengler, 4508 Bohmte, Postbus 48, West-Duitsland 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistische tijdschrift - verschijnt om de 
14 dagen - gem. omvang 84 pagina's - fotopagina's op kunstdrukpapier - abonne
mentsprijs ƒ 7,90 per half jaar franco. Vraagt gratis proefnummer. 

Woordadvertenties: opschriftwoordcn 45 c^nt tekstwoorden 18 cent 
Vertegenwocrdigmp voor Nederland 
P C. van Andel. Poslbus 54, Katwijk aan Zee gifu 51 69 28 

Filatelistische journalisten en 
uitgevers van postzegeltijdschriften 

The Phjiatelic Trader's Socjety Ltd, organisatoren van de 
Stampex-tentoonstellingen, en ujtgevers van Stamp Newsreel 
(2-wekelijks nieuwsberjcht met alle uitgaven van nieuwe post
zegels), zouden gaarne hun mailing-list van journalisten en uit
gevers die nieuws- en persberichten, foto's en monsters ont
vangen, willen verbeteren en completeren 
Zij, die geïnteresseerd zijn, worden verzocht contact op te ne
men met ondergetekende, onder bijsluiting van recente werk
stukken en/of proefnummers van hun tijdschriften. 

Edgar Lewy, Secretary 
P.T.S. Ltd. 

2 Clements Inn, London WC 2, England 

Aangeboden Collectie van ca. 8000 
postfrisse en gebruikte zegels van 
prima kwaliteit NederI en Overz. 
gebiedsdelen Waarde volgens spec. cat. 
1962 pim. f 2400,— Zegels voor ca 
90 % verzameld m doorzichtige zakjes 
Tevens te koop losbladige album met 
blanco bladen en 10 jaargangen Ned. 
Maandblad voor Philatelie (1939 t/m 
1948) oningebonden. Brieven onder 
no. PH 1285 Philatelie fHaarlem 

Hebt u interesse om te rui/enï 
Wendt u zich dan tot : 
„WORLD-CORRESPONDER" 
Verzamelaars van vele landen 
willen gaarne m contact met u 
treden of u kunt zelf uw ruil-
partners van periodieke lijsten 
kiezen Zend f 8,— aan de uitgever: 
S H O N B A C K , 2737 CLEMENT 
San Francisco 21. California 
U S.A 

INTERNATIONALE PHILATELISTENBEURS EUROPA 
Maandag 17 september 1962 m de congreszaal m Krasnapolsky ce Amsterdam. 
Toegang vrij. Biizondere eerste dag envelop met speciaal stempel. Tevens een klein 
aantal earnets 

Inlichtingen bij het Verbond van Postzeselhandclaren. Postbus 296, Amsterdam 



Ook 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 

ZELFBEDIENING 
aan, die nauwelijks overtroffen kan worden. U be
hoeft er zelfs de deur niet voor uit, want u krijgt 
de winkel aan huis. 

Stel, dat u 

NEDERLAND & 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 19 Ops ook mogelijk een ZEER VERGEVORDERD 
verzamelaar een zending van uitsluitend 

NEDERLAND - of NED. INDIÈ -
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 richtmg deed, reali
seert u zich dan, dat adverteren een kostbare ge
schiedenis is 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 niets te bestellen en er bestaat immers niet 
de minste koopdwang 7 Ook al zou u uit de eerste 
proefzending niets kopen, het hindert niets 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 DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM - Noordsingel 181b - Telefoon (010) 4 82 09 

ALBUM EN STOCKBOEKEN- INDUSTRIE 

N E E R L A N D I A rt 

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 x21 cm. No. 4: 13x1872 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 

A a n g e b o d e n : F.D.C. 

F.D.C. - NED. 

No. 407 op brief 

No. 412 op kaart 

Dag v/d postzegel 

Prinsessen 

Kind 1946 

Zomer 1947 

Niwin Cure. 
Vluchtelingen P.F. 
Luxemburg 
Eur. 1956 no. 2 f25,— gebr. 

A. RIEMSMA 

N e d . - Engeland * Kol. - Vluchtelingen 

7,50 
7,50 

15,— 
12,50 
10,— 
25,— 
2,50 

Engeland Gebr. 
No. 85 

„ 102 
„ 103 
„ 115 
„ 116 
, 117 
„ 153 
„ 172 
„ 226 
„ 245 
„ 258 
„ 259 

27,— 
4,25 
4,25 
2,— 
2,50 
1,10 
3,— 
1,25 
9,— 
8,— 
3,50 
9.50 

Bolivia '60 
Panama '60 
België bl. 

233/86 15, 
353 2,50 

14,— 
15,— 
7,— 

Eng. Kol, gebr. 
Austr. 
No. 101 7,-

„ 123/25 6.-
„ 164/67 8,-

Brunei 
No. 75 9,— 

Rhod.-Nyasl. 
No. 14/15 15,-

Saraw. 
No. 203 8,-

Dominica '60 14,— 
Vaticaan '60 15,— 
Argentinië bl. 4,50 

Velserbosstraat 12, Velsen-Noord 
Telefoon 02510-6455 

AANGEBODEN 
2 grote rariteiten van Nederl. Indië, n.1. de op pag. 273 v. d. 
speciale catalogus vermelde 15 et. strafport no. 3 ONGETAND, 
ongebruikt, waarvan slechts enkele ex. bekend zijn, met certi
ficaat der N.V.P.H. voor ƒ 1500,— 
en een prachtig paar van de 20 et. strafport, postfris, luxe 
kwaliteit, nrs. 9 C, type IV -f 9 B, type III, tezamenhangend, 
Van deze rariteit zijn ook slechts enkele paren bekend. 
Prijs ƒ 1000,—. 
Beide zegels afkomstig uit de beroemde Ferrari-coUectie. 

~N.Z. VOORBURGWAL 314 

A m s t e r d a m - C , Tel. 33473 

P O S T G I R O 51 3 4 2 7 
H. KOOPMAN 



Postzegelveiling R. P O S T E M A 
Singel 276 Amsterdam Telefoon 24 97 49 

De 168e 

Catalogus gratis op aanvraag verkrijgbaar. 

Onze 167e veiling was wederom een 

enorm succes en velen van onze 
cliënten hebben geprofiteerd van de 

uitzonderlijke verscheidenheid 

van het materiaal. 

M^eiling 
welke d.d. 25 en 26 mei a.s. 
plaatsvindt, biedt eveneens een ruime 

keus van interessant materiaal w.o. 

Nederland en Overzeese Rijksdelen. 
Prachtige afdeling Engelse Koloniën. 

Zeer grote afdeling collecties, 

restanten enz. 

De 169e veiling, welke tevens de 

laatste van dit seizoen is, vindt plaats 

op 22 en 23 juni. 

• 

Ook deze is thans in bewerking. 
Inzendingen kunnen nog bijgevoegd worden 
tot uiterlijk 26 mei. 



2e spotgoedkope aanbieding in betere 

Bovendien 
Alle voorbaande aar 
reserveorder. 
Br. Bechuanaland 
No. 
2* 
3 
10» 
12 
13» 
15» 
24» 
29» 
30* 
32 
33 
34» 
35» 
36» 

Protectoraat 
2* 
8» 
13 
14 
1519 '+ 3) 
22» 
2426* 

Br. Guyana 
31a 
36 
38 
39 
61 
62 
63 
67 
68 
73 
74' 
83* 
97* 
99 

Engelse Koloniën 
bij aankoop boven f 10,— nog 10% korting 

biedingen blijven, zolang voorradig, geldig Gaarne zo 

1,75 
3,25 
0,25 
1.50 
1,20 
8,— 
2,50 
1,25 
1,30 
0,35 
0,65 
1.15 
1.75 
1,— 

1,50 
16,50 
1,20 
2,35 
2,70 
0,45 
5,75 

16,— 
5,50 
3,50 
5,75 
8,50 
8,50 
8,50 
3,25 
2,75 
4,— 
2,75 
1,10 
0,45 
2,75 

108 . 0,55 
117118 
128130 
138139 
140 
146148 
166167 
171 

Barbados 
8 
9 
10 
26 
33 
35 
44* 
135 
141151 
153 

Ceylon 
18 
40 
41 
42 
52 
55 
70* 
71* 
74 
82* 
92 
100* 
110* 
118* 
120* 
123* 
124125* 
145* 
148« 
149» 
152* 
162* 
163* 
165* 
166* 
167168* 
230 
234237* 
236 
237 
2387,47* 
*cl betekent gebru 
Op alle aanbiedinger 

1.35 
1 ,— 
1.75 
4,— 
2,30 
1 ,— 
1,— 

6.50 
3,50 

17,50 
6,— 
1.40 
4,— 
1,50 
0,65 

14,— 
1 6 , 

47,50 
9,— 

11,50 
12.— 

2.— 
5,50 
1 .— 
2,25 
3,75 

28,— 
6,50 
2 , 
2 . 
1,20 
1 .— 
0.50 
125 
0.90 
2,— 
2 , 
2,90 
1.50 
1,40 
5,75 
8.— 
0.65 
1.40 
5.— 
0.40 
2.50 

1 0 . 

238248 17,— 
252263 7 — 
261 0,70 
262 2,— 
324 2,75 

Kaap de Goede 
Hoop 
1 1 P. een zijde 2 mm 
kort gesneden 50.— 
3*1 P. zonder gom 50.— 
3 1 P.pracht ex 60,— 
4 4 P. 20,— 
4 4P. een zijde enkele 
mm aangesneden 10,— 
4 een zijde aange
sneden 5,— 
6 1 Schilling aan twee 
zijden even aange
sneden 30,— 
6 aan 3 zijden aange
sneden 15,— 
15 1,25 
17 2.50 
18 1 P. op 6 P 16.— 
19* 1 P. op 1 Sch. 12,50 
19 1 P. op 1 Sch. 12,50 
20 4 P. op 6 P. 8,50 
20 idem fl stempel 6,— 
20 A 2,— 
20 B 0,40 
20 C 2,40 
20 D 1 , — 
23 2.75 
24* 10,— 
25 Type 1 2 , 
25a Type II 5 50 
26* 1,50 
27 0.35 
29* 3 , 
32 3.50 
3337 1.25 
38a 1,40 
38b 1 .— 
40 5 Sch 3.50 
41* 2'/, op 3 P. 1,10 
44 0.35 

Cyprus 
5665* 21.— 

Goudkust 
32* 10 Sch. 30.— 
35* 20 Sch 45,— 
78* 10 Sch. 28,— 
96105* Compl. 30,— 

Leeward Eilanden 
4648* 0,60 
5051* 2,— 
53* 1,50 
54* 1,60 
56* 5,75 
57* 6 , 

Negerkust 
1 * of 1,30 
2* of 1,30 
3* of 2,— 
4 1,30 
5* of 1,75 
6* 12,50 
20 1,75 
21* 2,75 
22* of 9,— 
23* 1,50 
24* 2,50 
25* of 10,— 
2730 (28«) 4,75 
31* 1,75 
32* 2,75 
40* 3.— 

Straits Sett lements 
3 3 ets op 1 A 12 50 
7 12 ets op 4A 28,— 
24* 5 ets op 8 ets 24,— 
26* Seven op 32 e 22,— 
4751 3,— 
53 2 ets op 4 e. 6,— 
54 2 ets op 12 e 27.— 
5758 1,10 
59 4 e op 5 e 24 — 
6364 3 ?■= 

201204 
76 4 ets op 5 c. 
77 4 ets op 5 c. 
78 4 ets op 8 c. 

Singapore 
18 1 $ 
20 5 $ 
40 1 $ 
41 2 $ 
42 5 $ 

Br Marokko 
18* (4) 
15* 2 Pesetas 
18* 
19* 
20* 
21* 1 Pes. 
22* 2 Pes 
23*32 
32 

mogelijk 

3,50 
bl. 0,65 
br. 0,65 

0,85 

0,40 
1,60 
0,45 
1.30 
1,65 

15,— 
12,50 
2,75 
4,— 
5,75 
9,_ 
8,— 

30 — 
14,— 

IV Tous les bureaux 1 

16* (6) 
7A* 
817* 
17a* 2% Sch. 
18* 5 Seh. 
17 2'U Sch. 
2427* Compl. 
2836* 
36* 5 Schil. 

Sr. Vincent 
1 1 P. 
2 6 P. 
4 1 P. 
9 1 Sh 
10 1 P. Zwart 
24 1 P. grijs. ol. 
25 2'/, op 1 P. 
37* 1 Sch 
38 5 Seh. 
4648* (47) 
49* 
50* 
51* 
52 

Brunei 
74 1 « 
75 5 $ 
76 10 $ 
95 
97 5 $ 

Hong Kong 
8 
11 
12 
16* 
8182 en 85* 
111 2 $ 
185 1 $ 
188 5 $ 
189 10 $ 

Kenya en Ugand 
97 1 Seh 30 
98 2 Sch 
99 5 Sch 
100 10 Sch 
101 1 C 

8,— 
0,70 

10,50 
5,50 

11,— 
3,75 
9,— 

17,— 
7,— 

11,— 
15,— 
11,— 
60,— 
9.— 
4,15 
3,75 
5,— 

17,50 
3,75 
4,— 
3.25 
4,— 
6,50 

1,90 
7,25 

13,50 
1,25 
4,75 

1,50 
2 . 
2,20 

20,— 
2,80 
4,50 
0,20 
1,10 
1.75 

a 
0 30 
0,25 
0,50 
2,— 
4.75 

Rhodesia en Nyassaland j 
11 2 Sch. 
14 10 Sch 
15 1 £ 

0,55 
3,75 
6,— 

Voor mijn eigen verzame 1 
ling te koop gevraagd 1 
Br. Guyana 
42 6 c 
45 1 c. 
79* 96 

Timbres Fiscaux 
Postaux 
1115* ol 

Falkland 
34* 5 Seh 

16 — 
12.— 
18.— 

275.— 

1 0 , 

kt o( ongebruikt Alle zegels in pr ma staat * is ongestempeld 
bii aankoop boven f 10.—, 10 % korting Diverse andere nrs 

nog verkrijgbaar m gering aantal Verzoeke opgaaf 

HENDRIK V A N DER LOO' 
P O S T Z E G E L H A N D E L FILATELISTISCH B U R E A U 

juhana van Stolberg 
DEN HAAG  Giro 

s 
aan 192  Telefoon 07085 01 90 (Voorheen Herengracht 8A) 1 
24392 Bezoek aan huis liefst na telef afspraak. Grote keuze 1 

in zcpels der gehele wereld Albums en blanco albums enz. 

Satn^ntvorking 
Het mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en handelaar zult u afgespiegeld vinden in 
onze boekjes van 

EIVGELAIVD & KOLOIVIËIW 
en 

FRAIVKRIJK & KOLOIVIËIV 
Alleen doordat zich In de loop der Jaren zo vele ver
zamelaars om ons schaarden, zijn wij nu in staat u 
boekjes voor te leggen waarvan alleen al de bezich
tiging u veel genoegen zal verschaffen. 
Dikwijls zal het door de rijkdom van de sortering 
moeilijk zijn uw keuze te bepalen, maar het grote 
voordeel is, dat u daartoe 3 volle dagen de gelegenheid 
heeft U behoeft dus niet, zoals in een winkel, direct 
te beslissen, maar u kunt alles rustig bekijken en over
wegen. 
Neemt u eens een proef met deze meest geperfectio
neerde manier van 

ZELFBEDIENINC 
Het kost u niets, want bij de eerste zending be
talen wij ook de retourporto, ook al koopt u er 
niets uit. Alleen bij regelmatige toezending zal 
de min. uitname ƒ 15,— moeten bedragen, maar 
daarvoor betalen wij dan ook de retourporto. 

Postzegelhandel 

Van Duyn ék Verhage 
Rotterdam — Noorasingel 181b — Telefoon (010) 48209 

Direct geld voor verzamelingen, partuen, massagoed 
en kilowaar. Bij aanbieding massawaar 
gaarne opgave van soort én hoeveelheid. 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petristraal 8 - UTRECHT (Ooq in Al) 
telefoon 3 10 82. 

1948 - ISRAEL - 1962 
Een mooi studie- en verzamelgebied en . . . 

Nog steeds een veilige belegging. 
Postfris 
Yvert 
15 
18/20 
21/26 
29/30 
31 
32/33 
35 
37/42b 
43/44 
45 
49 
53 
50/52 
54/56 
57 
58/61 
62/63 
64 
65 
66 
67 
68/70 
71 
72/75 
76/77 
78 

„full tab 
Beneo 
16 
18/20 
21/26 
29/30 
31 
32/33 
47 
35/46 
50/51 
49 
55 
59 
56/58 
60/62 
63 
64/67 
68/69 
70 
71 
72 
76 
73/75 
77 
78/81 
82/83 
84 

17,50 
200,— 

25,— 
200,— 

5,25 
18 — 
60 — 

4 75 
11,— 
4,50 
4,— 

70,— 
2.50 
6.— 
5,— 
8,— 
5,— 
4,50 
4,50 
2 , -
2,50 
3,25 
4,75 
2,— 
2,50 
1,— 

Yvert 
79 
80/81 
82 
83 
84 
85 
86/91 
92/95 
96 
97/108 
109 
110 
111 
112 
113/15 

Beneo 
85 
86/87 
88 
89 
90 
91 
92/97 
98/101 
102 
103/14 
116 
115 
117 
118 
11921 

128A/32A 

133 
134/37 
138 
139 
146/49 
150 
156 
160/62 
163 

103/a11a 
130 
131/34 
135 
136 
143/46 
147 
152 
157/59 
160 

0,25 
2,50 
1.50 
140 
1.35 
1.85 
4.— 
2,25 
0,90 
5,25 
1.25 
1.95 
0.95 
1.25 
1.25 

15,— 
2,35 
4.50 
1,65 
1,75 
4,— 
1,10 
1,65 
2.— 
1.75 

Yvert 
164/73 

incl a-
176/77 
178 
179/81 
182 
184 
185 
186/98 
199 
203 
204 
205/07 

Beneo 
161/70 

nummers 
173/74 
175 
176/78 
179 
181 
182 
183/95 
199 
200 
204 
201 '03 

Luchtpost 
1/6 
7/8 
9/14 
15 
16 
17 
18/20 
19 A/C 
19D/E, 21 24/26 
22 27 
Dienst 
1/4 

1/6 
7/8 
10/15 
16 
9 
17 
18/20 
21/23 

1/4 

6,— 
2,— 
2,50 
3,50 
1 ,— 
2,75 
1 — 
4,50 
1 , — 
1,50 
1 ,— 
2,25 

70,— 
9.— 
5.50 
3.25 

42.50 
11,50 
5.— 
5.— 
7,50 
4.50 

7,75 

Voor een volledige lijst van onze nieuwe Israelprijzen geliove een prijslijst Nr. 24 
aan te vragen tegen betaling van 25 cent m gangbare Ned postzegels. Bestellers 
boven f 15,— ontvangen deze lijst gratis. Leveringsvoorwaarden: Alle prijzen zijn 
vrijblijvend Levering zover voorradig Bestellingen onder f 15.— worden verhoogd 
met 50 et adm • en portokosten Reclamaties binnen 4 dagen na ontvangst 
Onze 23e prijslijst Israel is hiermede vervallen verklaard.Maar onze advertenties 
Ned en Ov Geb F. D covers en postfris Rep Indonesië uit het aprilnummer van 
het Maandblad zijn nog steeds van kracht voor zover nog voorradig 

Postzegelhandel HARTOG OKKER 
Amsterdam-West 3 - Fröbelstraat 5 III - Tel. 19 0 0 23 

Postgiro 19 31 56 - Gem Giro 0-17 32 

Bankiers A rn Gilissen's Bank N V , Amsterdam 



Aanbieding Hongarije **" Yv<rt 
1 ongebruikt 

121 f 30,— 
122 5 , -
139 25,— 
140 12,50 
158 4 , -
245/63 3,— 

1 264/83 7,50 
I 360'67 4,50 

312/14 5,— 
371/78 25,— 
417/19 2,50 
423/27 7.25 
428/31 5,50 
473/78 7,— 
479/83 7,25 
484/89 2,— 
506/8 4,75 
509/10 3,50 
511/12 4,25 
513/18 2,50 
519/23 3,25 
533/41 2,25 
553/57 2,50 
559/61 2,50 
562/65 3,50 

TINE OE BUHR 
T Z 

1 X «m« N 

f 
ï M ü i 
0 » 

AMSTeROAM 

sTain (3,— 
573/77 1,75 
592/96 2,50 
598/601 3,— 
606/11 2.25 
612/28B 2,— 
637/45 2,— 
740/54 1,50 
1002/4 2,75 
1102/9 25,— 
1202/9 7,— 
1237/42 3,— 
1257/63 6,— 
1278/84 Ĵ  VI 223 6,— 
1285 2,25 
1295/1302 5,— 
1353/59 4,75 
1365/78 4,— 
1402 2,— 
Vliegpost1/2 6,— 

3/5 2,50 
21/23 20,— 
26/34 90,— 
47 A/D 1,75 
58/65 10,— 

onget 90/90A 15 — 

Dok hebben wi] m de oude i 
mooie voorraad 
Stuur ons uw mancoliist er 
zichtzending 

Postzegelhandel 1 
N.Z. Voorburgwal 347 
Telefoon 33324 - Postgirc 

181/8» 
189 
211/12 

gebruikt 
35/36 
139/40 
142/58 
319/23 
368/70 
423/27 
439/42 
445/48 
468/72 
490/503 
1046/49 H 

130/31 
1183/89 
1237/42 
1308/13 
1315 
1402 

f 10,— 
15,— 
5,— 

3,50 
2 0 , -

5,— 
3 — 
2.50 
2.— 
1,50 

17,50 
'.— 2.50 

VI 
3.50 
2,50 
1,50 
2 — 
1,75 
1.50 

Vheep 24/25 25.— 
159a 
207/8 
213/22 

itgiften 1871 

wi] maken 

riNE DE 

7,50 
1,50 
6,— 

ot 1913 een 

vrijblijvende 1 

BUHR 
- A M S T E R D A M 

> 566731 

Alvorens uw series en engros-materiaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod 
eens, in de meeste gevallen kan ik zeer hoge prijzen betalen 

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek ik nog steeds gelieve 
een lijst te zenden van het te verkopen materiaal waarna mijn 
bieding volgt Geen inkoopslijsten 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling, voor grote ob
jecten, kom ik ter plaatse 

A. J. de Vfif 
Albrecht Durerstraat 4 — Amsterdam-Z — Tel 71 34 89 

H.H. WEDERVERKOPERS!! 
Indien u Interesse heeft voor uitstekende zichtzendingen van. 
Complete en koite motiefseries zoals ruimtevaart bloemen 
sport dieren Europa enz 
Samenstellingen 
F D C 's van Nederland, Ned Antillen, Nieuw-Guinea, Suriname 
Nieuwtjes van vele Europese laiiden en Indonesië 

Per 5, to of 100. 
Vraagt dan direct geheel vrijblijvend een zichtzendmg aan 

J.A.P. IJLAND 
DINTELSTRAAT 116'" 
Tel 71 82 46 - Giro 20 00 46 

AMSTERDAM Z 

Al uw zegels zijn veilig beschermd in 

HAWID-KLEMSTROKEN 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 

IMPORTEUR Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Tel 792640 Parna.,susweg 24 hs - Amsterdam-Z. 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Verzamelingen \ 
Partijen ' Postzegels 
betere losse \ 

ALBUMS 
Bo^d^albu^) K 11 . . . . 
,,DAVO" album 
,Holland" album 

Groot insttckboek 
26 x 32 en, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken 
Alsv 20 bladen 

ƒ 6,50 
„ 15,— 
„ 10,— 

„ 1 1 , -
„ 19,80 
ƒ 0,95, 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM 
IK U GAARNE OPZOEKEN 

ïnsteekboek(jes)en ƒ 0,60, 
ƒ I , - , ƒ 1,65, ƒ 2 , - , ƒ 2,50, 
ƒ 3,50, ƒ 4,95, ƒ 9,— 

BlanLO albums met 100 bladen in 
schroetband f 5,50, ƒ 7,50 ea 
f 12 . -

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 
Telefoon 234940 

— Amsterdam-C. 
— Giro 425549 

Weer leverbaar de bekende en goede 1 

Franco 

AV¥ 

KILO-PAKKETTEN 
Finland 1956 f 22,— 1958 f 24,— 

toezending na ontvangst van het bedrag op giro 1700 van 

DER I IEIDE'S POSTZEGELIIAIKDEL 
H I L V E R S U M 

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 zichtboekies Ned. 
O.G. — Duitsland enz. — Scandinavië — 
Eng. l<ol. — Zd Am Staten enz., enz 

MOOIE KILOWAAR 
Prijzen per '/^ ki lo, bij afname van 1 kilo (mag ook 
2x'li ki lo zijn), 5 % kort ing, bij afname van 2 kilo 
(mag ook gesorteerd zijn), 10 % kort ing 
Spanje f 9,50 Engeland f 8,50 India f 1 1 , — 
Ierland f 9,50 China 16,— 

NED. NIEUW-GUINEA 
Nog voorradig enkele frankeerzegels, als strafport-
zegels gebruikt op postpakketstroken Zéér zeld
zaam' Prijzen op aanvraag 

O P T I M U S Postbus 7067 Amsterdam (Z) 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor groot formaat zegels van Neder land op 
papier Ieder kwan tum, snelle afwikkeling Uitgezocht kilo-
w a a r van Neder land te koop gevraagd è f 2,75 p kg 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 



!§peciale aanbieding 
Honi<ari|*^ 
* =s ongeb 

1 * 
3 
4 
S 
7 
7a 
8 
10 
11 
1 2 
35 
36 
120* 
120 
1 2 1 * 
121 
1 3 9 * 
139 
140 
1 4 1 * 
141 
240 /44* 
240/44 
368/70* 
368/70 
371/78* 
423/27* 
423/27 
428/31 * 
445 
446 
447 
448 
468 /72* 
473 /78* 
490/503* 
506/08* 
513 /18* 
568 /69* 
570 /72* 

r u i k t 

100,— 
5,— 

30,— 
55.— 

B,— 
5 ,— 

10 ,— 
2,50 
6,— 

22,50 
0,50 
3,— 
6 ,— 
1,50 

3 0 , — 
15,— 
2 0 , — 
1 0 , — 

7,50 
8 ,— 
6 ,— 
4 , — 
4 , — 
2,50 
2 , 

2 0 , — 
6 , — 
1,50 
4,50 
0,20 
0,30 
2 , — 

12,50 
12,50 

6,75 
9 , — 
4,50 
1,75 
0,20 
2,50 

Uw 
KRUISWEG A3 

573/77* 
592/95* 
603/05* 
6 0 3 / 0 5 * ü 
6 0 6 / 1 1 * 
t612/28B» 
629/33* 
637/45* 
646/48* 
649/52* 
653/55* 
663/75* 
bleu of 
jaune 
676* 
t 677 /719* 
720/23* 
724 /31 * 
732/39* 
740/54* 
773/85* 
786/87* 
788/806* 
807/10* 
811/13* 
814/27* 
828/37* 
838/41 * 
842/54* 
855/57* 
858/67* 
868* 
869* 
870/72* 
873/74* 
875/78* 
879/82* 
883/89* 
890/93* 
894* 

mancolijst 

N o volgens Yver t 1962 

1 40 
1,40 
4,50 
4 50 
1,90 
1,50 
0,50 
1.50 
0,60 
0,75 
0,50 

\ ' 
0,25 
6,25 
1,20 

3 0 , — 
3,75 
1,25 
0,75 
0,20 
1,20 
1,50 
0,25 
1,20 
0,75 
7 . — 

1 4 . — 
7 . — 
4,50 
0,50 
9 , — 
4,50 
0,65 
6 ,— 
6 ,— 
1,75 
7,50 
0,50 

naar: 
■ HAARLEM 

895* 0,40 
896* 1,50 
897* 1,50 
898/99* 1,25 
900* 1 50 
905/07* 1,50 
908/12* 2,25 
913/15* 2 , — 
916/17* 1,25 
9 1 6 / 1 7 * n 1.50 
916/17 1 , 5,3 
3 z i jden t . r ' ^ " 
918/20* 1,50 
9 1 8 / 2 0 * n 1.50 
921/23* 2,25 
9 2 1 / 2 3 * D 1 0 , — 
924/26* 1,25 
t 9 2 7 / 4 0 A * 45 — 
927/40A 15 ,— 
t 927 /40B* 15 ,— 
t927/39B 1,50 
942/45* 2,75 
946/47* 1,50 
948/50» 1,75 
951 /52* 1,25 
953 /57* 3,25 
953/57 1,50 
958/62* 2 , — 
958/62 0,75 
963/67* 6 , — 
9 6 3 / 6 7 * Q 2 5 , — 
968 /70* 1,50 
9 6 8 / 7 C * D 7 , — 
976 /78* 3,50 
9 7 6 / 7 8 * n 1 5 , — 
9 7 9 / 8 1 * 1,50 
979/81 * D 7 , 
979/81 0,80 
982/85* 1,75 . 
9 8 2 / 8 5 * n 7 50 

9 8 6 / 8 9 * n 9 ,— 
9 9 0 ' 9 1 * 1,20 
990/91 * n 5 , 
992/94* 1 25 
9 9 2 / 9 4 * n 5 ,— 
995/96* 1,20 
9 9 5 / 9 6 * n ■ 5,— 
995/96 0,30 
997 /1001* 2,50 
997/1001 » D l 0 ,— 
1002/04* 2,50 
t 1 0 0 4 A / 1 2 * 1 2 , — 
1013/16* 1,20 
1013/16 0,40 
1017/19* 6,75 
1020* 0,50 
1021/23* 1,25 
1024/28* 6 , — 
1024/28 2,50 
1029/30* 1 , — 
1029/30 0,40 
1031/33* 2,25 
1034/39* 3 ,— 
1 0 3 4 / 3 9 * n 12,50 
1040/42* 2 , — 
1043/45* 1,20 
1045A* 4 50 
1 0 4 6 / 4 9 * n j 
en L t p ^ 3 0 , — 
1 3 0 / 3 1 * ) 
1 0 5 0 / 5 1 * 1 . — 
1052/53* 1 . — 
1054/56* 1,25 
1057/62* 3 ,— 
1 0 5 7 / 6 2 * n 12,50 
1063/65* 1,25 
1066/67* 1 , — 
1068/69* 1 . — 
1 0 7 0 / 7 1 * 0.70 
1072* 0.60 
1073/77* 1.25 
1073/77 0.55 
1078* 0,40 
1079* 0,70 
t 1 0 8 0 / 9 1 * 5 .— 
1092/96* 5.— 
1 0 9 2 / 9 6 * n 22.50 
1102/09* 20 

1102/09 
1110/11* 
1 1 1 0 / 1 1 * 0 
1112'14* 
1115/17* 
1118/20* 
1121/23» 
1124/25* 
1127/29* 
1 1 2 7 / 2 9 * 0 
1130/37* 
1 1 3 0 / 3 7 * 0 
1138/39* 
1140/50* 
1151/54* 
1155* 
1156* 
1157* 
1158/77* 
1178* 
1178 
1179 /81* 
1182* 
1183/89* 
1183/89 
1190/97* 
1198/99* 
1200a* 
1 2 0 1 * 
1202/09» 
1202/09 
1210 /11* 
1212/17* 
1218/23* 
1218/23 
1224* 
1225/26* 
1227* 
1228/29* 
1230/34 
1235* 
1237/42* 
1243* 
1244/46* 
1249/56* 
1249/56 
1257/63* 
1264/65* 

1 0 , 

4 ,— 
17 50 

1.25 
4,50 
0,85 
1,25 
0,65 
1 , — 
4,50 
7,— 

32,50 
1.25 
4,25 
2 , — 
0.65 
0,40 
0,65 

15,— 
0,65 
0,20 
2,25 
0,45 
4,50 
2,25 
6,— 
1 2 5 
1.25 
0,65 
6,50 
2,50 
4 , — 
3.75 

12.50 
12.— 

1 , — 
0,80 
0,50 
1 , — 
1.75 
1.40 
2,50 

22,50 
1.75 
6.— 
3,— 
5,— 
1,75 

1266/72* 
1273/75* 
1276/77* 
1276/77 
1278/84* 
1285» 
1286» 
1287/94» 
1295/1302* 
1308/13* 
1314* 
1314* [ „ , 
1315* 
1316* 
1317/20* 
1325/26* 
1327/34» 
t l 335/44» 
1335/44 
1345/52* 
1353/59» 
1360/61» 
1362» 
1363/64» 
1365/67» 
1372/78* 
1379/89* 
1390 
1403/10» 
1411/12* 
1413/22* 
1413/22 
1423/28* 

N i e u w t j e s 
L tp 
1/2* 
3 /5* 
6 / 1 1 * 
12/23* 
24/25 
45/47* 
4 8 / 5 1 * 
5 2 * 
53/56* 
5 7 * 
58/65* 
66/69* 

5,— 
0,90 
0.65 
0,30 
3,50 
2.— 
0,55 
4 , — 
4,50 
3,25 
0,60 
2,50 
2 , — 
0,20 
0,75 
0,50 
4 , — 
8,50 
2,25 
4 , — 
4 , — 
0,25 
3 ,— 
0,25 
0,60 
1,40 
6,50 
9 , — 
3,50 
0 50 
6 , — 
3 , — 
2.50 

4,50 
2 , 
2 , — 

2 0 , — 
2 0 , — 

0,85 
0,90 
0,20 
1 , — 
0,25 
8 , — 

1 0 . — 

70/79* 
80/89* 
9 0 * 
9 0 * 0 
3zi]dig 90» 
90 
9 0 A * 
91 /92* 
9 1 / 9 2 * 0 
9 3 * 
94 
9 5 * 
9 6 * 
96 
97/105* 
106/10* V 
971/75* f 
115/17* 
118* 
119/29* 
1 3 0 / 3 1 * X 
1046/49* ƒ 
132» 
133* 
134/35* 
136/45* 
146/47* 
148/52* ( 
1097 /1101* 
1 4 8 / 5 2 * 0 1 
1097/1101 1 
148/52 1 
1097/1101 
153/59* 
1 5 3 / 5 9 * 0 
1 5 9 A * 
160/69* 
1 6 0 / 6 9 * 0 
170/72* 
173/80* 
173/80 
181/88* 
189* 
1 9 0 / 9 1 * 
192/93* 
194* 
195/96* 

3 . -
3,50 
1,50 
1,75 
1,75 
1,25 
9 ,— 
2 , -
2,50 
1,20 
1,50 
1,80 
1 , — 
0,40 

12 50 

12.— 

2.75 
0,45 
3 

6.50 

1,25 
1,50 
5.50 
8 .— 
1,75 

12,50 

. 4 5 -

r-
l 6 — 
f • 

5,50 
12,50 

7,50 
1 1 , — 
25 .— 

3 .— 
7 , — 
4 , — 

10,50 
12,50 
4,50 
1,25 

1 0 , — 
3 ,— 

197 
1230/34* 
198/205 ' 
206* 
1248* 
209/10« 
211/12* 
223* 
224/27* 
1303/07* 
228/30* 
1321/24* 
228/30 
1321/24 

P o r t 
t l 30/38* 
t l 74/81 
t l 85/96* 
197/214* 
216/33* 

B l o e s 
1 * 
5/6 
7 * 
1 3 * 
14/15a* 
896* 
2 0 * 
2 0 * 0 
2 1 * 
2 3 * 
2 4 * 
26 /28* 
2 9 * 
2 9 * 0 
30* 
3 1 * 
33* 
33 
35* 
3 6 * 
3 7 * 
3 7 * D 

l 5 50 

12,50 

l 0.90 

1 , -
4 , — 
1,70 

1 
U , -
\ 2.50 

1,25 
0,75 
3,25 
4.50 
3,75 

2 0 . — 
1 0 , — 

0.90 
3 9 , — 

140 ,— 
6,50 
3,50 
3,50 
2.75 
6 .— 
4 , — 

15 .— 
2,25 

1 0 . — 
2,50 
2,75 

22,50 
22,50 

5 , — 
9 , — 
6,50 

3 0 , — 
t deze zegels z i in | 
ook los 
baar 

^ e r k n i g -

POi§iTZEGELHANDEL P H I L A D E L P H I A 
T e l e f o o n 1 5 5 1 5 - G i r o 1 3 5 7 9 3 - B a n k . N e d . M i d d e n s t a n d s b a n k - C. WILDERS - HAARLEM 

,JDEAL GOMSTROOKJES 
PRIAAA11 

VRAAG UW HANDELAAR I 
Voor de handel Noviomagum - 2e Walstr. 17 - Nijmegen 

Met onze zichtzendingen hebben wi j succes en wij heb
ben dan ook een groot aantal nieuwe boekjes in omloop 
gebracht van 

NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN 
FRANKRIJK na 1940 
SPORT 
Europese Unie 

Deze boekjes voor pasbeginnende, gevorderde en ook 
voor de meest vergevorderde verzamelaars bevatten uit
sluitend prima kwaliteit zegels, o.a. veel postfris materiaal 
zonder plakker in klemstroken. 
Een zichtzending mag 5 dagen behouden worden. 
Om u de onkosten van de porto te besparen, wordt door 
ons de heen- en retourzending filatelistisch gefrankeerd. 
BIJ een aankoop boven f25,—, 5 % kort ing. 
Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne uitname 
per zichtzending minimaal f 10,—. 

Postzegelhandel J. van MASTRIGT 
W. Buytewechstraat 222 
Telefoon (010) 58722 

Rotterdam-6 
Giro 661478 

Handboek F. W. Pollack: 
„THE TURKISH POST 
IN THE HOi r LAND" 

J. P. ROS 
Rijnstraat 7 - Amsterdam-Z. - Giro 489485 - Tel. (020) 71 12 19 

o n m i s b a a r v o o r de b e t e r e p o s t 
z e g e l h a n d e l a r e n en - s p e c i a l i s t e n , 
a a n g e z i e n a l l e p o s t m e r k e n z i jn g e 
r e p r o d u c e e r d en de p r i j s w a a r d e -
r i n g e n aangegeven H o n d e r d e n I l 
l u s t r a t i e s F ranco t o e z e n d i n g pe r 
b r i e f , f 14,75 

Ruimtevaart - Antarctica - Atomen - Geof. jaar 
U . S A . 61 l o h n G lenn FDC 2,45 

60 Echo I 2,90 
ld 5000 X o.aarde ob 3,95 

61 San-Mart in FDC 
A r g e n t i n i ë 47 Zu idp . kaa r t * 2w 

47 As t r t en toons t . * 
2w 

53 Arc t i c Schip* 1w 
61 Poo ld ie ren* 2w 

Frans Z p. 56 D i e r e n * 6w 
gebied 

3 , — 
2.75 

3 .— 
1.25 
2.45 
2.75 

Ch ina 
V ie t -Nam 

Polen 

Rusland 

loegosl 

60 Ranger I Satel. 3.65 
60 Saturn I Raket 3.65 
59 Antarc t ica 2,45 
58 Geof Jaar FDC 2.45 
55 A t o m e n v Vrede 

FDC 2,45 
58 Sputn ik III 3w FDC 5.75 
61 R a k e t e n K ind FDC 1.65 
61 T i t ov getand FDC 2.25 
61 Gagarin FDC 2,25 

ld 2 M a x i m u m k r t 4,75 
61 T i t o y FDC 2,25 

ld 2 M a x i m u m k r t 4,75 
61 Z i l ve r -Rake t FDC 12,25 

ld m e t o p d r u k F D C 12.25 
60 R.B A s t r o n o o m 

FDC 4 . — 
Argen t i n i ë 47 Zu idp .kaa r t 2w . 

FDC 5.75 
58 Geol jaar FDC 3.50 

ld st An ta rc t i ca 4.95 
59 Expo Antarc t i ca ob 4.25 
59 Z u i d p o o l basis 

San Mar t in 22 2 59 5.75 
ld Islas del Sur 5.75 

ob = op brieï A l le br ieven zi in ge ï l lus t reerd Por to ex t ra 0.50 * = post f r is . 
T o t onze spi j t hebben v/i( vele c l iënten moe ten te leurs te l len*met hun bestel l ingen 
op onze februari-annonce d o o r d a t d iverse br ieven en zegels, u i t v e r k o c h t vaaren 
Indien u binnen 14 dagen he t bestelde n ie t ontvangen heb t be teken t d i t da t ze 
u i t ve rkoch zi jn Verde r alles leverbaar op gebied Ruimtevaar t . An tarc t i ca , 
etc Bloemen D ie ren Spor t U A R Syr ie en alle moticfzegels van Oost -Europa. 
Geen w inke l ve rkoop Bezoek na afspraak 

J. W. E E C K H O U T 
K v Gelrestraat 12 Huissen {GId ) G i r o 1011110 - Telefoon 08304—731 

56 Dieren L u c h t p . * 2 w 1 0.-
58 Geof Jaar* 3v/ 3.25 
58 Plant* 1w 1.25 
59 Diverse afb * Sw 4.75 
59 Voge l * 1w 5 ,— 
49 Poo londerzoek*1v / 1,25 
58 Ge lee rden* 4w 2,75 
59 Ge lee rden* 6w 3,50 
60 R B A s t r o n o o m * 

1v^ 3 ,— 
60 A t o o m r e a c t o r * 3w 1,75 
60 A t o o m t e k e n * 5w 3.85 
58 Geof laar* 8v* 15.75 
58 Geol . jaar * 3w 3.45 
58 Geof. ) a a r * 3 w 2,45 
61 Gagar in* 3v/ 2,45 
58 Geof laar* 2w 2 . — 
58 Geof laar* 1w 2.25 
59 So ln ik* 1w 2.85 
58 Geof laar* 3w 3.— 
58 Me teo r i e t * 1v/ 1,65 

Roemenie 61 Gagarin onget . *1v/ 4,95 

F rank r i j k 

Polen 
joegosl . 

Domin ica 
TsjechosI 
D D R 

Finland 
Bulgar i je 

Rusland 



WW7
9Wt 

.^M4 
HÈ 

Onze pr i jzen z i jn H O G E R ! A l l e 

ff» 
r s 
pr i j zen geld 

soor t . Min imumwaarde per zend ing f 20 , 

Af re l ten ing per omgaende. 

N u m m e r s en/of 
beschr i jv ing vo l 

gens catalogus 
N . V.P.H 

Cat. p m s 
N o . per 

100 

19 0,33 
21 1,25 
30 O , « 
31 0,35 
32 1,60 
33 0,65 
34 0,95 
35 0,35 
37 1,35 
50 0,25 
51 0,25 
53 0,50 
54 0,40 
55 0,28 
57 0,33 
60 0,25 
61 0,33 
62 0,33 
63 0,80 
65 0,65 
67 2,25 
69 0,65 
70 1,30 
71 0,90 
72 0,95 
73 1 . 

75 1,10 
76 1,35 
77 1,35 
107 0,90 

Cat. 
N o . 

109 
114 
115 
116 
117 
118 
121 
122 
123 
124 
128 
151 
163 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
192 
194 

pn j s 
per 
100 

1,10 
1,45 
1,20 
0,80 
1,35 
2,25 
0,55 
1,60 
0,95 
0,40 
0,65 
0,50 
1,20 
1,20 
0,32 
0,28 
0,18 
0 25 
0,28 
0,25 
0,35 
0,16 
0,24 
0,32 
0,33 
0,33 
0,33 
1,60 
0,60 
0,60 
0,45 
0,50 
2,50 
0,50 
0,50 

en voo r 
 . N i e t 

Cat. 
N o . 

196 
197 
198 
252 
253 
254 
256 
267 
287 
293 
294 
310 
311 
323 
325 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
341 
342 
343 
344 
346 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 

■ 
inkoop 

gebundelde zegels, per 100 van éen 
vermelde soor ten kopen w i j o o k ' 

pn is 
per 
100 

0,70 
0,65 
0,95 
2 , — 
2 , — 
1,25 
2,50 
1,25 
3 ,— 
1 , — 
0,85 
0,65 
0,50 
1,25 
1,60 
0,20 
0,28 
0,20 
0,18 
0,50 
0,35 
0,80 
0,40 
0,32 
0,50 
0,95 
1,20 
1,75 
0,45 
0,33 
0,25 
0,48 
1,30 
2,50 
0,80 

Cat pr i ls 
N o . per 

100 

363 2,50 
364 0,80 
365 0,80 
366 1,20 
367 1,30 
368 1,75 
380 0,25 
381 0,20 
382 0,32 
383 0,80 
384 0,55 
385 0,40 
386 0,40 
387 0,75 
388 0,50 
389 0,55 
390 0,80 
391 0^40 
404 0,95 
405 0,50 
406 0,40 
407 0,80 
408 0,60 
409 0,80 
410 0,95 
411 0,40 
412 0,30 
413 0,50 
414 1,35 
415 1,20 
416 1 . — 
417 0,85 
418 0,75 
419 1,60 
420 0,70 

■ • 
> l l 

Ext ra 

J. A. 

Cat. 
N o 

421 
422 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
436 
437 
439 
440 
443 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 

• 4 

JSt massawaar 
nkooph js ten grat is verk r i j gbaar 

M. WOLF 

pr i js 
per 
100 

1,20 
1,20 
1 , — 
1 , — 
1 , — 
1,20 
0,40 
0,80 
1,20 
2,50 
1,10 
1,75 
1,75 
0,45 
0,14 
0,06 
0,70 
0,35 
0,05 
0,14 
0,20 
0,13 
0,09 
0,28 
0,33 
0,25 
0,48 
0,16 
0,60 
0,28 
0,40 
1,40 
0,40 
0,48 
0,65 

, Anemoonstraat 1, 
Amsterdam (N )  Telefoon 60949 

Cat . pr i js 
N o . per 

100 

486 0,65 
488 0,80 
489 2,50 
504 0,50 
506 0,25 
507 1,50 
518 0,20 
519 0,16 
520 0,07 
522 0,42 
523 0,20 
524 0,28 
525 0,28 
526 0,28 
527 0,40 
528 0,33 
529 0,90 
530 0 40 
531 0,33 
532 0,33 
533 0,75 
534 0,50 
542 0,45 
549 0,33 
561 0,40 
582 0,45 
588 0,60 
589 0,80 
590 0,40 
601 0,35 
617 0,06 
618 0,04 
619 0,16 
620 0,16 
621 0,08 

Cat. pr i js 
N o . per 

100 

622 0,17 
623 0,17 
624 0,23 
625 0,21 
626 0,17 
627 0,17 
628 0,19 
629 3,— 
630 0,20 
631 0,20 
632 0,40 
633 0,20 
634 0,20 

Cat . pr i js 
N o . per 

100 

643 0,35 
651 0,50 
657 0,40 
678 0,40 
690 0,40 
697 0,40 
709 0,24 
710 0,35 
717 0,35 
724 0,35 
726 0,50 
740 0,35 
742 0,35 

12 Europa 1961 0,35 
12 1937/1962 0,27 
Portzegels 0,25 
Ned Indie 0,45 
Indonesië 0,25 

Suriname ) 
Nv/ . G u i n e a . , gemengd > 1,10 
Curasao ) 

Weldadigheidszegels 
t . e .m . 1958 1,25 
D i t o vanaf 1959 0,95 

Beta l ing , in con tan ten , post

o f Gem g i ro of postwissel . 
Betal ingswi jze aangeven s.v.p. 

Heip u zelf 
Daarvan gingen wij al ja ren lang uit en daa r 
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 wil, door deze 
afzonderlijke adver tent ie , 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 m onze boekjes vertegenwoordigd 
U zult u zeil geen grotere dienst kunnen bewijzen (en 
ons geen gioter plezier kunnen doen) dan eens een 
proef te nemen Zo'n eerste zending kost u mets, want 
u behoeft er mets uit te kopen en gefrankeerde retour
verpakkmg is al bijgesloten 
Alleen als u een geregeld gebruik van de zendingen 
gaat maken, zal de minimumaankoop f 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 
Rot terdam. Noordsingel 181 b 
Tel. 010/48209. 

Postzeffelhtëntivl in Betgië 
gevestigd 1930, wenst in Nederland filiaal op te 
richten. In hoofdzaak groothandel en export, in kan
toor, geen winkelzaak Hiertoe wordt beroep gedaan op 

een dynamisch persaan 
alg ontwikk , organisatiegeest en beschikkende over 
voldoende financiële middelen om, na een proeftijd, 
een stevige positie m deze handel te verwerven Er 
zal gereflecteerd worden op brieven met omstandige 
opgaven, curr. vitae, huidige werkkring en betrouw
bare gegevens over financiële situatie Mogelijkheid 
event halftime te beginnen. 
Brieven worden ingewacht onder nr BSD, p/a Ned. 
Maandblad voor Phil HAARLEM. 

R U I M T E V A A R T : No. 's vig v. A m e r o n 

Monaco 3 
Roemenie 16/17 

20 
Rusland 22 
Bulganie 23 
Hongar i je 26 
Roemenie 31 

32 

.. 42/3 
Bulgar i je 46 

48 
Roemenie 50 
Rusland 51 

.. 52/3 
Hongar i je 64/7 
Idem B L O K 

A N T I  M A L A R I A : 
4,50 Suppl L indner 

4,50 
7 , — 
5,75 
1,75 

3 ,— 
1,25 
6,50 
7 — 

2,10 
1,65 
1,65 
0,85 
1,10 
2,10 
3,75 

12,50 

Rusland 82/3 
„ 84 

Roemenie 79/81 
Rusland 93/4 ong. 
China 117/9 

„ 133/4 
Mongol ië 130/1 

135/8 

N . K O R E A 120/3 
Sur 1e d r 141/2 

„ 2e d r u k 143/4 
Polen BLOK 24 E 
Fr Z ü i d p 296/7 

310 
Rusland 340 

343 

gen 

4 , — 
0,75 
4,50 
2,55 

3,— 
1,40 
2,65 
3,95 

25 .— 
6 ,— 
3 ,— 

16,50 
6,50 
0,75 
0,95 
0,95 

China 367/8 2,75 
China 369/71 3,50 
Hongar i je 390/6 ong 23,50 
Joegoslavië 398 1 5 , — 
Polen 399/400 2,45 
Hai t i '58 B L O K 13,50 
N i e u w 

Rusland onge t (2) 2,65 
Hongar i je B L O K get 7,75 
Togo Glenn o p d r 2,95 

„ zonde r o p d r u k 2,10 
idem m/fo to 's 3,65 

„ vel let ies dagpr i js 

O o k vele andere no's 
voo r rad ig . 
Aanbied ingen v r i j b l i j vend . 

vele u i tg i f ten reeds leverbaar V o o r I C a m e r o u n 7 5 4 . Yv. 45 : 
z i jn verschenen, verkr i jgbaar b i j 

Postzegelhandel „PHILATO" 
G W E N T Z E L Smedenstraat 126, Deven te r G i r o 917809 Te le foon 06700/7867 



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 Verenigingen 
Betaling na toezending factuur 
Opgave aan. Boom-Ruygrok N V , Ged Oude Gracht 138, 
Haarlem, onder vermelding van postzegelvereniging en lid 
maatschapsnummer 

Laatste datum van inzending de 28e van iedere maand 

AANGEBODEN 

Ronclzendclub De Veluvve Kan 
ook aan u nu en in de komende 
zomermaanden , goede boekjes toe
zenden van N.O.G., F r a n k r y k , 
I tal ië , Luxemburg , Scandinavië, 
Eng. Kol. en vele andere landen 
w o Oude Duitse Staten, Duitsl 
en Gebieden, ook na 1945 en Ber 
lijn Uit onze voorraad te leve
ren Bijna alle F D C Neder land 
op manco s Yveit '62 Bijna alle 
series ongebr , ,Duitsland-Reich 
w o vele lastige dienst-series etc 
En van Berlijn een keer de serie 
, ,opdruk-rood ' ongebi met plak-
k e i , doch de 1 D M heeft een 
gom vouw Hieivoor worden uw 
ree le aanbiedingen en r e tou rpo i -
to tegemoet gezien Brieven met 
referent ies aan J v d Beige 
Hoende ipa ikweg 15 Apeldoorn 

Te koop aangeboden 1 Davo Al
bum, m h vei zamelmg postfiisse 
zegels Ned en O G " S tokvooi-
raad Cat waarde ± ƒ 2 000 — 
Prijs ƒ 800,— W de Vries v t 
Hoffstraat 33, Leiden 

Te koop Vcrz. Ned en O Z , 
mees t postfiis of Ie plakkei m 
a lbum met „Klemstreifen" Cat 
w a a i d e ± f 1350,—, prijs J 5Ti— 
W Felix Jac Oppenheimsti 8 
T i lburg 

Israel , post tr is of gebruikt m. t ab . 
F.D.C. 

Malar iabes t i i jdmg I w ƒ0,45 ƒ0,60 
Rosh P inna 1 w ƒ 0,35 f O 50 
Onafhankel i jkheid 2 w ƒ 0,65 f 0,80 
Helden en Marte la ien 

2 w f 1,X0 f 1 25 
J P Ros, Rijnstraat 7, Ams te i -
dara-Z Tel (020) 71 1219 Giro 
489489 

Uit mijn doublet ten ontvangt u na 
ove rmak ing van f 4,50 op giro 
370502 t n v G J de Poor te i , L m -
denburg , Breda/Pr incenhage, een 
zakje zegels der gehele wereld tei 
w a a i d e van min imum NFR 24 — 

Aangeb weg omst Album Ned. 
- O G., cat w ƒ 645,— Stockboek 
Belg. + Eur. , cat w ƒ 70 — Lang-
boek E u r , f 25,—, alles volgens 
cat N V P H 62, niet afz te kfoop 
Uit verkooppr f 375 — De Clerq-
s t r aa t 112 Haarlem 

Te koop Vluchtelingen 72 landen, 
o a Guatemala , Pai apuav Afgha
n i s t an , enge t + 9 blokken o a 
Hai t i Korea Peru, Libanon, 
ƒ 510— Voorts sei ie Pa raguay 
ƒ 42 — J Haas, Oude Gracht 339 
U t r ech t 

Te koop prach t verzameling En
geland, ca 300 zegels, viijwel alle 
oudsde exempt in Ia s taat Yv '62 
± ƒ 2 200,—, lichte stempels H 
Dickmann-Adr iaans , Nijmegen v 
Oldenbarnevel t s t r 65 Tel (08800) 
2 45 02 

Aangeboden Ver. Europa en voor
lopers . Neder land & O.G. Vraagt 
prijslijst I J Jorissen, Ringbaan 
Noord 470, Ti lburg 

Doublet ten. F i anco 500 versch 
ƒ 4,—, 1000 versch ƒ 10,— 50O Eur 
ƒ 5,— Goede samenstel l ing P de 
Boer, Lampsinss t raa t 17, R'dam-26 
Giro 578414 

Par t i cu l ie r biedt goed verzorgde 
zichtzendingen van Neder land en 
O G. aan . Billijke prijzen P Kroe 
zen Weth Goyaer tss t r 14, Til-
b u i g 

Big Mail m e t honde rden aanbie
dingen en bui tenlandse postzegel-
c lubadressen ƒ 1,—. C J H ter 
Riet Getfertsingel 112, Enschede 
Giro 86 68 31 

Postzegelhandel T. Arkema, Van 
Ballegooijsingel 43, Rot terdam, tel 
42117 , Het adres voor u w zegels 
van Duits land België, F rank i i jk 
en Neder land Tevens zegels in 
voo i raad van Egypte, Israel, Vati-
caan, I tal ië Monaco, Zwitser land, 
L u x e m b u r g Saar land Amerika en 
Ghana Eveneens Europazegels en 
voorlopeis bloemen-, d ieren- en 
spoi tzegels Raketpost Bezoekt 
onze winkel in de Proveniei s t raa t 
9b te Rot te rdam ledere dag ge
opend van 10 uui s moigens tot 
6 uui s avonds, ui tgezonderd 
maandagoch tend en s woensdags 
Tel 4 50 62 

•/• kilo bui tenlandse zegels Wel 
afgeweekt maa r ongesor teerd ' 
Enorm veel landen, alles door el
k a a r + 12 500 exempl (twaalf en 
een half duizend) Alles wordt 
voor de hand afgewogen Zolang 
de voor iaad s t rek t en alleen bij 
vooi ui tbeta l ing of rembourszen-
ding Slechts ƒ 37,50 franco Enkele 
1/1 k i lopaket ten zijn beschikbaai 
voor ƒ 75— franco (± 25 000 e x ) 
H Fiorani , Beat r ix laan9, De Kaag 
Postgiro 4 15 11 t n V I J Mark 

Te koop aangeboden tegen e a b 
Ned. Maandblad v. Phil . , j a a rgang 
1949, n r 4 t/m 12, j aa rgang 1950 
t /m 1952 c o m p l , 1953 on tbreek t n r 
11, 1954 t/m 1961 compl W Mel-
l ink Jeke r s t r 98-hs Amste rdam-
Z 

Te koop Vaticaan, F r ank rbk , 
Zwi tser land en België ä 55 cent 
pel goudfrank Te ruil be tere se-
i ies van bovengenoemde landen 
A H van Elk, Wilhe lmmalaan 6, 
Beuningen (Gld) Tel (08807) 218 

Een goed onderhouden verzame
l ing van Ned en O G 4- Indonesië 
w o vele p f series Cat w ± 
ƒ 2 000,— Prijs f 1 050,— H Bijls-
ma, Pascalsti 50 Amersfoort Tel 
8922 

Gouden m u n t e n voor verzame
laars Willem V chaise d or 1346-'59 
ƒ 230,—, 14 gulden 1763 (Utrecht) 
ƒ 250,—, Duka ten : Poolse opstand 
1831 ƒ 150,— Tient jes : 1875-1911-
12-13-17-25-26-32-33 a ƒ 35 — Trans
vaa l : 1 pond Krugei 1898 f 120 — 
TurkUe: lOO Piastei ƒ 40 — Egyp
t e : 100 Pias ter (Nasser) t 90,— 
Vaticaan- 100 Lire Joh XXII I 
f 125,— Mexico: 5 Pesos f 30,— 
J Wieiiga lUegaliteitslaan 112, 
Groningen Tel (05900) 2 63 87 

Aangeboden voor hoogste b ieder : 
n r 534/37 p f inzet ƒ 3 0 , - n r 
347/49 p f inzet ƒ 30,— , n r s 356/73 
Ie pi inzet ƒ 10,— , Eur '5S Ie pi 
inzet ƒ 7,50, Eu r 59 Ie pi inzet 
ƒ 1 50 nr I L plaat VI inzet ƒ 9,—, 
Lp 13/14 p f inzet f 85,— W Ba-
rendrecht , v Overschiestr 10, 
Waalwijk 

Indonesië, enz spotgoedkoop 
bij de N P C ' " Prijslijst gratis bij 
J Bijlsma Schimmelp laan 3 
Zutphen 

GEVRAAGD 
Te koop gevraagd t ra l ie ser ie , 
frankeei serie Nederland 1940 
Postfi is zonder p lakker Cat n r 
356 373 Ik betaal ƒ 12,75 r u i m 60"/» 
Elke hoeveelheid en contante be
tal ing Br aan W H van t Veldt, 
Godel indedwarss t raat 1, Bussum 

Sport- en padvinderszegels, p fr 
z p lakker gevraagd door J van 
der Vat, J ac Catsstr 60, Vooi-
burg 

Te koop gevraagd Posttr isse se
ries van Ned. en O.G.D. of ver
zameling, ook gestempelde zegels 
gevraagd P Berkelaar , Doelen
s t raa t 114, Delft 

Wederom hogere p rezen voor div 
bundels b v Ned n r 463, 45 et 
p bundel Steeds bundels en k i -
lowaar te koop gevr door A v 
d Heijden, Daguerres t r 84, Den 
Haag 

Geviaagd Posts tukken, dienst-
s tukken en v l iegbneven van, n a a r 
en in Ned Nw Guinea, tevens l e -
dags couvert , ,Watersnood 1953" 
F W N Hugenholtz, G v d 
Veensti 60 Amste rdam 

Te koop gevraagd speciale v luch
t en F.D.C, (vhegbrieven) Zend 
blief kaa r t W J Lentmg, v d 
Water ingelaan 154, Voorburg Tel 
72 57 93 

Gevraagd Fiscaalzegels van I t a 
l iaanse Steden Van Dam, J v 
Nassaust raat 87, 's-Gi avenhage 

De Philatel isten Vereniging 
, ,Amersfoort" vraagt voor haa r 
rondzendverkeer boekjes met goe
de zegels. De leider rondzendver
k e e r M Kerseboom Sur tname-
laan 95a Amersfoort 

Gevraagd Ned. Nieuw Guinea 
Ie Vluchten, Biak-Hollandia, 
Biak-Sorong, Biak-Merauke, Biak-
Noenfoen in sept 1952 F w N 
Hugenholtz G v d Veenstraat 60 
Amsterdam-Z 

Te koop gevraagd Nederland 
Europazegels 1956, '57 en '38, 
van elk t ien stel postfris zonder 
p lakker Aanbiedingen met prijs 
aan Mr G W A de Veer, Waals-
dorperweg 80, Den Haag 

Bod gevraagd op enveloppe 
Melbourne-race, voorzien van 
handtekeningen bemanning H W 
Dupont Piet Heynst iaa t 6 Zwyn-
diecht 

Amsteidamse gioep van hand-
stempelverzamelaars (Bezu ksauf-
drucke dei Sowjetische Besant-
zungszone 1948) wenst in con
tact te t reden met iedere verza
melaar in Nederland van deze ze
gels Zij die belangstelling hebben 
voor een nauv\ere gedachtenwis-
seling rui l , aan- of verkoop, ge
lieven dit mede te delen aan F 
Jacobs Botteskerksmgel 91, Am
sterdam-Osdorp waarna nadere 
mededelingen schuftelijk wolden 
verï;trekt 

RUILEN 
Ruil met buitenlandse verzame
l aa r s ' Zeer vooidelig, bijzonder 
interessant en leerzaam Verdie
ping van uw mooie hobby Leg 
contacten over de gehele were ld ' 
Ook aantrekkel i jke bijverdienste-
mogelijkheden d m v In te rna t io
nal Mail Order Vraagt gratis 
inlichtingen aan The Dutch Con
tac t Bulletin, Post Box 3052, Voor
burg 

Wie wil rui len? Ik heb zeer veel 
ru i lmatei iaa l , en verzamel zeer 
veel landen A J Driessen Elle-
woutsdi jkstraat 45, Rotterdam-23 

SPECIALE AANBIEDING ISRAEL 
16 
17 
18/20 
21/26 
223/25a 
27/28 
27a/28b 
29/30 
31 
32/33 
34 
35/46 
36/44 i-b 
47 
48 
50/51 

15,25 
34,50 

170 — 
20,— 
2 0 , -
15,— 
20,— 

175 — 
5,— 

16 50 
26 — 
4,20 
4,50 

45,— 
5 50 

11 — 

52/54 
60/62 
64/67 
72 
73/75 
76 
Tl 
78/81 
82/83 
84 
92/97 
103/14 
130 
135 
157/59 
\1\IT1. 

30 — 
6,— 
7,25 
1,10 
2,— 
3,25 
3,— 
1,75 
1.40 
070 
3,— 
4,— 
1,50 
1,35 
1,90 
2,60 

175 
183/95 
luchtpost 
1/6 
9 
porten 
1/5 geen tab 
6/11 geen tab 
12/20 
dienst 
1/4 
Blokken 
1 
1 gebruikt 
3 
3 gebruikt 

Nrs Benco 62 
2,15 
9,— 

60,— 
28 50 

150,— 
5,50 
2,25 

7,50 

48,50 
25,— 
12,50 
12 50 

Alle zegels met ,full tab , postfris zonder plakkers tenzii anders vermeld Wij 
kunnen u praktisch ieder zegel van Israel leveren 

Vooruitbetaling op postgiro nr 344218 t n v N van Gelder te Amstelveen 
Bestellingen onder f 10— porto extra 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N Z Voorburgv^al 318 Amsterdam C - Telefoon 3 2 8 6 9 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 Amsterdam Tel 151858 (b g g 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook g r o t e o b j e c t e n t e g e n c o n t a n t e b e t a l i n g . 

Bezoek u gaarne thuis 

file:///1/IT1


GOED BESCHERMD 
zijn uw zegels pas, wanneer voldaan is aan de 

eerste voorwaarden van ruime en overzichtelijke 
rangschikking op stevig papier; het geheel gebon
den in het fraaie en oersterke 

HOLLAND ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
Royaal uitgevoerd, formaat 3172 x 26 cm. Los
bladig album: inhoud meer dan 150 bladen houtvrij 
gesatineerd papier, met scherp geclicheerde af
beeldingen. De band, met halfronde rug, heeft op 
het fond en op de rug goudkader en is zeer sterk 
uitgevoerd in kunstieder. Leverbaar m ̂  g^ 
in 5 diepe kleuren. \ 1 W ' ^ 
Gewicht bijna 2 kg. ' 

Op dit album 
verschijnt ieder jaar, 
15 januari, 
een supplement 

1« 
1 p u r « 
2» 
2 paar» 
3» 
4« 
4 paar« 
5 z, g o m * 
5» 

*• 
6° 
« l u x e ! ° 
11 MA' 
ld, z. gom"* 
71° 
10 11° 
1*° 
18° 
1 9 * 
2 0 * 
20° 
2 5 * 
22K° 
28° 
29° 

30b* 

32a* 
33a* 
31 af* 
34* 
36* 
4 1 * 
4 2 * 

* =* ongeb 
1962. Zenc 
betaling. 

8 , 

»s,— 
».

7 0 , — 
47,50 

S,— 
12,50 
6 0 , — 

3 ,— 
220 ,— 

2 8 , — 
4 0 , — 

300,— 
200 ,— 

7,50 
7,20 

14 ,— 
12,50 

3,20 
4,50 
3,— 

1 8 , — 
8 ,— 
6,25 

32,50 
2,75 
0,85 

3,50 
2 , — 
7,50 
1,30 
4 , — 
9 , — 

13 50 

ruikt , ° = 
ingen to t 

NEDERLAND 
44° 9,50 
34a* 4,25 
36a* 15 ,— 
37a* 2 0 , — 
38a* 15 ,— 
39a* « 0 , — 
41 a° 4,50 
36c ' 8,50 
37c» 21,50 
37c» 1,25 
38c° 1,25 
40c* 17,50 
41 c° 4,50 

46 luxe!° 4 ,— 
47° 8,50 
47B° 2 0 , — 
49° 1 5 , — 
50/76* 100 ,— 
58a» 3 , — 
60a* 2,80 
61a* 1,40 
62a* 2,80 
67a* 5,— 
71a* 6 80 
69A* 3,50 
70A* 3,50 
71A* 3,50 
75A* 1 8 , — 
7SA° 4 
76A* 6,40 
61 b* 6,75 
61 b° 7,50 
7 7 * 14,50 
7 7 C * 14,50 

7 7 D * 
78B* 
79A° 
79C° 
79D° 
80° 
8 1 * 
82/83* 
82/83° 
84/86* 
87/89* 
95» 
95° 
96» 
96° 
97« 
9 8 * 
98° 
98B° 
99° 
100° 
102/03* 
104° 
106(* 
107* 
108* 
110/13* 
114/20* 
114/20° 
119A* 
119A° 
120B* 
120B° 
121 /31 * 
129* 

gebruikt. Uitsluitend prima kwa 

14,50 
22,50 

1,65 
2 , — 
1,25 

190,— 
3,25 
2,10 
2 , — 

14,50 
3,40 
2,50 
2 , — 
2,40 
2 , — 
4,40 

1 6 , — 
5,60 
7,50 

14,50 
1 1 , — 
12,50 
2 7 , — 

8 , — 
1,80 
1,80 
1,40 
3,75 
1,40 
1,20 
1,20 
1 , — 
0,75 

9 5 , — 
6,20 

iteit, Nos 
^ 5,— port extra. Geen rembourszendingen. 

POSTZEGELHANDEL M. 

'■ \ ^ 

129° 
130* 
1 3 1 * 
131° 
123B« 
1 2 7 8 * 
126D» 
128D» 
123E° 
125 1° 
126 1° 
121 K° 
124 K° 
125 L* 
132/33» 
134/35* 
136/38» 
139/40* 
144/62* 
163* 
177/98» 
199/202» 
202a» 
203/07» 
212/19» 
212/19° 
217A» 
222B» 
223 B* 
224* 
225/28* 
229/31» 
229/31° 
232/35° 
236At 

2,20 
3 » , — 
44 ,— 
35 ,— 

5,80 
1,80 
2,25 
1,50 
7.50 
2,25 
2,25 
2 , — 
6,25 
5,50 

16,90 
8 ,— 

4 0 , — 
2,20 

35,60 
2 , — 

38,50 
4,40 

13 ,— 
6,75 

3 6 , — 
19,50 
3 2 , — 

6 ,— 
3 2 , — 

2 , — 
5,70 
6 ,— 
4,75 
3,50 

1 1 . — 

, volgens Spec, Cat, 
Liever geen vooruit

D. POSTMA 
POSTBUS 264  U N I A B U U R T 14  L E E U W A R D E N 

T E L E F O O N 0510027028 (b.g.g. 20433) G I R O 914924 

24 ,— 
8 ,— 
6,50 

12,50 
20,— 
22,50 
36,— 
36,— 
48 ,— 

JAC ENGELKAMP biedt aan 
S u r i n a m e 
no. 12 ong. ƒ 14,-
no. 15 de V/^ g'd ong. f 48,-
no. 15 de 2 % gid gebr. f 40,-
no. 23 de 10 c. K .H .H . ong. ƒ 10,-
no. 24 de 12'/sC. K .H .H . ong. f 13.-
no. 22 v.a. 2'/a c. ongetand paar 

ong. f 
no. 35 de 1 gId opdruk gebr. ƒ 
no. 36 de 2 / ^ gId opdruk gebr. f 
no. 56 de 1 gId gebr. f 
no. 5Sa Tête-bêche ong f 
no. 59a Tête-bêche ong. ƒ 
no. 62 de 15 c. opdruk gebr ƒ 
no. 62 de 15 c. opdruk ong. f 
no. 64 de 30 c. opdruk ong. ƒ 
no. 104-110 de jubileum 1923 

ong. i 100,— 
no. 115 opdruk 12/aC. ong. f 8,50 

POSTZEGELHANDEL 
SPUISTRAAT 301 — A M S T E R D A M — 

9 . — 
1 8 , — 

8,50 
1 1 . — 

9 , — 
2 8 , — 
1 2 . — 

25,— 
60.— 
24,— 

no. 117 opdruk 12|4 c. ong. 
no. 118-126 mooie serie ong. 
no. 137-140 serie ong. 
no. 141-144 serie gebr. 
no 146-149 serie ongebr. 
no. 167-178 serie ongebr. 
no. 195-196 serie ongebr. 
no 202-205 serie Rode Kruis 

ong. 
no. 229-243 sene ong. 
no. 309-311 Scadionserie ong. 

V I tegpost 
Do. X 1931 gebr. 
no. 17 de 2 / j gId ong. 
no. 18 de 5 gId ong. 
no. 19 de 10 gId ong. 
no 20-22 ong 
no 24-26 ong. 

JAC. ENGELKAMP 
T E L E F O O N 30998 — G IRO 312696 

f 1 8 0 , -
f 12,-
f 300,-
f 70,-
f 22,-
f 32,-

SPECIAAL OP HET GEBIED 
VAN DE RülMieVAART 

VOOR POSTZEGELS 

TASMAZ/STRAAT 13 
DEN H A A G 

U. S. A. 
Onze prijslijst van gestem
pelde zegels der Verenigde 
Staten Is zojuist ver
schenen en' wordt u op 
verzoek gaarne toegezon
den. 

U.K.A.-STAMPS 
POSTBUS 124 

's-HERTOGENBOSCH 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
Rokin 58. Amsterdam-C. - Telefoon 30261-242380 

Laatste vei l ing van d i t seizoen 
13-16 JUNI as. 

BEDENK WEL!: de juiste opzet, uitl<ave-
llng en beliandeling van Uw materiaal, de 
tijdige verzending van onze catalogi met 
gedetailleerde beschrijving in 4 talen naar 
binnen- en buitenlandse relaties kan - ge
zien het zeer verschillend prijspeil in de 
diverse landen - de opbrengst veelal met 
tientallen percenten doen stijgen. 

Belangrijk materiaal van vri jwel alle gebieden, w.o. tevens waarde
volle verzamelingen, liquidatie van handelaarsvoorraden, enz. enz. 

Wederom „ V O O R ELCK W A T WILS" 

I N Z E N D I N G E N : 
De inzendtermijn voor deze veiling is gesloten. 

Voor onze eerste najaarsveiling in september a.s. kan dagelijks 
materiaal worden toegevoegd. 

Belangrijke en bewerkelijke objecten gaarne spoedigst, gezien de 
voor een doeltreffende verkoop vereiste voorbereiding. 

INKOOP VAN POSTZEGELS 

HOBBY-HOUSE 
VERKOOP VAN POSTZEGELS 

Telefoon 3 64 72 
GRAVENSTRAAT 26 

— AMSTERDAM-C. — Giro 106312 

STUUR GEEN GELD, MAAR UW MANCOLIJST. 
Betaling 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. < 

Wij leveren alle postzegels van N.O.R. tegen 75% 
van de catalogusprijs. 

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 375,—. 

Verder hebben wij mooie kilo's 
Nederland è f 7,50, indien af
gehaald en f 8,50 opgestuurd. 
Vermeld uw lldmaatschaps-
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. 

LUCIFERSMERKEN en 
POSTZEGELS voor VERZAMELAARS 
LUCIFERSMERKEN: 

100 versch. België ƒ 0,75 
100 „ J a p a n 0,75 
600 „ W.-Duitsland , 6,— 
Dominoserie Joegoslavië (140 versch.) slechts „ 2,50 
Acteurser ie Rusland (96 versch.) ,1,50 
Chinese series 8 versch. leverbaar (60 st. per 

serie). Totaal 8 series ,, 7,50 
1000 versch. Wereld, slechts ,.7.50 

ALBUMS 
Eenvoudig a lbum voor 500 m e r k e n ƒ 1,50 
Pracht ig , luxe album, geschikt voor 2000 merken (schroef-

band, 100 bid., bed ruk t m e t vakjes in diverse formaten) 
slechts 8,— 

Bij aankoop van ƒ 10,— of hoger aan merken 10"/o kort ing. 
Vraagt gratis onze n ieuwe prijslijst en catalogus. 

POSTZEGELS: 
Een greep uit onze collectie: ALLES POSTFRIS 
NEDERLAND: 

Zeehelden 1944-'46, 17 stuks ƒ0,33 
Europa 1961 „0,45 
Zomer 1961 „1,10 
J a n v. Riebeeck 1952 „1,85 

SURINAME: 
Jamboure t t e 1961 .,2,50 
Dag Hammarsk jö ld 1962 „0,75 
Bloemen 1962 „ 2,60 

Alles zolang de voor raad s t rek t . 

F ranco toezending na ontvangs t van het bedrag op onze giro
rekening 130203. Desgewenst o n d e r rembours . Hiervoor word t 
door de PTT ƒ 0,50 ex t r a in r eken ing gebracht. 
Bestellingen boven ƒ 2,50 franco. 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Det. depot: B. Woudstra - Amste lkade 116 - Amste rdam-Z. 

Telefoon (020) 79 59 04 


