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KUNT U NU REEDS 

I N Z E N D E N 

Ook het komende seizoen 1962/63 belooft 

uitstekende prijzen! 

Wij beschikken over zeer koopkrachtige 

relaties in binnen- en buitenland, 

aangeknoopt in de loop van 42 jaren I 

Gaarne komen wij u bezoeken indien u 

verkoopplannen heeft. Vraagt onze gunstige 

verkoopcondities, ze zullen u bijzonder 

meevallen. Op belangrijke inzendingen 

renteloze voorschotten tot elk bedrag. 

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

KUUt WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N 

K I L O G O E D 
MENGSELS 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij In het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. 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 wensen wij eveneens 
kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw oonb/edings/yst die 

onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. iiO=' 
VRIJ OP AANVRMG: Onze nieuwe inkoop-prijslijst 

T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Ameriko's grootste en best bekende importeur: 

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

COLLECTIES! 
Wij kunnen de volgende zeer fraaie collecties aanbieden. 

ROEMENIË. Zeer fraaie toe circa 1946 bijna volledise collectie m Excels 
sior album. Veel on.'5ebrutkt en hoge catalosuswaarde. Bijzonder goede 
kw::lite t Prijs f 430,— 

DUITSLAND 1872-1945. Zeer traaie nagenoeg volledige collectie in 
Erka album. Bevat o.a. 5 mk Reichspost en vele andere betere zegels. 
Na 1930 meest ongebruikt. De oudere meest gebruikt. Hoge catalogus
waarde en -n het algemeen mooie kwaliteit Prijs f 6P0,— 

DU'TSLAND 1945-1962. Prachtcollectie in Erka album. Overwegend 
ongebruikt. Bond, Berlijn, D.D.R. nngenoeg volledig aanwezig. Bij-
zondoi mooie kwaliteit Prijs f 1800,— 

SAAR 1920-1958 Zeer fraaie collectie met vele betere zcgelr. en series. 
Prima kwaliteit. Prijs f 460,— 
VATICAAN 1929-1962. Prachrige collectie in Erka album. U tsluïtend 
prima kwaliteit en bijna alle' ongebruikt. Prij«: f 800,— 

VATICAAN 1929 1962. Op enkele regels na compleet; postfris zonder' 
plakker in -jroot t'nsteekboek Prij- f 960,— 

OLYMPiADE 1960. Prachtige bijna volledige collectie (met bloks!). 
Postfris zonder plakker in nste::kboek Prijs f 640,— 

VLUCHTELINGENjAAR 1960. Prachtige bijna volledige collectie (met 
bloks!). Postfris zonder plakker in insteekboek. Prijs f 540,— 

NEDERLAND & O.R. ongebruikt. Prachtcollectie n Davo stbum. To' 
voortzetting zeer geschikt. Moo e kwaliteit Prijs f 1600,— 

NEDERLAND & O.R. 1852-1^62. Zeer mooie en volledige collectie met 
vele ongebruikte zegels en series. Ook Indonesië nagenoeg compleet 
aanwezig. Goede kwaliteit. Prijs f 3200,— 

POSTZEGELHANDEL 

M. D. POSTMA - LEEUWARDEN 
Uniabuurt U, Postbus IM, Telefoon (0510O) 27028 b.g.». 20433. 
Giro 914924 



RUIMTEVAART!! 
so verschillende RUIMTEVAART! Ondanks de enorme hausse in 

Ruinntevaartzegols verkopen wij nog tegen „weggeef-prijzen. 
Sommige soorten zijn reeds onvindbaar, bij ons nog in de 

collecties aanwezig! Allemaal zegels welke binnenkort gul
dens per stui< opbrengen' 
Zolang de voorraad strekt slechts f 6,95 (franco)!! 

Zojuist ontvangen. 
200 verschillende België waarbij zeer lastige zegels, alleen bii 

ons slechts f 2,95 
300 verschillende België, een werkelijk schitterend pakket met 

enorm veel ,,beeld"-2egels, herinneringszegels enz. enz. Een 
sprookje! Pak mee f 6,ftS 

100 verschillende Belg'ë, alleen grootformaat „plaatjeszegels" 
Formidabel! Zoiets zag u nog nooitljAIIeen bij ons slechts f 3.50 

100 verschillende MONACO! U weet 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 groot
formaatzegels! 
Bloemen, dieren, sport, enz. enz. Een enorm pakket voor 
slechts f 6,95 

100 verschillende EGYPTE! Prachtige collectie met het modernste 
goed erbij (grootformaat!). 
Een nieuwe collectie, maar voor de oude prijs van slechts 

f 5,75 

100 verschillende COLUMBIA! Bijna allemaal grootformaatzegels. 
Werkelijk iets ENORMS! Bloemen vlaggen, hristelijke 
motieven. De rest is bijna allemaal luchtpost! Zeer hoge 
waarde. Zoiets moois zagen wij zelf maar zelden! 
Bij ons voor slechts f 5,75 

!/,-kilopakketten GEMENGD BUITENLAND, ongesorteerd en 
onafgeweekt! Vele vondsten! Zeer modern goed. Naar schatting 
2500 (twee-en-een-ha!f-duizend!) exemplaren per pakket. Slechts 
voor 50 gegadigden hebben wij 1 pakket beschikbaar. 
2e gaan de deur uit voor f 12,50 en 70 ets porto. 

Men schreef ons o.a.: 
zeer tot mijn tevredenheid heb ik al enkele keren zaken met 

u gedaan". 
G- ). te Oisterwijk 

. . . . . . . . . de mhoud heeft ten volle aan mijn verwachtingen be
antwoord; in uw advertentie stond geen woord te veel". 

B. W. te ArnheTi 

*4 kilo U.S.A., met veel grootformaat gedenkzegels f 12,50 
% kilo MODERN NOORWEGEN, onafgeweekt, véél gedenkzegels! f 12,50 
'/j kilo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt f 12.50 
/ , kilo HONGARIJE, poststroken! Mooi! ^12.50 
% kilo BELGIË SPOORWEG! Op de originele vrachtbriefknipsels, enorme 
cataloguswaarde, prachtig modern sortiment! ƒ12,50 
Yi kilo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele herinneringszegels r i2,50 
1 kiloTSJECHOSLOWAKIJE(postverzegeld) f 18.95 
% kilo hilEUW-ZEELAND met gedenkzegels f20,— 
% kilo POLEN! Zeldzaam mooi. bijna allemaal bijzondere grootformaatzegels, 
veel hoge waarden! 
ONAFGEWEEKT EN ONGESORTEERD! Verpakt in de originele 
yj-kitodozen(1959-'60). Per pakket slechts f 18.95 
Zolang de voorraad strekt! franco 
Missie-kilopakketten Nederland. 
± 5.000 onafgeweekte en ongesorteerde zegels, _ - ^ - ^ ^ 
zolang de voorraad strekt # O W ^ 
Porto extra: rembours f 1.10; vooruitbetaling fO.SS 
HET EINDE IS I N Z I C H T ! Nog 'n enkel baaltjc en dan is het weer voorbij. 
% KILO BUITENLANDSE ZEGELS, wel afgeweekt maar oncesorCeerdl 
Énorm 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 
f37,50 franco. 
Enkele 1/1 kilopakketten zijn beschikbaar voor ƒ75,—. Franco! ( L 25.000 ex.) 
500 verschillende België, zeer mooi. slechts f 11,35 
500 verschillende Duitsland, een koopje voor slechts ƒ 6.95 

1000 verschillende Duitsland, zeldzaam mooi, gaan weg voor f23,75 
400 verschillende Zweden, prachtig! Pak maar mee voor ƒ28,50 
500 verschillendeTsjechoslowakije. een lust voorhetoog! Slechts ƒ19,50 

1000 verschillende Tjechoslowakije, iets aparts, bijna een land compleet! 
Koopje ƒ68.— 

300 verschillende Turkije! Mooi! Alleen bij ons voor ƒ 9,75 
500 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (zeer mooi) ƒ10,— 

1000 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (iets geweldigs!) ƒ25,— 
100 verschillende Beieren, iets moois voor slechts f 4,90 
100 verschillende EGYPTE, prachtige collectie ƒ 5,75 
100 verschillende PHILIPPINEN, bijna allemaal grootformaat gedenkzegels!! 

Een lust voor het oog, slechts ƒ 8,50 
100 verschillende Oost-Duitsland, weggeefprijs ƒ 1 ,— 
200 ,, , zéér mooi! ƒ 6,95 
100 , alléén grootformaat! 

Een droom gelijk! Dieren, sport, bloemen enz. Slechts ƒ 5,95 
100 idem van Roemenië, zeldzaam mooi! ƒ 4,95 
100 verschillende grootformaat gedenkzegels Tsjechoslowakije, veel sport! 

Koopje ƒ 4,95 
100 verschillende San Marino, postfris, bijna allemaal grootformaatzegels, 

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

250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWAKIJE. allemaa' her-
mneringszegels. Veel bloemen, planten, dieren, sport, auto's, schepen enz. 
Zoiets kocht u nog nimmer voor slechts ƒ 12,50 

30 verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeling, 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 voetbalserie is aanwezig!) 
NU BIJ ONS SLECHTS f15.— 

100 verschillende GROOTFORMAAT herinneringszegels van FRANKRIJK 
waarbij veel postfris. Thans slechts ƒ 8,95 

llilt 
fc« 

500 verschillende FRANKRIJK, ontzettend veel grootfor maatzege Is. Juist 
iets voor u! Gaan weg voor f22,75 

100 verschillende FRANSE KOL. en GEBIEDEN (Monaco!). Bloemen, vlinders, 
e tc ! f 3.95 

500 verschillende TURKIJE! Zeldzaam mooi. 
Toch maar voor f22.95 

100 verschillende Chma, pak mee' ƒ 1,— 
500 , ,, enorm! ƒ 8,95 

1000 ,. . bijna een land compleet voor het koopje van ƒ19.95 
150 verschillende Japan, idem ƒ 2,— 
100 verschillende Nieuw-Zeeland, een wonderbaarlijk mooi pakket met 

enorm veel herinnerings- en toeslagzegels, slechts ƒ 6,75 
100 verschillende grootformaat van HONGARIJE, buitengewoon mooi, 

slechts f 3,50 
200 idem, (dus alleen grootformaat herdenkingszegels en dergeÜike) sport, 

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

En nu voor diegenen die iets willen verdienen: 
GOLIATH-PARTIJEN, zoiets kocht u nog nimmer! 
Ruim f 100.— handelswaarde voor slechts ƒ25,— 

franco 
Elke partij bestaat uit 725 tot 750 waardevolle zegels. Vorig jaar verkochten wij in 
vijf weken 100 van deze partijen en moesten nadien vele gegadigden teleurstellen. 
Thans hebben wij wederom 100 partijen gereed. Uitvoerige omschrijving op aanvraag. 

SPOTGOEDKOPE RUSLAND - A A N B I E D I N G 
Prachtige Ruslandcotlect'c van verschillende grootformaatzegels uitsluitend 
en alléén geheel complete series! Veel sport en olympiade! (allemaal com
pleet), luchtpost, ruimtevaart, enz., enz. Te veel om op te noemen. Een 
lust voor het oog en werkelijk 'n sprookje gelijk! Alles licht gestempeld. 
Gigantische cataloguswaarde. 
Deze UNIEKE collecties gaan weg voor de lachwekkend lage prijs van slechts 
754 EXPL. f 99.— 500 EXPL. f 54,— 100 EXPL. f 7 . « 

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

Heeit u 'n postzegel manie? Dan met spoed naar FIORANI! 

POSTZEGEL-ENGROSHANDEL 

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) Beatrixiaan 9, De Kaag (Post 
Abbenes). Tel. (02534)397. Postgiro 41511 t.n.v. I. ]. Mark. 
Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze inkooplijst. 



Een 
en 

Nederland 
1950 Zomer 

Kerken 
Universiteit 
Kind 

1951 Zomer 
id. Plii!ip!l<rt. 
Kind 

1952 V. Riebeeck 
id. Cufemborg 
Mijnwerker 
Zomer 
100 j . telegraaf 
Itep 
Kind 

1953 Watersnood 
Zomer 
Rode Kruis 
Kind 

1954 Zomer 
Bonifatius 
Ltv.fonds 
Kind 
Statuut 

1955 Zomer 
Bevrijding 
Kanker 
Kind 

1956 Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 

1957 Zomer 
de Ruyter 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 

1958 Zomer 
Europa 
Kind 

1959 Nato 
Zomer 
Europa 
K.L.M. 
Kind 

1960 Vluchtelingen 
Volksgez.heid 
Europa 
Kind 

1961 Zomer 
Europa 
Kind 

1962 Huv^elijk 
Zomer 
Telefoon 

Nederl. Antillen 
1943 Kon. Familie 
1947 Niwin 

Gelieve er rekening 

»tedagbrieven Nederland 
Overzeese Rijksdelen 

55,— 
32,50 
20,— 
22,50 
17,50 
12,50 
12,50 
7,50 

16,50 
7,50 
8,50 
2,75 
7,50 
4,50 
0,90 
8,50 
2,75 
4,50 
4,50 
2,50 
2,25 
3,25 
1,50 
2,50 
1,25 
2,50 
2,35 
4,50 
2,75 

11,50 
2,50 
2,75 
1,25 
2,25 
3,75 
1,75 
1,85 
1,25 
1,50 
1,50 
2,25 
1,50 
t , — 
1,50 
1,50 
1 , — 
1,50 
1,50 
1,75 
1,25 
1,50 
1,75 
1,75 
0,75 

7.50 
2,50 

1948 Reg. jubil 8,50 
1949 de Ojeda 7,— 

U.P.U. 8,— 
1952 Zeemanswelv. 17,50 
1953 Watersnood 3,50 

Beekbergen 2,25 
.1954 Car. Comm 

(Aruba) 3 75 
Statuut 3,50 

1955 Bloemen 21,50 
Kon. Bezoek 6,50 
Car. Comm. 3,75 

1956 lOj.Car.Comm, 3,75 
1957 Baden Powell 3.50 

Volksgez.heid 2,75 
Propaganda 3,25 
Voetbal 6,50 
Hotel Curacao 2,— 
Geof. Jaar 3,— 

1958 Vogels 4,50 
Radio 1,75 
Rode Kruis 4,50 

1959 Hotel Aruba 1.25 
Monumenten 6,50 
Waterdestillatic 1,10 
Statuut (Vlag) 2,25 
Snip-Herd 4,— 

1960 Niewindt 2,— 
Dagv.d. Arbeid 1 10 
Vissen 3,45 

1961 Kind 2,50 
Groet Am.Vlag 1 25 

1962 Hüwcliik 1,45 
Cultuurserie 2,25 
id. Blok 5.50 
Schaak 2,50 

Luchtpost 
1943 Krijgsgevange

nen 45,— 
1944 Rode Kruis 25,— 

Ned. Nieuw Guinea 
1955 Nr. 25 (1 et) 10,— 

Rode Kruis 15,— 
id. 1 mnd. te 
vroeg gestemp.17,50 

1956 Lepra 6,— 
1957 Kinderzorg 4,— 
1958 Rode Kruis 3,— 
1959 Sterrengebergte 2,25 
1959 Kroondu'ven 17,50 
1959 Soc. Zorg 2,75 
1960 40 et Kon. Juli

ana 15,— 
Vluchtelingen 4,50 
Soc. Zorg 2,75 

1961 Nw.Guinearaad 1,75 
Soc Zorg 2,50 

1962 Veihg Verkeer 1,25 
Huwelijk 1.15 

Suriname 
1935 Zending 3 5 , -
1940 Volkstypen 30,— 
1941 Spitfre 35,— 
1948 Regeringsjub. 7,50 
1949 U.P.U. 12,50 
1950 Kankerbestr. 17,50 
1953 Stormramp 15,— 

Inh. Voorst. 1 4,— 
„ II 32,50 

ld. blok 32,50 
1953 Stadion 32,50 
1954 Kind 18,50 
1955 Bevrijding 12,50 

Kon. Bezoek 3,— 
1956 Car. Comm. 3,50 
1958 Thaha 4,— 
1959 Statuut (bloem) 3,— 
1960 Inh. Kunst 4,50 

Viiegv. Zanderij 5,25 
Vluchtelingen 3,75 
Dag Vrijheid 2,— 
Olympiade 7 50 

1961 Inh. Vruchten 1,50 
Gebouwen 1 5,50 
Gebouwen II 5,50 
Jamborette 3,75 
Ruimtevaart 11,50 

1962 Hammerskjöld 1,25 
Huwelijk 1,15 
Rode Kruis 3,50 
Malaria 1.— 

Indonesië 
1949 U.P.U. 2,50 
1948 Regeringsjub. 3,50 
1951 U.N.O. 7,50 
1955 Af.As.Conf. 3,50 

lO j . Onafhank. 1 ,— 
lOj . Ind. P.T.T. 2,75 
Alg. Verkiez'ng 2,25 

1956 Blindenhulp 3,— 
Rode Kruis 3,— 
200 j . Djokja 2,50 

1959 Jamboree 1 2,— 
Wet 1945 1,50 
Colombo conf. 1,50 

1960 Jeugdsportconf. 1.50 
Vluchtelingen 1,50 
Inh. Product 
(2 cov.) 3,50 
Malaria 1 2,65 

1961 Badminton II 2,25 
16j. Onafh. 2,— 
Sensus Pendu-
duk 1,50 

mede te houden dat vele soorten slechts 1 X voorradig zijn. 1 
Bestelt dus tijdig, want bij de vorige advertentie moesten wij velen teleurstellen. 
Levering aan ons onbekende personen uitsluitend tegen vooruitbetaling op postgiro 
193156. Bestellingen boven f 15,— franco huis aangetekend 1 
WIJ KOPEN ALTIJD GAARNE NIET IN DEZE ADVERTENTIE VOORKOMENDE 
F.D. COVERS, SPECIAAL SOORTEN VOOR 1940 IN PRIMA STAAT MET DUIDE
LIJK LEESBARE STEMPELS! 

Postzege 
Fröbelstraat 5 Hl 
Postgiro 193156 

Ihandei HARTOG OKKER 
Amsterdam West 3, Tumstad Osdorp - Tel. (020) 190023 -

-Gem. Giro0-1732. Bankiers: Arnold Gilissen's Bank N.V. 
Damrak 80/81, Amsterdam-C. 

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN 

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

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

I I\ H O U B 
tmn dit nummer 

Frankri jk: Dag van de postzegel (slot) 240 
Beknopte handleiding omtren t de betekenis en 

het gebruik dei postzegels 242 
Speciale catalogus zonder de Republiek I n 

donesia 242 
Personalia: M. C. Samson 243 
Foto's van de Bondsdagen in Arnhem 244 
Geschreven portret van de heer O. Kirchner 244 
Ingezonden: bezinning 246 
Mouchon over zijn type 1900 248 
Tentoonstellingen 248 
Voor uw boekenplank 250 
Agenda van Filatelistische gebeurtenissen 251 
Nederland '. 252 
Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned. Indië 

en Rep. Indonesia 253 
Luchtpost 254 
Stempels 256 
Postwaardestukken 257 
België 257 
Suid-Afrika 258 
Brief uit Londen 259 
Wij lazen voor u 261 
Over de Oostgrens 262 
De John Lek collectie geveild 263 
Nieuwtjes van deze m a a n d 264 
Bonds- en verenigingsnieuws 267 

Medio .Juni zullen veischijnen 
„GLOBUS", DUITSLAND-NETTO-CATALOGUS 1963, prUs f 2,25, 
tevens: OostenrUk f 1,50, Zwitserland/Liechtenstein ƒ 1,75, Scan
dinavië ,/■ 2,50, Europa/Volkenbond/Uno ƒ 1,—. 
Verltrügbaar bij uw handelaar of toezending uitsluitend na stor
ting plus 20 et. port op postgiro 512461 t.n.v. 

Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 hs — AMSTERDAM-Zuid 2 — Tel. 79 26 40 

Hetp u sett 
Daarvan gingen wij al ja ren lang uit en d a a r 
aan is het ongetwijfeld te danken, dat onze 
ZICHTZENDINGEN naa r alle windstreken 
van ons land gaan. 

Omdat wij het voor verzamelaars van 

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

POSTZEGELHANDEL 

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



ederlandscfnnalrïanlaavoor 

Philatelie 
waarin opgenomen De Philatelisl" 

Correspondentie over het blad naar 

HOOFDREDACTEUR A BOERMA 
Bronsteeweq 86 Heemstede 

Telefoon (02500) 3 63 40 

ADMINISTRATEUR J C. NORENBURG 
Wetqeleqenlaan 7 1 , Drieberqen 

le le foon (03438) 21 62 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 
BOOM RUYGROK N V. 

Ged Oudeqracht 138, Haarlem 
Telefoon 17450 (4 liinen) Postqiro 37758 

RAAD VAN BEHEER 
Secr Mr Ant v d Flier 

Tortellaan 69, 's Gravenhaqe 7 
Penninqmeester Joh Spoorenberq 

Hyacintplein 5 Breda Giro 344900 

Verschiint madio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet aangeslotenen (bii vooruitbetaling) 

franco per post per iaar ƒ 10 — 
Afzonderl i jke nummers lopende laar 

en voorgaande iaar ƒ 1 ,— 
Nummers van vorige iaarqanqen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 ƒ 0 25 

vanaf 1958 ƒ 0,35 alles plus port i 

i9e jaargang - juni 1962 (453) 
I 

Voor- en 

achterzijde 

van een boekje, 

dat werd uitgegeven 

in het jaar 

voordat de postzegel 

haar intrede deed 

in Nederland 

op 1 januari 1852. 

Enkele merkwaardige 

bepalingen 

op pagina 242. 
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1955. Ballon Monte 
Afbeelding 43. Yvert nr. 1018. Ont

werp en gravure van R. Serres. 
Deze afbeelding geeft ons de opslijging 

van een bemande luchtballon, zoals die 
gebruikt werd voor post en personen
vervoer tijdens het beleg van Parijs in 
1870/1871. 

Hiervoor wordt verwezen naar een 
artikel in het Maandblad van decem
ber 1955 op bladzijde 275/277. 

1956. Francois de Tassis 
Afbeelding 44. Yvert nr. 1054. Ont

werper en graveur Pheulpin. Oplage 
1.400.000. 

Dit zegelbeeld is ontleend aan een 
wandtapijt van het Koninklijk Histo
risch Museum te Brussel. 

Thurn und Taxis is de naam van een 
adellijk geslacht, afkomstig uit Italië. 
Van het begin van de XVde eeuw af 
zijn vele leden van deze familie organi
satoren en beheerders geweest van de 
posterijen in vele landen van Europa. 

Hiervoor verwijzen we naar het arti
kel van mevrouw M. J. van Heerdt
Kolfi in het aprilnummer van het 
Maandblad voor Philatelie 1961, blad
zijde 118/119. In dat artikel vinden we 
vele gegevens over deze Franz von 
Thurn und Taxis, die leefde van 1450 
tot 1517. 

Als aanvulling zouden we nog kun
nen geven: 

Op 18 januari 1504 werd hij door 

Philips de Schone benoemd tot Maitre 
General des Postes. In 1516 stichtte hij 
de eerste verbinding Wenen—Brussel. 
Hij verzorgde ook de verbindingen van 
Parijs met Venetië en met Rome. Na
dat Keizer Napoleon I in alle door hem 
bezette gebieden aan het huis Taxis 
alle postrechten ontnomen had, kreeg 
het die later gedeeltelijk terug, name
lijk die van de Duitse Bond. 

Op 28 januari 1867 werden die rech
ten door de familie verkocht voor drie 
miljoen Thaler (ongeveer 5'/2 miljoen 
gulden). 

1957. Feloek uit de XVIIIde eeuw 
At'b. 45. Yvert nr. 1093. Ontwerp en 

gravure van Decaris. Feloek (Frans fé
louque) is de naam voor kustvaartuigen 
in de Middellandse Zee, die niet alleen 
werden voortgedreven door zeilen, 
maar ook door riemen. Men zou ze een 
soort galei kunnen noemen. De afge
beelde feloek vervoerde in 1750 post 
tussen Marseille en Genua. 

Afbeelding 46 geeft een connosse
ment uit die tijd, gedateerd 5 juni 1788. 
Dit is afkomstig uit een brief, zie af
beelding 47. 

Deze brief, die het connossement be
vatte, ging van Nice naar Agde (20 
km zuidwestelijk van het haventje 
Cette aan de Middellandse Zee). Ze 
draagt het oudste stempel van Nice. 

Het scheepje, dat de brief vervoerde, 
was niet het trotse zeeschip, dat op het 
connossement is afgebeeld. Het was, 

blijkens dat stuk een tartaan (Frans: 
tartanne), eveneens een klein scheepje, 
dat één mast had, één grootzeil en 
twee fokzeilen. 

Post werd toen afgegeven aan het 
kantoor van de reder, of aan de sche
pen zelf. Bij aankomst werd de post 
overhandigd aan de reder, die brieven, 
geadresseerd naar de plaats van aan
komst, zelf bezorgde. Dal geschiedde 
dus niet door de posterijen. Echter alle 
overige post moest hij afgeven aan de 
gewone postdienst in Frankrijk, de zo
genaamde Grande Poste. 

1958. Gemotoriseerde postbestelling 
Afbeelding 48. Yvert nr. 1151. Ont

worpen en gegraveerd door de be
roemde Pierre Gandon. 

Men zou dit het vervolg kunnen noe
men van de postzegel van de Dag van 
de Postzegel van 1950, want ook hier 
zien we de distributie van de „poste 
rurale", maar nu per fiets, per motor
fiets en per auto. 

1959. Nachtelüke vliegdienst 
Afbeelding 49. Yvert nr. 1196. Ont

werp en gravure van Gandon. Oplaag 
2.500.000. 

Deze zegel is uitgegeven ter ere van 
de nachtluchtpost, die het mogelijk 
heeft gemaakt, dat alle post, die in 
Frankrijk 's avonds wordt gepost, de 
volgende morgen reeds besteld wordt. 
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ostzegel (slot) 

door W. B. Broex 

Wat uitvoering betreft, wordt deze 
zegel in Frankrijk als een van de al
lermooiste zegels beschouwd. Zoals 
boven reeds vermeld, is zij ontworpen 
en gegraveerd door Pierre Gandon. 
die vele zeer mooie Franse zegels heeft 
gemaakt, onder andere ook de mooie 
groot-formaatzegels Marianne, Yvert 
730/733. Van die zegels werd tien jaar 
geleden gezegd „Zó had de zegel van 
Jeanne d'Arc moeten zijn in plaats van 
dat miezerige, trieste zegeltje van 1929, 
Yvert nr. 257". Zie de afbeeldingen 50 
en 51. 

1960. Een kabelschip 
Afbeelding 52. Yvert nr. 1245. Ont

werper en graveur R. Serres. 
Dit is een apart scheepstype, dat 

ia 

BELANGRIJKE VERBETERING 
Voor een belangrijke verbete

ring in de voorgaande aflevering 
verwijzen wij naar bladzijde 243. 
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speciaal is ingericht voor het leggen 
en repareren van onderzeese telegraaf
kabels. 
1961. Besteller van de Pargse Petite 
Poste in 1760 

Afbeelding 53. Yvert nr. 1285. Geheel 
van R. Serres. 

Voor de Petite Poste ä Paris begin
nen we met te verwijzen naar onze be
schrijving van de Dag van de Post
zegel van 1946. Dat ging over de oud
ste Petite Poste, die ongeveer een eeuw 
eerder was gesticht en gesneuveld. 

Nu gaat het over een post, die ge
opend werd op 9 juni 1760 te 5 uur 
voormiddag. 

Deze post is ingesteld door dokter 
Plarron de Chamousset (1717—1773). 

Deze was een zeer vermogend dok
ter die veel aan liefdadigheid deed, 
waarbij hij natuurlijk zijn aandacht 
speciaal besteedde aan de hospitalen. 

In Londen had hij de daar reeds se
dert 1680 bestaande stadspost bestu
deerd en hij stelde aan de Franse Ko
ning Lodewijk XIV voor op eigen risico 
en eigen kosten een Petite Poste ä 
Paris te stichten. 

Hoewel de Koning zijn streven steun
de, werd het eerst door het parlement 
afgewezen. Maar met zulke moeilijkhe
den wist Lodewijk XIV wel raad. De 
post van Chamousset kreeg alleen 
maar een andere titel, namelijk een 
post ingesteld door de Koning zelf. 

Van deze zo prachtig georganiseer
de post zou heel wat te vertellen zijn. 

We volstaan met het volgende: •'. 
Er was een hoofdpostkantoor met 

negen bureaus, elk met zestien facteurs. 
Behalve het kantoorpersoneel was er 

een inspectie met negen inspecteurs. 
Men begon met drie bestellingen en 

acht lichtingen per dag. 
Elk bureau iiad een eigen s.*empel, 

en ook elke facteur had een eigen 
stempel. 

's Zomers waren de kantoren open 
van 5.15 v.m. tot 10 uur n.m. en des 
winters van 6.30 v.m. tot 10 uur n.m. 

In 1780 had die post al 541 brieven
bussen. Een uur na elke distributie 
ging de facteur rond met een ratel, om 
brieven op te halen. Dat is de voorstel-

'n u 
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Img op de postzegel. 
Chamousset maakte zulke enorme 

winsten, dat de Koning al na twee jaar 
de zaak van Chamousset overnam te
gen een jaarlijkse schadeloosstelling 
van 20.000 Livres (ongeveer ƒ 10.000). 

In 1780 kwam aan de Petite Poste 
een einde, doordat ze werd opgelost 
in de Grande Poste. 

Hierbij 'n brief van deze Petite Poste, 
gedateerd 28 juli 1769. Zie afbeelding 54. 

Als stempels zien we aan de vóór-
zijde: 

A betekent Kantoor A. 
F D Port Dü. 
5e Lvée betekent vijfde lichting. 
28 is de 28ste van de maand. De maand 
zelf en het jaartal werden nooit ver
meld. 
A Dit stempel (rood) staat zowel 
83 vooraan als achteraan. Het geeft 
te kennen, dat facteur nr. 83, ressor
terende onder kantoor A, de brief heeft 
gelicht én gedistribueerd. 

A in een cirkeltje staat achterop de 
brief. Dit is het nummer van een der 
bushouders van het kantoor A. 

Stellen we daar nog eens naast de 
eenvoudige behandeling van de Grande 
Poste van een brief uit dezelfde tijd, 
afbeelding 55, daterende 3 september 
1766 van Nimes naar Marseille, waar
op niet anders_ te vinden is dan het 
langstempel NlMES en een geschre
ven 12, te kennen gevend het door de 
ontvanger te betalen port van twaalf 
sous = dertig Nederlandse centen. 
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Beknopte handleiding omtrent de betekenis 
en het gebruik der postzegels 

Het boekje waarvan de omslag op de eerste pagina slaat 
afgebeeld, kregen wij door bemiddeling van de heer J. M. 
van Putten, tweede secretaris van de Haarlemse verenigmg 
„Op Hoop van Zegels". Het ligt in de bedoeling de negen
tien paragrafen van het boekje in de volgende nummers 
van het Maandblad op te nemen. 

Wij wijzen alvast op een aantal merkwaardige bepalingen, 
die samenhangen met het feit dat de postzegel in het open
bare leven van Nederland in het midden van de vorige eeuw 
een volkomen nieuwe verschijning was. Zo leest men bij
voorbeeld in paragraaf 1: ,,Het gebruik van spostzegels is 
in geen geval verpligtend" en in paragraaf 6: „De post
zegels zijn op de keerzijde voorzien van eene klevende stof, 
waarmede zij door middel van een weinig vocht op de brie
ven worden vastgehecht". ,.Zij worden geplaatst in den 
bovensten hoek, aan de linkerzijde van het adres".. 

De postzegels zijn een middel om brieven te frankeren. 
Zij dienen inzonderheid voor de briefwisseling, die naar 

plaatsen binnen 's lands is bestemd. 
Het gebruik van postzegels is in geen geval verpligtend. 
Men kan, des verkiezende, zijne brieven met geld blijven 

frankeren. 
Men kan ook de brieven ongefrankeerd verzenden, enke

le buitenlandsche brieven uitgezonderd. 
§ 2. 

De postzegels zijn op alle post- en hulpkantoren voor een 
ieder verkrijgbaar. 

Er wordt aldaar tot de uitreiking gevaceerd gedurende 
den geheelen tijd, dat het kantoor voor het publiek open is. 

De postzegels worden niet afgegeven dan tegen kontante 
betaling. 

Er mag niet meer voor dezelve worden ontvangen dan de 
geldswaarde, die op de zegels is uitgedrukt. 

In gemeenten, alwaar geen post- of hulpkantoor is, kunnen 
de zegels van het naastbijgelegen kantoor worden ontbo
den. 

Aan alle aanvragen daaromtrent wordt kosteloos voldaan, 
behoudens de betaling van de waarde der zegels. 

SPECIALE CATALOGUS ZONDER 
DE REPUBLIEK INDONESIË 

Aan het diner op 27 april tijdens de Bondsdagen in Arnhem 
heeft de heer S. Rietveld, voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren in een toespraak be
kend gemaakt, dat de zegel van de republiek Indonesia, die 
né de zogenaamde RIS-overdrukken zijn uitgegeven, niet 
meer zullen worden opgenomen in de Speciale Catalogus, 
die in september verschijnt en evenmin in de nieuwe Een
voudige Catalogus. 

Dit voorstel van het bestuur van de NVPH is op de leden
vergadering met meerderheid van stemmen aanvaard. 

De mededeling van de heer Rietveld werd door de gasten 
aan het diner met luid applaus begroet. 

Holland Album 
Verder verklaarde de heer Rietveld dat de kwestie van 

de supplementen Indonesië op het Holland Album in be-
stuurs- en ledenvergaderingen is besproken. De NVPH heeft 
over deze aanvuUingsbladen brieven ontvangen van de 
Bondssecretaris Ir. E. J. de Veer (en er zijn ingezonden brie
ven over verschenen in het Maandblad. Red.). De heer Riet
veld heeft de inhoud van de brieven ter kennis gebracht van 
de uitgever van het Holland Album. Meer zei hij, kan de 
NVPH niet doen, omdat zij niet kan ingrijpen in de handels
politiek van haar leden. 

Postbusnummer NVPH : Den Haag 618 
De secretaris van de NVPH, de heer J. F. Meeder, deelt 

mede, dat het postbusnummer van de Vereeniging met in-
gcng van 1 juni het volgende is: DEN HAAG 618. 

Een bijzondere vervalsing van 
de 1 gulden port Nederland 
(Speciale Catalogus nummer 79A) 

Aan de Keuringscommissie van de 
Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen werd het hier
bij afgebeelde paar portzegels 
van 1 gulden Nederland rood met 
kamtanding 12% : 12% in tête-
bêche-stand met tussenstrook ter 
beoordeling voorgelegd 

De tanding en de kleur van de 
zegels, alsmede de kleur en de 
structuur van het papier, zijn 
zonder meer volmaakt. Het voor
komen als tête-bêche-paar deed 
echter dadelijk vermoeden dat 
het een vervalsing moest zijn. Im
mers, als het bewuste paar wer
kelijk had bestaan, dan zou dit 
van zo'n betrekkelijk „jonge" 
zegel allang gesignaleerd zijn. 
Even is nog gedacht aan een 
proef, maar deze mogelijkheid 
werd afgewezen, omdat Ir. H. J. 
W. Reus in zijn studie alle proe
ven, zowel in het Postmuseum te 
's-Gravenhage, als in het museum 
van de firma Enschedé te Haar
lem heeft beschreven, zonder 
daarbij iets te vermelden daf met 
het onderhavige paar identiek kan 
zijn. 

Vyf kenmerken 
Beziet men het tête-bêche-paar nader, dan blijkt, dat beide 

zegels van eenzelfde cliché stammen. Beide vertonen name
lijk een vijftal identieke „plaatfouten", die bij de echte 
zegels niet voorkomen: 

1. Inkeping boven en onder in de witte lijn onder de 
E van (TE BETAL)E(N) op 2,8 mm van rechts. 

2. De tweede verticale witte lijn van de linkerzijde af 
loopt over een afstand van 2,7 mm niet door. 

3. De witte lijn boven TE BETALEN heeft een in
keping aan de onderzijde in de rechterhoek. 

4. De onderbreking in de rode binnencirkel aan de 
bovenzijde onder (B)ETA(LEN bedraagt 2.9 mm 
(normaal 2,2 tot 2,3 mm). 

5. Dezelfde onderbreking aan de bovenzijde boven 
(P)OR(T) bedraagt 3,6 mm (normaal 3,0 mm) . 

Bovendien zijn de rode mktdotten binnen de drie letters 
(TE) B(ET)A(LEN) en P(ORT) kleiner dan bij de echte zegels. 

Zonder enige twijfel is het beschreven paar vals. 
Niettemin zijn de zegels als losse exemplaren — men zou 

kunnen veronderstellen, dat de vervalser te lui is geweest 
om de zegels van elkaar te scheiden — als gevaarlijke ver
valsingen te beschouwen, omdat men bij een zo betrekkelijk 
eenvoudige zegel (catalogusprijs ƒ 1,50) geen vervalsing ver
wacht en omdat de zegels, gezien de moderne rage van 
„postfris-zonder-plakker-verzamelen", voldoende verkocht 
kunnen worden. 

J. F. CLEIJ 
's-Hertogenbosch 

VERBETERING 
De heer Scheepmaker maakt ons er opmerkzaam op dat 

door een ongecorrigeerde zetfout een onduidelijkheid in 
zijn betoog is geslopen. Op bladzijde 211 leest men, onder 
punt h. DE GROEVE, aan het slot van de eerste alinea het 
volgende: „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." Deze laatste 
zin dient als volgt gelezen te worden: 
„Deze is namelijk niet met de waterverf gemengd geweest, 
maar ze ligt er bovenop." (namelijk in vrijwel evenwijdige 
dwarse strepen). 
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Handleiding voor het herkennen van vervalsingen 
Uitgave van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen. Losbladig. Prijs ƒ 1.75 zonder band. 

Het idee, door middel van een losbladig en dus gemak
kelijk aan te vullen goedkoop werkje de verzamelaars 
te waarschuwen tegen de meest voorkomende vervalsingen 
is beslist goed. Over de uitvoering van deze „handleiding" 
kunnen we helaas minder verheugd zijn. Want de term „hand
leiding" wekt verwachtingen die niet in vervulling gaan. 
Het geheel zoals het nu voor ons ligt wekt sterk de indruk 
dat het uitgegeven is lang voor het klaar was, want de 
meest bekende vervalsingen ontbreken. Van wat bij voor
beeld in het Maandblad hierover is gepubliceerd — denk 
maar aan de vervalsing van de Watersnood-zegels van Nieuw-
Guinea — is niets terug te vinden. Ook de zegels die de 
heer Boekema in de Bondsvergadering in Rotterdam toonde 
zijn niet alle opgenomen, ik miste bijvoorbeeld de ken
merken van de valse Libau-opdrukken. Zelfs de op deze 
Bondsdagen door de Bondsvoorzitter genoemde vervalsingen 
van de luchtpostopdrukken van Nederlands-Indië zijn niet 
opgenomen. Bij de Société des Nations-opdrukken van Zwit
serland wordt vermeld dat deze vaak aan het stempel te 
herkennen zijn. Maar hoe? Dat staat er helaas niet bij. 

Ware het niet beter geweest als men aan de voorbereiding 
van deze uitgave wat meer tijd besteed had, zodat in 1963 
een boekje uitgegeven had kunnen worden dat inderdaad als 
„handleiding" zou kunnen gelden? 

Fl. 

^aiu, 

Frankrijk - dag van de postzegel 
Deze afbeelding had behoren te staan 

op bladzijde 204 van het meinummer op 
de plaats van afbeelding 37. Door een 
nog onopgehelderde oorzaak zijn de af
beeldingen 37 en 47 verwisseld. 

PERSONALIA 

M. C. Samson 

Voor de afgevaardigden naar de Bondsvergaderingen is 
oud-notaris M. C. Samson een bekende figuur. Vertegen
woordiger van één der oudste verenigingen in Nederland, 
de Philatelistenclub „Rotterdam", is hij meer dan afge
vaardigde, iemand wiens oordeel en mening steeds aan
dachtig en belangstellend wordt beluisterd. Veel zegt hij 
niet, maar wét hij zegt is steeds op zijn plaats. Hij is een 
van de „grand old men" die filatelistisch Nederland rijk is. 

Nog voordat de emissie „hangend haar" verscheen, werd 
hij in Gouda geboren. Als jongeling was hij lid van de Goud-
sche Football en Cricket Club „Olympia", beide takken van 
sport hadden zijn belangstelling. Zijn verdiensten op sport
gebied werden beloond met het erelidmaatschap van „Olym
pia". 

Inmiddels was de heer Samson verhuisd naar Rotterdam, 
waar hij als notaris weldra bekendheid verwierf. Voor zeer 
vele firma's, vennootschappen, stichtingen en verenigingen 
ontwierp hij statuten en reglementen. 

In 1919 begon de heer Samson met het verzamelen van 
postzegels. Japan werd zijn groot onderzoekingsterrein en 
de studies die hij van Japanse postwaarden heeft gemaakt 
maakten hem tot ver buiten onze grenzen bekend. In zijn 

bezit zijn postzegels van Japan, die in dat land zelf niet, 
of nauwelijks, bekend zijn. Bekende Japanse verzamelaars 
zijn wel naar Rotterdam gekomen om zijn collectie te be
zichtigen. 

Op de „ITEP" en nadien op de „Shellpost" te Vlaardingen 
was deze verzameling te bewonderen. In Vlaardingen kreeg 
hij één van de vier gouden medailles in scherpe concurren
tie met collecties van meer populaire gebieden. Op „Rotter
dam 1961" zond hij Japan „buiten mededinging" in. De dia
lezing over de diepdrukzegels van Japan heeft deze unieke 
collectie voor het nageslacht bewaard. 

Nadat de heer Samson in november 1932 lid was geworden 
van de Philatelistenclub „Rotterdam", volgde hij reeds 
vijf jaar later de overleden voorzitter Van Harderwijk op. 
Wie de „Club" kent, zal toegeven, dat dit een prestatie is. 
Tijdens negen van de tien vergaderingen (de tiende is de 
jaarvergadering, waarop het bestuur - in dichtvorm — de 
jaarverslagen uitbrengt!) worden daar de verzamelingen 
der leden getoond en wat getoond wordt, mag er zijn. De 
voorzitter spreekt terecht van „schatkamers", wanneer de 
bezichtiging ten einde is. 

Ook bij de zustervereniging in Rotterdam, de Rotterdam-
sche Philatelisten-Vereeniging, is de heer Samson een be
kende figuur. Als lid van de veilingcommissie, keurmeester, 
adviseur bij het ontwerpen van statuten en reglementen, 
kreeg hij een vaste plaats en de waardering daarvoor werd 
tot uitdrukking gebracht door zijn benoeming tot erelid. 

Zijn grote verdiensten voor de Nederlandse Bond zijn 
niet algemeen bekend. ledere vereniging, die zich aanmeldt 
voor het lidmaatschap van de Bond, passeert eerst de zeef 
van de oud-notaris. Statuten en reglementen worden onder 
de loep genomen en als deze ontbreken maakt de heer Sam
son ze voor de aspirant-leden van de Bond kant en klaar 
gereed! Het werk, dat daardoor verzet wordt, geschiedt ge
ruisloos, doeltreffend en belangeloos. Ook op ander terrein 
geeft hij adviezen aan het Bondsbestuur. Zijn grote kennis 
van statuten, reglementen en bepalingen komen hem goed 
van pas wanneer netelige vraagstukken hem ter beoordeling 
worden voorgelegd. Dit alles heeft het Bondsbestuur op de 
Algemene Vergadering te Arnhem gemeend te moeten ho
noreren met het voorstel, de heer Samson erelid van de 
Bond te maken. De vergadering heeft aan dit voorstel een 
luidruchtige goedkeuring gegeven. Het Maandblad wenst 
oud-notaris Samson van harte geluk met deze hoge filate-
listische onderscheiding. 

H. 
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Geschreven portret van 
de heer D. O. Kirchner 

„Toegekend wegens langdurige en veelzijdi
ge verdiensten", aldus luidt de tekst op de 
plaquette behorende bij de hierbij afgebeelde 
Waller-medaille, welke de heer D. O. Kirch
ner tijdens de Bondsdagen te Arnhem op 27 
april 1962 in ontvangst mocht nemen. 
Deze medaille, genoemd naar wijlen P. W. 
Waller, in leven voorzitter van het be
stuur van de Stichting Het Nederlands 
Postmuseum te 's-Gravenhage, is hiermede 
sinds haar instelling voor de 28ste keer ver
leend. De laatste maal werd zij m 1958 uit
gereikt aan de heer J. Eijgenraam. De heer 
Kirchner is van 1946 tot 1961 commissaris 
in het Bondsbestuur geweest en heeft ook 
buiten de filatelie zijn sporen verdiend, ge
tuige zijn benoeming tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau, toen hij in juni 1958 
veertig jaar in overheidsdienst was. 

Wat het meest opvalt bij een ontmoeting 
met de heer Kirchner is zijn evenwichtigheid. 
Evenwicht in het markante gezicht, even
wicht in zijn werk, of dat nu voor de filate
lie, voor de ambtenarenbond of voor zijn be
roep gebeurde, evenwicht in zijn verzame
lingen en evenwicht in zijn bezonken oordeel. 

Die evenwichtigheid heeft hem zo bijzon
der geschikt gemaakt voor de functies die 
hem in zijn leven ten deel zijn gevallen. Met 
opzet kies ik deze formulering, omdat de 
heer Kirchner zo bescheiden is, dat hij zich 
niet aanbood voor een functie, maar als er 
een belangrijke plaats openviel kwam hij er 
vanzelf te zitten, omdat hij de aangewezen 
man was. 

Dat gebeurde bij voorbeeld in zijn vereni
ging Philatelica, die op bijna dertienjarige 
leeftijd een bibliotheek begeerde. De heer 
Kirchner werd aangewezen als beheerder 
van deze instelling, die hij in feite dus heeft 
opgericht. Van 1938 tot 1946 was hij Directeur 
rondzendverkeer van Philatelica en in 1947 
eerde Philatelica zijn verdiensten door hem 
te benoemen tot erelid. Tien jaar later werd 
hij secretaris van deze Internationale Vere
niging. 

Zijn benoeming tot commissaris van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen in 1946 zal wel niet vreemd zijn ge
weest aan zijn aftreden als directeur van het 
rondzendverkeer. Al in 1948 volgde zijn ver
kiezing tot tweede secretaris van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen, 
welke functie hij tijdens de Bondsdagen van 
Rotterdam, in 1961 neerlegde bij het berei
ken van zijn 67ste levensjaar. 

Wil men deze gegevens te weten komen, dan 
moet men niet bij de heer Kirchner aanko
men. Hij is wel bereid u te vertellen waar u 
ze vinden kunt. En dan doet men de merk
waardige ontdekking, dat er door de heer 
Kirchner heel wat geschreven is, maar dat er 
over de heer Kirchner vrijwel niets te vinden 
IS. Hij schrijft de historie van de Bond in het 



)E BONDSDAGEN IN ARNHEM 

1. De voorzifter van de Bond, Drs. VV. J. Biileveld, overhandtqt de wisselbeker aan de wjnnaar 
van hei Bekertoernooi^ de heer J. Dekker, tï'idens de lunch op zaterdaq 28 april in „Royal". 
2. A De hoofddirecteur Posferi/en, de heer t . Th. Hoolboom ti'tdens ziin toespraak aan het 
Bondsdiner in „Royal" op 27 april. 
2. ß Rechts voor het raam een andere eregast: Mr. H. W. ß/oemers. Commissaris der Koning/n 
in de provincie Gelderland^ tevens voorzitter van de Stichtinq Comité voor de Zomerpostzeqels. 
Geheel rechts de heer L. H. Tholen, voorzitter van de Raad van ßeheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie en daarnaast de beer Spoorenberq, evenals de beer Tholen erelid 
van de ßond. Tussen de beide kaarsen noq een erelid van de ßond. Mr. W. S. Wolif de Beer, 
van wie alleen de ruqziide te zien is. 
3. Een opname fi/dens de A/gemene Verqaderinq in „Royal" op 27 april. Ir. A. van der 
Heyden van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniqinq aan het woord ff/dens de discussie 
over hef beschikbare kadermaferiaal voor ienfoon^eltiiigen. Naast hem — van links naar rechft 
— de v;ce-voorz(7fer van „Rotterdam", de beer H. Zwijnenburq, de voorzitter, de heer i. A. 
Donker en de tweede secretaris, de heer C. H. W. Heusdens. 
4. De voorzifter van de ßond. Drs. W. J. Biileveld, fiidens ziin openingsrede van de Alqemene 
Vergadering. Naast hem — van links naar rechts — de heer H. L. J. Weidema, beheerder van 
de Bondsbliotbeek en voorzitter van de ontvangende vereniging „De Globe", de heer A. van 
der Ruyt, beheerder van de Bondskeurinqsdienst, Ir. E. J. de Veer, secretaris van de Bond 
en de heer P. M. Prinssen, penninqmeester van de Bond. Onzrchfbaar.* vice-voorziffer K. F. 
Kielman, en de beide commissarissen: Ir. W . Schlösser en de beer J. J. Jonker. Afweziqt 
Mr. O. J. Azing Venema, beheerder van hef Bondsinformatiebureau. 

jubileumnummer van het Maandblad dat in 
1958 verscheen, toen de Bond vijftig jaar be
stond. Hij schrijft de historie van Philatelica, 
dat vorig jaar vijftig jaar bestond. Hij licht 
het doopceel van de heer P. C. Korteweg 
in het Maandblad van oktober 1954, toen die 
in dat jaar de Waller-medaille ontving. En zo 
zou men kunnen doorgaan en uitemdelijk te
rechtkomen bij zijn werk ten bate van 
Philatelica en de Bond, waarvoor hij nu op 
zijn beurt is onderscheiden met de Waller-
medaille. 

Wil men iets te weten komen over zijn ver
zamelingen, dan gebiedt de eerlijkheid te zeg
gen, dat hij zozeer filatelist is dat hij die niet 
onder een korenmaat verbergt. Maar even
wicht moet er zijn. Vraagt u naar het Ver
enigd Koninkrijk, dan krijgt u Engeland te 
zien, maar geen Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, luchtpost (op hele poststukken), 
Frankrijk, Luxemburg, Argentinië, Zwitser
land of eofilatelie („eofilatelica" zou hij 
liever geschreven willen zien). Hij wil nog wel 
vertellen dat hij in 1911, toen hij zeventien 
jaar oud was, zijn eerste prijs gewonnen 
heeft op een tentoonstelling in 's-Graven-
hage met een inzending in groep II (van 
duizend tot tweeduizend zegels), maar wie 
meer wil weten wordt verwezen naar da 
bundel „Gesprekken met verzamelaars" van 
A. Paul Cortenbach, die desgewenst ook nog 
nagezonden wordt. 

Wij hebben dus een blik mogen slaan in 
zijn album Engeland, dat begint met een paar 
bladzijden zeldzaam gave Mulready-couverts, 
waarbij de bekende karikatuur niet ontbreekt. 
Na daarover even gegrinnikt te hebben, houdt 
u even de adem in bij een aantal prachtige 
exemplaren van de one penny black en de 
two pence blue. Daarna volgen bladzijden 
„gevierendeelde" volledige plaatreconstruc
ties, vervolgens bladzijden met plaatnum-
mers en als men dan uit tijdnood het schit
terend verzorgde boekwerk sluit, neemt de 
heer Kirchner het liefkozend op en laat nog 
een paar Admiralty-opdrukken zien en met 
spijt constateert hij dan een open plaats van 
een opdruk IR OFFICIAL op ten shillings, 
waarvoor op een recente veiling ƒ 6.800,— 
gulden werd betaald. De zeldzaamheden, 
die hij in zijn bezit heeft zijn voorzien van een 
certificaat van The Royal Philatelie Society. 

Wie de boeken van de titularissen van de 
Waller- en Costerus-medaille in handen 
krijgt, die berusten bij het secretariaat van 
de Bond, ontdekt ook daarin de hand van de 
heer Kirchner. Hij heeft die boeken samen
gesteld en gekalligrafeerd, en ervoor gezorgd 
dat de foto's van de onderscheidenen bij el
kaar kwamen. Even welverzorgd ziet zijn 
verzameling er uit. De gekalligrafeerde bij
schriften vormen een harmonisch geheel metj 
de zegels — op blanco bladen, want voor-
drukalbums zijn de heer Kirchner een doorn 
in het oog. §§ 
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Ingezonden 
BEZINNING 

Het spijt mij werkelijk buitengewoon, dat ik het slechts 
daarin eens kan zijn met het ingezonden artikel van de hand 
van Drs. W. J. Bijleveld — zie het nrèart-nummer — dat be
zinning dringend noodzakelijk is. Daarom wil ik de ver
schillende facetten, die bij het verzamelen van postzegels 
een kleinere of grotere rol spelen, beschouwen, waarbij ik 
niet zal kunnen vermijden het één en ander in een onbarm
hartig daglicht te zetten. Het gaat er immers om de zuive
re filatelie die verdienste te geven die haar toekomt. 

Mag men de voordrukalbums de schuld geven van de 
hedendaagse mistoestanden? Natuurlijk niet. Zij werden 
oorspronkelijk in de handel gebracht ten gerieve van en als 
hulpmiddel voor de verzamelaar ten einde hem in staat te 
stellen zijn zegeltjes op een ordelijke en logische wijze op 
te bergen. Eerst stond alles in het album, tenminste., dat, 
wat algemeen bekend was geworden. Toen echter de verza
melaars verder begonnen te kijken dan hun neus lang was 
en zich verdiepten in bijzonderheden, toen bleven de albums 
achter. Zij beperkten zich tot de vermelding van de zo
genaamde hoofdnummers en slechts bij wijze van uitzonde
ring wordt een enkele bijzonderheid genoemd. Er is mij geen 
voordrukalbum bekend, dat werkelijk zo diep op allerlei 
finesses ingaat als een gevorderde verzamelaar pleegt te 
doen. Vandaar dan ook, dat men op een internationale ten
toonstelling — waar uitsluitend vergevorderde verzamelaars 
uit hun collectie tonen — niemand nog gebruik ziet maken 
van een voordrukalbum. Uit filatelistisch oogpunt gezien 
zijn de voordrukalbums doelmatig voor hen, die beginnen, 
maar fnuikend voor hen, die er al iets meer van weten. Voor 
een echte filatelist is vrij baan een strikte voorwaarde. 
En welke albums leggen geen enkele dwang op en bezorgen 
geen ergenis over supplementen? De blanco-albums, die in 
overvloed verkrijgbaar zijn. 

De uitgevers van de catalogi hebben lot taak alle emis
sies van de diverse postadministraties te vermelden. Ge
schiedt dat? Ten dele. Vandaar dan ook een indrukwekkend 
aantal filatelistische boekwerken in de bibliotheken, welke 
geschreven zijn door vooraanstaande verzamelaars ter ver
duidelijking en uitbreiding van de catalogi. 

Postaal verantwoord? Een prachtige uitdrukking, waar
over dikke boeken geschreven kunnen worden zonder tot 
enig resultaat te leiden. Volgens A. zijn alleen verantwoord 
de heel gewone frankeerzegels, waarmede de PTT jarenlang 
kan volstaan. Er kan eens een nieuwe waarde bijkomen, 
door een wijziging van het posttarief, maar dan moet het ook 
uit zijn. B. zegt vrede te kunnen hebben met toeslagzegels, 
mits hij precies weet waar die toeslag blijft. C. oreert, dat 
het in ons land verboden is te bedelen en dat kinderen onder 
de vijftien jaar niet mogen werken. Hij veroordeelt dus in 
hoge mate het uit bedelen sturen van schoolkinderen en 
weigert de Kinderzegels. Het is de plicht van de overheid 
uit rechtvaardig ingewonnen belastinggelden fondsen beschik
baar te stellen aan., (zo zegt hij!) D. wenst gelegenheids-
uitgiften, daar juist de herdenkingszegeltjes dikwijls zulk 
een mooi inzicht geven in de historie of de cultuur. Ik 
wil maar zeggen: benoem duizend commissies en na lang 
geredekavel wordt het resultaat duizend meerderheidsuit
spraken, benevens duizend minderheidsuitspraken! Ik ben 
mijn eigen commissie, punt uit. 

Waar komen de mistoestanden dan wél vandaan? Van de 
verzamelaars zelf. Daar staat het dan eindelijk, zwart op 
wit. Wij kunnen ons wel trachten schoon te praten door 
allerhande verwijten te richten tot hen, die misbruik maken 
van onze fouten, maar daarvan is geen heil te verwachten. 
Wie de wereld verbeteren wil beginne bij zich zelf. 

Onze voornaamste ziekten zijn: 1 gokken, 2 compleetheids-
obsessie, 3 grove onwetendheid, 4 ongeduld, 5 verblinding. 
Misschien had ik deze vijf factoren in een andere volgorde 
moeten zetten, maar dat is niet belangrijk. Laten wij onze 
bezinning vervolgen. 

1. Het gokken. Een lelijk woord. Maar hoeveel mensen zijn 
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er niet, die in de postzegels een regelrecht speculatie-ob
ject zien? Ze kopen en verkopen er lustig op los ten einde 
er aan te verdienen. Nu bedoel ik niet zo zeer de kleine 
verzamelaars-met-de-beperkte-beurs, die door een voor
zichtig beleid hun eigen verzameling min of meer door ande
ren laten bekostigen. In zekere zin vervullen zij een functie als 
handelaar. De officiële handelaar is voor ons verzamelaars 
onmisbaar. Hij moet ons aan de zegeltjes helpen, die wij 
anders met zouden krijgen. Voor die diensten komt hem 
een redelijke beloning toe. Zou hij onredelijke beloningen 
eisen, och, dan rangeert hij zichzelf uit! Een eerlijke hande
laar mag dus geen .,neen" verkopen, wanneer hij het ge
vraagde wel heeft. De echte gokkers zijn die lieden, die 
meer kopen, dan zij voor hun eigen verzameling nodig 
hebben, het surplus opbergen en pas tot verkoop overgaan, 
wanneer de prijzen flink omhoog gelopen zijn. Het operatie
terrein van de gokkers ligt natuurlijk op die verzamelge-
bieden, die sterk in de mode geraken. De mode brengt 
veel vraag met zich en wanneer men nu maar zorgt voor 
een klein aanbod, dan stijgen de prijzen enorm. Verscheide
ne postadministraties zijn er ter wille van hun afzet niet 
vies van de gokkers te lokken door het annonceren van een 
beperkte periode van verkrijgbaarheidsstelling voor een té 
kleine oplage. Bovendien prijzen ze hun waar vrij schaamte
loos aan voor alle onderwerpen, die op de betreffende emis
sie met de haren er bij gesleept zijn. Wie is hier het kind 
van de rekening? Hij, die het thema verzamelt of voor wie 
de afbeelding de hoofdzaak vormt. Tot deze verzamelmethode, 
waarvan ik absoluut geen tegenstander ben, werd destijds 
overgegaan onder het argument van betere bereikbaarheid 
voor een kleiner budget. Wanneer ik nu constateer, dat van 
vele verzamelaars het maandelijkse budget volkomen ver
slonden wordt alleen door de stroom van nieuwe uitgiften, 
waardoor terugwerken ter verkrijging van reeds vroeger 
uitgekomen nummertjes uitgesloten is, meen ik wel de
gelijk te mogen stellen, dat het oorspronkelijke argument 
iedere dag meer ondergraven wordt. Daarom zijn de mo
de-onderwerpen enorm gevaarlijk, hoe boeiend het gege
ven op zichzelf genomen ook moge zijn of hoe aanlokkelijk 
het ook is door de doelstelling. 

2. De compleetheidsobsessie. Wat is compleet? Een ramp. 
Voor een verzamelaar is geen groter straf denkbaar dan hem 
op te schepen met een complete collectie. Dan is er niets meer 
te doen. Maar, compleet is een heel groot woord. Men kan 
ten hoogste zeggen: compleet binnen zekere grenzen. Ik zal 
een voorbeeld geven. Laat mij de beschikking over een cheque 
van 'n paar duizend gulden. Ik koop binnen 'n tijdsbestek van 
enige uren alle hoofdnummers van Israël compleet. Maar 
dat is geen filatelie. Dat is alleen maar domweg kopen zon
der ook maar iets meer. Compleet? Op geen stukken na! 
De gehele interim-periode ontbreekt, om nog maar te 
zwijgen over de tijd van het Britse mandaat, over de Turk
se tijd, over de Levantijnse uitgiften van de Europese sta
ten, enzovoort. Die zaken kan niemand binnen een paar uur 
kopen: daarvoor zijn enige levens nodig. Een werkelijke 
compleetheid kan wel worden benaderd, doch niet worden 
bereikt. Wanneer wij dit beseffen, dan wordt ons de ge
zonde drang naar compleetheid niet tot een obsessie. Dan 
kunnen wij heenstappen over onaangenaam aandoende 
nummers. 

3. Grove onwetendheid. Zeer vele verzamelaars zijn nog 
steeds niet op de hoogte van de meest elementaire begin
selen. Zij weten niet hoe en waar plakkers bevestigd moe
ten worden. Zij zien geen verschil tussen lijn- en kamtanding. 
Zij hebben geen benul van het constateren van zwendel met 
de kwaliteit der zegels. Zij weten nog niet, hoe tandingen 
gemeten worden, hoe men het watermerk vindt. Zij hebben 
geen vermoeden, dat tussen hun zogenaamde dubbelen nog 
zegels zitten, die zij helemaal niet dubbel hebben. Enzo
voort. Deze verzamelaars vormen het afzetgebied bij uit
stek voor de weinig scrupuleuze lieden met kwasi goedkope 
aanbiedingen. 

4. Ongeduld. Een ware filatelist weet, dat ook ongeduld 
tot niets leidt. Hij zoekt en speurt juist met een schier ein
deloos geduld tot hij eindelijk het vurig verlangde vindt. 
Een zo veroverd zegeltje heeft voor hem dan een heel hoge 
waarde, ondanks een eventueel lage notering in de cata
logus. Het grappige is, dat men soms dingen kan aantref
fen op plaatsen, waar men het in het geheel niet verwacht. 
Ongeduld is ook dikwijls de oorzaak van een slechte kwa
liteit van de zegels. Verschillende verzamelaars nemen ge
noegen met een minder mooi exemplaar, omdat zij in al 
hun haast zo gauw geen beter te pakken kunnen krijgen. 



5. Verblinding. Vele verzamelaars tellen en rekenen zich 
rijk. Men spreekt over het aantal zegels dat men bezit. 
Op een nieuwe catalogus wordt aangevallen om eens even 
haarfijn uit te rekenen welk kapitaal de verzameling ver
tegenwoordigt, hoeveel winst er gemaakt is. Dal is boekhou
den en geen filatelie. Bovendien nog bedrieglijk boekhou
den. Men vergeet namelijk enige belangrijke zaken. In de 
eerste plaats verzuimt men bij al dat gereken de kwaliteit 
der zegels in aanmerking te nemen. In de tweede plaats weet 
iedere insider, dat bij een eventuele verkoop één zegeltje 
van goede kwaliteit met een cataloguswaarde van bijvoor
beeld honderd gulden heel wat meer zal opbrengen dan 
vijfhonderd zegels met een totale cataloguswaarde van ook 
honderd gulden. Al dat gepraat over prijzen en bedragen 
hoort in de filatelie niet thuis bij de echte verzamelaars. 
Het leidt tot abnormaliteiten, zoals tot postfris-zonder-plak-
ker. Waarom wil men dat ' De verkoopwaarde ligt hoger. 
Laat mij even heel zacht en voorzichtig constateren, dat 
een filatelist een zegel koopt om de simpele reden, dat zij 
in zijn verzameling past en niet om wat zij hem meer gaat 
opleveren dan hij ervoor betaalde. Dus het is postfris-zonder-
plakker wat de klok slaat. Wanneer ik een zegel uit een 
groter veldeel zie scheuren, och, dan wil ik wel aannemen 
met werkelijk postfris van doen te hebben. Maar een losse 
zegel? Brrr! Ik heb namelijk allerhande advertenties gele
zen van lieden, die een plakker deskundig verwijderen. Zo 
nodig knoeien ze rustig wat nieuwe gom op de beschadigde 
plekjes. Die instellingen beleven 'n gouden tijd dank zij hen, 
die bewust of onbewust slechts met geld rekenen. Gedwon
gen door de verzamelaars moet de handelaar nu ook onder
scheid maken. Zelfs komen reeds speciale albums voor 
postfris-zonder-plakker op de markt, voordrukalbums! 

Een beletsel voor de ontwikkeling van de filatelie wordt 
ook gevormd door de hoge kosten, die aan het houden van 
een tentoonstelling verbonden zijn. Niet iedere vereniging 
kan zo maar de benodigde fondsen op tafel leggen, ten zij 
men bereid is de andere activiteiten hopeloos in het gedrang 
te laten komen. Door 'n pienter initiatief van de Rotterdam-
sche Philatelisten-Vereeniging is de situatie echter ingrijpend 
veranderd. R. Ph. V. nam contact op met de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel-Handelaren en vond deze bereid 
een belangrijk gedeelte van de kosten voor haar rekening 
te nemen. Terecht oordeelde de N. V. P. H., dat haar leden 
ook belang hebben bij tentoonstellingen (stands) en het flo
reren van de filatelie. Het is dan ook zeer toe te juichen, 
dat de N. V. P. H. zich niet tot Rotterdam beperkte, doch 
een goede gewoonte wil maken van het toesteken van de 
helpende hand. 

Met het verzamelen zelf zitten wij dus in een impasse. 
Daar moeten wij uit. Niet iedere verzamelaar voelt zich 
geroepen dieper op de filatelie in te gaan, maar het gros 
van de verzamelaars is door onwetendheid niet tot oor
delen bevoegd. Neem het nuchtere feit, dat de bibliotheek 
te Arnhem gedurende het jaar 1961 zegge en schrijve 510 uit
leningen noteerde. Ik zou wensen te weten aan welk ge
ring aantal verzamelaars, gesplitst in beginnend, gevorderd 
en vergevorderd. En hoe klein was het aantal verzamelaars 
dat gebruik maakte van het zo prachtige filatelistische cen
trum te 's-Gravenhage, het Postmuseum? Heeft het dan 
enige zin meer filatelistische centra te vormen, terwijl er 
reeds zo enorm veel door onderconsumptie braakliggend ver
mogen is? Trouwens ik heb nog nooit gezien, dat de bouw
vakkers beginnen met het dak zonder de aanwezigheid van 
de parterre! Wij moeten beginnen bij het begin. Eerst ste
vige fundamenten leggen en daarna bouwen. 

Onze organisaties, óók mijn vereniging helaas, doen het 
fout. 

Ik zou wensen, dat iedere vereniging, afdeling of groep 
onverwijld overging tot het aanschaffen van een aantal ex
emplaren: „Het A.B.C, van het postzegels verzamelen", sa
mengesteld door de werkgroep lessen van de Stichting voor 
het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland. Het adres hier
voor is dhr. G. J. Busman, Macl. Pontstraat 8 te Alkmaar. 
Dit waardevolle werkje dient gratis uitgeleend te worden 
aan elke verzamelaar, die zich voor het lidmaatschap aan
meldt. Na een maand wordt het ABC teruggehaald en op
nieuw uitgereikt aan een andere nieuweling. 

Ik zou wensen, dat iedere vereniging, afdeling of groep 
enkele ervaren filatelisten bereid vond thuis bij de nieuwe
ling te gaan praten, teneinde hem verder voor te lichten 
en eventuele vraagpunten te beantwoorden. Zo het enigszins 
kan, dienen ,ook de andere leden bezocht te worden. 

Ik zou wensen, dat bij die bezoeken een strenge objec

tiviteit in acht genomen werd. ledere verzamelaar moet 
naar zijn eigen smaak te werk kunnen gaan, doch de voor
lichting dient hem in staat te stellen tot de voor zijn ka
rakter en zijn draagkracht verantwoorde keuze te komen. 

Ik zou wensen, dat de organisaties zouden samenwerken 
ten behoeve van die groepen, die niet over „vraagbaken" 
in eigen gelederen beschikken. Ik zou voorlopig op iedere 
vergadering van onze verenigingen enige lessen uit het ABC 
behandeld willen hebben. 

Ik zou op iedere vergadering van onze verenigingen niet het 
organisatorische doch wel het filatelistische gedeelte als 
hoofdschotel willen aantreffen, waarbij ik zeer zeker niet 
doel op de tijdrovende veiling. Er is een methode om de 
veiling snel en effectief te maken. 

Ik zou wensen, dat het verenigingsbestuur enige filate
listische boekwerken tijdens de vergadering bij de hand 
had ter uitlening aan hen, van wie het verzamelgebied 
in dat boekwerk wordt behandeld. 

Ik zou wensen, dat geregeld tentoonstellingen gehouden 
werden, opdat de deelnemers én de bezoekers kunnen zien 
hoe het niet moet en wel kan. 

Ik zou wensen, dat de jury niet in alle gulheid des harten 
met medailles of onderscheidingen strooide, hetgeen onge
gronde verwachtingen verwekt en teleurstellingen bezorgt. 

Ik zou wensen, dat de jury wel gul was met vermaningen 
en vooral met opbouwende adviezen. 

Ik zou wensen, dat de toekenning van prijzen volgens een 
vaste standaard geschiede. Heeft een collectie het niveau 
van een bepaalde prijs bereikt, dan moet dat zo blijven, 
onverschillig of de bezetting van de andere kaders sterk, 
dan wel zwak is. Na verbeteringen en uitbreiding kan de 
collectie naar een hogere klasse promoveren. 

Ik zou wensen, dat inzendingen, die gedokterde zegels 
bevatten, op de tentoonstellingen gediskwalificeerd werden. 
Dan verdwijnen de gewraakte zegels van zelf en zoekt de 
teleurgestelde eigenaar een leverancier die hem niet voor 
de mal houdt, respectievelijk beter terzakekundig is. 

Ik zou wensen, dat de eerste prijs op een verenigingsten
toonstelling ook inderdaad inhield, dat de collectie geschikt 
is voor de nationale tentoonstelling. Een eerste prijs van een 
nationale tentoonstelling moet goed zijn voor tenminste brons 
op een internationale tentoonstelling. 

Ik zou wensen, dat op een verenigingstentoonstelling de 
geldswaarde van het het getoonde absoluut buiten beschouw
ing bleef. 

Ik zou wensen, dat op een verenigingstentoonstelling grote 
waarde werd gehecht aan de getoonde filatelistische ken
nis en de behandeling van het gegeven. 

Ik zou wensen, dat de fabrieken tot het vervalsen, repa
reren, natanden, gommen en bijgommen van zegels van de 
aardbodem verdwenen. 

Ik zou wensen, dat iedere verzamelaar zo wijs was geen 
betere zegel of kavel te kopen dan onder garantie van echt
heid en deskundige keuring van niet bij de koop betrok
kenen. 

Ik zou wensen, dat iedere verzamelaar de kracht had 
voor emissies, die bij uitkomst reeds een veelvoud van de 
nominale prijs kosten, geringschattend de schouders op te 
halen en dit ook vooral te eeuwigen dage te blijven doen 

Ik zou wensen, dat de Bondsbibliotheek ieder jaar ten
minste vijftigduizend uitleningen kon boeken. 

Ik zou wensen, dat iedere verzamelaar inzag, dat hij zich 
tekort doet wanneer hij niet zorgt op de hoogte te zijn van 
zijn eigen mogelijkheden. 

Ik zou wensen, dat de verzamelaars niet te veel hooi op 
hun vork namen, maar dat zij wat zij doen, ook zeer in
tens verrichten. 

Ik zou wensen dat iedere verzamelaar in zijn album een 
aanwijzing had liggen hoe zijn eventuele nabestaande moe
ten handelen. Geef het adres van een beëdigd makelaar-taxa
teur. 

Ik zou wensen, dat de verenigingen de nabestaanden van 
hun leden kosteloos én belangeloos adviseerden. 

Ik zou wensen, dat alle verzamelaars goed beseften, dat 
de filatelie een prachtige liefhebberij is, niet meer en niet 
minder. 

Ik zou wensen, dat er dusdanig veel opbouwende reacties 
kwamen dat wij binnen een minimum van tijd de zaak ge
zond hebben. 

Tot slot zou ik het Maandblad willen danken dat het ruim
te heeft gemaakt voor de onbescheiden lengte die mijn bezin
ning nodig heeft. 
's-Gravenhage, N. F. HEDEMAN. 
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Ingezonden (vefyolg) 
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Blijkens de ingezonden brieven in het Maandblad (sep
tember 1961, bladzijde 305 en april 1962, bladzijde 156) van 
de heer Post, is zijn afkeer van postzegels, waarop propa
ganda wordt gemaakt voor een land op welk gebied ook 
(zonder de zegels met name te noemen), slechts voorge
wend. En dan schrijft hij bovendien over postzegels met 
onjuiste voorstelling! Ik krijg de indruk dat hier politiek 
wordt bedreven in de koude oorlog. 

Wat willen de vele uitgiften die Rusland op de markt 
brengt zeggen? 

Ten eerste opbouw, een steeds terugkerend thema over 
de ontwikkeling op wetenschappelijk en cultureel gebied. 
Bijvoorbeeld uitgiften gewijd aan schilders met afbeeldingen 
van hun schilderijen, aan dichters en schrijvers, die in Ne
derland wel bekend zijn en veel gelezen worden, vele met 
tabs, waarop citaten uit hun werken staan vermeld. 

Propaganda? Och kom, het zijn wel vaak revolutionairen, 
helden van het Russische volk, die ook in het buitenland 
geëerd worden. 

Ik noem een ander land dan Rusland, dat tijdens de tweede 
wereldoorlog een postzegel heeft uitgegeven met een af
beelding van een moeder, die afscheid neemt van haar zoon, 
die naar het front gaat (Yvert 849, december 1941) Zou dat 
thans in Nederland kunnen? Ach, waarom? 

Andere voorbeelden: In 1943 een bijzondere uitgifte voor 
de conferentie van Teheran, met de vlaggen van de ge
allieerden (Yvert 913-916), op 30 mei 1944 een uitgifte ter 
gelegenheid van de Dag der Verenigde Naties met de vlag
gen van de USA, USSR en Groot-Brittannië. Voorts vele 
anti-Duitse uitgiften tijdens de tweede wereldoorlog. Hoe 
kan het anders! 

Moet ik verder nog noemen de mooie uitgiften (ondanks 
de plaatjes) over stedebouw en metro, hun prestaties op 
sportgebied (of is dat ook misleidend?) ondanks staats-
amateurisme, voor sanatoria (of is dat ook kwalijk rieken
de propaganda?) en uitgiften ter gelegenheid van vredes-
conferenties met de woorden: „Voor de vrede!" (mag dat 
niet?). 

Herdenkingen: Copernicus, Schiller, Robert Burns, Ben
jamin Franklin, Mozart, Heine, Pierre Curie, Ibsen, Rem
brandt, Shaw, William Harvey, Fielding, Edvard Grieg, 
Longfellow, Blake, Komensky, Milton, Sholem Alerehem, 
Selma Lagerlöf, Tagore, enzovoort (allen niet-Russen). 

Gelegenheidsuitgiften: Internationaal Geofysisch Jaar, 
luchtvaart, noord-en zuidpooltochten en ruimtevaart. 
Wees niet bang voor de raketten met kernbommen, die 
volgens de heer Post „per luchtpost" zouden worden terug
ontvangen. Kijk goed naar het vierkante zegeltje van juni 
1958 van 40 kopeken (Yvert 2054) en het zegeltje van 1 
juli 1958 van 60 kopeken (Yvert 2063). Misschien is het 
propaganda, maar dan in goede zin. 

Voor andere landen dan die achter het tulen gordijn kun
nen uw ingezonden brieven wel enige waarde hebben, denk 
slechts aan Suriname, Monaco en Liechtenstein en aan de 
Europa-uitgiften, enzovoort. En toch verzamel ik ze en ver
diep mijn kennis erover, tenminste voorzover ze mijn zak
geld niet in gevaar brengen. Ieder moet voor zichzelf uit
maken welke landen en welke motieven hij verzamelen 
wil. 

De staat is de fabrikant, zo merkt de heer Post op. 
Is dat hier niet zo? Waar zit hier het monopolie? 
Ik zou ook nog willen wijzen op de verkoop in en naar het 

buitenland van missie-pakketten, waarop een onjuiste me
dedeling gedrukt staat over de inhoud, die eigenlijk niet 
meer dan rommel is. Daar gaat het echter niet om, het 
gaat om het doel. Degenen die deze zakjes of pakketten 
kopan zijn geen verzamelaars, maar vergaarders van post
zegels, waarvan men er dan vaak veertig of meer van het
zelfde gehalte in aantreft. 

Nogmaals mijnheer Post, neen. Houd u aan de echte fila
telie en twijfel er niet aan of de president vpn de Federation 
Internationale de Philatelie is goed op de hoogte van al 
deze vermeende praktijken. Mocht er toch twijfel bestaan, 
komt u dan eens langs, of liever bij mij aan, dan kunt u 
zich warmen aan de echte internationale filatelistische 
vriendschap. 

Amsterdam-West, Klarenburg 203. F. AAL. 
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Mouchon 
over zijn type 1900 

In het Maandblad van november 1960, bladzijde 323, 
schrijft de heer W. B. Brocx over het type Mouchon 1900 
onder andere het volgende: 

„Voor zover mij bekend is, is in de Franse filatelistische 
literatuur nog nooit vermeld, dat Mouchon zijn ontwerp van 
de Franse zegels van 1900 wel ontleend MOET hebben aan 
de oude Franse assignaten 

als men deze zegel vergelijkt met de vrouwelijke figuur 
op het assignaat, dan zijn er verschillen, maar de overeen
komst is zo buitengewoon groot, dat men bijna met absolute 
zekerheid kan beweren, dat Mouchon zijn ontwerp aan zo'n 
assignaat heeft ontleend.. . ." 

Bij mijn studie over de „modernere" Franse zegels stuitte 
ik echter op de volgende passage in „Les Timbres-Poste 
Frangais" geschreven door L. Demoulin, de toenmalige 
(1933) directeur van het „Atelier de fabrication des tim
bres-poste", uitgave van Yvert & Cie, Amiens: 

„Het is misschien wel interessant de redenen te kennen 
die Mouchon hebben voorgezeten bij de compositie van 
zijn ontwerp. Wij vinden hier iets over in een brief die de 
kunstenaar heeft geschreven aan Arthur Maury („Histoire 
des Timbres-Poste Frangais door A. Maury); deze Maury, 
verzamelaar en postzegelhandelaar, had er reeds op ge
wezen dat de nieuwe zegel vrij sterke gelijkenis zou hebben 
met een assignaat uit 1793 " 

Tentaanstellingen 
Jubileumtentoonstelling „Postzegelvereniging Gorincliem 
en Omstreicen" op 23 , 24 en 25 april 1962 

De wethouder voor Volksontwikkeling van Gorinchem, de 
heer Swaters, zelf filatelist, zal ongetwijfeld trots op zijn 
eigen vereniging zijn geweest, toen hij op tweede paasdag 
de tentoonstelling van de jubilerende vereniging opende. 

De ongeveer 130 leden hadden een dertigtal inzendingen 
verzorgd, die het filatelistische leven in de 25-jarige vereni
ging weergaven. Een grote verscheidenheid, waarbij de 
beeld- en thematische verzamelingen ruim eenderde der 
kaderruimte vulden In de overige kaders waren vele landen-
verzamelingen opgenomen, waarvan wij speciaal willen ver
melden een mooie collectie Nederlands-Indië tot 1945 en 
goede verzamelingen van de U.S.A., Frankrijk 1849-1949, 
naoorlogs Duitsland en Finland. Voorts werd getoond een 
gedeelte van een grote verzameling briefkaarten van Neder
land, een weinig bekend, doch voor de specialist dankbaar 
terrein. 

Bij de beeldverzamelingen was helaas geen vaste lijn 
te ontdekken. Verzamelingen zonder, en met te veel, tekst. 
met een enkele zegel per blad, doch ook enkele goede in
zendingen, wisselden elkaar af. Het meest kon ons bekoren 
een collectie „Schilderijen" terwijl ook „Oorlog op Post
zegels" leerzaam was. 

Men dient echter te bedenken, dat de tentoonstelling spe-| 
ciaal was ingericht als propaganda voor onze hobby. Prijzen 
waren er niet aan verbonden. Het was uitsluitend een de-I 
monstratie van goede vrijetijdsbesteding en als zodanig zeeil 
geslaagd. Het beste bewijs hiervoor is het aantal bezoekers! 
dat de vijfhonderd overschreed. Reeds op de openingsdag 
kwamen er een driehonderd. 

Een enkel kader was bestemd voor de jeugdafdeling; varl 
enkele leden daarvan werd een blad van de verzameling ge-j 
toond. 
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„Het zou een vergissing zijn te geloven, dat ik een assig
naat uit 1793 zou hebben gekopieerd, een assignaat waar
van het bestaan mij evenmin bekend was als u. Ik wil echter 
best toegeven dat, wanneer ik hiervan kennis had gehad, 
ik niet geaarzeld zou hebben het idee over te nemen omdat dit 
assignaat voor mij een duidelijke illustratie betekende voor 
een postzegel die republikeins en Frans dient te zijn; de 
Verklaring van de Rechten van de Mens en van de „Citoyen" 
is een der mooiste zaken van de „Revolution' . . . . 

Om deze vredelievende en rechtvaardigde Revolution te 
illustreren heb ik mijn figuur de twee attributen gegeven: 
Het nieuwe Wetboek en de Scepter van Justitie, die het na
leven van de nieuwe Wet moet verzekeren.. . . 

U gelieve eveneens op te merken dat mijn figuur met 
een olijftak gekroond is als een symbool van de vrede, 

doch een borstharnas draagt als een symbool van verde
diging; de riem om het gewaad zou zelfs een verborgen 
zwaard kunnen  doen vermoeden terwijl een leeuwekop, 
als een symbool van moed, het onbedekte borstharnas siert. 

U ziet, elk van dit soort details heeft zijn betekenis " 

Tot zover Mouchon zelf. Overigens is het niet de eerste 
kritiek die de kunstenaar op zijn zegel had te incasseren. 
Reeds kort na het verschijnen, op 24 december 1900, vroeg 
men in de Chambre des Deputes de onmiddellijke intrek
king van de zegel. 

„De zegel is kortweg lelijk. Geplaatst naast de prachtige 
zegel van het type Sage, vragen we ons af, waarom we 
eigenlijk veranderen moeten. . . . we begrijpen wel dat 
Frankrijk er behoefte aan heeft met een bijzondere zegel 
te komen, zodat men direct kan zien, ook zonder al te veel 
tekst, dat men met een postzegel van de Franse Republiek 
te doen heeft maar alleen met de tekst „Droits de 
l'Homme" (n.b. met een beslist lelijk gegraveerde vrouw!) 
heeft men dit doel niet bereikt . . . . " 

De kritiek geeft dan nog een aantal minder gelukkige 
details van de zegel aan, onder andere „een rechterarm 
die eruit ziet, alsof die in een mitella hangt, na een zware 
operatie het schild met de tekst „Droits de l'Homme" 
rust niet op de knieën, maar zweeft ergens bij toeval 
terwijl de symbolische Republiekfiguur in de verte schijnt 
te staren ergens naar een willekeurig punt, dat haar zelve 
ook m.aar matig schijnt te interesseren.... 

Men was in die tijd dus ook in kringen van de Kamer 
nogal kritisch jegens de postzegel. En deze felle kritiek 
was er dan ook de oorzaak van dat onderstaatssecretaris 
Mougeot met een gunstige beoordeling van de administra
tie van het ministerie voor Schone Kunsten moest komen. 
Er werd ten slotte een stemming in de Kamer van Afge
vaardigden gehouden en pas daarna bleek dat de zegel 
gehandhaafd kon blijven. 
Amsterdam. D. DE VRIES. 

De Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken" heeft 
bewezen, dat ook in een kleine vooruitstrevende gemeente 
met succes een tentoonstelling georganiseerd kan worden. 

H. 

Beneluxtentoonstelling bi de tweede helft van 
augustus te 'sGravenhage 

In de tweede helft van augustus wordt een tentoonstelling 
gehouden van charitatieve zegels uit de drie Beneluxlanden 
in het Beneluxhuis, Nassaulaan 17, te 'sGravenhage. De 
tentoonstelling wordt georganiseerd door het Comité van 
BelgischNederlandsLuxemburgse samenwerking. De tech
nische opzet, kaders en zegelmateriaal worden verzorgd door 
de Internationale Vereniging Philatelica. 

Nationale Jeugdtentoonstelling 1962 op 16, 17 en 
18 november te Castricum 

Het bestuur van de postzegelvereniging „Castricum" ver
zoekt dringende voorlopige aanmeldingen zo spoedig moge
lijk toe te zenden aan zijn secretaris de heer H. Tobbe, Dorps
straat 6, Castricum. Aan dit adres zijn ook aanmeldings
formulieren verkrijgbaar. Met het oog op de verdere orga
nisatie van de tentoonstelling is het zeer gewenst, tijdig te 
weten hoeveel kaders er nodig zullen zijn. 

Verder heeft het bestuur gemeend een eredivisie te moe
ten instellen met aparte mooie prijzen, voor deelnemers, 
die reeds prijzen op internationale of nationale tentoon
stellingen gekregen hebben. 

Maakt van deze tentoonstelling een werkelijk nationale 
gelegenheid, 

DOET ALLEN MEE. 
Nog ZEVENTIEN dagen resten om te beslissen over uw 

al of niet deelnemen aan de tentoonstelling. Wij horen al 
de verzuchting slaken „deze datum ligt nog ver van ons 
af". Maar wie zo denkt heeft het mis. De sluiting is onher
roepelijk de ochtendpost van 2 juli. Aanmeldingen na deze 
datum ontvangen, kunnen niet meer worden geaccepteerd. 

De jeugd van Castricum was van de partij in Wuppertal, 
Budapest en Kopenhagen, terwijl in augustus niet minder 
dan zestien inzendingen naar Praag gaan. Dat hieraan zeer 
veel werk verbonden is behoeven wij niemand te vertellen, 
en nog minder de inspanning die wij ons getroost hebben 
om onze jeugd zo ver te laten komen. De landelijke Stichting 
werkt hard voor onze jeugd, doch wanneer de jeugdleiders 
niet voor de volle honderd procent medewerken, kan ook 
de Stichting niet datgene bereiken waartoe ze is opgericht. 
Wie een bezoek bracht aan een van de genoemde tentoon
stellingen zal tot de overtuiging zijn gekomen dat er in het 
buitenland, en speciaal in Duitsland, zeer veel voor de jeugd 
wordt gedaan. Wanneer wij in Nederland nu en in de toe
komst onze jeugd zouden verwaarlozen, dan zal de ach
terstand, welke er ongetwijfeld reeds is, zo groot worden 
dat deze in later jaren terugslag zal geven op de presta
ties van de ouderen. Want de jeugd zal in de naaste toe
komst de goede naam van hen die thans op buitenlandse ex
posities uitkomen, moeten zien te behouden. De jeugd kan 
dit echter niet zelfstandig bereiken; zij is afhankelijk van 
haar jeugdleiders. Vandaar dat in samenwerking met de 
landelijke Stichting voor de jeugd ook nationale tentoon
stellingen worden georganiseerd, zodat èn de jeugd verza
melaars èn de jeugdleiders kunnen zien wat er te bereiken 
valt. Vandaar dat wij een dringend beroep doen op allen om 
deel te nemen. Stuurt uw aanmelding in vóór 2 juli aan 
de secretaris van de organiserende vereniging: H. Tobbe, 
Dorpsstraat 6, Castricum. 

Tweede BEJUBRIA In Berlijn 
Ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel organiseert 

de Ring Deutscher PhilatelistenJugendLandesring Berlin, 
op 27 en 28 oktober 1962 haar tweede jeugdpostzegelten
toonstelling met internationale deelneming, de BEJUBRIA, 
in samenwerking met het Landesverband Berliner Philate
listenVereine e.V. Aanmeldingstermijn sluit op 15 september 
1962. Inschrijvingsformulieren voor de deelnemers van 10 tot 
21 jaar zijn verkrijgbaar bij: 

Peter Flegel, 1 Berlin 44, Hermannstrasse 161 (Westberlin). 
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Voor uw boekenplank 
Catalogus van de Bibliotheek van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. Prijs ƒ 1.25. Uitgave Gelderse 
Bibliotheek te Arnhem. 

Mede vanwege de aankoop van een belangrijke filatelis-
tische bibliotheek in 1959 was de catalogus van de Bonds
bibliotheek langzamerhand verouderd. Deze nieuwe uitgave 
voorziet daarom reeds in een behoefte. Bovendien is deze 
zeer praktisch ingedeeld, namelijk uitsluitend systematisch 
terwijl elk boek slechts één keer vermeld is. Doordat men 
bovendien de nummers van de boeken weggelaten heeft 
en de omschrijving zo beknopt mogelijk gehouden kon deze 
catalogus tegen een voor iedereen aanvaardbare prijs worden 
uitgegeven. Het doorlezen ' a n de catalogus toont ons welk 
een onschatbaar bezit de Bondsbibliotheek voor de Neder
landse filatelisten is. We wensen de catalogus dan ook niet 
alleen in het bezit van elke vereniging, maar spreken ook 
de hoop uit, dat particuliere verzamelaars een exemplaar 
zullen aanschaffen. Wie op een bepaald terrein iets meer 
wil weten en niet meteen zelf de vaak kostbare lectuur kan 
aanschaffen zal in het bezit van deze catalogus reeds het 
voordeel hebben dat hij weet wat over zijn terrein reeds ge
publiceerd is. Hij zal er dan zeker toe komen eens een boek 
aan te vragen om aan de hand daarvan dieper op zijn onder
werp in te gaan. 

FL. 

Catalogus van de postzegels van Nederland, Nederlands-
Indië, Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea, Nederlandse 
Antillen, Suriname. 1962. Dertiende editie. Prijs ƒ 1,50. 

Deze officiële uitgave van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegel Handelaren is een uittreksel van de Speciale 
Catalogus 1962, ook wel de jeugdcatalogus genoemd. In 
enkele postzegelwinkels zagen wij bij deze verschijning ver
meld, dat de prijsnoteringen in deze verkorte uitgave her
zien zouden 7'jii. Het zal bij navraag dan wel blijken dat 
de vorige druk van de eenvoudige uitgave is bedoeld en 
niet de Speciale Catalogus 1962. De commissie tot samen
stelling zegt in een toelichting op de inhoud van de nieuwe 
verschijning nadrukkelijk, dat de genoteerde prijzen volko
men gelijk zijn aan die in de Speciale Catalogus 1962. 

Wel nieuw zijn de nummers 755 tot en met 762 (Europa-
/.egels, Kinderzegels en Jubileumzegels) waarbij de Europa-
.-2gel van 12 cent het nummer 754 heeft ontvangen, dat in 
de Speciale Catalogus aan de Europa-zegel van 30 cent was 
toegekend. De 12 cent is daarin namelijk nog niet opge
nomen. 

Jubileumnummer van „de BEELDFILATELIST" 
Voorzifter J. van Bueren begint dit zeer frappante jubileum

nummer, bij herdenking van het tienjarig bestaan van .,de 
Beeldfilatelist", met de opmerking: „In deze tien jaren 
heeft de beeldfilatelie zich ontwikkeld van het versmade, 
door velen ziekelijk geachte kind, tot 'n in-de-belangstelling 
staande krachtige jongeling" en het is met recht dat hij 
zo spreken kan en vooral dat hij aldus dit zeer geslaagde 
nummer mag inleiden. 

Drs. W. J. Bijleveld opent dan de artikelenreeks met .,een 
welgemeende gelukwens en een hartelijk woord van dank" 
en voegt rr de wens aan toe, dat „de beeldverzamelaar 
zich zal weten schrap te zetten tegen de stortvloed van 
steeds maar nieuwe uitgiften". 

En daarna volgen artikelen zoals bij jubileumuitgiften 
gewoonte is geworden. 

Joh. v.d. Ven — met recht de „vader" van de Nederlandse 
beeldfilatelie — herinnert aan de totstandkoming van de 
Stichting; de heer G. J. Peelen zet bij zijn mijlpaal een 
waarschuwende vlag.. en terecht; en de heren Walz en 
Jespersen zenden hun gelukwensen uit het buitenland. 

Na een beknopte „levensbeschrijving" van de hand van 

een blijkbaar onvermoeide W. H. Lutkeveld volgt een reeks 
zeer interessante artikelen in bonte verscheidenheid, 
waarvan vooral de bijdrage van de heer Bijkerk onze bij
zondere aandacht trok. Wij betreuren het dat de „stempels" 
gereserveerd bleven voor het speciale groepsnummer: voor 
vele verzamelaars ware dit een prachtige richtmgwijzer ge
weest. 

Ervaring heeft ons geleerd, hoe enorm veel werk er ver
bonden is aan het samenstellen van een jubileumuitgave 
en wij verheugen er ons over, dat het wakkere bestuur er 
in geslaagd is een zo uitstekend verzorgd nummer te doen 
verschijnen. Moge dit er toe bijdragen, dat de talrijke beeld
verzamelaars in ons land, er eindelijk toe kunnen besluiten 
steun en leiding te zoeken, daar waar deze belangeloos, des
kundig en met graagte gegeven wordt: door de Vereniging 
„de Beeldfilatelist". 

S. 

LUCHTPOST 
Van de uitgeefster Kurt Dahmann Verlag, Fuggerstrasse 

38 Berlijn W. 30, kreeg in de vierde uitgave toegezonden 
over Helikopterpost. Dit werkje, dat geheel up to date is 
gebracht, catalogiseert overzichtelijk alle vluchten in de di
verse landen. Het prettige van dit werkje is dat de stukken 
voorzien zijn van een redelijke prijsaanduiding. Wanneer 
de verzamelaar van 'n bepaalde basis uitgaat, krijgt hij daar
door 'n goede vingeraanwijzing over de zeldzaamheid van het 
betreffende stuk. Van alle bestaande catalogi kan ik deze uit
gave voor dit gebied het warmst aanbevelen, hoewel de aan
duiding „handboek" niet geheel juist is, aangezien een ver 
doorgevoerde specialisatie in deze catalogus niet opgeno
men is. 

R. TOCILA. 

De heer W. Tornow, Wandsbeker Ring 2 Geesthacht/Elbe 
D. B. R. heeft een werkje over zijn speciale gebied de Zweef-
post het licht laten zien. Het ligt in de bedoeling in latere 
uitgaven de zweefpost van andere landen te behandelen. 

Dit eerste werkje behandelt uitvoerig stukken van de Duit
se zweefpost. Hoewel het losbladige systeem niet zo aan
genaam is, dient men de samensteller geluk te wensen met 
de serieuze en uitgebreide catalogisering van dit gebied. 
Bij mijn weten bestaat er geen tweede speciale catalogus 
over dit onderwerp en ik zie de overige deeltjes met be
langstelling tegemoet welke de landen buiten Duitsland zullen 
behandelen. Voor de verzamelaars van dit gebied kan ik 
het werkje warm aanbevelen. Prijs DM 2.65 

R. TOCILA. 

STEMPELS 
Catalogus van Gelegenheidstempels van Frankrvjk, Alge
rije en Monaco. Uitgave Office Philatélique Francais, B. P. 
36, St. Etienne. Prijs N.Frs. 15. 

In navolging van de voortreffelijke Duitse catalogus van 
gelegenheidstempels van Julius Bochmann, die in afleverin
gen, keurig verzorgd door het poststempelgilde ..Rhein-Do-
nau", in de vijftiger jaren verscheen en met twee supplemen
ten tot 1960 is bijgewerkt, is de eerste uitgave van 'n derge
lijke catalogus van Franse stempels verschenen. Op 193 blad
zijden staan afbeeldingen van twaalfhonderd stempels ver
meld, departementsgewijze ingedeeld, dus minder over
zichtelijk dan de indeling naar plaats van uitgifte volgens de 
letter van het alfabet, gelijk de catalogus van Bochmann doet. 

Terwijl Bochmann alle wetenswaardigheden van de uit
gekomen stempels vermeldt, beperkt de Franse catalogus 
zich tot een opgaaf van het stempeltype, de naam van het 
bureau van uitgifte, de afbeelding en een prijsaanduiding. 
Alleen wanneer in de afbeelding van het stempel een jaar of 
datum staat vermeld, kan men het tijdstip van het stempel 
aflezen. 

Hoewel deze Franse catalogus op geen stukken na de ver
gelijking kan doorstaan met het standaardwerk van Boch
mann, moet deze eerste uitgave van Franse gelegenheids-
stempels toch als een belangrijke bijdrage worden gezien tot 
dit speciale terrein van de filatelie, dat de gelegenheid
stempels bevat. Vooral nu de thematische- en beeldver
zamelaars zich in steeds sterkere mate doen gelden, moet 
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men er rekening mee houden, dat velen in toenemende mate 
gelegenheidstempels van het speciale thema zullen gaan ver
zamelen. 

De onmisbare documentatie op dit gebied is de catalogus. 
Vandaar dat het verschijnen van deze catalogus met ge
noegen moet worden gesignaleerd. De samensteller, de heer 
J. Robert, stelt zich voor met jaarlijkse supplementen zijn 
catalogus te verbeteren en uit te breiden, waartoe hij alle 
Franse gelegenheidstempelverzamelaars oproept hem met. 
aanvullende gegevens te steunen. 
AmsterdamW. Mr. J. A. J. Bottenheim. 

The Turkish Post in the Holy Land, samengesteld door F. W. 
Pollack, is in Nederland niet alleen verkrijgbaar bij J. P. 
Ros te Amsterdam, maar ook bij de volgende adressen: 
Rennie Haagsma, Leeuwstraat 2a, Hilversum, M. A. Manus
kowski, Wagenstraat 105, 'sGravenhage, Hartog Okker, 
Fröbelstraat 5111, Amsterdam. 

De drukplaten van de zegels van de eerste emissie vai^ 
Nederland. Een beknopte en systematische samenvatting, 
van datgene wat bekend is en voor de postzegelverzame
laar dienstig kan zijn om de zegels van de eerste emissie 
naar hun drukplaten te kunnen indelen; met 34 sterk ver
grote afbeeldingen en vier tekeningen. 

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg en omstre
ken" verscheen van de hand van de heren V. H. C. J. 
Thaels en L. J. H. M. Sicking een werkje over de eerste emis
sie van Nederland. Het is een luxeuitgave op kunstdruk
papier met zeer duidelijke afbeeldingen en omschrijvingen 
van de platen van de eerste emissie Nederland. Ons com
pliment voor de keurig verzorgde uitgave. 

Het boekje is ä raison van f 7,50 bij de postzegelhandel 
verkrijgbaar. 

A. J. U. 

Mitteilungsblatt der FIPCOArbeitsgemeinschaft „Jubiläen 
der Briefmarke". 
Duitse uitgave: Alfred Gerth, Im Mühlenfelde 1, Berlin 
Zehlendorf. 
Engelse uitgave: John Simpson, 63 Ravensbourne Gardens, 
Barkingside. Ilford, Essex, GrootBrittannië. Kwartaaluit
gave. Jaarprijs DMk 6.50, voor FIPCOleden DMk 4,—. 

Er zijn vele onderwerpen die men als thema voor een 
(motief) verzameling kan kiezen. Een daarvan wordt door 
het genoemde blad behandeld. Wie een dergelijk onderwerp 
kiest komt met een „gewone" catalogus niet ver genoeg 
want men wil toch ook de bijzondere stempels, enveloppen en
zovoort, er bij hebben. De gegevens hierover zijn niet gemak
kelijk te vinden en het is dus niet verwonderlijk dat gelijkge
richte verzamelaars in verschillende landen zich aaneen
sluiten om gegevens uit te wisselen. Dat is het doel van 
deze Arbeitsgemeinschaft. Het blad wordt gestencild uitge
geven en is dus niet geïllustreerd. Het bevat echter zeer 
vele bijzonderheden die de specialist op dit terrein zeker 
zullen interesseren. 

Fl. 

List of Taiwan Post Offices and Agencies, uitgegeven door 
het ministerie van verbindingen, directoraatgeneraal van de 
Posterijen te Taipei, hoofdstad van het eiland Formosa 
(Taiwan), zetel van de regering van de republiek China 
(Nationalistisch) Dit boekje van ruim zestig bladzijden 
bevat 'n lijst van alle postkantoren, postagentschappen (1.443) 
en postinrich tingen, in totaal 1.935, op Formosa met Engels 
en Chinees schrift naast elkaar. Het kost US $ 0.50 en is voor 
de eerste maal verschenen in een oplage van 1500 stuks. Men 
vindt er ook een lijst in met alle dertig uitgiften, waar
onder een catalogus in het Engels van US $ 50,—, van de 
Chinese posterijen op Formosa. 

Illlllllllllllilllllllllllillilllllllllllllllllllillillllllllllli^ 

AGENDA van 
Filatelistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haaq 

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

Riiksdelen. 
 De totstandkoming van postzegels in plaatdruk, boekdruk, 

rasterdiepdruk en offsetdruk. 
• De postzegels van China (Formosa), Fidzjieilanden, Fin

land, Gibral tar, Griekenland, Ier land, Israël, Joegoslavië, 
Kerkeli ike Staat, Vaticaanstad, Monaco, San Marino. Ver

enigde Naties en Zwitserland. 
 De schrijf cultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
 Haagse postmerken. 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
 Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

15 en 16 junï 

412 augustus 

tweede helft 
van augustus 

18 augustus2 september 

1216 september 

17 september 

6, 7 oktober 

15 oktober 

21 oktober 

27, 28 oktober 

2 , 3, 4 november 

16, 17, 18 november 

1963 
1321 apr i l 

■Hllllliiliiilillllliillll 

Amsterdam. Vei l inq van De 
Nederlandsche Postzeqelvei

! lng, in Frascati, Nes 5963. 
Vaduz. Posfzegeltentoonsfellinq 
ter gelegenheid van vi j f t iq iaar 
postzegels in Liechtenstein. 
'sGravenhage. Beneluxten

toonstelling van charitatieve 
zegels uit de drie landen in 
het Beneluxhuis, Nassaulaan 
17, georganiseerd door het 
Comité van BelqischNeder

landsLuxemburqse samenwer

king. 
Praag. Wereldpostzeqelten

toonstelling onder F.J.P.patro

naat ter gelegenheid van het 
75)arig bestaan van de ge

organiseerde f i latelie in 
Tsiechoslowakiie. 
Berlijn. LUPOSTA, jaartiikse 

internationale Aerofilatelistischs 
tentoonstelling onder FISA

patronaat, FISAconqres en al

gemene vergadering. 

Amsterdam. Filatelistenbeurs in 
Krasnapolskv van de Bond van 
Postzeqelhandelaren in Neder

land. Vrïie toegang in de 
grote congreszaal. 
Friesland. Tentoonstellina van 
de Postzegelvereniging Fries

land. 

Tel Aviv. Internationale fi late
listische tentoonstell ing. 
Maastricht. International? rui l 

daq Interphil 
BerliinWest. Tweede BEJU

BRIA — Berliinse Jeugdpost

zeqeltentoonstellinq 196?, mef 
internationale deelneming, ta 
organiseren door Ring Deut

scher PhilateltstenJugendLan

desring Berlin. 

Amsterdam. Filatelistische ten

toonstelling „HoMandia 1962" 
in Bellevue. Inzenders uitslui

tend leden van de Vereniging 
van Postzegelverzamelaar« 
^.Hollandia" te Amsterdam, dia 
haar zestigjarig bestaan viert. 
Castricum. Nationale ieugd

postzegeltentoonstelling, geor

ganiseerd door de plaatseÜik« 
afdel ing van de Nederlandsch« 
Vereeniging van Postzegelver

zamelaars. 

Luxemburg. Internationale posN 
zegeltentoonstelling Melusina 
1963, ter gelegenheid van het 
duizendjarig bestaan van da 
stad Luxemburg. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi 
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Rubriekredacteur C H W Heusdens, 

Stadhoudersweg 44C, Rotterdam 4 

Postadres p/a Postbus 619, Rotterdam 

Uit het antwoord blijkt, dat door een misvatting in de 
drulilcerij de linieer en de rechter nummerreeks zijn ver
wisseld. Dit werd gemerkt nadat de drukcilinders reeds 
gereedgekomen waren. De aard van de onregelmatigheid 
gaf evenwel niet voldoende aanleiding om, met het oog op 
de daaraan verbonden hoge kosten, nieuw drukmateriaal 
te doen aanmaken. 

TELEFOONZEGELS 
De vellen, die wij inmiddels onder ogen hebben gekregen, 

hadden de volgende bijzonderheden: 
tanding: 

etsingnummers: 
telcijfers: 

ponstekens: 

markeerboogjes: 

overige 
byzonderheden: 

afwükingen: 

4 en 12 cent  boven en onderzijden door
lopend, rechter en linker
zijden één gat doorlopend, 

30 cent  bovenzijde doorlopend, 
rechter veldeel 

linkerzijde doorlopend, 
rechterzijde een gat door
lopend, 
onderzijde gelijk, 

30 cent  bovenzijde doorlopend, 
linker veldeel 

linkerzijde een gat doorlo
pend, 
rechterzijde doorlopend, 
onderzijde gelijk. 

De 4 en 12centwaarden hebben tanding 
kleine gaten, de 30 cent heeft grote gaten, 
geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1, 
de waarden 4 en 12 cent zijn van de rol 
gedrukt en hebben geen ponsgaten, de 30 
cent is van vellen gedrukt en wij zagen 
ponsteken 4 naast zegel 30 (rechter vel
deel). 
de 4 en 12 cent zijn aansluitend aan het 
drukken geperforeerd en hebben geen 
boogjes, de 30 cent heeft deze voor zegel 
41 en achter zegel 50. 

bij de zegel van 12 cent komen kleurver
schillen voor, van bruinachtig brons tot 
leverkleurig brons. Bij de donkerste druk 
zijn de boven en onderkanten geheel en 
de zijkanten gedeeltelijk licht gekleuid. 
tot dusver zagen wij alleen bij de waarde 
van 4 cent een kleurvlek in de velrand 
boven zegel 1. 

ZOMERPOSTZEGELS 1962 
Ook dit jaar zijn maximumkaarten van de Zomerpost

zegels verkrijgbaar; een stel met bijbehorende zegel en af
stempeling 'sGravenhage 27.IV.62  9 wordt verkocht voor 
f 2,50. De kaarten zijn gemaakt naar foto's van de op de 
zegels afgebeelde onderwerpen. 

Het Comité voor de Zomerpostzegels deelt nog mede, dat 
de grammofoonplaat met een stel zegels nog het gehele jaar 
verkrijgbaar zal zijn. 

De in het vorig nummer gesignaleerde afwijking van de 
telcijfers op de vellen van 4 en 30 cent is voorgelegd aan 
het Hoofd van de afdeling Controle Postwaarden te Haarlem. 

» 
NEDERLAND 30C 

Tä^ 
«NEDERLAND 30C 

\m 
f: ^^ . ^ Z ^ 

\ 
► « » 

Tanding kleine gaten (boven), 

„WARFFUM 22.05.62" 

Tandmg grote gaten (onder). 

„Mag ik u vragen ook hier in Warffum de verbindingen 
te leiden via de nieuwe automatische apparatuur", zo vroeg 
de minister van Verkeer en Waterstaat op dinsdagmorgen 
22 mei 1962 te 11.15 aan de chef van de centrale in Warf
fum, waar op die datum de volledige automatisering van het 
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Nederlandse telefoonnet voltooid werd. Dit gesprek, dat 
begonnen was via een inductor-toestel met een slinger van 
het type Willem III en voortgezet werd via een modern 
wit tafeltoestel, bezegelde het grote gebeuren, waarvoor 
Warffum zich in feestgewaad had gestoken en waarvoor de 
leiding der PTT vijfhonderd gasten naar het Hooge Land had 
laten komen. 

De genodigden, onder wie de Commissaris der Koningin 
in de provincie Groningen mr. C. L. W. Fock, de voorzit
ter van de Adviesraad der PTT, mr. dr. P. J. Witteman, 
alsmede vier vroegere directeuren-generaal van PTT, T. 
van Houwelingen, ir. J. D. H. van der Toorn, dr. M. H. Dam
me en dr. L. Neher, werden door de tegenwoordige direc-
teurgeneraal, de heer G.H. Bast ontvangen en toegespro
ken. Deze vertelde in het kort de geschiedenis van de auto
matisering en overhandigde minister Korthals een album 
met de zegels, die bij deze gelegenheid verschenen en voor 
het eerst werden verkocht. 

Het feestelijke gebeuren werd besloten met een lunch op 
het landgoed Ekenstein bij Appingedam, waaraan vele goe
de woorden werden gesproken en minister Korthals zes 
koninklijke onderscheidingen uitreikte, onder andere aan 
ir. R. Diks, hoofddirecteur Telegrafie en Telefonie, die Rid
der werd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

De leiding der PTT heeft zich bij deze gelegenheid een 
uitstekende gastvrouw getoond. Er reed een speciale trein 
van 's-Gravenhage naar Groningen vice versa. Op de heen
reis, die voor de meeste deelnemers ongewoon vroeg was 
begonnen, werd in Zwolle koffie met broodjes aangeboden. 
In Groningen stonden acht geriefelijke bussen gereed voor 
het verdere vervoer tijdens de dag. In Warffum werd de 
ontvangst, bij gebrek aan een zaal die vijfhonderd en meer 
mensen kan bevatten, gehouden op een plankier op het 
gemeentelijke sportveld onder een grote tent. Op het po
dium en langs de wanden stonden televisietoestellen, die 
aangesloten waren op een gesloten circuit, zodat iedereen 
de verrichtingen in de knooppuntcentrale, aan de overzijde 
van de straat, zittend kon volgen. Daar werden ook verver
singen aangeboden. Daarna werd de tentoonstelling bezich
tigd en aan het loket van het autopostkantoor een exem
plaar in ontvangst genomen van „De Verbinding", een PTT-
uitgave waarin kunstenaars hun visie geven op de functie 
van de telefoon in het maatschappelijk leven van 1881 tot 
1962. Op de omslag was een serie automatiseringszegels 
geplakt, van de speciale afstempeling voorzien. In de 
omslag nog een volledig verzorgde eerstedagenvelop, alsmede 
blanco enveloppen met bestelformulieren om vrienden in de 
filatelie te kunnen bedenken. 

Louis van Gasteren heeft aan de automatisering een 
geestige film gewijd, „Warffum 22.05.62", die op de deel
nemers een bedrieglijk actuele indruk maakte. De beeld
houwer W. J. Valk heeft in opdracht van PTT een abstract 
beeldje vervaardigd, dat door burgemeester S. de Waard 
van Warffum werd onthuld. Voor het onderwijs stelt PTT 
een filmstrook beschikbaar: „Hoe gebruik je de telefoon". 
Voorts is de technische kant van de automatisering bespro
ken in een bijzondere uitgave van „Het PTT-bedrijf", terwijl 
er tevens een speciaal nummer verscheen van het personeels
orgaan PTT-Bedrijfsbanden. Daarin schrijft de heer J. J. 
M. Kiggen, chef Reclame en Propaganda van de Pers en 
Publiciteitsdienst van PTT een instructief artikel over Te
lefoon op Postzegels, waarbij afbeeldingen zijn opgenomen, 
alsmede een catalogus van een dergelijke collectie. 

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

Rubriek-redacteur A, J. Uylen, ( t ° t 20-12-1948) 

Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Vijfde Zuid-Pacific-conferentie 

Op 18 juli verschijnen twee bijzondere frankeerzegels in 
de waarden 25 en 30 cent ter gelegenheid van de Vijfde 
Zuid-Pacific-conferentie, die te Pago Pago wordt gehouden. 

De voorstellingen op beide zegels zijn ontleend aan kleu
rendia's en vertonen afbeeldingen van een tropisch strand. 

De ontwerpen voor deze zegels zijn vervaardigd door de 
kunstenaar J. Pander te Haarlem. 

Technische gegevens: 
formaat: 43̂ /4 x 30 cm 
vellen van: 10 x 5 = 50 zegels 
papier: Engels gecoucheerd, zonder watermerk 
tanding: 14 x I3V2 1 
druktechniek: driekleurenrasterdiepdruk 
gedrukt bij: N.V. Joh. Enschedé en Zn. te Haarlem. 

De zegels zijn verkrijgbaar van 18 juli tot en met 17 
augustus 1962. De geldigheid eindigt op 31 december 1963. 

De afbeelding is genomen van de goedgekeurde ontwer
pen, waarnaar de zegels zullen worden gemaakt. 

De Filatelisten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea te 
Hüllandia biedt voor verzamelaars in Nederland en Overzee 
haar bemiddeling voor het verkrijgen van eerstedagsenvelop-
pen en/of gestempelde series aan. De oplage der fdc's bedraagt 
42.500 stuks. Tijdige bestelling verdient aanbeveling. Toe
zending zolang de voorraad strekt. 

De fdc's zullen daar te lande door de PTT worden voorzien 
van een eerstedagstempel, waarnaast het postkantoor ter 
plaatse van de ter post aangeboden enveloppe, deze van 
een kantoorstempel zal voorzien. 

Verkoopprijs per fdc bedraagt ƒ 0,80, terwijl gestempelde 
series ä ƒ 0,55 verkrijgbaar zullen zijn. 

Postfrisse series worden aan alle filatelistenloketten der 
postkantoren in Nederland verkocht en worden daarom door 
de Vereniging niet geleverd. 

Belanghebbenden worden uitgenodigd een internationale 
postwissel te zenden aan de penningmeester van de Fila
telisten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea, postbus 22 te 
Hollandia. Voorwaarden: 
1. Afstempeling der postwissel in Nederland uiterlijk 30 juni 

1962. 
2. Op züstrookje invullen: 

a. de gewenste aantallen fdc's 
b. de gewenste aantallen gestempelde series. 

3. Naam en adres van afzender duidelijk vermelden in blok-
letters. 

4. De postwissels voorzien van een blauw strookje „PER 
LUCHTPOST", teneinde verzending per zeepost te voor
komen. 

5. Indien „aantekenen" der zending gewenst wordt, dan 40 
cent per bestelling toevoegen. 

6. Men dient zeer duideiyk aan te geven, dat de bestelling 
betrekking heeft op de Pago-Pago-uitgifte. 
Postwissels, die na 30 juni 1962 zijn afgestempeld, komen 

niet voor behandeling in aanmerking en zullen aan de af
zenders worden geretourneerd. 

Privé-couverts van eigen ontwerp worden door de Vereni
ging niet in behandeling genomen. 

Bestellingen van andere zegels, dan de hierboven ver
melde, kunnen niet in behandeling worden genomen. Hier
voor in de plaats worden gebruikte Pago-Pago-series ge
zonden. 

De FVNNG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, 
indien door onverwachte politieke ontwikkelingen of anders
zins, geplaatste bestellingen niet zouden kunnen worden uit
gevoerd. 
Veilig Verkeer-serie 

Van de Veilig Verkeer-zegels zijn twee oplagen verschenen 
die van verschillende drukcilinders vervaardigd zijn. Het 
duidelijkste onderscheid zijn de randcijfers, die naar gelang 
de druk groot of klein zijn en de 25 cent, waar, achter het 
rood, bij de tweede druk nog de blauwe bergen doorschijnen. 

Verder nieuws in het volgend nummer. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN 
Cultuur-zegels 

Voor het eerst is op de Antillen een carnet verschenen en 
wel in een oplage van vijfduizend genummerde exemplaren 
met een blok van de serie Cultuur-zegels 1962. 

De beide eerste nummers zijn aangeboden aan de Konin
gin en de Prins. Het carnet bevat aan de binnenzijde een 
kaart van een der Antillen met een propagandistische tekst 
In het Engels en een gewoon rondstempel van de eerste dag 
v^n lütgifte 14.III.62. 

Het blokje is afgestempeld met het stempel dat in het 
aprilnummer op bladzijde 160 is afgebeeld. De tekst in de 
rand van het velletje luidt: NEDERLANDSE ANTILLEN 
(boven), CULTUURSERIE (onder). Voorts zijn er niet twee, 
maar zes verschillende eerstedagenveloppen voor deze serie 
in omloop. 

Schaaktoernooi-zegels 
Afbeelding van de eerstedagafstempeling. 

SURINAME 
Antimalariaserie 

Afbeeldingen van eerstedagenvelop met de beide anti
malaria-zegels. Officiële enveloppen dragen het bijzondere 
stempel mèt een stempel PARAMARIBO/FILATELIE van 
2-5-1962. 

rort.iionB e», 

Uit Suriname vernamen wij de volgende bijzonderheden: 
De 10 cent bestaat op dik papier, gele gom en donkerblauwe 

kleur. 
Vervolgens op dun papier, gele gom en licht
blauwe kleur. 
Dan nog dun papier, witte gom, donkerblauwe 
kleur. 

Verder werden van 10 cent vele pakken ontvangen met 
halve vellen van vijftig stuks en wel de onderste helft van 
het vel. Een ander gedeelte van de pakken bevatte gehele 
vellen. 

Bij de 10 cent werden zeer vele druktoevalligheden gevon
den (kringetjes en vlekjes), veroorzaakt door stofdeeltjes. 

Bij de 8 cent rood is een zeer kleine fout in de bovenste 
krul van de 8 van de derde zegel van de negende rij. 

Over deze kleur en gomverschillen, ontvingen wij van de 
„Controle Postwaarden", Haarlem, onderstaande verklaring: 
a. Papier: 

Voor het drukken van antimalaria-serie is gebruikt in 
Engeland vervaardigd papier met een couchelaag op de te 

bedrukken kant. Dit papier is door „Enschedé" gegomd. De 
linker zegel op uw kaartje voelt inderdaad dikker aan. Dit 
kan zijn veroorzaakt door de „body" van het papier, de 
couchelaag, doch ook door een grotere dosis gom. Bij de 
keuring van het papier (elke partij wordt gekeurd) traden 
geen verschillen aan het licht. De toegestane, vrij ruime 
toleranties voor gewicht per vierkante meter en de hoeveel
heid gom kunnen samen van invloed zijn op het door u 
geconstateerde verschil in dikte. 

b. Kleurverschil: 
Het moet u bekend zijn, dat kleurverschillen bij het 

drukken van frankeerzegels nimmer geheel zijn te vermij
den. Dit is voor elke druktechniek weer anders. De antima-
lariazegels zijn in offset gedrukt en nadat de eerste oplaag 
te weinig gave vellen opleverde is een aanvullende hoeveel
heid blanco papier verstrekt en ontstond dus een tweede 
oplaag. De middelste zegel van de drie toont inderdaad 
lichter. 

Ook bij het nazien van de zegels geldt de overweging, dat 
geringe kleurverschillen kunnen worden geaccepteerd. Dit 
is dan uiteraard de persoonlijke beoordeling van de verifi-
catrice. 

Het door u gesignaleerde kleurverschil acht ik niet zó 
groot, waarbij ik in aanmerking neem de aard van het ont
werp en de gebezigde druktechniek 

c. Verschil in de kleur van de gom: 
Op de linkerzegel is de gom donkerder. Dit is een ver

schijnsel dat zich voordoet indien de partij gegomd papier 
wat langer ligt. 

De beide „dunnere" zegels zijn waarschijnlijk uit de tweede 
oplaag, die verser gegomd was (Arabische gom) en waarvan 
de gomzijde op den duur ook gaat vergelen. 

d. Halve vellen: 
De drukkerij mag tot een bepaald percentage halve vellen 

leveren; dat zijn vellen waarbij in de bovenste of onderste 
helft een niet toelaatbare onregelmatigheid is geconstateerd. 
Soms is de misdruk gering en is er geen behoefte aan halve 
vellen of zogenaamd „snijwerk". 

Is de oplaag klein (zoals de onderwerpelijke) dan is het 
mogelijk door middel van „snijwerk" het gave aantal te 
halen. 

Amsterdam-O 

NEDERLAND: In het meinummer is reeds verslag gege
ven over de eerste Dag van de Aerophilatelie welke op 
Schiphol gehouden is. Het was op die dag mogelijk post 
mee te geven met het Duitse luchtschip D-LAVO dat voor 
reclame boven Nederland vaart. 

Op 11 april werd met dit luchtscheepje post vervoerd van 
Mönchen-Gladbach naar Eelde. Later werd een vaart ge
maakt van Eelde naar Hilversum, waar de post op 2 mei 
gestempeld werd. Hoewel het idee van „zeppelin"-post niet 
onaardig was. moet het mij van het hart dat de uitvoering 
ervan niet erg gelukt is. Voor beide vaarten een zelfde (on
officieel) speciaal stempel (afbeelding) terwijl de stukken ook 

254 



geen officieel aankomststempel dragen. De stukken naar Eel-
de zijn op de achterkant voorzien van een rechthoekig stem
pel LUCHTHAVEN EELDE N.V. afd. INSPECTIE, 
terwijl de stukken naar Hilversum op de achterkant voor
zien zijn van een dubbel rondstempel met tekst VLIEGVELD 
HILVERSUM + NEDERLAND + /HAVENDIENST of één-
regelig stempel VLIEGVELD HILVERSUM. 

Kv̂  ^ « ' « « " V , 

V «OWWCPI 
<>G BLIMP ^ 

. ^ 

Op 5 april 1962 opende de Luxair de verbinding van Luxem
burg naar Amsterdam. De post op deze vlucht werd voor
zien van een speciaal stempel (afbeelding), terwijl de stuk
ken voorzien zijn van een aankomststempel van dezelfde da
tum 

AUSTRALIË: De Qantas opende haar Jet-dienst van Sydney 
naar Londen met de Boeing 707 op 6 februari 1962. De post 
werd bij aankomst te Londen op 8 februari gestempeld. De 
stukken dragen geen speciaal stempel, doch de Qantas heelt 
speciale enveloppen voor deze vlucht uitgegeven. 

ARGENTINIË: Nog niet vermeld zijn de volgende stukken: 
op 6 december 1961 een speciale vlucht ter herdenking van 
de grondlegger van de Franse luchtlijn naar Zuid-Amerika, 
Mermoz, die indertijd op één der vluchten omgekomen is. 
Speciaal stempel (afbeelding), aankomststempel te Parijs 
8.12.1961 

VUELO , . , 
8ü9tö5AI»MW«/|, 

HOMENASe A « * 
OUAN MBSKOat 

vcr-3 
BUENOS AïBES 

Op 27.2.1962 een eerste vlucht van de Swissair met de 
Convair met speciaal stempel (afbeelding), aankomststempel 
te Geneve 28.2.1962. Op 7 februari herdacht men in Buenos 
Aires het feit dat men tien jaar geleden begon met het on
derhouden van postvluchten naar de Argentijnse bases bij 
de zuidpool door de marine luchtvaartdienst. Aangezien het 
stempel vrij compact is, leent het zich minder goed voor 
clichering. De tekst luidt: 7 Febrero 1962 X° Aniversario 
Primera Estafeta Aeronaval a la Antartida Argentina -
Buenos Aires met afbeelding van het zuidpoolgebied op een 
landkaart, vliegtuig en anker. 

DUITSLAND-WEST: De Westduitse Lufthansa is weer actief 
geweest met het verschaffen van verschillende maatschappij-
stempels, onder andere voor de vluchten Stuttgart-Kopenha
gen, Neurenberg-Wenen vice versa, München-Parijs, terwijl 
ook de in het aprilnummer reeds vermelde vlucht Lagos-
Frankfurt een maatschappijstempel kreeg, (afbeelding). 

Op 14 mei 1962 opende de Lufthansa haar dienst van Frank-

BEFORDERT MIT LH 200 
STUTTGART 

K O P E N H A G E N 

LUFTHANSA 

furt over Athene eu Nairobi naar Johannesburg waarvoor 
de Westduitse PTT een speciaal stempel gegeven heeft.(af
beelding) Tijdens de jaarbeurs te Hannover was op het 
vliegveld aldaar een luchtvaarttentoonstelling. De West
duitse PTT had hier een autopostkantoor gestationeerd dat 
de daar afgegeven post heeft voorzien van een speciaal 
stempel (afbeelding) 

DUITSLAND-OOST: De Oostduitse Lufthansa heeft op 14.5. 
1962 naar de Oostzee-badplaats Heringsdorf haar eerste 
vlucht uitgevoerd op 'n lijn die slechts tijdens het seizoen be
vlogen zal worden. Berlijn, Dresden en Leipzig gebruikten 
ieder 'n speciaal stempel met gelijke tekst (afbeelding), maar 
met verschillende illustraties in het middenvlak. 

INDONESIË: Bij de opening van de Qantas Jet-dienst naar 
Londen (zie bij Australië) werd in Djakarta een speciaal 
stempel gebruikt met tekst QANTAS BOEING 707 V-JET 
DJAKARTA-LONDON/DJAKARTA 6.2.62/PENERBANGAN/ 
PERTAMA/FIRSTFLIGHT. 
LUXEMBURG: Behalve de reeds genoemde eerste vlucht 
van de Luxair naar Amsterdam opende deze maatschappij 
ook haar diensten op Parijs (31.3.1962) en Frankfurt (2.4.1962) 
De daarbij gebruikte stempels zijn gelijk aan die van Am
sterdam, doch met aangepaste bestemming. 
SPANJE: De persdienst van de Sabena deed mij de stuk
ken toekomen van haar nieuwe dienst Brussel-Malaga. Het 
Spaanse stuk is hierbij afgebeeld. De terugvlucht geschied
de op 7 april 1962, terwijl, zoals te verwachten viel, het 
aankomststempel van dezelfde dag is. De verstrekte gege
vens luiden: vlucht uitgevoerd door een Douglas DC-7C, ver
voerde post naar Malaga 22 kilogram, Malaga-Brussel 9 
kilogram. 

![@21II2> 
MottBiew: V. PACCO 
I>tt<»<:teur de« Veotwi 
SABENA. AU Tttnmsua 
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OUD NIEUWS: De heer R. P. ten Broek uit Harderwijk 
legde mij een Interessant stuk voor van de vlucht van luite
nant-generaal S. H. Spoor, waarbij 51 stukken vervoerd zijn. 
Zij .-djn afgestempeld te Batavia op 28.7.1946 en dragen een 
aankomatstempel van 's-Gravenhage op 29.7.1946 Verder 
diaagt het stuk de volgende stempels: Lt. Gen. S. H. SPOOR'S 
SPECIALE POSTVLUCHT/ per militair vliegtuig van 
Nederlandsch-Indië in IW dag/ „ONLY POSSIBLE BY 
DUTCH COURAGE AND ENERGY". Dit stempel is in rood 
afgedrukt. In zwart werd afgedrukt het stempel KON. MILI
TAIRE LUCHTVAART/Nederlandsch-Indië, terwijl de zegels 
met violette inkt zijn afgestempeld. Op de achterkant vindt 
men het afzenderstempel van de Chef AMACAB Post- en 
Telegraafkantoor Batavia-Centrum. Deze chef heeft twintig 
stukken van een certificaat voorzien welke genummerd zijn 
van 1-20, met een poststempel van Batavia-Centrum van 8 
augustus en door hem ondertekend zijn. 

De tekst van dit certificaat luidt: 
„ALLIED MILITARY ADMINISTRATION CIVIL AFFAIRS 
BRANCH (A.M.A.C.A.B.) Netherlands East Indies. 
A.M.A.C.A.B.-Gen. Postmaster Rijswijk 8 Batavia C. Neth. 
East Indies. No.../Ckt Btc. 
This postal article was transported from the Netherlands 
Indies (Batavia) to Holland (the Hague) by the special plane 
-B 25- of the Commander in Chief of the Royal Neth. Indies 
Army: Lt. General S. H. SPOOR. The distance of 8.837 mi-
1««(14.215 km) was bridged in 42 hours only. The military 
plane started from Batavia on the 28th of July 1946 at one 
o'clock midnight and reached the Hague next day at 7o' 
clock p.m. Totally 51 ordinary covers were dispatched by 
this special AIRMAIL, but only twenty specimen were 
numbered and certificated. 
BATAVIA-CENTRUM, 8th of August 1946" 

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

Gelegenheidstempels 
In het vorige nummer vermeldden wij reeds het gebruik 

van een speciaal stempel in het autopostkantoor te Am
sterdam ter bevordering van de verkoop van Zomerpost-
zegels en gaven daarbij een afbeelding van het gelijksoortige 
stempel, dat voor hetzelfde doel van 14 tot en met 19 mei 
te 's-Gravenhage werd gebruikt, toen het autopostkantoor 
op het Buitenhof was gestationeerd. (Zie afbeelding). 

:S-GRAVENHAGE 22 MEI 1962 

AUTOMATISERING 
NEDERLANDSE 
TELEFOONNET 
V O L T O O I D T E 
WARFFUM ooo 

EERSTE DAG VAN UITGIFTE 

Behalve het gebruikeli jke eers tedagstempel , gebruikt te 
' s -Gravenhage voor de telefoonautomatiseringszegels, was 
bovendien op 22 mei in Warffum een bijzonder s tempel 

(zie afbeelding) in gebruik in het autopostkantoor, dat a l 
daa r voor één dag s tandplaa ts had gekozen. Daar werden 
ook gewone enveloppen afgestempeld, zodat dit een ee r s te 
dagstempel zonder de gebruikelijke verplichting was! Spe
ciale aantekenstrookjes droegen het Inschrift: Warffum 
Automatiser ing Neder landse Telefoonnet voltooid. 

Van 1 tot en met 6 juni was tijdens het In terna t ionale 
Makelaarscongres, gehouden in Hotel Krasnapolsky te 
Amsterdam, een tijdelijk bij postkantoor me t speciaal s t em
pel aanwezig. Geen bijzondere aantekenstrookjes. 

Op de tentoonstell ing „Kopen en Knopen" in het Bouw
cent rum te Rot te rdam zal van 4 juni tot en met 31 augus 
tus een br ievenbus aanwezig zijn en de daarin geposte s tuk
ken zullen worden voorzien van een speciaal poststempel. 

STEKTOONSTtLUNS 

Z 
3 

^^^AKÏÏJ^ 
O 

^'r VAU 1̂ ^ 
^J(lNkoti3IAtfCi.l96 

Machinestempels 
Wederom zijn een aantal aanvullingen en enkele nieuwe 
vlaggen te melden: 
1. De vlag „Brieven.. . . aantekenen" (afgebeeld in het 

aprilnummer) zagen wij nog links van het datumstem
pel Hilversum sinds 7 mei en rechts van het stempel 
Eindhoven op 7 mei. 

2. „Is uw adres niet juist" werd nog gemeld van Amster-
dam-C.S. van 23 maart. 

3. Ook de te 's-Gravenhage gebruikte vlag inzake het Post-
museum, welke in het vorig nummer links kon wor
den gemeld, zagen wij van 19 april weer rechts van het 
datumstempel. 

4. In aansluiting op de in het vorige nummer gemelde 
nieuwe vlag „Rood licht stop" kunnen wij nog afdruk
ken van Amsterdam-C.S. sinds 24 april, Rotterdam sinds 
19 april en Utrecht-Station sinds 28 april noemen. 

5. Ook voor de Zomerpostzegels kwam dit jaar weer een 
nieuwe vlag, ditmaal zonder omlijsting (zie afbeelding), 
links van de datumstempels, in gebruik te Amsterdam-
C.S., Deventer, 's-Gravenhage en Maastricht, alle op 26 
april; van Rotterdam zagen wij voor he't eerst afdruk
ken op 1 :r.e:, doch van Tilburg reeds van 25 april. 

SOCIAAL EN r ^ ^ A ^ 
CULTUREEL WERK .^ - X 
DOOR Z0MEflZE6ELS ihWysPni 

1 1̂ 2̂ , STERK 

6EEN VUUR ~ ~ ^ 
IN BOS EN HEI "̂ 15 719^ 

VEftMELD OP 
STUKKEN r/OOR 
POSTBUShpJDERS j^ 
'T POSTBUSNUMMER L. -J 

6. „Geen vuur in bos en heide" (zie afbeelding) werd links 
van het datumstempel afgedrukt te Amsterdam-C.S. 
sinds 10 mei, Eindhoven sinds 3 mei (nadat men aldaar 
één dag, op 2 mei, rechts ermee had gestempeld!), 's-Gra
venhage sinds 2 mei en Rotterdam sinds 1 mei. 
Ook van Rotterdam zagen wij echter een afdruk rechts 
van het datumstempel op 10 meil 
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I 7. Nog een nieuwe „dienstvlag": „Vermeld op/stukken voor/ 
Postbushouders/'t Postbusnummer" zagen wij voor het 
eerst van 's-Gravenhage op 18 mei. 

8. Ten slotte blijkt ook de in het vorige nummer gemelde 
nieuwe vlag „Holland Bulbs", uitsluitend gebruikt op 
Amerikaanse bloembollenprijscouranten, in april links 
van het datumstempel te zijn gebruikt. 

Typenraderstempels 
16.4.1962 Hulppostkantoor Dorst werd poststation. 
25.4.1962 Gevestigd: Postagentschap Alkmaar-Oudeniedorp-

Zwarteweg. 
1.5.1962 Hulppostkantoor Slootdorp werd poststation. 
1.6.1962 Gevestigd postagentschappen: Amsterdam-Frede-

rik Hendrikstraat en Amsterdam-Nassaukade. 
1.6.1962 Hulppostkantoor Heerewaarden werd poststation 

en poststation Deersum werd opgeheven. 

/ 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriek-redacteur J H Broekman, 

Hoflaan 25, Bergen N H. 

Catalogus Elizabeth II 
Robert J. Quirk, 11 East Street, Danvers, Mass. (U.S.A.) 

heeft een gestencilde catalogus van 85 bladzijden samen
gesteld van alle postwaardestukken met de beeltenis van 
Koningin Elizabeth II, zonder prijsvermelding. De prijs 
van deze lijst is U.S. $ 2,—. 
Duitsland (West-). Geïllustreerde briefkaarten, 10 pfg, 
Dürer, groen. Serie 5 met acht verschillende afbeeldingen, 
oplage veertigduizend van ieder en serie 7 met acht verschil
lende afbeeldingen, oplage twintigduizend van ieder. 
Briefkaart, 10 pfg. Dürer, groen. Met voorgedrukt adres: 
An den / Funklotterie e.V. / 2 Hamburg 1. Privé-briefkaart, 
10 pfg, Dürer, groen met twee afbeeldingen ter gelegenheid 
van de Filatelistendag te Speyer am Rhein, 3 juni 1962. 
Groot-Brittannië. Privé-briefkaart, V2 d, Elizabeth II naar 
links, oranje. Links naast het waardestempel een recht
hoek waarin „Additional / postage / required". Op de 
linkerhelft een wentelwiek met tekst: 50th Anniversary/ 
First United Kingdom Aerial Post/1911—1961 en Midland 
Stampex/Birmingham/September 7-9th 1961. 
Oostenrijk. In het nummer van april van „1'Entier Postal" 
wordt de lijst van afbeeldingen op Oostenrijkse briefkaarten 
voortgezet. Met nummer 585 is men volgens alfabet gevor
derd tot St. Corona am Wechsel. 
Abonnementen (ƒ 3,— voor twaalf nummers per jaar), proef
nummers en oude jaargangen zijn verkrijgbaai bij de ru
briekredacteur. 

AEROGRAMMEN 
Angola. 1.50 Esc, nu blauw en zwart en voorzijde in 
grijsviolet, postkantoor van Benguela. 
Formosa (Taiwan). 2.00 Chin, dollar, rood, vliegtuig naar 
links. Nu vierregelige tekst, waaronder de aanwijzing: al
leen voor gebruik naar Hongkong en Macao. 
Portugees-Indië. 2.80 Esc. grijs en geel, pottenbakker; 3.20 
Esc, grijs en groen, houtbewerker; 3.40 Esc, grijs en bruliT, 
maker van terra cottabeeldjes; 3.80 Esc, grijs en geel-, 
bruin, kleermaker. 
S. Thomé en Principe. 1.50 Esc, lila, Salazar-luchthaven. 
St. Vincent. 12 cents, zwart, Elizabeth II, nieuw cliché. 
Zuid-Afrika. Van het aerogram IVï c. op 3 d., paars, ge
bruikt in het binnenland, zijn volgens de South African Phi
latelist zes verschillende typen „2V2 c" verschenen, in hoog
te gaande van 5% tot 6V2 mm. Een afbeelding der typen 
vonden wij in „Postal Stationery" nummer 92 van januari/ 
februari 1962. 
Zwitserland. 65 (70) rappen, blauwe driehoek, waarin dia-
positief twee straalvliegtuigen. Tekst in drie talen. 

Rubriek-redacteur A Buelens 
Marialei 24, Antwerpen 

NIEUWE UITGIFTEN 
De postzegels uitgegeven ter herinnering aan Broeder 

Alexis-Marie Gochet en Kanunnik Triest, waarvan wij de 
afbeeldingen reeds vorige maand gaven, werden bij voor
rang verkocht, uitsluitend in de tijdelijke postkantoren in 
het Stadhuis van Tamines en in het Bijloke Museum te Gent. 
Ze waren te verkrijgen in alle postkantoren van Belgiè van 
21 mei 1962 af. 

De waarde van Fr. 2,— (Broeder A M. Gochet) werd in het 
blauw gedrukt en die van Fr. 3,— (Kanunnik Triest) in het 
bruin. De zegels zijn vervaardigd in vellen van dertig exem
plaren, met tanding van het type \\Vi, door de zegeldienst te 
Mechelen. De tekening is van A. Lauwers en de gravering 
van de heer De Vos. De oplage is beperkt tot 9.000.000 exem
plaren voor de zegel van Fr. 2,— en tot 10.200 000 exemplaren 
voor de zegel van Fr, 3,—. 

Broeder Alexis-Marie Gochet (1835-1910) - Tijdens de 
tweede helft van de XIXde eeuw bracht Broeder Alexis-
Marie Cochet, die geboren werd te Tamines, het onderricht 
van de aardrijkskunde op een zeer hoog peil dank zij zijn 
handboeken, zijn didactisch materiaal en zijn hernieuwde 
onderwijsmethode. Zijn naam blijft verbonden aan de in
drukwekkende reeks klassieke atlassen die, van 1867 tot 1924, 
in 32 uitgaven, door zovele generaties jongelieden in handen 
werden genomen. 

Kanunnik Triest (1760-1856) - Petrus Jozef Triest werd te 
Brussel op 31 augustus 1760 geboren. Als jong geestelijke 
onderscheidde hij zich te Mechelen bij het verplegen van 
besmettelijke zieken in het militaire hospitaal. Pastoor ge
worden te Ronse, richtte hij een meisjesweeshuis met ar
menschool op. In 1803 stichtte hij te Lovendegem de Orde 
van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. In 1805 deed 
hij met die Zusters zijn intrede te Gent in de voormalige 
Abdij Ter Hagen. Hij opende er een hospitaal voor ongenees
lijke zieken. In 1807 begon hij de Stichting van de Orde van 
de Broeders van Liefde voor het oppassen van oude mannen 
in de Bijloke Abdij, het huidige Museum van Oudheidkunde. 
Respectievelijk in 1808 en 1815 belastte hij de Zusters en de 
Broeders met de verzorging van krankzinnigen. In 1820 be
gonnen de Zusters met het doofstommenonderricht te Gent. 
In 1825 werd dit voorbeeld door de broeders gevolgd. 

In 1823 stichtte hij de Orde van de Broeders van Sint Jan 
de Deo voor de huisverpleging en in 1835 tenslotte die van 
de Zusters van de Kindsheid Jesu met het oog op de op
voeding en de verzorging van vondelingen en verlaten kin
deren. 

Hij ontving koninklijke onderscheidingen van Willem I en 
Leopold I, alsmede een publieke hulde van het Franse ge
nootschap Montyon en Franklin, als een groot weldoener van 
de mensheid. 

- Het duizendjarig bestaan van de stad leper zal filatelis-
tisch herdacht worden met het uitgeven van een zegel van 
Fr. 0,40. 
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- De volgende vogels zullen afgebeeld worden op de zegels 
die deze maand uitgegeven worden als propaganda voor de 
Zoo van Antwerpen: 
Toekan met korte snavel (pepervreter). 
Senegalese Toerakou. 
Kongolese pauw. 
Rode lori. 
Rotshaan. 

- De antiteringzegels zullen de portretten weergeven van de 
Belgische Koninginnen. 

Gclegenheids tempels: 
Op de aankondigingskaart van de gelegenheidstempels 

brengt het Bestuur der Belgische Posterijen voortaan het 
model van het stempel aan, hetgeen een zeer gelukkig ini
tiatief genoemd mag worden. 
24 maart - 5 april 1962 - Charleroi „Vle Foire de Printemps" 

(6de Lente Foor). 
22 en 23 april 1962 - Melreux-Hotton - „Grottes des Mille et 

une Nuits" (Grot van Duizend en één nacht). 
28 april - 9 mei 1962 - BRUSSEL - „35e Internationale Han

delsfoor". 
8 mei 1962 - Vieux Genappe - „Napoléon et L'Europe" (Na

poleon en Europa). 
6 mei 1962 - Arendonk - Postzegeltentoonstelling. 
19/20 21 mei 1962 - Antwerpen - Vijftigjarig bestaan van de 

Katholieke Scouting in Vlaanderen. 
20 mei - Tamines - Uitgifte van de zegel .,Frère Alexis-Marie 

Gochet" (afbeelding). 
20 mei - Gent - „Museum van de Bi]loke" - Uitgifte van de 

zegel Kanunnik Triest (afbeelding). 

22 mei - Brussel - 250e verjaardag geboorte van J. J. Rous
seau; vertrek postkoets naar Zwitserland (afbeelding). 

26 mei - Luik - Internationale Foor van Luik (afbeelding). 
27 tot 31 mei 1962 - Arlon - .,Jumelage europeen" (avec St-

Dié, France) (afbeelding). 
31 mei 1962 - Mons (Bergen) - „Festival d'Eté" (Zomerfesti

val) in het Instituut Koningin Astrid (afbeelding). 
31 mei 1962 - Gent - „Madonna Verzameling"' (afbeelding). 
Kortrijk - Het bureel van Kortrijk I gebruikt sinds 1 mei, 
een bijzondere afstempeling ter gelegenheid van de eerste 
dag van de uitgifte van de Belgische zegels (afbeelding). 
(Afbeeldingen naar foto's van de heer J. P Jordens, lid van de 
Belgische filatelistische commissie). 

LUCHTPOST: 
6 april 1962 - Opening van de lijn Brussel/Malaga (Sabena) 

(zie ook de rubriek Luchtpost). 

MECHANISCHE AFSTEMPELINGEN 
Mons (Bergen) - .,Fête de la Bière" 28 en 29 april 1962 (Feest 

van het bier). 
Mons (Bergen) - „Festival international Musiques milïtaires" 

(Internationaal Festival militaire muziekkorpsen). 
Moeskroen (Mouscrpn) I - „Beschermt uw ogen door een 

betere verlichting" (tweetalig). 
Luik I - idem (eentalig Frans). 
Gent I - idem (eentalig Nederlands), 
Antwerpen X - Festival van Vlaanderen 3 april-2 mei 1962 -

Theater Festival Antwerpen. 
Gent X - Idem. 
Antwerpen X - Festival van Vlaanderen - 15 mei-19 juli 1962. 

Basilica Concerten, Tongeren. 
Gent X - Idem. 
Antwerpen X - Helpt de Bond voor Spastische Kinderen. 
Gent X - Destelbergen 962-1962 - Historische stoet en open

luchtspel juli/augustus 1962. 

Ruilvrienden in België: Talrijke Nederlandse verzamelaars 
vragen ons ruilvrienden in België. Hun adressen worden 
steeds doorgegeven aan verscheidene Belgische verenigingen. 

Rubriek-redacteur. Dr F G E Nilant 
Universiteit van Pretoria 
Pretoria, Suid-Afrika 

Die Suidpool, Marion Eiland en die R.S.A. 
In die begin van die vyftiger jare is met Suid-Afrika oor-

eengekom om op Marioneiland 'n weerstasie op te rig. In 
1958 is besluit om 'n tydelike poskantoortjie op die eiland 
te vestig wat telkens, wanneer daar verbinding met die bui-
tewêreld is, diens doen. Vir die opening van die poskan
toor is 'n spesiale stempel gemaak, wat 'n oseaankaart met 
Suid-Afrika en die eiland toon, datum 24 Maart 1958. 

Die staf is gereeld afgelos en elke slag is daar natuur-
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lik pos oor en weer gestuur. Hierdie briewe het geen besonder 
stempel nie, maar dra net die datumstempel van Kaap
stad, en die amptelike reghoek-kassie stempel van die 
Departement van Vervoer. Daar het egter 'n aantal oulike 
foute in datums voorgekom. Daar bestaan briewe met die 
stempel Januarie 1959 en ontvangstempel Desember 1958! 

Inmiddels is die Noorse Suidpoolbasis in die Afrikaanse 
kwadrant in 1959 deur die Unie oorgeneem. Vir daardie ge-
leentheld het daar op 16 November 'n spesiale posseël ver-
skyn: „S.A.N.A.E." (Suid Afrikaanse Nasionale Antarktie-
se Ekspedisie), in groen, wit en oranje, met 'n aardbol wat 
Suid-Afrika toon en 'n poollandskap, wat met 'n stippellyn 
verbind word. Pos met spesiale koeverte wat met die eerste 
ekspedisie saamgestuur is het 'n besonder stempel ont
vang: S.A.N.A.E., 'pikkewyn, en datum 11 I A60. 'n Jaar 
later is dieselfde spesiale koeverte gebruik, maar met 
toevoeging van 'n ovaal stempeltjie; Ekspedisie 11/1960— 
1961/Expedition II. 'n Baie klein aantal koeverte het in die 
plek van die ovaal stempel net twee lyne met dieselfde be
woording onder mekaar. Dit is proewe, wat seldsaam is. 
Ook nou i's dieselfde afstempeling van die vorige jaar ge
bruik, met die datum 26 XII A60. Al hierdie pos het by af-
lewermg besonder netjies gelyk en daar het twyfel ont
staan of dit ooit naby die poolgebied was. Na ondersoek het 
egter geblyk dat die S.A.N.A.E.-pos 1959—1960 onder spesia
le toesig van 'n amptenaar aan boord gelaai en by die basis 
afgelewer is. Die koeverte was in spesiale pakkies verpak, 
wat met karton versterk was. Daardie pakkies was in 'n 
waterdig sak, wat weer in 'n plastiese sak verpak was. Daar 
het baie moeilikhede by die uitlaai plaasgevind en die pos
sak, wat aan 'n lyn aan land getrek is, het verskillende 
kere onder die wateroppervlak van die poolsee verdwyn 
voordat dit uiteindelik die land bereik het. Die afstemps-
Img van die pos het geskied eers nadat die Nore die basis 
oorgegee het. Daar is nie eerder toestemmmg vir afstem
peling gegee nie. 

Verlede jaar het die Republiek 'n spesiale vaartuig aan-
geskaf, die R.S.A., wat bedoel is om die verbinding met 
die weerstasies te onderhou. Die eerste reis van die R.S.A. 
was na die Suidpool gebied. Vir daardie geleentheid is weer 
spesiale koeverte uitgegee, waarop die skip en twee pikke-
wyne gedruk is. Op die besondere stempel, met 'n duide-
like tekening, is 'n seekaart met Suid-Afrika en die Suidpool 
gebied, die R.S.A. en die woorde First Voyage/Eerste Reis/ 
SANAE/R.S.A./25 I 62. Daar is net 1500 koeverte gedruk, 
waarvan een-derde deur die amptenare van die Vervoers-
departement oorgeneem is. Hierdie koeverte gaan sekerlik 
skaars word. Die R.S.A. het op sy terugreis 'n paar weke 
in die pakys vasgesit en daar was sprake dat die ysbreker 
„U.S.A.-Glacier" te hulp sou moet kom. Hierdie ysbreker 
het 'n kort tydjie in die Kaapstadse hawe gele, en daar is 
toe 'n klein aantal briewe van die skip verstuur. Hierdie 
pos dra, behalwe die gewone stempel „Operation Deep
freeze" en Kaapstad se datumstempel, bowendien nog 'n 
ekstra stempel: 'n groot aardbol met die skip dwars daar-
oor. Daar is skynbaar ook nog 'n aantal briewe van ander 
punte verstuur terwyl die ysbreker op pad na die R.S.A. 
was. Uiteindelik het die R.S.A. uit homself losgekom en het 
die Amerikaanse skip sy eie koers gegaan. 

Na aankoms in Kaapstad het die R.S.A. 'n skoonmaak 
ondergaan, en daarna het dit na Marioneiland vertrek. Ook 
vir hierdie reis was daar spesiale koeverte: 'n albatros, 
met die eiland. Die besondere stempel toon 'n kaart van die 
eiland, en die teks: Marioneiland/R.S.A./Marion Island/ 
31 III-62. As gevolg van 'n plotselinge weersverandering 
moes die skip onverwags vertrek en is die briewe op die 
laaste oomblik haastig af gestempel deur 'n jong amptenaar-
tjie wat vir die doel saamgereis het. 

» 
Die meeste briewe is swak of half onsigbaar gestempel. 

Aan 'n versoek om die pos in Kaapstad oor te stempel, des
noods aan die agterkant, kon nie voldoen word nie, omdat 
die stempel op Marioneiland agtergebly het, waar dit nog 
is. Briewe met duidelike stempels is skaars, maar die swak 
afstempeling moet maar as 'n verder bewys beskou word 
dat die briewe ook werklik op Marioneiland was. 

Die derde reis van die R.S.A. is na Gougheiland, in die 
Atlantiese Oseaan, waar nou ook vir die eerste keer 'n 
stasie deur die Afrikaners ingerig word. Die eiland is 
Britse gebied en gevolglik is daar geen besondere pos ver
voer nie. Indien daar briewe van hierdie reis in omloop is, 
moet hulle as private maaksels wat aan 'n staflid saam-
gegee Is, beskou word. Die Suid-Afrikaanse posdiens het 
niks met sulk© posstukke te doen gehad nie. 

BRIEF 
uit Londen 

Lokale uitgiften, een scherp protest 
„Afgescheiden van een mogelijke, werkelijke vraag naar 

lokale postzegels, kunnen wij de huidige neiging tot plaatse
lijke emissies in Groot-Brittannië en de Kanaal-eilanden niet 
sterk genoeg veroordelen. Er komen plakzegels aan de markt, 
wanneer de uitgevers daarvan een zekere winstmogelijkheid 
zien, bijvoorbeeld de ,,Europa"-opdrukken. Het probleem van 
de reeds te vele, door do postadministraties op de markt 
gebrachte series, is te groot voor de filatelisten om ook nog 
geconfronteerd te worden door privé-emissies, zoals ver
schenen zijn van de Britse onafhankelijke eilandjes Carn lar, 
Herm, Hilbre, Jethou, Lundy en Sark." 

Aldus een persbericht, gezamenlijk uitgegeven door da 
British Philatelie Association en de Britse Handelarenver-
eniging „P.T.S." (die de jaarlijkse „Stampex"-tentoonstel-
ling organiseert). De emissie-activiteit in deze eilanden is —, 
naar continentale maatstaven gemeten — werkelijk niet 
groot, zodat deze deskundige uitspraak voor de landen aan 
de andere kant van de haringvijver een beter inzicht kan 
geven over wat wij in Londen verstaan onder „onnodige uit
giften". 

Belastingverlaging voor filatelisten 
De in de begroting aangekondigde belastingverlagingen 

hebben voor de postzegelverzamelaars tot gevolg gehad, dat 
de prijzen voor albums en albumbladen verlaagd worden. 
De aankoopbelasting (te vergelijken met de omzetbelasting 
in Nederland en de „overdrachttaks" in België) is namelijk 
verlaagd! Voor het buitenland maakt dit echter geen ver
schil daar de exportprijzen steeds zonder de „purchasetax" 
werden berekend. 

Bijzondere emissie . 
In het najaar zal, ter gelegenheid van het „nationale jaar 

der produktiviteit" een speciale serie postzegels verschijnen. 
In het Lagerhuis is reeds gevraagd aan de onderminister van 
Posterijen, mejuffrouw Pike, in welke waarden deze zegels 
zullen verschijnen; het antwoord was 2V4d., 3d. en Vsd. 
Een Schotse afgevaardigde gaf de suggestie, een postzegel 
met de beeltenis van Robert Bums, Schotlands grootste dich
ter, uit te geven, „om de grootste inspiratie in Schotland voor 
een verhoging van de produktiviteit in dat land te verze
keren", waarop prompt een afgevaardigde uit Wales opstond 
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(en door dit opstaan het woord verkreeg) en de eer van een 
bekende Welshman op een postzegel opeiste onder de mede
deling: „dat het volk van Wales zeer gekrenkt zou zijn, in
dien Schotland wèl en Wales niet op een postzegel geëerd 
zou worden"! Het diplomatieke antwoord was dat alles wat 
gezegd was in overweging genomen zou worden! Waarmede 
ik-alleen maar wil zeggen, dat zelfs een postzegelemissie in 
het Britse parlement tijdens het „vragenuurtje" tot een 
levendige discussie aanleiding kan geven. Is dit niet iets ter 
navolging in Den Haag. De berichtgeving over het Neder
landse parlement hier is beperkt tot de internationale poli
tiek en het zou werkelijk verfrissend zijn, de geachte afge
vaardigden uit Friesland, Groningen, Zeeland en Limburg — 
om maar enkele provincies te noemen — met elkander te 
horen strijden over de Kinderpostzegels 1962, welke kinder
spelen of -drachten dit jaar op die zegels afgebeeld moeten 
worden. 

vmtmmmr^mn^fm^w 
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Voor de thematische verzamelaars 
Op de hieronder vermelde, door het Kroonagentschap uit

gegeven postzegels, komen bloemen en vruchten voor: 

MNMltlflIÉHOÉiilÉllMiiir Mil 

Bermuda 
Bri ts Guiana 
Bri ts Honduras 
Ceylon 

Cyprus 

Dominica 

Oost-Afrika 
Fidzji 

Gibra l ta r 

Jamaica 

» 

Malaya (Johore, 

Vi d, IV2 d 
3 cents 
$ 5 
10 cents 
15 cents 
35 cents 
2 mils 
3 mils 
5 mils 
4 c en $ 2.40 
10 cents 
10 cents 
8 d. 
2 / -
'/2 d. 
10/-
2 d 
2V2 d 
3 d 
4 d 

5 d 

paaslelies 
Victoria Regia lelie 
bergorchidee 
koningskokosnoot 
Vesak orchidee 
s terorchidee 
Carobs 
druiven 
s inaasappelen 
sinaasappeloogst 
bananen 
ka toenplant in bloei 
Hibiscus 
bananen 
Iberis Gibra l tar ica 
Niveus narcis 
ananas 
bananen 
Mahoe (Hibiscus Elatus) 
broodboom (Artocarpus 

Incisa) 
Ackee (Sapida Blighia) 

Kedah, Kelantan , Malacca, Negri 
Sembilan, Pahang , Penang, Perak , Perl is , Selangor en 
Trengganu) 
Noord Borneo 

2 cents 
20 cents 

Pi tcai rn ei landen VÏ d 
St.-Helena 

Sierra Leone 
Trinidad & 

Tobago 
Zanzibar 

4'/2 d 
1/-
5/-
'/2 d en 1/- • 
60 cents 
% 1.20 
5 en 10 cents 

ananas 
Phalaenopsis orchidee 
Cordyline Terminal is 
Redwood bloesem 
gomboom bloesem 
nachteli jk bloeiende Cereus 
palmvruchtenoogst 
A n t h u r i u m lelies 
Hibiscus en vogels 
anjers 

De postzegels van St. Helena 
St. Helena ligt als 

eenzaam eiland in de 
zuidelijke Atlantische 
Oceaan, 1140 mijl van 
Afrika en 1800 mijl van 
Zuid-Amerika. Het werd 
door de Portugese navi
gator Juan de Nova 
Castella op 21 mei 1502 
ontdekt. Ofschoon de 
Portugezen de ontdek
king geheim hielden, 
werd het eiland later 
een geregelde aanloop-
haven voor Nederlandse 
en Britse schepen, op 
weg naar het zuiden en 
Zuid-Amerika. In 1659 
namen de Britten bezit 

van het eiland, maar ze werden op nieuwjaarsdag 1673 door 
de Hollanders verdreven. Dit duurde tot mei van hetzelfde 
jaar, toen de Engelsen het definitief in bezit namen en het 
eerst door de „Oost-Indische Compagnie" lieten beheren tot 
het in 1834 rechtstreeks onder bestuur van de Kroon kwam. 
Het eiland is vooral bekend door de verbanning van Keizer 

liiilNlt 
Napoleon, die er van 1815 tot zijn dood op 5 mei 1821 ge
dwongen verbleef. 

De eerste postzegels werden in 1854 door het Kroonagent
schap besteld bij Perkins Bacon, die ze in september van 
het volgend jaar afleverde. Het waren zegels met een fran-
keerwaarde van 6d (afbeelding 1). In 1858 moest de drukker 
prijs opgeven voor vijfhonderd zegels extra. Deze bedroeg 
twee shillings (destijds ƒ 1,20)! Door een vergissing van de 
drukkerij werden vijfhonderd vellen afgeleverd. In 1864 
leverde de nieuwe drukker, Thomas De La Rue & Co., een 
nieuwe serie af. In de volgende jaren werden enkele nieuwe 
waarden toegevoegd, alles met hetzelfde beeld van Koningin 
Victoria. Niet vóór 1889 verschenen nieuwe zegels met de 
gebruikelijke koloniale typen (afbeelding 2). Na de troons
bestijging van Edward VII veranderde de beeltenis, terwijl 
enkele lage waarden aan de reeks werden toegevoegd. Pas 
in Juli 1903 verscheen een nieuwe gebruiksserie met twee 
verschillende afbeeldingen, het gouvernementshuis en de 
haven (afbeelding 3) met de beeltenis van de Koning. In 1912 
werd deze beeltenis vervangen door die van Koning George 
V. 

De eerste herdenkingsserie kwam in 1934 uit ter herden
king van het eeuwfeest der kolonie, in tien waarden. Op vijf 
ervan kwamen de beeltenissen voor van de vier vorsten, 
die in deze eeuw geregeerd hadden, (afbeelding 4). 

In 1938 kwam een nieuwe reeks voor algemeen gebruik 
uit, wederom tien waarden met eenzelfde beeld, het portret 
van Koning George VI en het wapen der kolonie, zoals aan 
het hoofd van dit artikel is afgebeeld. 

In 1946 verscheen de algemene Victorie-zegel, gevolgd door 
de zilveren bruiloft (1948), 75 jaar U.P.U. (1949) en de 
kroningszegel van Koningin Elizabeth In 1953. In 1953 kwam 
een nieuwe gebruiksserie uit, in 1956 gevolgd door een her
denkingsserie van de eerste emissie in 1856 (afbeelding 5). 

Een definitieve gebruiksserie kwam in december 1961 uit. 
Met uitzondering van de 3d. en £ 1 (afbeelding 6) geven zij 
afbeeldingen van het zeeleven rond het eiland, planten en 
vogels. De zegel van £ 1 is de eerste postzegel in het Ge
menebest, waarop de jongste prins, Andrew, is afgebeeld, 
op de arm van zijn moeder. De zegel werd vervaardigd naar 
een portret van hoffotograaf Cecil Beaton. Als randversie
ring van de emissie is de beroemde St. Helena-kant ge
bruikt. 

Londen, juni 1961. Christian Houston 
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Rubriekredacteur: H L J. Weidema 
Jan Vethstraat 9, Arnhem 

Zeldzame klassieke „TêtesBêches" 
In Der Schweizer Briefmarken Zeitung van april vertelt 

Jean Boulad d'Humières de geschiedenissen van twee tête
bêcheparen van de 5 piastres 1872 van Egypte. Hiervan zijn 
slechts twee exemplaren bekend: een horizontaal paar 
met een onleesbaar stempel en een verticaal paar, ongebruikt 
maar zonder gom. (zie afbeeldingen). 

Het eerste paar bevindt zich in de collectie van Koningin 
Elizabeth II van Engeland. De eerste melding ervan ge
schiedde door Dr. W. Byam in 1949. In 1952 werd het paar 
in de beschrijving van de koninklijke collectie door Sir John 
Wilson vermeld. Meer is er niet van bekend, ondanks speur
werk van de heer Ibrahim Chaftar in de Egyptische post
archieven. 

Het tweede paar, verticaal samenhangend, is voor het 
eerst opgedoken op de dertiende veiling van de Ferrari
collectie te Parijs op 23 juni 1925. Het werd gekocht door de 
Londense handelaar T. Allen en daarna hoorde men er 25 
jaar lang niets van tot enkele Egyptische filatelisten het 
paar tegenkwamen in een stockboek bij een handelaar in 
een stand op de tentoonstelling in 1950 in Londen. Deze han
delaar, de heer Houtzamer, bleek de zegels enkele jaren 

na de Ferrariveiling van de heer Allen gekocht te hebben 
en was ze bijna vergeten. 

Voor £ 500 werd de Egyptische filatelist Ibrahim Chaftar 
eigenaar van het paar. De zegels gingen weer terug naar 
het land, waar ze vandaan kwamen, maar de nieuwe eige
naar vermeed zorgvuldig elke publikatie van zijn nieuwe 
aanwinst tot hij in 1958 een gedeelte van zijn gespeciali
seerde verzameling Egypte verkocht en het paar nogmaals 
van eigenaar wisselde. De tegenwoordige bezitter is onbe
kend, maar mag zich er terecht op beroemen samen met de 
Britse Koningin de enige twee exemplaren van deze varië
teit te bezitten. 

Hoe de kopstaande zegel in het vel terecht is gekomen, 
is niet na te gaan. Wel is aan de beide afgebeelde zegels 
te zien, dat zij van dezelfde plaats in het vel zijn, om
dat zich bij de halve maan en de ster in de rechter bene
denhoek een witte vlek bevindt, die bij de andere 199 zegels 
van het vel niet voorkomt. Van deze 5 piaster zijn slechts 
150 vellen uitgegeven. Hieruit volgt de betrekkelijke zeld
zaamheid van de zegel zelf, maar dit wijst er ook op dat 
de andere 148 kopstaande zegels van hun buurlieden ge
scheiden zijn. 

De april en meinummers van het bovengenoemde tijd
schrift brengen onder andere nog de volgende filatelistische 
artikelen: 
„Les variétés de planches des anciens timbres de France", 
waarin E. Antonini enkele Napoleonemissies behandelt, 
„Die Abstempelungen von Hongkong" door Otto Paul Wenger, 
„Zypern, eine Beschreibung der Ausgaben „Queen Eliza
beth II" door Kurt Rolli. 

In Sanders Philatelie Journal van mei volgt R. W. Davis zijn 
artikel over de zegels van Curagao, beginnend met de ,,HAW"
zegel van 1918 en eindigend in 1961. 

In The Stamp Lover van mei vinden we van de hand me
juffrouw A. E. Gould een artikel over „Pioneers of the Air 
on Stamps". Nederland is hierbij vertegenwoordigd door 
Koppen en Van der Hoop, NederlandsIndië door Pattist (op 
de Abel Tasmanzegel). De Plesmanzegel van 1954 missen we 
helaas in de opsomming. 

Nederlandse Postzegelkunst. 
Dr. Wilhelm Ploenes, hoofdredacteur van Die Sammler 

Lupe, die vorig jaar de tentoonstelling „Nederlandse Post
zegelontwerpers" in het Arnhemse Gemeente museum heeft 
bezocht, is er in geslaagd deze tentoonstelling ook te doen 
houden in het Nederrijnse stadje Kempen. Hij kondigt 
deze tentoonstelling „Niederländische Künstler und Brief
marken" aan m nummer 9 van zijn blad. Wij zien onder
meer enige fraaie foto's van het stadje, waaronder een van 
het standbeeld van Thomas è Kempis, die in 1380 in Kempen 
geboren is. Ook het speciale stempel van de Deutsche Bundes
post draagt de beeltenis van Thomas è Kempis, met links 

► *1380 Kempen en rechts t 1471 Zwolle. (Zie afbeelding). 
In hetzelfde nummer onder andere de vijftigste „Frank

reichBrief" van Wilhelm Hofinger, waarin een verslag van 
de Dag van de Postzegel 1962 in Mülhausen (Elzas) en 
een artikel van Kurt Wolter over de Duitse Postcensuur 
in het bezette Frankrijk gedurende de jaren 1940/1944 

Aantekenstrookje vervangen 
In Internationale Filatelie van mei staat een beschrijving 

van de nieuwe wijze, waarop op veertien Westduitse post
kantoren aangetekende brieven werden aangenomen. Het 
gebruikelijke Rstrookje is hierbij vervangen door een stem
pelafdruk. Deze afdruk wordt zowel op de zending als op 
het ontvangstbewijs gezet. De plaatsnaam is wegens ruimte

^ gebrek vervangen door een code (5D = Würzburg 1). Be
halve de letter R en een volgnummer binnen een ro
de omlijsting, zoals deze ook op de huidige strookjes voor
komen, staat in de stempelafdruk ook de datum en een 
lettercode in plaats van de paraaf van de postambtenaar. 
(Zie afbeelding) 

Dit alles geschiedt ten behoeve van de verdere mechani
satie van de postdienst. De Bundespost heeft reeds sinds 
1958 proeven in deze richting genomen. 

Andere artikelen in dit nummer van Internationale Fila
telie zijn onder andere: 

„Uhuru für Tanganjika" door Wolfgang Held. 
„Uhuru" betekent vrijheid en de schrijver wijst er op, dat 
deze vroegere Duitse kolonie zich na een jarenlang Brits 
mandaat bij de vrije Afrikaanse staten gevoegd heeft. De 
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nieuwe staat heeft zijn eerste postzegels uitgegeven en als 
dezelfde spaarzame emissie-politiek als onder het Britse 
beheer gevoerd wordt, zal dit geen ,,duur" land worden. 

Bij het vervolg van „Nobelpreisträger auf Briefmarken" 
missen we de Dag Hammarskjoeld-zegels van Suriname. 

Ten slotte bevat dit nummer een uitgebreide lijst van 
,;Versandstellen" (wat is hiervoor een goed Nederlands 
woord? W.) van postzegels, zowel in Europa als overzee. 

Speculatie. 
In Der Deutschland Sammler besluit Edwin Müller zijn 

artikel „Die geschäftliche Ausbeutung der Philatelie" en be
spreekt achtereenvolgens: 
1. De zuivere speculanten, die een bepaalde emissie opkopen 
om deze zegels later duur te verkopen. Gelukt een dergelijke 
speculatie, dan weet iedere filatelist dit, maar van de vele 
gevallen, waarin het niet lukt, omdat de verwachte prijs
stijging uitblijft, hoort men meestal niets. Er zijn gevallen 
bekend, waarin de speculant later slechts de helft of een 
derde van zijn geld terugkrijgt. 
2. De uitgave van allerhande proefdrukken, foutdrukken, zo

genaamde afwijkingen, „ministerblocs", afstempelingen 
enzovoort en de pogingen deze in de catalogi en albums 
opgenomen te krijgen, in de hoop, dat de verzamelaars 
slaafs catalogus en album zullen volgen. 
3. Het scheppen van nieuwe postdiensten waar deze geheel 
niet nodig zijn. Voorbeeld hiervan zijn enkele eilanden onder 
de Engelse kust. Onder de huidige Engelse wetgeving is 
het verbieden van de uitgifte van zegels voor deze „post
diensten" onmogelijk. Dit zal alleen kunnen gebeuren, als 
de Britse PTT ook kantoren op deze eilanden vestigt. Een 
verstandige verzamelaar neemt deze zegels, die ten hoogste 
als lokale zegels beschouwd kunnen worden, niet op. 
4. De vestiging van steeds meer „filatelistische agenturen". 
Op zichzelf doet dit de filatelie weinig kwaad. Alleen als er 
te veel nieuwe zegels komen, zou er wel eens een koperssta
king kunnen komen. Hoewel niet waarschijnlijk, zou dit al
leen maar leiden tot een zekere matiging in de emissiepoli-
tiek. De echte filatelist zal zich van deze „nieuwtjespro-
duktie" weinig aantrekken en doorgaan met het verzame
len van oude en nieuwe zegels en alleen profijt trekken van 
mislukte speculaties. 

Duisburg 

OljSSELDORF 
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O^er de Oostgrens 
In het januarinummer vertelden we al iets over de niei 

„Postleitzahlen" die in de Duitse Bondsrepubliek langzan 
hand worden ingevoerd. Thans zijn wij in de gelegenl 
een kaart te tonen waarin alle 64 „Leiträume" zijn 
gegeven. Bovendien kunnen wij nu meer vertellen 
het systeem dat aan de indeling ten grondslag ligt. 

De gehele Bondsrepubliek is verdeeld in acht „Leitzon 
op de kaart aangegeven door witte cijfers in zwarte krin; 
Dus 1 is Berlijn, 2 Hamburg enzovoort. De nummers 
alle plaatsen in de „Leitzone" (U vindt wel niet erg dat 
hier de officiële Duitse nomenclatuur maar even aanhou( 
beginnen met dit cijfer. De hoofdplaatsen voeren alléén 
begincijfer. Zie de afbeelding: 2 is Hamburg 

Elke „Leitzone" is weer verdeeld in een aantal „Leiti 
me". Deze zijn ook nog op onze kaart afgebeeld. In to 

" X 

zijn er 64, telt u ze maar na. Soms zijn er tien in een Leit 
zoals bij München, soms ook veel minder, zoals bij Hann 
waar er maar zes te vinden zijn. 

Maar we gaan nog verder en nu kunt u het op de kaan 
meer volgen. Elk „Leitraum", bijvoorbeeld 58 is Hage 
weer verdeeld in een aantal „Leifbereiche", weer tot 
toe. Daarvan zijn er in totaal 503, het aantal is dus 
niet voor elk „Leitraum" gelijk. Deze „Leitbereiche" 
ben getallen van drie cijfers, om bij 58 te blijven vi 
wij bij voorbeeld 581 is Witten/Ruhr, 586 is Iserlohn 
getallen van drie cijfers geven altijd nog vrij grote pla 
aan, maar naast deze hoofdplaats zijn er in het „Le 
reich" nog veel meer kleinere plaatsen. Deze worden 
gegeven met getallen van vier cijfers, waarvan de e 
drie dan weer zijn die van het gehele „Leitbereich". 

Het is nu niet zo dat men in elk Leitbereich met het v 
cijfer elk dorp een eigen nummer geven kan. Daar de nul 
meetelt — strikt genomen zou in het viertallige s 
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Hamburg 2000 moeten zijn, maar die nullen Iaat men aan 
het einde weg — zou men bij 503 Leitbereiche naast de 
hoofdplaatsen nog slechts 9 x 503 dorpen een eigen nummer 
kunnen geven. Er zijn echter 23000 .,Postorte" dus daar
mee komt men er niet. Men heeft er nu op gevonden dat 
alle gewone „Postorte" in een Leitbereich allen hetzelfde 
nummer dragen. Er is dus maar één plaats 586 — Iserlohn. 
Maar er zijn een heleboel plaatsen 5861, die allen gemeen 
hebben dat het gewone „Postorte" in het Leitbereich Iser
lohn zijn. 

Is het vierde cijfer een ander dan 1, dan betreft het een 
kleinere plaats met een bijzondere functie in het postver-
keer. Zo zou het eindcijfer 2 aangeven een „Leitort". Ik vond 
zo 2192 Helgoland, dat dus blijkt te behoren tot het Leit
raum Harburg in de Leitzone Hamburg. Het eindcijfer 7 
zou betekenen „Bahnbedienter Postort". Verder betekenen da 
eindcijfers acht en negen — we praten nu over getallen van 
vier cijfers — dat het „Leitbereich" nog een aparte „Leit-
abschnitt" bevat, met een „Abschnittsknotenamt" — eindcij-
jer acht — en gewone „Postorte" eindcijfer negen. Daar 
van de 503 Leitbereiche er slechts 135 een „Leitabschnitt" 
hebben zal het aantal plaatsen van vier cijfers met een 
9 op het eind niet zo groot zijn als het aantal plaatsen met 
een 1 op het einde. 
Maar ook dit eindcijfer 9 komt dus bij méér dan één plaats 
in hetzelfde „Leitbereich" voor, en het geeft net als het 
slotcijfer 1 een gewoon „Postort" aan. 

Bij wijze van determinatie nog even een willekeurig num
mer: 506 Bensberg. Dit ligt dus in de Leitzone Keulen, daar
van in het Leitraum Keulen (zelf) en is de hoofdplaats van 
een Leitbereich. Men duidt dit naar ik meen aan met 
„Bereichsknotenamt". 

Zoals we reeds in januari schreven hoopt men door dit 
systeem een vlottere distributie van de post te bereiken. Als 

De John Lek-coUectie geveild 
Bind april 1961 overleed te New York op 85-jarige leeftijd 

de bekende verzamelaar John Lek. Hij was vroeger diamant-
syndicaalmakelaar en woonde tot 1940 in Europa, daarna in 
New York. Tot kort voor zijn dood verzamelde hij postzegels 
en porcelein. Zijn porceleincoUectie kwam in New York 
onder de hamer, voor zijn postzegelcollectie achtten de exe
cuteurs het beter dat deze in Nederland geveild werd. Wij 
mogen dit zeker als een compliment voor de Nederlandse 
postzegelveilingen beschouwen. 

Van 28 tot en met 30 mei werd de grote veiling te 's-Gra-
venhage gehouden. De totale opbrengst van de coUect'e be
droeg ruim driehonderdduizend gulden. Er zijn dus nog ver
zamelaars die bereid zijn aardige bedragen voor een postzegel 
neer te tellen. De meeste „toppen" van deze collectie werden 
gekocht door handelaren — zowel uit Nederland als uit het 
buitenland — die niet bereid zijn te vertellen voor wiens 
lekening zij de stukken verwerven. Bij de goedkopere stuk
ken kwam echter ook menig Nederlands verzamelaar aan 
bod, die dus later in zijn collectie een stuk zal kunnen 
aanwijzen „ex-collectie John LeK '. 

Het zeldzaamste stuk was ongetwijfeld de „Rode Merkur", 
waarover wij op pagina 203 van het meinummer reeds een 
en ander vertelden. Deze zegel bracht ƒ 21.000,-— op en werd 
iroor deze prijs gekocht door de handelaar Sturm« uit 
Amsterdam. De Moldau 81 parale ongebruikt ging in ver
houding zeer goedkoop van de hand. Er liep een streepje 
'iJoor en dientengevolge bracht deze slechts ƒ 5900,— op 
(koper was de heer Wolff uit Wenen). Ter vergelijking, een 
Moldau 108 parale op complete brief bracht ƒ 5400,— (ge
kocht door de firma Kottelat uit Bern) op bij een catalogus
waarde van N.Fr. 4000,—. Over het algemeen werd in het 
bijzonder voor de klassieke zegels op brief zeer veel betaald. 
Zo bracht een Saksen la op „Streifband" ƒ 4300,— op bij een 
cataloguswaarde van Mi.Mk. 4000,^ en een nr. 3 van Meck-
lenburg-Strelitz ƒ 4400,— bij een zelfde cataloguswaarde. 

Over één kavel willen wij nog een enkel woord zeggen, 
namelijk over het, op zichzelf zeer zeldzame, blok van vier 
van nr. 1 van Noorwegen. Dit blok had de heer Lek in april 
1961, dus zeer kort voor zijn overlijden, gekocht in een vei
ling van de firma Harmer in New York voor $ 560,— Nu 
bracht het ƒ 3000,— op (koper was de heer Kligler uit Duits
land). Zelfs na aftrek van de veilingcommissie bij aan- en 

men weet dat de Westduitse Posterijen zo ongeveer negen
tig miljoen brieven per dag moeten verwerken — waarvan 
meer dan de helft tussen 17.00 en 21.00 uur in de brievenbus 
wordt gedeponeerd, dan begrijpt men dat dit inderdaad een 
probleem is. Thans is er nog een tussenfase: de brieven wor
den door een coderingsambtenaar van een codeteken voor
zien dat overeenkomt met het ..Postleitzahl'. Dit; codeteken 
is niet leesbaar voor het gevvone oog maar wel voor de elek
tronische sorteermachine. die aan de hand daarvan twintig
duizend brieven per uur kan sorteren. Men wil echter zover 
zien te komen dat deze codering overbodig wordt en de sor
teermachine rechtstreeks de in het adres getypte getallen 
gaat „lezen". De machine zal dan echter toch in elk geval zo 
moeten zijn ingericht dat niet het huisnummer voor het 
kengetal aangezien wordt, want dan zou men verschrik
kelijke verwarringen kunnen krijgen. 

Of de gebruikers heel enthousiast zullen zijn over dit 
nieuwe systeem is moeilijk te beoordelen. In de praktijk zal 
het wel meevallen, omdat ook in Duitsland verreweg de 
meeste post naar de grote steden gaat. Die acht nummers 
onthoudt men zo en ook de 64 Leiträume zijn nog wel op een 
lijstje te zetten voor wie veel post verzendt. En wie met be
paalde kleine plaatsen correspondeert zal de nummers van 
zijn correspondent gauw genoeg weten. Per slot van reke
ning correspondeert niemand met alle 23.000 genummerde 
plaatsen tegelijk en de Westduitse posterijen schijnen al 
een register uitgegeven te hebben waarin ze alle 23.000 ver
meld staan. Voor de verzamelaars zou het een sport kunnen 
worden alle verschillende nummers — het aantal zal tussen 
de vier en vijfduizend liggen — bij elkaar te zoeken. Er zou 
meer verzamelsport in zitten dan in „Europa" of „Antlmala-
ria" die men via de ..agency's" compleet van alle landen 
thuisgestuurd kan krijgen. 

Fl. 

verkoop is dit dus toch nog eea voordelige transactie ge
weest. De aankoop van goede zegels, mits niet „tegen elke 
prijs", kan dus over het algemeen toch wel als een ..safe" 
belegging beschouwd worden. De kunst is slechts postzegels 
„te vinden'. Zelfs in een wereldveiling als deze zijn er 
stukken die relatief goedkoop en die relatief duur gaan. Wie 
met verstand en maat een collectie opbouwt zal daar zeker 
op den duur zijde bij kunnen spinnnen, en bovendien heeft 
hij nog het plezier van het verzamelen zelf. 

FL 

VEILINGOPBRENGSTEN 

Postzegelvei i ing Van Dieten 2 8 - 3 0 mei 
Saksen 1850, 3 pf nr. 1 „kirschrot", Fr. 3500 ƒ 3.600,— 
Saksen 1850, 3 pf nr. 1 „ziegelrot" 4.300,— 
Oostenrijk 1851. Journ. nr. 3 ongebr. Fr. 35000 . . „ 21.000,— 
Roemenië 1858. 54 p. nr. 2. Fr. 1500 1.600,— 
Roemenië 1858. 81 p. nr. 3 ongebr. Fr. 15600 , 5.900,— 
Roemenië 1858. 108 p. nr. 4. Fr. 4000 „ 1.075,— 
Eenzelfde zegel op brief „ 5.400,— 
Engeland 1901. 10 sh. I.R.Off. D. nr. 22 ongebr 6.800,— 
Br. Guyana 1850. 12 c, nr. 4b. Fr. 9000 , 1.500,— 
Trinidad 1847. 5 c. „Lady McLeod" op brief. 9000 „ 1.650,— 
Port. Guinea 1880. Nr. 5a. Fr. 9000 „ 3.000,— 
Vaticaan opdrukkenserie Fr. 1750 „ J.100,— 
Hamburg 1859. 9 sh. Nr. 7 op brief. D.M. 2000 , 2.100,— 
Spanje 1851. 2 R. Nr. 8. Fr. 3500 , 2.450,— 

Van Dieten veiling Z - 4 mei 

Nederland 1867 25 c. nr. IIDII cat. ƒ 1250,— ƒ 1.175,— 
Modena Taxe Journ. nr. 1. NFr. 1500 „ 890,— 
Toscane no. 3, NFr. 2500 „ 1.300,— 
Liechtenstein Vaduz blok, NFr. 500 „ 510,— 
Vaticaan Lp. nrs. 16-17, NFr. 465 „ 360,— 
Oostenrijk Jub. 1910 cpl. NFr. 600 „ 235,— 
Oostenrijk 10 Sch. DoUfuss, NFr. 600 „ 370,— 
Oostenrijk Renner-bloks NFr. 1000 „ 580,— 
Zwitserland Pax cpl. NFr. 200 „ 140,— 
Zwitserland Naba-blokje, NFr. 325 „ 210,— 
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MAAND 

■ ^ Redacteur; J. Th A. Friesen, 

> » • ^ Handelstraat 73 II  Hengelo  Tel. 7377 

1.50 F. Mannet je van Aphyosemion Austra le . 
2.00 F. Hyphessobrycon Innesi . 
3.00 F. Symphysodon Aequifasciata hara ld i . 

Alle zegels getand en ongetand. 

Eind mei '62. Wereldkampioenscl iap voet^ 
ballen. 

Alle zegels zeilde onde rwerp : wereldbol 
m e t Amer ikaans halfrond, voetbal en vlag
gemast , waaraan voor elke zegel vlaggen 
van tegen elkaar ui tkomende elftallen. 
30 f. Vlaggen van Colombia en Uruguay . 
40 f. Vlaggen van Sovj etUnie en Joego

slavië. 
60 f. vlaggen van Zwitser land en Chili. 
1.00 F. vlaggen van WestDuitsland en 

I tal ië. 
1.70 F. Vlaggen van Argentinië en Bulgarije. 
2.00 F. Vlaggen van Hongarije en Groot

Br i t tannië en vliegtuig. 
3.00 F. Vlaggen van Brazilië en Mexico. 
4.00 plus 1.00 F. Vlaggen van Spanje en 
Tsjechoslowakije. 
Blokje 10.00 F. Kaart van wereld, waar in 
Europa met voetballer ui tgespaard als ze
gel; vlaggen. 

Alle zegels en blokje getand en ongetand. 

EUROPA 
ALBANIË 
Olympische Spelen Tokio Eind mei '62. 

1964. 
0.50, 2,50, 3.00, 9.00 en 10.00 1. Afbeeldingen 
nog niet bekend . Ook bepe rk t aanta l onge
per foreerde series en geperforeerde en on
geper foreerde blokken. 

BULGARIJE 
194'62. Antimalar ia serie. 

5 en 20 s. WHOembleem en mug. 
De zegels getand en ongetand. 

• M 
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DENEMARKEN 
146'62. Vijftig j a a r geleden he t eers te 

oceaanmotorschip . 
10 ö. Afbeelding motorschip , de Selandia, 
en schets van motor. 

DUITSLANDOOST 
175'62. Tweehonderds te ver jaa rdag Fleh te . 

10 pf. groen en zwart . Geboor teplaa ts van 
deze wijsgeer. 

20 pf. rood en zwar t . Borstbeeld en h a n d t e 
kening van Fichte. 

M'^^TvJ 

BERLIJN (WEST) 
276'e2. Eerste waarden in serie ,,Oud 

Berli jn". 
7 pf. bru in en grijs. Berlijn omstreeks 1660. 

10 pf. groen en grijs. Weisenbrücke, 1783. 

FINLAND 
176'62. Eeuwfeest geboor te schrijver San

te r i Alkio. 
30 mk. P o r t r e t van Alkio. 

GRIEKENLAND 
Ministerconferent ie der NAVO35'62. 

landen. 
2.50 d. Kasteel van Zappeion. 
3.— d. Krijger met ant iek schild. 
4.50 d. Bee ldhouwwerk van Marathon. 
6.— d. Bee ldhouwwerk uit Aphäa tempe l . 

HONGARIJE 
293'62. Vijfde congres Hongaarse coöpe

ra t ieve beweging. 
1 f. Por t r e t Ferenc Berkes ; ge tand en onge
tand . 

293'62. Ruimtevaarde r s . 
Blok van 10 f. ge tand en ongetand m e t 
Gagarin, Titov en Glenn. 

55'62. Veer t iende in te rna t iona le congres 
van spoorwegmensenesperant i s ten . 
1 f. ongetand en getand. Kaar t Europa , 
embleem congres en spoorwegseinpalen. 

55'62. Siervissen. 
20 f. Xiphophorus Hellerl . 
30 f. Mannet je van Macropodus opercular ls . 
40 f. Mannet je van Lebistes ret iculates. 
60 f. Mannet je van Bet ta splendens . 
80 f. Mannet je van Pun tus te t razona. 
1.00 F. Pte rophy l lum Scalare . 
1.20 F. Mannet je van Mesogoristius chae to

dor . 

JOEGOSLAVIË 
244'62. Toeristische serie met inschrift 

1941—1961. 
15 d. l ichtgroen en oker. Ja jce . 
15 d. l ichtgroen en oker. Jajce. 
25 d. blauw en groenblauw. Popova Sarka . 
25 d. blauw en bruin. Zadar . 
30 d. blauw en grijs. Boka Kotorska. 
30 d. blauw en roodbruin. Hvar . 
50 d. blauw en oker. Rab. 
50 d. blauwgroen en oker. Derdap. 

100 d. grijsblauw en donkergroen. Zagreb . 

MONACO 
De In het februari en m a a r t n u m m e r ge

melde zegels zouden op 66'62 ui tkomen. De 
10: NF. zegel wetensehapseentrum zal slechts 
vier dagen verkr i jgbaar zijn. 

NOORWEGEN 
156T'62. Honderd j a a r s taatsbosbouw. 

45 ö. rood en 100 ö. groen. Denne tak m e t 
appel . 

OOSTENRIJK 
215 '62 . Honderdste sterfdag van Johann 

Nepomuk Nestroy. 
1 s. P o r t r e t van deze schrijver en maskers . 

POLEN 
232'62. Tweede uitgave Poolse westelijke 

gebieden. 
Twee zegels met strook samenhangend. 
95 g. Zegel van prins Konrad I I uit veer t i en

de eeuw. 
95 g. Automat ische fabriekshal en wapen . 

274'62. In ternat ionaal vredeswiel rennen. 
60 g. blauw en zwart . Wielrenner . 

2.50 z. geel en zwart . Aantal wielrenners en 
cijfer XV. 

3.40 z. violet en zwart . Wiel en wapens van 
Berlijn, Praag en Warschau. 

SAN MARINO 
146'62. Serie bergsport . 
1 1. Bergbekl immer aan touw. 
2 1. Gezicht op Sassolungo. 
3 1. Gezicht op de berg Titano. 
4 1. Drie toppen van Javaredo . 
5 1. Gezicht op de berg Cervino. 

15 1. Skiër bij afdaling. 
30 1. Bergbekl immer bij , ,overhang". 
40 1. Hakken van i jstrappen. 
85 1. , ,Tanden van de reus" . 

115 1. Gezicht op de citadel van San Marino. 

SOVJETUNIE 
H4'62. Verjaardag ru imtevlucht Gagarin. 

10 k. Aarde m e t baan ru imtevaarder , r a k e t 
en aanhangende strook met wereldbol , 
data en handtekening van Gagarin. 

10 k. Geheel gelijk aan bovengenoemde ze
gel met uitzondering van vers ierende 
baan, die violet in plaats van blauw 
is. 

Oplage zeer beperk t ; de zegels zijn onge
tand. 

194'62. Tsjaikovski festival. 
4 k. Standbeeld van deze componist . 

194'62. In terna t ionale jeugdsol idar i te i t 
tegen kolonialisme. 
6 k. Wereldbol, gebroken ket t ing en dr ie 
jongeren. 

214'62. Twee en negent igste ver jaardag 
Lenin. 
4 k. Familie Uljanov — Lenln. 
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10 k. Po r t r e t van Lenin. 
12 en 29-4-'62. Ver jaa rdag ru lmtev luch t 

Gagarin 
Gelyke zegels als op 11 apr i l verschenen n u 
getand. 

29-4-'62. Honderdvijft igste ve r j aa rdag 
Charles Dickens. 
6 k. Por t re t van deze Engelse schrijver. 

29-4-'62. Tweehonderdvijf t igste ver jaa rdag 
J . J . Rousseau. 
6 k. Por t re t van deze F ranse schrijver. 

29-4-'62. Karl Marx-monument . 
4 k. Het monument in Moskou. 

26-4-'62. Eerste zegel van serie „Kosmisch 
onderzoek". 
6 k. Sovjetsatelliet Kosmos 3. 

4-5-'62. Vijftig j a a r „ P r a v d a " . 
4 k. Lenin met de P r a v d a in de hand. 
4 k. Bladzijde van k ran t , Lenin en mil i ta i -

len . 
4 k. Hoofd van Lenin, k r a n t en rake t . 

SPANJE 
10-4-'62. Hulde aan St. Theresia de Avila. 

25 c. Klooster van San José de Avila. 
1 p . Monument van St. Theresia in Rome. 
8 p . Por t re t van de heilige door Velasquez. 

7-5-'62. Wereldpostzegeldag. 
25 c. violet en roze, 1 p . bruin en geel, 10 p . 
groen en olijfkleur. 
Mercuriushoofd tegen ach te rg rond van post
zegel. 

21-5'62. Vervolg wapenser ie . 
5 p . Wapen van Avila. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
19-3-'62. Dertig j aa r geleden mi jnwerkers 

s taking in Most. 
60 h. Mijnwerker m e t l amp. 

26-3-'62. Onderzoek van de were ld ru imte . 
SO h. De mens verover t de wereld . 
40 h. Star t van de Sovjet ru imte rake t . 
60 h. Sovjet-ruimteschip Vostok 2. 
80 h. Meertraps au tomat i sche rake t . 
1.— k. Automatisch stat ion op de maan . 
1.60 k. Televisiesatelliet. 

24-4-'62. Dieren ui t d ie ren tu in . 
20 h. zwart en blauw. I j sbee r . 
30 h. zwar t en violet. Chimpansee . 
60 h . zwart en oranje-geel . Kameel . 
1.— k. zwar t en groen. Olifant 
1.40 k. zwar t en rood. Luipaard . 
1.60 k. zwart en bru in . P a a r d met veulen. 

TURKIJE 
Dienstzegels. 

1, 5, 10, 15, 25 en 30 k. cijfer in rand . 
19-5-'62. Bloemenzegels. 

30 + 10 k. Poinsett ia pu lcher r ima . 
40 + 10 k. Strelitzia reginae. 
75 + 10 k. Nymphaea alba. 

VATICAAN 
6-4-'62. Antimalaria serie. 

15 en 70 1. Munt me t l andschap en onder
schrift „Sixtus V". 

40 en 300 1. Kaar t van drooggelegd gebied 
en onderschrif t , ,Pius VI" . 

ZWITSERLAND 
l-6-'62. P ro pat r ia ser ie . 

Spius 5 c. J ean Jacques Rousseau. 
10 plus 10 c. Geldstuk u i t Obwald. 
20 plus 10 c. Geldstuk ui t Schwyz. 
SO plus 10 c. Geldstuk u i t Uri . 
SO plus 10 c. Geldstuk ui t Nidwald. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

21-4-'62. Dag van de l andbouw. 
2, 2, 25 en 50 p. Afghaanse hond . 
S en 75 p . Afghaanse haan . 
10 en 100 p. Inlandse plant . 
15 en 175 p . As t rakan vellen. 

Ook nog twee blokjes m e t deze zegels en 
alles getand en ongetand. 

ARGENTINIË 
12-5-'62. Vijfenzeventig j a a r geleden k r o 

n ing van de Maagd van Lujan. 
2.— p. Voorkant basil iek en gestyleerde af
beelding Maagd van Lujan. 

19-5-'62. Postzegel tentoonstel l ing „Argen
t ina '62". 
6.50 plus 6.50 p . Afbeelding van 15 c. zegel 
u i t 1862. 

BHOETAN 
16-5-'62. Eers te definit ieve serie . 

2 ch. Postloper. 
3 ch. Boogschut ter (nationale sport) . 
5 ch. Wilde yak . 

15 ch. Kaa r t van Bhu tan , kasteel en por
t re t van Druk Gyaldo. 

33 ch. gelijk aan 2 ch. 
70 ch. gelijk aan 3 ch. 
1.30 nu. gelijk aan 5 ch. 

BRAZILIË 
Werelddag van de meteorologie . 

10 c. Regen, wolken, bl iksem en zon. 
14-4-'62. Vijftig j a a r geleden eers te bek l im

ming van top Dedo de Deus. 
8.— c. Bekl imming van de berg . 

CHILI 
12-4-'62. Eerste w a a r d e ser ie were ldvoe t 

ba lkampioenschap . 
10 c. Twee spelers en wereldbol . 

12-4-'62. Honderdvijft ig Jaar Hof van J u s t i 
t ie . 
1 c Afbeelding van gebouw van h e t Hof. 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
15-5-'62. Bruggenbouw In oud China. (Nr. 

252/55). 
4 f. Brug van Anchl In Chaohsien. 
8 f. Brug van Paotai in Soochow. 

10 f. B rug van Chupu In Kuanhs ien . 
20 f Brug van Chenyang in Sangkiang. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
7-5-'62. Vervolg serie meteorologendag. 

1.00 $ Meteorologische kaar t , embleem en 
toestellen. 

CUBA 
Eers te ver jaa rdag volkssuikeroogst . 

8 en 12 c. Hand m e t hakmes . 
Nat ionale mil i ta i re mili t ie . 

1 c. Boer en landeli jke mil i ta ir . 
2 c. Lasser en mil i ta ir . 

10 c. Huisvrouw en vrouwel i jke mil i ta ir . 
In te rna t iona le radiodienst . 

8, 12, 30 c. en $ 1.—. Wereldbol , radiogolven, 
muzieknoten . 

17-4-'62. Eers te ve r j aa rdag „Playa Gi ron" . 
i, 3 en 10 c. Soldaten en gevechten . 

24-4-'62. Dag van de Postzegel . 

10 c. Zeilschip en man op uitki jk. 
10 c. Zeilschip In zee m e t roeiboten. 

l-5-'62. Dag van d e Arbeid, 
t, 3 en 10 c. Boer en arbeider m e t gebalde 
vuis ten. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Ant imalar ia serie . 

10 c , 10 plus 2 c , 20 en 25 c. gewone post ; 
13 c , 13 plus 2 c , 33 c , en 33 plus 2 e. Luch t 
post. Pijl op mug gericht . 

Bovendien geperforeerde en ongeperfo
ree rde blokken. 

EGYPTE 
23-4-'62. Afr ikaanse Postunie . 

10 en 50 m. K a a r t van Afrika, pos thoorn en 
Inschrift UPAF. 

F ILIPPIJNEN 
13-5-'62. Herdenk ing Apollnario Mabinl . 

t c. P o r t r e t van deze poli t icus en eers te mi 
nis ter . 

GUINEA 
26-4-'62. Afr ikaanse Pos tunie . 

25 en 100 f. Kaa r t van Afrika, pos thoorn en 
Inschrif t UPAF. 

14-5-'62. Bescherming van vogels. 
Zegels gemeld in he t j a n u a r i n u m m e r (parel
hoen m e t Jong) m e t rode opdruk , ,Pour la 
protec t ion d e nos o i seaux" en toeslag v a n 
5 fr.: 5, 10, 25, 40, 50 en 75 f. p lus elk 5 f. 

HAITI 
3-5-'62. As t ronau t J o h n H. Glenn. 

Ove rd rukken op de zegels Yver t 461 en 
L.P. 225: 
0.50, 1.00 en 1.50 op 5 c. en 2.00 op 1.00 g. 
(Deze zegels werden gekozen door d e d a a r 
op afgedrukte kaar t , die de plaats aangeef t 
waa rop Glenn landde) . 

1 
HONGKONG 

4-5-'62. Eeuwfeest eers te postzegel. 
10, 20 en 50 e. S tandbeeld Koningin Victoria 
In Hongkong en por t r e t Koningin El izabeth. 

INDIA 
13-5-'62. Af t redende pres ident . 

0.15 np . Po r t r e t van Dr. Ra jendra P rasad . 

INDONESIA 
Volgens een officiële mededel ing v a n de 

Indonesische PTT zijn v a n de Mesdjid I s -
t iqlal eers tedagenveloppen verkr i jgbaar m e t 
hand teken ing pres ident Soekarno, die v e r 
koch t zullen worden voor t enmins t e Ks. 
10.000 pe r s tuk. Ze zijn slechts b e p e r k t ve r 
kri jgbaar . 

t 
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Malariazegels zun verschenen in de w a a r 
den 40 s. blauw. Rp. 1,50 geel- oker , Rp. 3,— ' 

l ichtgroen, Rp 6.— lila. 
Sportzegels . De eerste s e n e van vier ver-

schillL .de zegels is verschenen ter gelegen
heid van de ,,Asian Games IV" deze zomer 
in Djakar ta . Waarden : 
Rp. 1,25 blauw en rood. 
Rp. 2,— groen en b r u m 
Rp. 3,— zwart en bruinrood. 
Rp. 5,— leigroen en olijfgeel. 

Het j a a r 1962 zal wel een record aanta l 
zegels opleveren, in 1961 waren het in to 
taal 36 s tuks, thans al 22 in vier maanden 
tij ds. 

(Opgave van de heer A J Uijlen te Eind
hoven) . 

ISRAËL 
5-6-'62. In terna t ionale tentoonstel l ing voor 

he t Nabije Oosten. 
0.55 II Gest i leerde vlaggen en embleem. 

IVOORKUST 
26-5-'62. Eeuwfeest der posterijen. 

85 f v e r s t e r k t e post in Assinie. 

JAP.'VN 
15-5-'62. Nationale park Kongo-Ikoma. 

10 y . De berg Kongo. 
1-6-'62. Nationale park Suigo 

10 y. Meer met bloemen op voorgrond. 
10-6-'62. Opening van de Hoki r lku- tunnel . 

10 y. Tunnel met t ioin. 
15-6-'62. Nieuwe gebruikszegel. 

30 y Tempel van Engaku-j i . 

JORDANIË 
15-4-'62. Ant imalar ia serie. 

15 en 35 f. WHO-embleem. 

KOREA (ZUID-) 
20-4-'62. Veertig Jaar Y.W.C A. 

40 h. Hoofd van meisje en embleem Y.W.C.A. 
12-5-'62. Negende filmfestival in Seoel. 

40 h Embleem en poort in f i lmstrip. 

LAOS 
Ant imalar ia serie . 

4 en 9 k. Jongen en meisje me t WHO-em
bleem. 
10 k. Embleem tegen een ach te rgrond van 
Laotische versier ingen. 

LIBANON 
Wij geven nog een afbeelding van de op 

22-3-'62 verschenen zegels Arabische Liga. 
l-5-'62. Dag van de Arbeid. 

5 en 10 p . Smid aan he t werk aan aambeeld . 
25 en 35 p . Boer me t t rac tor aan het werk . 

Alle zegels luchtpost . 

MADAGASCAR 
7-5-'62 Portzegels. 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 en 100 t. Monument 
voor de onafhankeli jkheid. 

7-5-'62. Toerist ische zegels te i gelegenheid 
van de postzegeltentoonstel l ing in Tanana
rive. 
10 f. Gezicht op Ranomafana 
30 f. Gezicht op kra ter raeer Tr i t r iva . 
50 1. Gezicht op dorp Foulpointe. 
60 f. Baai en stad For t Dauphin . 

100 f. Vliegtuig en luchtfoto 's van Nossi-be. 
8-5-'62. Dag van de Postzegel. 

>5 plus 5 f. Pos tkantoor in Tamave 

MALADIVEN 
7-l-'62. Ant imalar ia serie. 

», 3, 5, 10, 15, 25, 50 1, en 1.00 r. WHO-embleem. 

MALI 
21-4-'62. Verjaardag toelat ing tot U.P.U. 

88 i. Gevleugeld paard , posthoorns en w e 
reldbol . 

23-4-'62. Afr ikaanse Postunle . 
a en 85 f. Kaa r t van Afrika, Pos thoorn en 
tnschrlf( U.P.A.F. 
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MAURETANIE 
Behalve de in he t ap r i l nummer gemelde 

zegels malar iabes t r i jd ing verscheen ook nog 
de zegel 25 plus 5 f. me t he t WHO-embleem. 

l-6-'62. Ver jaardag toelat ing to t de V.N. 
15, 25 en 85 f. Gebouwen in New 'Vork en 
Nouakchot t en V.N -embleem. 

MEXICO 
6-4-'62 Ant imalar iazegel . 

40 c. Wereldbol , microscoop en mug. 
ll-4-'62. Bezoek van Mexicaanse pres i 

den t aan de U.S.A. 
40 e. P o r t r e t van pres ident Joao Goulart . 

5-5-'62. Eeuwfeest slag van Puebla . 
40 c. Overzicht van de slag. 

1.— p Por t r e t generaal Zaragoza op paard . 

NEPAL 
7-4-'62. Ant imalar la serie . 

12 p . en 1,— r. WHO-embleem. 

NIEUW-ZEELAND 
Eind mei '62. Eeuwfeest telegraaf 

3 p . Eers t gebru ik te morsetoestel . 
8 p . Moderne te lepr in ter . 

NIGERIË 
7-4-'62. Ant imalar ia serie. 

3 d. WHO-embleem en schaal 
6 d. Sproeiende man en embleem. 
1 sh. 3 d. Emblemen en sproeiend vliegtuig. 
8 sh 6 d Embleem en symbolen wetenschap. 

PANAMA 
1-6-'62. Ingebru ikneming z iekenhuis van de 

sociale verzeker ing in Panama-s t ad . 
0.03 Afbeelding va-i he t z iekenhuis . 

PAPOEA EN NIEUW-GUINEA 
9-7-'62. Pacif ic-conferentie . 

5 p . 1 sh. 6 p . en 2 sh 6 p. Tropisch s t rand 
en pa lmbomen 

PARAGUAY 
14-4-'62. Dag van Amerika . 

0.50, 0.75, 1.00, 1.50 en 4.50 g. Kaar t van 
Zuid-Amer ika en de zuidelijke helft van 
Noord-Amer ika . 
20.00 en 50.00 luchtpost . Aardbol en de twee 
hal f ronden. 

23-4-'62. Ser ie Verenigde Naties. 
0.50, 0.75, 1.00 en 2.00 g. V.N.-embleem. 
12.45, 18.15, 23.40 en 30.00 g. V.N.-gebouw in 
New York. 

PERZIË (IRAN) 
14-4-'62 Ingebruiks te l l ing Khuzestan su i -

ker r ie t fabr lek . 
2 en 6 r. Fabr iek en su ike rne t aanp lan t . 

RIOE KIOE EILANDEN 
l-4-'62 Tien Jaar gouvernement (onder 

Amer ikaanse leiding). 
IVi c. S tenen t rappen en gouvernementsge

bouw. 
3 o. Zelfde gebouw, nu dichtbij gezien. 

SYRIË 
17-4-'62. Dag van de Evacuat ie . 

4S p . S te igerend paard . 

85 p . Po r t r e t en graf van de held Yussuf al 
Azmeh. 

THAILAND 
7-4-'62. ARtiraalaria serie 

1, 1.50, 2 en 3 b . Vlucht muggen aangeval
len door m a n m e t spuit. 
5, 10, 20 en 50 b . Gebouw met an t imalar ia -
symbool. 

TOGO 
2-G-'62 Ant imalar ia ser ie 

10, 25, 30 en 85 f Embleem, en mug die door 

PMMIilMlllilIl 

vijf s t ra len aangevallen wordt . (Vijf s t ra len 
symboliseren de vijf werelddelen) . 

27-4-'62. Onafhankeli jkheidsdag. 
0.50, 5 en 25 f Afbeelding nat ionaal monu
ment . 
1, 20 en 30 f. Inlands meisje met kor t fruit 
op hoofd. 

VIETNAM (NOORD-) 
16-l-'62. Dag van de boom 

12 en 40 x . Pas geplante boom, die door 
v rouw begoten wordt. 

16-l-'62. Volkstekeningen 
6 X. Varkens . 

12 X. Verschil lende soorten kippen. 
10-4-'62. Bloemenserie . 

12 X. Hibiscus rosa sinenses L. 
12 X. P lumer ia acutifolia poir. 
20 X. Chrysan themum Indicune L. 
30 X. Ne lumbium nuciferum gaer tn . 
40 X. Ipomoea pulchellapoth. 

Deze serie ge tand en ongetand en blokje 
met zegel 30 x. 

10-4-'62. Eerste vijfjaren plan. 
1 X. Woonbuur t in Hanoi 
3 X. Staatsboerder i j . 
8 X. Ins t i tuu t voor hydraulisch en e lek t io -
dynamisch onderzoek. 

Voor he t vers t rekken van inl ichtingen en/ 
of afbeeldingen, danken wij naast de v e l 
schi l lende postadministrat ies de heren Bont 
in Chr i s tchurch (N.Z.), M. van Everdingen 
in Abadan, Louis Ejail in Beyrouth en T. 
Wiegman in Enschede. 

Voor inl icht ingen en/of i l lustrat ies — spe
ciaal van Spanje . Vaticaan, Midden- en Zuid-
Amer ikaande landen en Aziatische landen 
— die de actuali tei t van deze rubr iek k u n 
nen vergroten, houden wij ons van har te 
aanbevolen . 



Nederlandse Bond von 
FilatelistenVerenigingen 

N.B. Het nieuwe adres van de secretaris van de Bond Ir. 
E. J. de Veer is: 
Stooplaan 42, Dordrecht 

ONGEWENSTE UITGIFTEN 
Jammer genoeg kon punt nummer 23 van de agenda van 

de Algemene Vergadering tijdens de Bondsdagen op 27 en 
28 april 1962 te Arnhem door tijdgebrek niet in bespreking 
komen. 

Het Bondsbestuur meent, dat het niet juist is de behan
deling van dit zo belangrijke punt tot de volgende Algemene 
Vergadering uit te stellen. Daarom lijkt een schriftelijke 
peiling van de meningen de aangewezen weg; deze heeft 
bovendien het voordeel, dat een oordeel meer overdacht kan 
worden gegeven, dan tijdens een vergadering mogelijk zou 
zijn geweest. 

Het onderwerp ds voorbereid in het Maandblad van maart 
1962, in het artikel op bladzijde lJ2: „Bezinning a.u.b.", waar 
naar kortheidshalve wordt verwezen. De toelichting op blad
zijde 5 van de Mededelingen XVII van april 1962 bevat een 
aantal vragen, die op dit onderwerp betrekking hebben. 

Terwille van de overzichtelijkheid volgt hier een korte 
samenvatting van hetgeen het Bondsbestuur als inleiding 
had willen mededelen. 

De uitgifteactiviteit is over het algemeen onrustbarend, 
zoals blijkt uit een vergelijking van hetgeen in de vorige 
eeuw werd uitgegeven met hetgeen thans verschijnt. Enkele 
willekeurige voorbeelden ter illustratie, telkens over een 
periode van tien jaar, tonen dit duidelijk aan. 

Land 

Duitsland 
België 
Griekenland 
Hongarije 
I ta l ië 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk 
Roemenië 
Rusland 
Turkije 
Gemiddelde 

eerste 
periode 

1875/1884 
1883/1892 
1900/1909 
1900/1909 
1890/1899 
1895/1904 
1898/1907 
1883/1892 
1890/1899 
1905/1914 
1880/1889 

per l and 
Aangezien niet iedereen 

aantal 

14 
15 
66 
52 
18 
18 
27 
25 
38 
42 
24 
30,8 

èlToTe "*«• 

1950/1959 
1950/1959 
1950/1959 
1950/1959 
1950/1959 
1948/1957 
1950/1959 
1948/1957 
1950/1959 
1950/1959 
1949/1958 

in he t bezit is van 

192 
298 
133 
411 
273 
134 
182 
182 
576 
796 
336 
319,4 

C Q) " 

■oüc 

1370 
1986 
201 
790 

1517 
744 
674 
728 

1516 
1895 
1317 
1036 

Mededelinge 

XVII, laten wij de hierin gegeven toelichting op het agenda
punt nog eens volgen: 

Het Bestuur van de Nederlandse Bond heeft gemeend, de 
uitgifteactiviteit in de verschillende landen ter discussie te 
moeten stellen. In verschillende artikelen in de binnen en 
buitenlandse pers is geprotesteerd tegen het enorme aantal 
zegels, dat elk jaar verschijnt en op het F.I.P.congres is 
hierover een motie aangenomen. Vrijwel algemeen bestaat 
het gevoelen, dat niet alleen het aantal zegels het toelaat
bare verre overschrijdt, maar ook dat niet zelden bij de 
distributie praktijken worden toegepast, die spotten met het 
normale verkrijgbaar zijn aim de loketten. 

Er moet iets worden gedaan, maar wat? De verzamelaar 
moet hier zelf over kunnen meedenken; vandaar deze dis
cussie. Om hieraan enige leiding te geven, meent liet Bestuur 
enkele punten te moeten geven, waarover van gedachten kan 
worden gewisseld, zonder daarby andere gedachtengangen 
te willen uitsluiten. 

1. Is het gewenst maatregelen te nemen tegen de overvloed 
van zegels en tegen ongewenste distributiepraktijken? 
Ja/Neen. 

2. Verzamelen is een liefhebberij; iedereen moet vrij zijn 
zelf te bepalen, wat hij wil verzamelen, maar om het de 
verzamelaar mogelijk te maken zelf te bepalen wat hij 
wél en wat hij niet verzamelwaardig vindt, is voorlich
ting nodig. Nodig/Niet nodig. 

3. Daartoe wordt voorgesteld de zegels te rangschikken in 
een aantal categorieën, die achtereenvolgens steeds verder 
afwijken van het oorspronkelijke begrip postzegel. Om 
de gedachten te bepalen wordt voorgesteld: 

a. normale gebruikszegels, zonder toeslag en zonder 
beperking gedurende van te voren niet beperkte 
tijd aan de loketten der postkantoren verkrijgbaar; 

b. bijzondere zegels, uitgegeven ter gelegenheid van 
bepaalde gebeurtenissen of doeleinden, zonder toe
slag in onbeperkte mate gedurende ten minste één 
maand aan de loketten der postkantoren verkrijg
baar; 

c. als b., doch met een toeslag, die echter niet hoger 
mag zijn dan de frankeerwaarde en met een maxi
mum gelijk aan het port van een gewone enkel
voudige binnenlandse brief; 

d. als e., doch met een hogere toeslag of gedurende 
kortere tijd verkrijgbaar op bepaalde voorwaarden; 

e. zegels uitgegeven ten bate van filatelistische ge
beurtenissen, voor zover niet vallende onder b. of c ; 

f. zegels welke niet voldoen aan de onder a. tot en met 
e. genoemde voorwaarden; 

g. zegels welke uitsluitend in blokken, velletjes of 
andere, van de normale velgrootte en vorm, af
wijkende vorm zijn gedrukt. 
Deze of een soortgelijke indeling is wel/niet gewenst. 

4 Indien deze of een soortgelijke indeling wordt aanvaard, 
is een aanpassing van de tentoonstellingsreglementen 
nodig, in dier voege, dat bij voorbeeld alleen de zegels 
onder a., b. en d. maatgevend zijn voor de beoordeling; 
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de aan- of afwezigheid van andere zegels heeft geen 
invloed. Wenselijk/Niet wenselijk. 

5. Het is gewenst deze richtlijnen in internationaal verband 
ter discussie te stellen. Ja/Neen. 

Het Bestuur verzoekt de verenigingsbesturen dit onder
werp aan de hand van het genoemde artikel en de hierboven 
gegeven toelichting ter discussie te willen stellen en de 
resultaten in de volgende vorm ter kenn'is van het Bonds-
bestuur te brengen: 

Punt 1: 49 Ja - 12 Neen - 4 Blanco 
Punt 2: 47 Ja - 13 Neen - 5 Blanco 
Punt 3: 40 Wel gewenst - 21 Niet gewenst - 4 Blanco 
enzovoort. 

Eventueel toevoegen (maar zo kort en bondig mogelijk): 
algemene opmerkingen en suggesties. 

Verzamelaars, die niet in de gelegenheid zijn hun mening 
In verenigingsverband tot uiting te brengen, kunnen ook 
zelfstandig hun antwoorden inzenden. Er wordt echter op 
gerekend, dat zij niet nogmaals hun stem in een vereniging 
uitbrengen, noch dat zij dit in twee of meer verenigingen 
doen. 

Antwoorden toezenden aan de voorzitter van de Neder
landse Bond, Drs. W. J. Bijleveld, Adriaan Pauwstraat 10, 
Den Haag; liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval niet 
later dan 31 oktober 1962. 

HET BESTUUR VAN DE 
NEDERLANDSE BOND VAN 
FILATELISTEN-VERENIGINGEN. 

EUROPA-ZEGELS 
In een brief van 17 december 1961 van het Bondsbestuur 

aan de Centrale Directie van de PTT was erop gewezen, dat 
in een aantal landen de Europa-zegels in een veel te kleine 
oplaag waren uitgegeven terwijl bovendien de tijd gedurende 
welke deze zegels aan de loketten verkrijgbaar waren ge
steld veel te kort was geweest. Wij herinnerden eraan dat 
wilde speculatie hiervan het gevolg is geweest waardoor 
niet alleen de Europa-gedachte niet tot haar recht is gekomen 
maar in tegendeel alom ergernis over deze uitgiften kon 
worden geconstateerd. Wij verzochten het Hoofdbestuur dan 
ook op de komende vergadering van de CEPT (Conférence 
Européenne des Administrations des Postes et des Telecom
munications) te willen voorstellen, dat de Europa-zegels ten 
minste één maand steeds aan alle loketten verkrijgbaar zou
den worden gesteld. 

De Centrale Directie deelde ons mede, dat het gesigna
leerde euvel ook van andere zijde aan het secretariaat van de 
CEPT was meegedeeld, zodat deze zaak zeker ter sprake 
zou komen. 

Thans deelt de Centrale Directie ons mede, dat tijdens de 
vergadering van de CEPT op 16 maart 1962 te Bonn de vraag 
aan de orde is geweest of een bepaalde omvang voor de 
emissie der Europa-zegels moet worden voorgeschreven. Hier
toe is echter niet besloten. Wel is aan alle postadministraties 
van de CEPT-landen, die een Europa-zegel uitgeven, een 
aanbeveling gedaan de oplaag van de Europa-postzegels zó 
groot te maken, dat aan de steeds toenemende vraag van 
het publiek naar deze zegels kan worden voldaan. 

Eerste secretaris 

MEDEDELINGEN VAN HET BONDSBESTUUR 
Tijdens de Bondsdagen in Arnhem is de nieuwe Catalo

gus van de Bondsbibliotheek verschenen; tevens kwamen 
de eerste exemplaren van de Handleiding voor het herken
nen van vervalsingen" ter tafel. Hoe men zich in het be
zit kan stellen van deze Bondsuitgaven leest men onder 
het hoofd: Bondsbibhotheek. 

Het riP-reglement voor Jeugdtentoonstellingen is voor 
een laatste kritiek aan de aangesloten landen toegezonden; 
de Nederlandse opmerkingen en wensen zijn inmiddels aan 
het FlP-secretariaat toegezonden. Verwacht mag worden, 
dat het reglement op het komende FlP-congres in laatste 
lezing zal worden behandeld. (FIP = Federation Internatio
nale de Philatelie). 

Van de UNESCO-commissie van Monaco is het verzoek 
ontvangen met jeugdinzendingen mee te werken aan de 
Scolatex 2 in 1963. Het reglement en de voorwaarden zijn 
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nog niet volledig bekend. Indien enigszins mogelijk zal aan 
het verzoek gevolg worden gegeven. (UNESCO = United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organisation = 
Opvoedkundige, Wetenschappelijke e« Culturele Organisatie 
van de Verenigde Naties). 

Gelet op het tentoonstellingsreglement heeft het bestuur 
aan de heer K. F. Kielman toestemming verleend zitting 
te nemen in de jury van de tentoonstelling van de post
zegelvereniging Friesland, die op 6 en 7 oktober 1962 zal 
worden gehouden. 

Namens de Koningin is een telegram ontvangen in ant
woord op het telegram van de Algemene Vergadering op 27 
april. 

In de vaststelling van de bestuursfuncties, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 11 van het huishoudelijk reglement 
is na de Algemene Vergadering nagenoeg geen wijziging 
gekomen, behoudens dat de heer J. J. Jonker te Eindhoven 
optreedt als tweede secretaris. 

Over de voorwaarden waaronder de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegel Handelaren haar jaarlijkse bijdrage 
tot wederopzegging aan de Bond heeft toegekend, is nader 
contact opgenomen. 

Gevolg gevende aan de inhoud van de aangenomen motie 
van „De Philatelist" (Amsterdam), heeft het Bondsbestuur 
de eerste stappen ondernomen om onderhandelingen te 
openen met het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Aan het ontwerp voor een beoordelingsreglement voor in
zendingen op Regionale Tentoonstellingen, een uitvloeisel 
van de Regionale Vergadering te Roermond, wordt gewerkt. 

De mogelijkheid van een loterij ten bate van de Bonds-
financiën wordt bestudeerd; het ligt in de bedoeling even
tueel een commissie te vormen, die zich met de uitvoering 
zal kunnen belasten. 

Tijdens de Algemene Vergadering in Arnhem is gevraagd 
nog vóór de zomer een Regionale Vergadering in het westen 
te houden. Deze is voorlopig vastgesteld op zaterdag 23 
juni in Café-Restaurant „De Kroon" te 's-Gravenhage. Het 
ligt in het voornemen zo spoedig mogelijk daarna het sche
matische programma van de voorgenomen Regionale 
Vergaderingen in het seizoen 1962/1963 te publiceren. 

De oplagecijfers, zoals die nu voor Nederland zijn bekend 
gegeven, zijn ook aan Suriname en de Nederlandse Antil
len gevraagd. 

Naar aanleiding van het resultaat van de Prgsvraag 
Roestvlekken is tijdens de Algemene Vergadering gevraagd 
contact op te nemen met de afdeling Restauiatie van het 
Rijksmuseum. Dit is inmiddels gebeurd; voorlopig heeft dit 
nog weinig resultaat opgeleverd. 

Tijdens de Algemene Vergadering is gesteld, dat het ten
toonstellingsmateriaal, dat bij een aantal verenigingen 
voorhanden is, ruim voldoende is voor een nationale ten
toonstelling. De Bond zal, middels een commissie of werk
groep, alle gegevens over dit materiaal en de condities 
waaronder het wordt verhuurd, verzamelen. Daarnaast zal 
de studie en ontwikkeling van het in Arnhem gedemon
streerde materiaal worden voortgezet, omdat enige vereni
gingen, met het oog op het aanschaffen van tentoonstellings
materiaal in eigendom, de Bond advies hebben gevraagd. 

Voor de Bondskeuringsdienst worden de gebruiksmoge
lijkheden bestudeerd en de aanschaffing overwogen van een 
kwartslamp. 

Na 27 januari 1962 heeft het Bondsbestuur vergaderd op 
24 februari, 7 april, 26 april en 19 mei. De volgende ver
gadering wordt gehouden op 5 juli aanstaande, na de Regio
nale Vergadering van 23 juni. 

Tweede secretaris 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Gevestigd: in het gebouw der Gelderse Bibliotheek, Ma-

riënburgstraat 12, Arnhem. 
Geopend: 10-12.30 uur en 13.30-17.30 uur (maandagmorgen 

gesloten). 
Schriftelijke aanvragen voor te leen te ontvangen werken 

aan bovenstaand adres. 

Catalogus 1962. De zo juist verschenen catalogus is ver
krijgbaar bij de Gelderse Bibliotheek voor ƒ 1,25. Franco 
toezending volgt na overmaking van dit bedrag op post
rekening 902131 ten name van Gelderse Bibliotheek te 
Arnhem. Voor geregelde gebruikers van de Bondsbibliotheek 
is het zeer gewenst een exemplaar van deze catalogus te 
bezitten. Ook wordt alle verenigings- en afdelingssecreta-



rissen aangeraden een exemplaar te bestellen ten einde deze 
aan hun leden ter inzage te kunnen geven 

Bondsuitgaven. Het aantal bondsuitgaven is met éen ver
meerderd door de uitgave van de „Handleiding voor het 
herkennen van vervalsingen", samengesteld door de heer 
G H J van Tongeren Dit losbladige boekje in een keurig 
bandje is te verkrijgen voor ƒ 3,65, de inhoud alleen voor 
ƒ 1,75 Bestellingen door overmaking van het verschuldigde 
bedrag op postrekening 853466 ten name van Beheerder 
Bibiotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
te Arnhem 

Op deze wijze kunnen ook de overige bondsuitgaven be
steld worden 

Costerus, Klapper op Nederlandse tijdschriften (tot 
1945) 
Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) . 
Reus, Eenkleurige portzegels van Nederland 

per tien 
Beknopt handboek, deel I, „Koningin hangend haar" 

per tien 
per vijftig 

Bondstandingmeter 
per vijftig 

per honderd 
Jubileumnummer Maandblad 1958 
(Deze laatste uitgave is belangrijk in prijs verlaagd) 

0,50 
0,ÖÜ 
0,35 
2,50 
1,50 

12,50 
50,— 

0,15 
6,— 

10,— 
1,50 

HEREN VERENIGINGS
SECRETARISSEN, OPGELET! ! 

Teneinde verschijning van het 
Maandblad op de daa r toe vastgestel
de da tum te verzekeren is he t nodig 
dat de kopij voor het verenigings-
nieuws uiterlijk op de navolgende 
data m het bezit is van de adminis t ra
teur , wil opname daarvan m het 
eerstvolgende Maandblad verzekerd 
zijn Deze data zijn voor dit j aa r 
Jul inummer geen verenigingsnieuws 
augus tusnummer 19 juli 
sep tembernummer 23 augustus 
ok tobernummer 23 september 
novembernummer 18 oktober 
decembernummer 22 november 

Wilt u m he t be lang van uw ver
eniging deze data in acht nemen en 
s v p no te ren ' 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr • D. Huiting, Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn Tel. (06760) 153 26 Leden
administratie. J G. Th Wind, Celebes-
straat 33, Vlaardingen Tel (01898) 3426. 

Aanmeldingen (mg l-l-'62) 1277 H M 
Anker , Rijnweg, Monster , 1376 M de Bies, 
Dr Sophie Hedraondstraat 50, Pa ramar ibo , 
1387 J Bleeker, Charles Debrolweg 10 Cu ia -
eao, 1453 P Blom, Schot tegatweg 17, Cu ia -
<;ao, 1646 P h G Chm, Standvas tes t raa t 16, 
Postb 1824, Pa ramar ibo , 1703 Mevr T Dei-
bel-Spoel, Nierss t raat 48, Amste rdam 1711 
Mej R Dekker , Scharlooweg 108a, Cura-
gao, 1768 E J van Dorth , De Gasperi laan 
18 Utrecht , 1818 H Gmelig Meyling, van t 
Hogerhuyss t raa t 64a P B 645, Pa ra" i a r i -
bo , 1854 E R G Gorges, Jongbawas t raa t 16 
Postb 282, Pa ramar ibo , 1869 A Grilo, Pen
s t raa t 101 b e n , Curacao , 1888 C M J de 
Haas, postbox 1831, P a r a m a r i b o , 2129 Mevr. 
A J Hagens-v d Have, Fajalobiestraat 
13 postb 243, Pa ramar ibo , 2146 J Hofman, 
Pythagorass t raa t 115 I, Amste rdam, 2154 
Mebr R Hogervorst , Wate rkan t 8 Postb 
1296, Paramar ibo , 2224 P H Holstege, Bo-
nendaalseweg 46, Warnsveld 2289 P J . 
Kers ten, Boerlaan 96, Deventer 2355 A A. 
Kokje, Rabelais t raat 2, U t rech t , 2439 C. 
Koppenol, Dr v d Br inks t r aa t 14, Monster , 
2460 Mevr E J Kraayeveld-Tjon Sie Fat , 
Joh Kmgst raa t Kavel 38 PB 1123, P a r a m a 
r ibo , 2585 D Krijgh, Halfweg 6, Ju l ianadorp , 
Curagao, 2605 N Lugtigheid, Paral le lweg 15, 
Curagao, 2608 S A L Maduro c/o S E L. 
Maduro, Curagao, 2649 H R Mulder, 
Lochemseweg 37 g, Gorssel 2736 J H Nie-
hof, Coppenamestraat 43, Pa ramar ibo 2767 
P H W Noordsy, H ten Kates t raa t 25, 
Eibergen, 2771 Mevr Nysen-v d Valk, Mar
grietlaan 10, Curagao 2789 P W Overwa-
ter, Brokopondolaan 2 P B 1819 P a r a m a i i -
bo 2794 z Romeyn, Goudenregenlaan 67, 
Cas tncum, 1071 H Sterk Mgr Kieckens-
weg 36, Curagao, 1251 H J M Wassink, 
Beukelsdijk 118 A, Rot te rdam 2525 Mevr. 
Zijlstra Pu tmans t r aa t 84 Deventer 

(Ing l-7-'62) 2067 W G Rietmulder , v 
Nyenrodes t raa t 6, Den Haag 1084 J P . 
Schipper, Kerks t r aa t 2, Wognum (N H ) . 

Afvoeren 1084 W A Behrens , Oostvoor-
ne , 2525 A W Fels , HiUegom, 2234 Dr 
O H Flim, Den Haag , 2447 Mevr de Graaf, 
Westzaan, 2058 D Hi ldermg, Zaandam 529 
H Llgtenberg, A lphen /R , 2598 G J . 
Schuyt , Zandvoor t , 1251 A J Steyns, De

venter , 2067 W S Terwey, Vogelenzang, 
1125 R Verlaan, Zandvoor t 616 J V M 
Voets-Verharen, Voorburg 1520 Me] H S 
V Rijn Alphen /R 

(Wegens wanbetaling) 106 F E Bach-
rach Eest 2031 Mevr Boot v L , A lphen /R , 
1650 P Donker , Hoogwoud 2270 S W Dijk
stra Egmond /Zee 1373 H Geerdmk, Henge
lo 1809 E J V Koningsveld, Deventer , 
1945 G J Lensink, Gorssel 1443 J Miere
met Alphen a d R , 2312 W Puper , Alphen 
a d R 2635 A S Vos, Hoorn 1609 A Wel
ling Wassenaar 

H H Secretarissen Mutat ies voor he t 
augustus nr Maandblad moe ten uiterli jk 15 
juli in mijn bezit zijn B v dank 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr se Mevr A Cramerus-van den 
WUdenberg, Wethouder Romboutsstraat 
62, Breda 

Nieuwe leden 631 P P Penn, Breda 
(NOR) 130 Joh Vloedgraven, Breda (NOR). 

Kandidaat-Jeden B Bayens Gooren Baro-
nie laan 86 F J Emans, Leeuwenhof 5, Mevr. 
H C van Hoogenhuijzen Baronie laan 335; 
A J van den Ouweland, Burg Buijsen-
s t raa t 18 P v a n de r Pol , Mgr Zwijsen-
s t raa t 4-A allen Breda 

Bedankt (per 1-7- 62) R Moun t s , Rijs
wijk 

Ledenvergadering maandag 25 juni , 8 
u u r n m in de Graanbeurs 

Jeugdbtjeenicomst zondap 1 juli , 10 30 u u r 
zelfde plaats 

Rondzendingen Ter a t tent ie van inzen-
de i s van boekles word t medegedeeld dat de 
Adminis t ra teur der rondzendingen de heer 
J Molenaar, Johan Willem Frisolaan 22, 
Breda van half jun i tot half ju l i afwezig is 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R 
Z A M E L A A R S „ H O L L A N D I A " S e c r : 
A D A e i j e l t s , T o l a k k e r w e g 82, H o l -
l a n d s c h e R a d i n g T e l (02957) 489 

Ledenvergadering vrijdag 29 jun i 1962 
te 20 15 uur in hotel Krasnapolsky , War
moesstraat , Amsterdam-C De veiling wordt 
gehouden van 19 30—20 15 u u r 

Kandidaatleden 759 C N de Boer, Ju l ia -
nas t raa t 14, Koog a /d Zaan 88 J M C. 
Fi ieder ichs WiUemsparkweg 9, Amster -
d a m - z 756 A J H Gerards , Jacob de 
Graeflaan 63 Amstelveen 757 A Hoogland, 
Vegastraat 227, Amste rdam-N 755 H K u m 
m e r Egidiusstraat 57 II, Amsterdam-W , 
758 H Peereboom S r , Van Brakel laan 35, 
Hi lversum 760 F van Remmerden Lovell, 
Veeteel ts t raat 160 Amsterdam-O 768 J P 
J Rotteveel, Domineeslaan 81, Zwanenburg 
(N H ) 763 J D Ruhl J r Vier Heemskin-
derens t raa t 51II, Amste rdam-W 89 Mr O. 
G Schut, Jacob de Graeflaan 141 Amstel 
veen 764 A de Weerd, Bongar t 12 Amster -
dam-Z 

Nieuwe leden 753 J J Budding 81 J L. 
van Dieten 83 J L H u n t , 752 G Kluppel , 
754 A Papenburg , 751 L M Peereboom 

Ouerleden 45 J Roos Amstelveen 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 16 bis, 
Utrecht-1 

Ledenvergadering op dinsdag 26 j un i 
n m 8 uur in TIVOLI Verlot ing zonder n i e 
ten Landenwedstr i jd Berli jn-uitgiften 

Nieuwe leden J W Kievit , Mar ienwaerd 
4, Beesd (E) K Beukema, Lagedijk 61 
Schalkwijk (E) 

Bedankt A A Zijderveld, Culemborg. 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E E N I G I N G S e c r N D B o e v i n k , H . 
G e r h a r d l a a n 15, R i j s w i j k (Z H ) L e d e n 
a d m i n i s t r a t i e G M v a n A s t , P r i n s 
M a u r i t s l a a n 156, D e n H a a g 

Nieuwe leden W C A M Reij, Teijlinger-
laan 15, Sassenheim p P v d Klis, Laan 
V Meerdervoort 798 Den Haag W A de 
Graaff Egelant iers t raat 6, Den Haag A 
St ruyvenberg , Wi t tenburgerweg 156, Wasse
n a a r W C Neerscholten Ant Heinsius-
s t raa t 54, Den Haag 

Vergraderjng 28 juni a s in Café-Rest 
„De Kroon Spui 8—10, Den Haag 

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

Afdelingssecretariaten en bijeenkomsten 
Zie maandblad mei 1962 met wijziging: 
Schouwen-Duiveland (Sd) J v Urk, P . 

de Vosstraat 8, Zierikzee 
Soest(St) J H Muntinga, Alber t H a h n 

weg 27, Soestdijk 
Onbekend adres Ze J L 232 G H Rei t s -

ma Zwolle Ar 1591 A J Maarse, Aals
meer Rm 3077 W C Luyks , Rot terdam-4; 
H m 3857 Mevr M v a n Wooning, Haar lem 

Overleden ld 1853 J Th de Vries, Delf
zijl Wt 2355 Mevr A M C Theijs-v d. 
Düngen Weert St 3702 B A Sjoerdsma, 
Soest Gv 453 A Duiker , Den Haag, Am 
Ar 994 R D T Lubben, Ams te rdam Ov. 
1284 J c Neije, Den Haag 

Schorsen Sd J L 35 J A van den Ouden, 
Zierikzee Sd J L 127 R S Bienefelt Zie
r ikzee Sd 229 H J Simons Renesse Sd 
533 B H A V d Wolf, Zier ikzee, Cd 607 
A C Beerman, Oostburg, Cd 614 P Moll, 
Zuidzande, Sd 629 C F J J de Boer, 
Zierikzee Sd 697 Mevr E J Fokke r -de 
Oude Burgh, Dn 1265 T Kentson, Doorn ; 
Wp 1406 W A Jager , Weesp, Sd 1493 L. 
M Steendam, Zier ikzee, Mn 1837 J W e m 
beek Maarn Sd 1872 J H P Brouwer , 
Zierikzee Sd 2001 Dr E E Vleugels 
Schut ter Zierikzee, Md 2346 F A D Kui
per, Poortugaal Sd 2430 A J Hendr ikse , 
Zierikzee Cd 2788 J R Riemens, Sehoon-
d y k e Sd 2838 Mr C J B Croo, Zierikzee, 
Sd 3056 A D Verbeek, Zier ikzee Sd 3481 
C J Verkaar t Zier ikzee, Mn 4395 K van 
Ruler, Maarn Sd 4482 J L Dekker , Delft, 
Mn 4540 Joh Keijzer, Maa in Sd 4640 A 
Viergever, Noordgouwe (Z) Lk 2975 H 
Hooiveld Anna Paulowna St 4555 J A de 
Gier, Utrecht 

Schorsing intrekken Nk 706 T Wester
hou t Egb de Groots t raa t 25, Noordwijk; 
Am 1156 C J Blankenzee S tad ionplem 14-
II , Amste rdam, Lk 1581 A de Witte, Ko
ninginneweg 11, Opmeer ( N H ) , Hm 2941 
M D Majenburg, P r ins Be rnha rd l aan 410, 
Haar lem H m 3566 J Velzel, Verbindings
weg 34, Bloemendaal , Gv 703 J a c Messe
maker , RIJS WIJ kses t raa t 165, Den Haag-5; 
Gv 1178 J h W Hoevenaar , v Mussenbroek-
s t raa t 130, Den Haag-6, Gv 1622 J Keupe , 
Meppelweg 1452, Den Haag-14, Gv 2144 J . 
J Maljens, Bierkade 3-A, Den Haag-4, Gv. 
3152 F Rackwitsz, v Alkemade laan 92, Den 
Haag-1 , ld 3615 J J Tentoea, Pr inses I r e -
nes t raa t 22, Oegstgeest, Gv 3865 J v a n 
Galen Last, Wildhoeflaan 34, Den Haag-7; 
l d 4158 J de Moneye, Koxhorn 27-III, Am-
s te rdam-Z -II , Gv 4344 A C v a n Poppel , 
V. Hogendorps t raa t 36-1, Den Haag-5, Wt. 
4600 H. Wulms, Loolmolens t raa t 7, Weer t . 
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Bedanken intrekken Am 1284 Dr. J C 
M Verschure (1153), Emmalaan 25, Am
s t e r d a m , Vn 1475 G W Alofs, Nieuwst raa t 
49, VUaslngen, Ut 4763 W M Hoevenaar 
(4112) JuUanaweg 24, Ut recht , Gv 1024 P J 
A M Wildenberg (1072), Spoorstraat 4, Voor
b u r g , Id 4609 K Oosterveld (4431), Piet 
Heyns t r aa t 15, Leeuwarden , de laatste m -
t r e k k e n per 1 j an '63 

Afvoeren Rm GM 24 C A Koppe Rot-
t e rdam-4 , Gv J L 192 Mej L M Middel
koop, Den Haag Gv 325 Mevr G P v 
Bus te rve ld -v Someren, Den Haag Cd 
1739 Mej A M F Mar teyn Oostburg Cd 
2769 M Hamel ink IJzendijke 

Nieuwe leden Alle kandldaa t leden ver
meld in he t ap r i l nummer W e l k o m ' " 

Kandldaa t l eden Ar 4971 D Eigenhuis, 
Ooste inderweg 359, Aalsmeer-O , At 4968 
G A M Stotijn Spi lbergenstraat 43-
B, Amersfoor t , Em 4987 W D v d Kley 
(per l-l-'62), Meers t raa t 105 Emmen Em 
J L 94 H H P r u i m (19-1- 45), Vesperweg 
34, Klazlenaveen, En 4966 J P Koopen, 
Vissersdijk 14, Enkhuizen En 4967 C Loots, 
K r i m p e n 429, Andijk-W Gs 4989 G G A 
van Heften, Appels t raa t 70 Goes Gp 4990 
I r J Latooy, Dorpsweg 18-B, Bruinisse, 
Gv 4985 N L H M Habets Veenendaal -
k a d e 488, Den Haag-9 Gv 4984 c Th 
Hengs t , Segbroeklaan 206, Den Haag-7 Gv 
4986 W S m i t , Hulsho is t s t i aa t 197, Den Haag 
-9, Gv 4964 H Wouöst ra Bouwlust laan 173, 
Den Haag-14, l d 4972 Y Steensma v 
Heems t r a s t r aa t 23, Leeuwarden , Kn 4976 
H J Leeman, Smeden 12, Emmeloord Kn 
4977 J a c Vmke , Jo ls t raa t 7 Emmeloord , 
L n 4988 W van Staveren Weidehof 18, 
Le iden , Md 4965 A de Visser, Vrouwenhof-
l aan 11, Briel le , Ob 4969 E van Rij Oost
dijk 36 Oud-Beyer land Ob 4970 F Slaven
b u r g Liss t iaa t 4, Oud-Beyer land Rm 
49B1 M J Coelers Eben Haezers t iaa t 44-
B, Rotterdam-21 Rm 4979 Mevr E v 
Dongen-Wajj Mr P D Kleylaan 1, Nieuwer-
k e r k a d IJssel Sd 498S A P den Rever , 
Caus t raa t 2, Zierikzee St J L 244 J J C 
B ten Berge (22-7-47) Soesterbergsest raat 
51, Soest-Z St GM 43 A Holster (30-5- 49), 
Arch imedes laan 22, Amsterdam-O Tl 4973 
F J de B r u m Oranjes t raa t 34, Ochten, Ut 
4991 Ir J Bausch Gezichtslaan 61 Bil tho
ven Ut 4992 C Boot F C Donderss t raa t 
45, U t rech t Ut 4993 W G van Grafhorst , 
Ju l i ana laan 163, Bi l thoven Ut J L 118 G 
B Hendr iks (26-9- 47), Steenen Camer 67, 
De Bilt (U) Ut JL 132 A H A M Win-
t e r m a n s (10-l2-'47), Adenauer laan 266, 
Ut rech t , Vo 4974 J F van Gemert , Golt-
z iuss t raa t 23 Venlo Vo 4975 C W Th van 
Zwamen , Bisschop Hoensbioecks t raa t 28, 
Venlo Wt 4980 G A Geer ts (per 1-4- 62), 
H e i e n s t r a a t 87 Weert Wo 4978 H C 
Schippei Sarpha t ikade 18 Amsterdam Ze 
4982 W Vos, Whemelaan 12 Nunspeet Ar . 
4947 P J Drewes Zijdstraat 70-A Aalsmeer , 
Ar 4948 C M E r b i m k Meeuwenst raa t 58, 
Haa r l em Ar 4949 J A Kauffman Leegh-
wa te r s t r aa t 14 Hoofddoip Ar 4950 Mej 
M J K i u y s p / a Ke isken s Havenbediijf, 
Kudels t weg Aalsmeer , Ar 4951 J Struik, 
J h r v d Pol ls t raat 66 Nw Vennep Am 
4938 P H J Kunst Viijheidslaan 82 h s , 
Amste rdam Am 4963 G S m i t , J J Cre -
mei plein 64 hs Amste idam Em 4954 
Mei J J van den Dolder Wolfsbergerweg 
36 E m m e n Em 4955 M Jalving, Schoor-
s t i aa t 3 Klazienaveen Em 4956 M D 
Schepel Sch immeiweg 2 Emmen Gs 4942 
Mevr C C W Maat-Matla J A Blanck-
s t i aa t 10 Goes G\ 4961 P J B den Hertog 
Sni jde iss t iaa t 62 Den Haag-5 Gv 4935 
J B A van Keste ien v Aerssensti aat 205 
Den Haag 3 Gv 4962 Joh P u n s Acacia 
s t raa t 216 Den Haag 7 G\ 4957 A W 
Schaaf Van Driests t raat 79 Den Haag 13 
Gv 4936 Joh Vlot Appelstraat 44 Den 
Haag 13 ld 4937 F Dijkema Noordwolder-
weg 32 post Zuidwolde Le 4940 J Boers, 
Ri jns t iaa t 83 Katwijk a d Rijn Le 4941 
J S V d Linden Kanaa l s t i aa t 52 Lisse 
Ml 4191 H A Suselbeek Woldkade 25 
Meppel Tn 4959 J P Sanderse v Middel-
hovens t i aa t 12 Axel Ut JL 241 J D 
Brange r (16-5-46) Hobben-alaan 54 Bilt
hoven Ut 4943 Mej M Th W de Biuijn, 
p / a Utreehtseweg 2D9 De Bilt Ut 4944 E 
van Schoonhoven le Brandenburge i weg 
125, Bi l thoven Ut 4945 W rijaarda Ram-
s t r aa t 17 u t r e c h t Ut GM 42 J v Wilgen-
b u r g (5- 2- 49), Plutolaan 142, Bil thoven 
Ut 4946 Mevr C G van der Zee-van Lent 
Lassus laan 55 Bil thoven Vn 4953 C van 
Eek, P res Roosevelt laan 100 Vlissingen 
Vn 4939 M J Schoon Adr Brouwer laan 
31, Vlissingen, Wo 4958 A M v d Wijn
gaard , Singel 80, Woerden Ze 4960 Th 
Kro l , Beern inks t raa t 5 Zwolle Ze 4952 J 
Tièn, Eiland 42, Zwolle 

Verandering van afdeling St 277 P Bou-

man , Mozartweg 105-B, Amersfoort , nu afd 
AMERSFOORT, Wn 793 I Bosselaar, Nwe 
Vlissingseweg 209, O &W Souburg, nu afd 
VLISSINGEN H m 2913 D H Porrenga, 
Cromhout laan 10, Rijswijk nu afd s-GRA-
VENHAGE 

Veraradermg van lidmaatschap Ut GM 
42 J v Wilgenburg, P lu to laan 142, Bil tho
ven, word t nu Ut J L 17, Ut J L 137 J D 
Floor, Weerdsmgel O Z 26, Utrecht wordt 
nu Ut GM 42 

Rectificatie Gp 3300 L Jumele t Deezij-
s t raa t 3, Bruinisse, word t n u Gp 3534 Mevr 
A Jumele t -Wesdorp , Deezijstraat 3 Bru l -
nisse Vo 3204 G M A Verkoyen, Merca-
to r s t r aa t 4, Venlo, word t nu Vo 3204 J . 
Verkoyen , 411025398, 2e Comp TRIS, NAPO 
5700, Ut recht -S ta t ion , Am 2347 A Bode-
wltz, Vaar tseweg 57-11, Amsterdam, moet 
zijn J Bodewitz, Gv 4924 A J B Con
rads , Loosdumseweg 241, Den Haag-8, moet 
zijn Den Haag-9, Cd 4932 J J van Luijk, 
Boulevard , Breskens , moet zijn Boule
vard 57 

7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-B, Rotterdam-4. 
Tel (010) 4 93 40 

Ledenvergader ing maandag 2 juli , 20 uur , 
Za lencen t rum, Delftsestraat 33, Rot te rdam 
Gewone agenda Bezichtiging van veilings-
kavels za terdag 30 jun i in clublokaal Noord
singel 101, Rot te rdam, 15—16 u u r 

Overige vergaderingen m 1962 maanda 
gen 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 en 17/12 alle in 
he t z a l e n c e n t r u m In de m a a n d e n Juni en 
Juli worden de vergader ingen gehouden op 
de eerste maandag daarna weer , zoals ge
bruikel i jk, op de laats te maandag , behalve 
m december 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en in
leveren zatei dag 15 30-16 30 uur , clublokaal 
Noordsingel 101 

Afdeling aankoop correspondent ie aan de 
hee r J Bos, Van der Horststraat 11, Rot
terdam-4 Betal ingen op giro 574915 tnv. 
Rot terd Phi la te l is ten Vereeniging Afd Aan
koop, Rot terdam-4 

Nieuwe leden 814 J C Belderok St 
Maar tensdi jks t raa t 57, Rotterdam-23 824 A 
van de Bilt Goudsesingel 129, Rot te rdam-1 , 
842 J van Bochove 3 Rue Lamar t ine , 
L u x e m b o u r g G D 845 K Borsje, Van 
Goijenstraat 15-B, Rot te idam-8 , 849 W T op 
den Brouw, Groningers t raa t 33-A, Rot ter -
dam-25 862 J N G A Groenhard Belle-
voys t raa t 76-A, Rot te rdam-3 , 864 C W Gij-
zen, Roentgens t raa t 32-A, Rotterdam-20 J 
Habe imeh l , Kleine Visserijstraat 23, Rot ter -
dam-7 898 J J Haupts , Pre tor ia laan 115-B, 
Rotterdam-20, 905 Th van der Heyden, Snel -
l emans t r aa t 70, Rot terdam-11, 918 L Hof
m a n Essenburgsingel 140, Rotterdam-6 939 
A van Hoften, Weimanspad 1, Rot te rdam-
24 973 J A Kooren Dordtselaan 123-A, 
Rotter dam-20 982 Mevr G J Manssens-
M m n a a r d Wieldrechts t raa t 11-A Rotter
dam-20 1006 A Markus , Dordtses t raa tweg 
468-B, Rotterdam-24, 1027 Dr J Meijer 
Schouwweg 18-A Wassenaar , 1032 Mevr M 
A Ponsioen-van Leeuwen, Nachtegaalplein 
19-A, Rot terdam-21, 1035 W B G v a n 
Soelen, M P Spl in ter laan 84, Leiderdorp , 
1039 II J P T immer , Ju l iana laan 54 Schie
d a m 1048 A Vis Pei soonshaven 13 Rot ter 
dam-20 729 M Bax Mathenessei s t raat 100-B 
Rot te idam-7 948 P Hoveland p / i Mevi M 
M van Kra lmgen Ko i t ekade 118-B Rot ter-
dam-16 1063 C Brouwer Spangensekade 
104-B Rot terdam-7 1075 S de Biuijn Drei-
schoi s t raa t 46-A Rotterdam-23 1084 P J de 
la Fonteijne, Oranjeboomstraa t 367 Rotter
dam-20 1085 W A Grootjans Van Harme-
lens t i aa t 11-D Rotterdam-8 1105 W van de r 
Hoek Tasmanweg 20a Hoek van Holland 
1113 J G van Houten Pr ins B e r n h a i d k a d e 
31-B Rot te idam 12 1143 G C Kleingeld 
Graa t F lons s t i a a t 72-A Rotteidapi-3 1165 
J Kloens Exce ic i t i es t i aa t 27-B Rottei dam
i t 1174 F Koopmans Gusinglaan 220 Rot
te rdam-7 1175 J Koopmans van Wnngaar-
denlaan 17 Rotterdam-26 1186 H Mol Plein-
weg 156-C Rotterdam-21 1195 H G Slagter 
P le inweg 107-B Rot te i dam-20 1193WWat te l , 
Bootsmanss t i aa t 17 Rot terdam-7 1200 D E 
W Wilbrenninck Essenlaan 82-B Rotter
dam lt> 

Oyeriedcn 482 E Baranski , Rottei dam-
16 356 B J B u u i m a n Rot terdam-1 1132 
J de Jong Rotterdam-24 

Weer opvoeren 26 C C Mulder Desdcmo-
n a s t r a a t 124 Hoogvliet 1514 H van Campen 
h o u t Rilland Ba ths t raa t 57 Rotterdam-23 

Bedankt (per 30-4- 62) 69 Mevr B J 
Ivens-Bors t lap Rotterdam-11 659 B Th 
T immermans , Rottei dam-1 940 P H M 

van Houdt , Leidsendam 1502 J P Kole 
Rot terdam-8 1609 A Bras Heer jansdam, 
1652 F Hoekst ra , Rotterdam-20 

Voorlopig afvoeren 26 C C Mulder, Rot-
terdam-2 (ver t rokken zonder nader adres) 

Jaarverloting lijsten biJ secretaris , pen
n ingmees te r en adminis t ra teur contr ibut ie 
a lsmede in clublokaal Noordsingel Prijzen 
to t 31 augus tus 1962 beschikbaar bij penning
mees ter 

8 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 

„ A M E R S F O O R T " S e c r J A M S 
J o p p e , G r o e n v a n P r i 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 

Nieuw lid (per l-5-'62) M Kruissink, 
Schaepmanlaan 2, Amersfoort 

Vergadering 26 Juni a s m „Van ouds De 
Wapenroem' (kienen en ruilen) In Juli en 
augus tus geen bi jeenkomsten Daarna eerste 
bi jeenkomst 4e dinsdag in september 
S 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST' Secr P W 
Wap, Haarlemmermeerstraat 87-1, Am
sterdam-W, tel 12 5103 

In de m a a n d e juli en augustus 1962 heb
b e n WIJ geen bi jeenkomsten De eers tvolgen
de LEDENvergadermg is op dinsdag 4 sep
t embe r a s 

Nieuwe leden (per 4- 62) 1037 M R 
Stookeband, Texelweg 42, A m s t e r d a m - N , 
1036 H J Vooren, Fuu t s t i aa t 16, Landsmeer 
(per 5-'62) 1053 C A Heiliegers, Hase-
b roeks t r aa t 4-1, Amsterdam-W , 1055 Mevr 
E J V Groningen-Bot , Alb Cuypst raa t 147-
lA, Amste rdam-Z , 103» H P de Vries, 
P lan tage Kerk laan 49 hs, Amsterdam-C , 
1040 L J P de Vues , Dappers t raa t 57-111, 
Amste rdam-O 1041 J C Kuer ten , Corn 
Outshoorns t raa t 37-IH, Amsterdam-W , 1042 
M J Koolbergen, Wibautlaan 11 Amstel 
veen 1043 P J Baarspul , N Z Voorburg
wal 115-11 Amsterdam-C , 1044 W Meyer, 
J o h V d S teurs t raa t 8-II, Amsterdam-W , 
1045 J Winter , Handweg 173, Amstelveen, 
1046 P h Frolich, Geldersekade l-III, Am
s terdam-C 1047 W H Kuyper , Ruysch de 
Beerenbrouck laan 49, Amstelveen, 1048 Z 
P W van Seben, Korenbloemstraat 8 Dui-
vendrech t , 1050 F Riep, Kievitslaan 5, 
Landsmeer , 1051 P Rijkenberg, P Nieuw-
lands t raa t 61-III, Amsterdam-O 

Kandldaatleden C P Huysman, Hercules
s t raa t 18hs, Amsterdam-Z , 1058 S van 
Son, Gera rd Terborgs t raa t 5, Amsterdam-
Z , 1059 R J Wagenaar , Sloterweg 1016, 
S lo ten-Amsterdam-W , 1060 J van der Lin
den, Vossiusstraat 51, Amsterdam-Z , 1061 
Joh C F van Brakel , Andr Vierl inghstraat 
2hs , Amste rdam-W 

Overlijden Tot ons leedwezen moeten wij 
melding m a k e n van het overlijden van onze 
leden de hee r J Schonberg (589) en de heer 
Chr van der Hors t (495) 

Afvoeren J Vreeken (914) Th Slr re 
(13), L F ran t zmann (685) Mevr M v 
Bees t -Schut ter (712) 

Royeren B J Nebbe (285) 
Bedank t (per 4- 62) E S tua r t (846) 

10 
STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr.: P. Veer
man, Patroclosstraat 9, Amsterdam-O 

Bijeenkomst 27 juni , societeitsavond In 
Juli en augustus vinden geen bijeenkomsten 
plaats 
12 
PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, Afd Filatelie 
Secr C H Zaalberg Esmoreitstraat 
51-III, Amsterdam-W 2 

Alle bi jeenkomsten en veigaderingen wor
den als gewoonlijk gehouden in het Ont-
spai iningsgebouw aan de Oosterburgergracht 

Nieuwe leden H J Jansen, Kiaijenhoff-
s t raa t 35-III Amsterdam-C , M Jansen 
Wij t tenbachst raa t 59 I Amsterdam-O J 
K van Pu t t en Spaarndammerweg 280, 
Haar lem J Vee iman Charl de Bourbon
s t raa t 3-1, Amsterdam-WVs, R Verheul , 
Kleine Plein 5, Weesp A J Eman, Kenau 
Simons Hasselaars t raat 37 h s , Amster
dam-W 2 C F van Biussel , Prinses I i ene 
s t raa t 9 Diemen J St roband Tessel-
schadelaan 25, Apeldoorn 

Bedankt P N Fauré , Amsterdam-O . 
F A Hoppe Amsterdam-O 

13 
VERENIGING „ROBAVER' Afd Fila
telie Secr -penn J P de Best, Hooge-
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weg 69-III, Amsterdam-O (Water
graafsmeer) Tel 5 96 40 

Vaste datum der bijeenkomsten iedere 15e 
van de maand tenzij deze op zaterdag of 
zondag valt dan op de eerst daai opvolgende 
weikdag 

Nieuw ltd (per 1-6- 62) Jean de Kruyff, 
Deikinderenstraat 107-11 Amsteidam (Over-
toomse Veld) 
H 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 

Afd Filatelie Secr W F H Hoet] er, 
Slotermeerlaan 167-11 Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden (per 1-6- 62) Mevr Th 
Sleurink Di H Colijnstraat 220 hs Amster-
dam-16, H Dekker Arondeusstraat 7, Am-
sterdam-16 S J J de Moei, Witte de With-
straat 62-1, Amsteidam-14, Mevr H C 
Vegter-Klaassen Domselaerstraat 3-1, Am-
sterdam-5 
15 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
ND SM Amsterdam Secr T G Boon, 
Lcpelaarstraat 22, Landsmeer 

Nieuwe leden (per 1-5- 62) 127 H v d 
Berg, Sara Berghardtstraat 4-1 Amster
dam, 128 J Poot, Oostzaanstraat 69-1, Am
sterdam-C 129 J de Vlies, Hendrik Jacobsz-
straat 21-1, Amsterdam-Z 130 W Preto-
rius, Kometensingel 207, Amsterdam-N; 
131 J Falk, Ie Jan Steenstraat 48 hs , Am
sterdam-Z 132 H Potma, Frits Conijnstiaat 
36-III, Amsterdam-W 133 A van Poecke, 
Erasmusgiacht 37-1 Amsterdara-W 
16 
GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE" Secr J W Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem, tel (08300) 
2 65 11, ledenadministratie J G Ouwen-
broek, Brantsenstraat 24, Arnhem 

Bijeenkomsten van de afdelingen 
Afd Ede-Wageningen woensdag 4 juli in 

Gebouw ,,Ons Huis te Wageningen Ruil-
avond (Aanvang 20 uur) 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 1058 Jhr Ii J W Storm 

van s-Gravensande Joh Vermeerstraat 7, 
Arnhem 1602 Mevr J W van Eekhout-
Den Baais Weissenbruchstiaat 11, Arn
hem 1603 W K J Ket Paardebloemstraat 
63-ni, Arnhem 

Afd Barneveld en 0, 1420 M Leeuwis, 
Sohoutenstraat 25 Barneveld 

Afd. Doetmchem en O. 1531 B H A A 
Lebbink, Cionjéstraat 20, Doetinchem 

Afd Ede-Wageningen 1566 D C W En
gelsman Margrietlaan 49, Bennekom 
1567 P V d Peppel Herenstraat 47, Wa
geningen 

Afd Lobith 187 H J de Bokx, s-Gra-
venwaardesedijk 2 Lobith-Tolkamer 

Afd Oosterbeek en O 1540 Dr J C 
Noorlander Wollhezeiweg 93 Wolfheze 1621 
P J K Groenewegen Zaayerpleln 4, Oos
terbeek, 1622 W G J Beckei, WoUhezer-
weg 31, Wolfheze 1623 B J W Grobben, 
Beukenlaan 27, Oosteibeek 1624 W Wet-
steijn, Beatnxweg 14, Oosteibeek 

Afd Zevenaar 1582 Mevi A L Door-
nik-Breevaart, Doelenstiaat 10, Zevenaar, 
1583 G J Dulos, Maatjesweg 2, Zevenaar, 
post Babberich 1061 Mevr J R W Palm
ier Heerd, Babberichseweg 15 Zevenaai 

Afd Zutphen 1309 Mevr J H den Butter-
Bruins Naadzak 6A, Zutphen 

Afd Buitenleden 1211 C J Stikkel bre-
derodelaan 49 Ermelo 

Overschrijving naar andere afdeling 1238 
W A ten Westenend van afd Arnhem naar 
afd Ede-Wagenmgen 

Overleden 908 J J de Hoog (afd Doe
tinchem en O) 

Geschorst 13 C v d Burg (afd Arnhem) 
Afd Doetinchem en O, Tot secretaris 

van de afdeling is gekozen de heer Th G 
Boerboom, Troelstralaan 1, Doetinchem 

Afd Velp Tot secretaris van de afdeling 
is gekozen de heer M J H Schmeitz, Thor-
beckestraat 51, Velp 
18 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN". Secr • F N Vrouwenfelder, 
Parkstraat 11a, Baam 

Nieuwe leden (per 1-5- 62) F Hemen, 
Trompstraat 28, Bunschoten, J P. C Thon-
hauser, Veldstraat 4, J T M v Poorten, 
Margrietstraat 21, G K Dreljer, Corn 
Dopperlaan l, allen te Baam 

Nieuwe adsp leden A Koppen Melk-
pad 3 R Scheel Veldheimweg 28 beiden 
te Baain 

19 
POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" Secr A de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Nieuwe leden 191 A C van Vossen, Pa
rallelweg 108 (achter). Bergen op Zoom, 
192 J F Gele, Putseweg 39, Putte (N Bi ) 

Bedankt 119 Me] h v d Lans 
20 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46zw, Velsen-Noord, post 
Beverwijk 

Ruilavonden Laatste avond voor de va
kantie is op 25 juni a s m het Witte Kruis-
gebouw, Baanstraat te Beverwijk Daarna 
komen wij eerst in september a s weer bij 
elkaar 

Nieuw lid (per 1-6- 62) J F G Numan, 
G van Assendelftstraat 41, Heemskeik 
22 
NEDERLANDSCHE PHILATELIS TI
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum Secr H W Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel 1 68 70 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de 
maand m Cafe-Rest De HSrmonie , Brink
laan 112 Bussum Aanvang 8 uur n m Fch-
ter met m de maanden juli en augustus 
Café-Rest ,De Harmonie Bussum 

Nieuwe leden 146 R G A Koster, Iepen-
laan 17 148 R J Wiegmans Nieuwe s-Gra-
velandseweg 86, 150 J Elserman Rand
weg 143 allen te Bussum 
23 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr Ir 
G T L Leistra, v Almondestraat 174, 
Delft 

Bedankt 154 A Wezenberg Delft 
Afgevoerd 109 Mej J Bijl 
Nieuwe leden 372 D v d Marel, Jacob 

GiUishof 14 373 C H v d Wiel Bleslandse-
kade 150 374 G M v d Gmkel, Prins 
Mauritsstraat 42 375 D N de Lange Ezels-
veldlaan 55 allen te Delft 
25 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT' Socr : 
A de Wit, Willemstiaat 50 Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil
en Koopavond ledeie 2e woensdag van de 
maand in het CMJV-gebouw Burg de 
Raadtsingel te Dordrecht 

Afgevoerd A Gons Dordrecht A Roons, 
s-Gravendeel J L P v d Berg, J t 

Hart A Bettmger A w Ripmeester, 
allen te Dordrecht 

Nieuwe leden J Meyeis Oianjelaan 81, 
H Kuksenburg, Van Hogendorpplantsoen 
22 P J van Gils Marisplem 56 A Dubbel
dam Reeweg-O 188 F N t Hait Roer
dompstraat 12 allen te Dordrecht M 
Smits Javalaan 52 Zwijndrecht 
26 
DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING „DE POSTJAGER" Secr : 
A L Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht 

Ledenvergadering vrijdag 22 juni en 20 
juli a s in gebouw ,Ameiicain', Groen-
markt 53, Dordrecht Aanvang 19 30 uur 

Contactavond vrijdag 6 juli a s zelfde 
plaats en tijd 

Nieuwe leden 88 H W Biesheuvel, Steen
straat 32, 89 A J Lentfert, René van Cha-
lonstraat 7, 90 K Kuipeis, Kortenaerstraat 
22 91 Dr J Reepmakei, Singel 243, 92 A 
Dekker, Van Hogendorpplantsoen 28, 93 N. 
J H van der Boer, Havenstraat 30 allen 
te Dordrecht 
27 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr J J H A Dolhain, P e 
t rus Donderss t raa t 100, Eindhoven. 
Tel 10615 

Vergadering Elke eerste woensdag van 
de maand waarvan convocatie wordt toege
zonden 

Nieuwe leden A van Beek, Rodenbach-
laan 7 A J Dekkers Leenderweg 276, 
Mevr D Bus, Kamperfoelielaan 13, allen 
te Eindhoven 

Bedankt H Smidts, Eindhoven 

Overleden P C v Rijsingen, Veldhoven; 
N Zwaan, Eindhoven 

Recti/icatie H A Munsters, moet zijn 
Berlagelaan 136 (i p v 36) 
28 
PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING Secr F C Kuijken, Lupinalaan 
7, Son (NBr) 

Vergadermg ledeve eerste maandag van 
de maand in de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven Aanvang 8 
uur n m 

Nieuwe leden 230 A W Hoekstra, 231 
C E Pietersen 232 P L Koster, 233 A 
J V d Berge 234 N v Dalen, 235 M H J 
Kellenaars 362 H van Baast 

Kandidaat-leden G B W M v d Berg, 
Komraerseweg 11, Heeide G K v Eekeren, 
Irenestraat 3, Zwolle, J C v Eyk, Gast-
huisdijk 5, Wannepeiveen, B J Goossen, 
Kerkstraat 31, Nijverdal Dr H Hendriks, 
Sophiastiaat 37, Zwolle, J Kracht, Fisseler-
straat 1 Hasselt Mevr J C Jansen-v Dam, 
V Ummelstiaat 45, Zwolle J Kuppens, 
Irenestraat 5 Zwolle E van Leeuwen, Ge
raniumstraat 20, Zwolle, K Lok Venestraat 
28 Zwolle G Meyer Meppelerstraatweg 
406 Zwolle M Polman, Fisselerstraat 13, 
Hasselt H J Snijders, Dorpstiaat 6, Nije-
veen L T Veen, Nieuweweg 7, Nijeveen, 
T Zuidema, Kastanjelaan 11, Hasselt, D G 
Zijlstra Mauiitsstraat 18, Zwolle, W B van 
Ommen Schimmelpennincklaan 7, Bergen 
op Zoom J J Metten St Gerlachstraat 84, 
Eindhoven 

Bedankt (pei 30 6-62) 123 F de Jong, Eind
hoven 301 D T Vissei Zwolle, 318 M A 
Klisters Steenwijk 

Wijziging lidmaatschapsnummer 306 B J 
de Vries te Haren (Gr) wordt nu 401 
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 

Nieuwe leden G H Wooldrik, Ferd Bol
straat 43 F H Fahner Dr Zamenhoflaan 
241 beiden Enschede 

Bedankt J H \ d Berg Enschede 
30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen Secr J Kentgens, BoUenstr 7, 
Geleen 

Afd Celeen 
Vergadering zondag 1 juli a s in Café-

Rest , t Roadhoes Nieuwe Markt Geleen 
Aanvang 10 15 uui 

Nieuwe leden H Soeteibroek Potgieter-
laan 20 Geleen P Olzheim, Meidoornsti aat 
11 Bunde 

Afgevoerd (wegens vertiek) J v Egmond, 
Elsloo 

Afd Kerkiade 
Vergadering op de 3e zateidag van de 

maand in het Patronaatsgebouw Bleijer-
heide Agenda wordt per convocatie bekend 
gemaakt 

Nieuwe-leden H L Vervoort, Colenstraat 
13 Kerkrade J H H Jongen Heerlener
steenweg 65 Kerkrade-West 

Afgevoerd J Scheien Teiwinselen 
Afd Sittard 
Vergadering m Schtad Zitterd Wordt 

pei convocatie bekend gemaakt 
Afd Vaals 
Vergadering woidt met agenda per con

vocatie bekend gemaakt 
31 
POSTZEGELVERENIGING GORIN-
CHEM & OMSTREKEN Secr , A v d. 
Vliet Jagerslaan 22, Gonnchem 

Nieuwe leden J U v d Meulen, Konmgs-
tabelstraat 24-c, P Vroege, Mollenburgse-
weg 44-A, J D Brouwer, Langendijk 40, 
allen te Gorlnchem 

Bedankt Mevr H v d Heuvel Gorlnchem 

32 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA". Secr J . 
Leeflang, Louise de Cohgnyst raa t 76, 
Gouda 

Nieuwe leden (per 1-1-62) J W M H. 
Scheygiond, van Itersonlaan 7, Gouda, (per 
1-4-62) M J H van Noort, Burg Gaarlandt-
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singel 90, Gouda; Mevr. van DamRletveld, 
Westerkade 1, Gouda; Mevr. C. M. M. Schoe
makerLiefveld, Statenslngel 77, Gouda; 
(per 1562) G. Muys, Uiverpleln 13 Gouda; 
C. G. Dongelmans, Brededijk 36, Oudewater; 
F. A. D. Kuipers, Kerkweg 1, Berken
woude; Th. rioole. Gruttostraat 6, Haas
trecht; J. H. Snel, 2e Kade 18, Gouda; J. P. 
Dijkstra, Kievitstraat 71, Gouda; C. Jansen, 
Louise de Colignystraat 69, Gouda. 

Afgevoerd (per ll'62): Mevr. P. v. Leeu
wenDelen, Haastrecht. 

«3. 
POSTZEGELCLUB „DE KRING", 

'sGravenhage. Secr.: K. Kouwenberg, 
Thorbeckelaan 238, Den Haag. Giro: 
549032 t.n.v. de penningmeester van de 
P.Z.C. De Kring. 

Nieuwe leden: 32 F. Beeke, Reitzstraat 242; 
39 J. Andringa, Dedemvaartweg 572: A. Mar
tin, Sterappelstraat 47; 178 J. Dingjan, de 
Sillestraat 192; allen den Haag. 

Vergadering: In de maanden juli en au
gustus zijn er geen bijeenkomsten. 

34. 
ONTSPANNINGSVERENIGING 

SHELL, 'sGravenhage. Afd. Postzegel
dub. Secr.: A. C. M. van Overeem, p/a 
Postzegelclub O.V.S., Postbus 162, Den 
Haag. 

Nieuwe leden: 39 W. R. Prentice, Laan 
v. Clingendael 28, Den Haag; 27 P. Ooster
hof, Prinses Marijkesingel 94, Rijswijk; 
31 H. Merison, Barnsteenhorst 354; Den Haag; 
61 S. Sluyk, Uhlenbeckstraat 10, Voorburg; 
70 G. M. J. v. Ruitenbeek, Marlotlaan 17, 
Den Haag. 

35. 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„GRONINGEN". Secr.: J. M. Offringa, 
(3e Savornin Lohmanplein 2b, Gronin
gen. Tel.: (05900) 3 3130. 

Nieuwe [eden.de kandidaatleden gemeld in 
het meinummer van het maandblad, met rec
tificatie 520 J. J. van Heuveln (niet Heuve
len). 

Kandidaatteden; 371 E. J. H. Horst, Rul
tersteeg 16, Haren (gr); 372 H. Gaaikema
Molenaar, Verlengde Hereweg 16, Groningen
Helpman; 379 B. Hempenlus, Voorstreek 63, 
Leeuwarden; 383 A. E. J. Kaal, Kleine Pel
sterstraat 1A, Groningen; 387 Mej. H. J. 
Albers, Floresstraat 10, Groningen. 

Geroyeerd; (wegens wanbetaling) 199 E. 
Radema, Visvliet; 112 J. L. Ike, Groningen; 
497 R. Venema, Winschoten. 

Afgevoerd: (wegens onbekend adres) 330 
J. M. V. Dijk. 

Mededeling: Wegens 25 jaar lidmaatschap 
werd de herinneringsplaquette uitgereikt 
aan ons lid 197 F. P. J. Dagelet te Groningen. 

Onderscheidng; Om gezondheidsredenen 
heeft de heer K. F. Kleiman gemeend als 
voorzitter van de vereniging te moeten aftre
den. Het spijt ons zeer, dat deze beslissing 
moest vallen. Ruim 32 jaar heeft hij deze 
functie onafgebroken vervuld. 

Het spreekt welhaast vanzelf, dat deze kun
dige filatelist zijn stempel op onze vereniging 
in al die jaren heeft gedrukt en dat onder zijn 
leiding de filatelie niet alleen in Groningen, 
doch ook In het gehele noorden van het land 
tot grote bloei gekomen is. Zo zijn onder zijn 
leiding en door zijn toewijding de afdelingen 
Drachten, Veendam en binnenkort Hooge
zandSappemeer tot zelfstandige verenigin
gen gekomen. Dat ook in de kring van het 
Bondsbestuur zijn werkzaamheden worden 
gewaardeerd, blijkt wel uit zijn jarenlang 
lidmaatschap van dit bestuur. 

Het past ons hem op deze plaats harte
lijk te danken voor het vele werk dat hij 
In de loop der jaren heeft verricht en de ver
eniging heeft gemeend hem hiervoor het ere
voorzitterschap aan te moeten bieden, waar
mede zij dan tevens van zijn rijke ervaring 
op organisatorisch gebied dankbaar gebruik 
kan blijven maken. 

Voorlopig zal onze vlcevoorzltter, de heer 
L. J. Haks, het voorzitterschap waarnemen. 

36. 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.: M. 
W. V. d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Tot ons diep leedwezen moeten wij 
bekend maken, dat ons erelid, de 
heer 

J. P. TRAANBERG 
op 13 mei j.1. is overleden. In 1918 
trad hij als lid toe, terwijl hij in 1942 
tot erelid werd benoemd wegens het 
vele goede werk, dat hij ten bate 
van onze vereniging had verricht. 

Wij zullen node zijn adviezen en 
zijn trouw bezoek aan onze vergade
ringen missen. 

Kandidaatleden: 376 J. Broodman, Prins 
Mauritslaan 92, Overveen; 378 Mevr. L, M. 
v. Hameren Elburg, Venneperweg 449, Nieuw 
Vennep. 

Overleden: 51 J. P. Traanberg, Haarlem. 
Bedankt per 1.9.62: 155 R. de Vries, Haar

lem. 
Jaarlijkse Algemene Vergadering: Donder

dagavond 8 uur, 28 juni a.s., in de aula van 
de A. H. Gerhardschool, Zijlvest 25 A, ingang 
poort Raaks, Haarlem. 

Bestuursverkiezing: Periodiek aftredende 
bestuursleden zijn de heren D. J. Muller, M. 
W. v. d. Koog en J. de Graaf. 

Allen stellen zich herkiesbaar, echter de 
Ie secretaris onder enig voorbehoud. 

Ingevolge art. 8a van het Huish. Regle
ment moeten kandidaatstellingen, door ten 
minste twee leden ondertekend, twee dagen 
voor de vergadering bij de Ie secreatis wor
den ingediend. 
37. 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint
jensstraat 21, Heerlen. 

Kandidaatïid: H. G. Houben, Celsusstraat 
15 Heerlen. 

Bijeenkomsten.' Gedurende de maanden 
juli en augustus zullen geen bijeenkomsten 
worden gehouden. De eerstvolgende bijeen
komst zal derhalve plaats vinden op dinsdag 
i september. Tijdens deze bijeenkomst zal 
een bestuursverkiezing worden gehouden, 
terwijl ook de jaarverslagen van de secretaris 
en de penningmeester worden behandeld. 

Hierover zullen in het maandblad van au
gustus e.k. nadere mededelingen worden be
kendgemaakt. 
38. 
POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder. Secr.: A. P. Vlam, Van 
Galenstraat 70, De Helder. Tel. (02230) 
4200. 

Nieuw lid (per 161962): J. F. J. Visser, Ce
lebesstraat 26, Den Helder. 

Bedankt: (per 161962) wegens vertrek: 
H. Kwinkelenberg. 

KandidaatHd: Mw. H. W. Hoogerheide, 
van Hogendorpstraat 19, Den Helder. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats 
op woensdag 20 juni 1962 te 19.30 uur, in 
café Postbrug, Koningsplein, Den Helder. 
39. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS ,HELMOND". Secr.: F. 
J. V. d. List, Plesmanlaan 1, Helmond. 

Nieuwe leden: Th. W. J. Adriaans, Deun
seweg 94; H. F. J. Duijmelink, Sassenplein 
8, belden Helmond. 
40. 
■sHERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: Mr. H. J. Bernsen, 
Frederik Hendriklaan 14, Den Bosch. 

Ledenvergadering: woensdag 20 juni a.s. 
te 20 uur in Hotel Central, Markt, Den Bosch. 

Nieuwe leden: zie kandidaatleden in het 
meinummer. 

Kandidaatleden: Dr. F. H. M. Jansen, Hel
voirtseweg 183A, Vught; J. M. van Bruggen, 
V. d. Does de Willeboissingel 47, Den Bosch; 
J. V. d. Nieuwenhof, v. d. Venstraat 12, Den 
Bosch; L. J. A. van Oijen, Schanswijk 37, 
Elshout (gem. Drunen). 

Afgevoerd: H. Eschauzier, Vught. 
41. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN". Secr.: A. W. Ebrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum. 

Nieuwe leden: 805 A. de Greef, Mauvelaan 
3, Bussum; 806 N. Trompetter, Vermeerlaan 
23; 807 Ir. w. h. Dooren, Beethovenlaan 2; 
beiden Hilversum; 808 G. Dijkstra, Nw. Loos
drechtsedijk 81; 809 Joh. van Vugt, Indus
trieweg 6, beiden Loosdrecht. 

Bedankt: (per 1662) 728 J. C. W. Ploeg; 
730 C. Moolhulzen; 736 P. Koopman; 741 L. 
Issard. 

Vergaderingen: 21 juni en 19 juli a.s. In 
het Wijkgebouw ,,Centrum" te Hilversum, 
Valkenhoflaan 1A. 

Ruilbeurs: iedere zaterdagmiddag van 13
14.30 uur op hetzelfde adres. 

In de maand augustus a.s. geen vergade
ring en geen ruilbeurs. 
42. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: 
G. M. Minnema, Boerhaavelaan 41, Lel
den. 

Vergadering: Woensdag 27 juni 1962 in het 
Geref. Jeugdhuis Breestraat 19 te Leiden, 
's avonds te 8 uur precies. 

Gewone Agenda e.t. verder verloting, vel
ling, lezing. Na afloop gelegenheid tot ruilen. 

Nieuwe leden: 313 J. c. Klerks, Leiden; 
184 E. Habraken, Leiderdorp. 

Kandidaatleden: 234 Th. Burgerhout, Stiel
tjesstraat 1, Leiden; 245 Dr. H. Struwe, Grü
herielaan 31, Oegstgeest; 246 C. J. Berg, 
Zuidbuurtseweg 58, Zoeterwoude. 

Weder ingeschreven als lid: 446 A. L. Be
ker, (oud lid) Wilhelminapark 8, Oegstgeest. 

Ouerleden; 109 P. Barkema, Leiden. 
In juli en augustus geen vergaderingen 

of bijeenkomsten. Eerstvolgende vergade
ring wordt dan woensdag 26 september. 

jeugdafd.: Elke 2e donderdag van de maand 
in Huize ,,Over 't Hoff", Gerecht 10 Leiden. 

Ingetrokken royement, doch afgevoerd we
gens vertrek: 202 A. S. C. Tan, Warmond. 
43. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG". Secr.: W. G. J. 
Hack, Wolfstraat 10, Maastricht. 

Eerstvolgende bijeenkomsten: 2 juli Beurs
avond; 16 juli Ledenvergadering 

Beiden om 20.00 uur in Restaurant „In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 
44. 
POSTZEGELVERENIGING „GROOT 
VELDHOVEN". Secr.: G. J. Ruts, Korte 
Kruisweg 46, Meerveldhoven. 

Iedere 2e maandag van de maand ruüaiiond 
en veiling in het Buurthuis Den Ekker. 

Nieuwe leden: (per 1.5.62) Mevr. Hoeks, 
Kromstraat 25; W. P. M. Schippers, Dorp
straat 124; beiden Veldhoven; G h. Vieth, 
Bezemstraat 56, Eindhoven; J. G. Verhagen, 
van Ettenstraat 7, Meerveldhoven. 
46. 
ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL, Afd. Filatelie. 
Secr.: A. Keemink, Sweelinckstr. 209b, 
Vlaardingen. 

Nieutue leden: 232 M. W. Bosters, Ploeg
straat 64A, Rotterdam; 233 H. Mostert, Adri
aan Pauwstraat 57A, Vlaardingen. 
47. 
POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Wnd.secr.: J. C. Jochems, Hob
bemastraat 4, Roosendaal. 

Ledenvergadering: 20 juni a.s. te 20 uur in 
Hotel Lockefeer. In juli en augustus geen 
vergadering. 
48. 
PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. J. Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a.d. IJssel. 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van elke maand 
in het Beursgebouw, ingang Meent 110 Rot
terdam. 

49. 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Brederoodse
weg 100, SantpoortZ. 

Nieuwe leden: 2 Mej. Jas, Genestetweg 25, 
Bloemendaal; 47 T. Korringa, Feithstraat 
8, Driebuis; 86 C. Hulskes, Bonairestraat 
10, SantpoortN; 153 J. Heimer, Da Costa
laan 15, Driehuis; 156 M. Kramers, Bonaire
straat 18, SantpoortN; 158 R. Morsels, Leeu
wendaelerstraat 39, HaarlemN; 158 J. Lau
wers, Badelochstraat 32, HaarlemN; 165 G. J. 
Geesink, Overbildtweg 8, Santpoort; 176 W. A 
V. Oosterhout, W. de Zwijgerlaan 13, Sant
poortZ. 

Kandidaatleden; C. van Delft, IJsselstraat 
27, IJmulden; R. W. Morsveld, Leeuwendae
lerstraat 39, HaarlemN. 
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Bijeenkomsten: deze worden gehouden op 
de 2e en 4e donderdagavond in de maand in 
de vergaderzaal van ,,Huize Spaarnberg", 
Wüstelaan 79, Santpoort-Z. Aanvang 20 uur. 

Jeugdbijeenkomsten worden gehouden op 
dezelfde data en in hetzelfde gebouw en wel 
van 18.30 tot 19.30. 

50. 
PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd. Filatelie. Secr.: A. 
V. d. Bosch, Noordvestsingel 59, Schie
dam. 

Nieuwe leden: (per 1.5.62) J. Hellenthal, 
Leeuwensteinstraat 45, Rotterdam; G. schou
ten. Nobelstraat 75-A, Rotterdam. 

52. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.: H. 
A. M. Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Tilburg. 

Vergadering: iedere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize Rem
mers, Heuvel 28, Tilburg. 

Nieuw lid: p. van Gorp, Rob. Fruinstraat 
5, Tilburg. 

54 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr. W. van Dorp, Starrenburglaan 70, 
Wassenaar. 

Vergadering: iedere 2e donderdag van de 
maand in Café-Rest. ,,De Deyl", hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg. 

59. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE LANGSTRAAT 
e.o.". Secr.: W. Tj. de Haan, van Ber-
ckenrodelaan 91, Waalwijk. 

Kandidaat-leden: (per 1.5.62) A. de Wilt, 
Brederodelaan 10; (per 10.5.62) J. J. P. Clae-
sen, Boekelaarstraat 1; J. M. C. Groenen, 
van Berckenrodelaan 24; allen te Waalwijk. 

Ledenvergaderingen: elke 2e donderdag 
van de maand, waarvan convocaties worden 
rondgezonden. 

Filatelistenloket: Elke 2e maandag van 
19—20 in het postkantoor te Waalwijk. 

64. 
POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN". Secr.: A. Otter, Handwerkers-
zijde 127, Drachten. 

Nieuwe leden: T. van der Meulen, Gor-
redijk; P. J. Nicolai, Drachten. 

Kandidaat-lid: O. Spa, Leeuwerikstraat 
12, Drachten. 

Bedankt: Th. Mercuur, Heerenveen. 
Kandidatuur ingetrokken: L. Hoogkamp, 

Heerenveen. 
Bijeenkomsten: gedurende de zomermaan

den worden geen bijeenkomsten gehouden. 
In september vangen deze weder aan en 
wordt convocatie hieromtrent toegezonden. 

65. 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„COEVORDEN & OMSTREKEN". 
Secr.: J. H. Prenger, Troelstralaan 55, 
Coevorden. 

Nieuwe ledti;; 54 Mevr. M. v. d. Werf, 
p/a Betonfabrlek ,,Diamant", Hardenberg; 
55 Mevr. H. H. de Groot-Komrij, van Heutz-
singel 10; 56 H. Lambrechts, Stationsstraat 
9; 57 J. Verheijen, Thorbeckestraat 2; allen 
te Coevorden; 58 H. J. P.OOL, Julianastraat 
41, De Krim (Ov); 59 R. H. Brouwer, Hoofd
straat 92, Schoonebeek (Dr); 60 J. C. Heijen, 
Hoofdstraat 88, Nieuw Schoonebeek. 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Af
deling: UNILEVER POSTZEGELCLUB 
Rotterdam. Secr.: O. v. d. Geijn, Ka-
millestr. 3, Rotterdam-12. Tel.: 18 82 90. 

Nieuwe leden: H. Strik, Joh. Hendrikx-
straat 13, Oss; G. A. M. de Knegt, Wibaut-
straat 12, Gouda: K J.. Bijl, Leliestraat 36, 
Vlaardingen; M. F. Meinster, Parallelweg 
120A, Vlaardingen. 

Bedankt: Mej. Dra. C. L. de Graaf, Schie
dam. 

Overleden: B. M. van Dongen, Rotterdam. 

POSTZEGELVERENIGING „HARDE" 
te 't Harde. Secr.: P. Leenders, H. van 
Puttenweg 2, 't Harde. 

Afgevoerd: J. W. v. Straalen, 't Harde; 
H. V. Hulst, Boven-Leeuwen; G. Fijma, Am
sterdam. 

POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN". Secr.: Ir. J. D. 
Neuteboom, E. E. Stolperlaan 24, Veen
dam. 

Nieuw Ud: Mevr. E. Smeets- ter Helde, 
Noordbroek. 

Bijeenkomsten; woensdag 20 juni a.s. in 
rest. ,,Veenlust". Aanvang 8 uur n.m. 

In juli en augustus geen bijeenkomsten. 
In september komen we weer bijeen op 
woensdag 19 september a.s. in rest. „Veen-
lust". 
70. 

DE POSTZEGEL 
Philatelisten-vereniging voor personeel 
in dienst van de Rotterdamsche Droog
dok Maatschappij en Scheepsbouw Mij 
„Nieuwe Waterweg". Secr.: W. P. H. 
Zom, Schipperstraat 60, Rotterdam-7. 

Nieuwe leden: J. H. Krouwel, Geervliet-
straat 33, Rotterdam-20; P, Dal, Mijdrecht
straat 34, Rotterdam-22; W. Lavieren, Cortjda-
straat 61, Rotterdam-22 

Bedankt: W. Nootenboom, Rotterdam. 
72. 
POSTZEGELVERENIGING „VREDE-
STEIN". Secr.: C. N. van der Zalm, 
Trompstraat 10, Loosduinen. 

Nieuwe leden: De heer U. L. Davies, Zwee-
losestraat 80 te Den Haag; de heer R. v.d. 
Linden, Amstelstraat ZE, Den Haag; de heer 
F. de Visser, zuiderparklaan 311, Den Haag; 
Mej. H. M. Bak, Soestdtjksekade 61 te 
Den Haag en de heer A. H. M. Verhaar, 
Kortenhoefsestraat 28 te Den Haag. 

Bedankt: (per 1.6.62) A. J. Hettema; H. 
Hoogendoorn; beiden te Den Haag. 

Bijeenkomsten; Ruilavond: 26 juni; Verga
deravond: 10 juli; Ruilavond: 24 juli a.s. 

Deze avonden worden gehouden in de kan
toorkantine aan de Haagweg 128 te Loos
duinen. 
74. 

PERSONEELSVERENIGING DER 
BLIKEMBALLAGEFABRIEK THO

MASSEN & DRIJVER N.V., DEVEN
TER „DE BLIKBOYS". Afd. Filatelie. 
Secr.: G. H. L. Hermans, J. v. Vloten-
laan 36, Deventer. 

Nieuw Ud: J. W. H. Orval, van Boecholt-
straat 48, Deventer. 

Filafelistisch allerlei 
Alleen voor dames 

In Antwerpen bestaat sinds 6 oktober van het vorige jaar 
een postzegelvereniging waarvan alleen dames lid (mogen) 
zijn. Deze dames zijn bijzonder actief, zo vernamen wij van 
welingelichte (mannelijke) zijde. Ze zijn verenigd in de 
Kring voor dames-filatelisten Antigone, die een eigen — ge
stencild — maandblaadje uitgeeft. 

Het meinummer (eerste jaargang, nummer 7) begint met 'n 
Editoriaal (hoofdartikel) van de voorzitster, die onder meer 
schrijft: „Bravo, dames. Antigone is een kring, die, hoe jong 
ook, getuigt van een levendige clubgeest en de liefde voor 
de filatelie". Onder het hoofd van de vaste rubriek „Anti
gone groeit ", wordt „met gewettigde fierheid" gemeld, 
„dat twee nieuwe leden onze familiale kring zijn komen aan
dikken". In een verslag van „Ons bezoek aan het sorteer-
centrum Antwerpen X" kan men lezen: „Al de aanwezige 
dames — van nature uit nieuwsgierig doch ditmaal weet

gierig — kregen een antwoord op de vele interessante vragen 
die gesteld werden". 
Met het oog op deelneming aan nationale tentoonstellingen 
heeft het bestuur besloten „aansluiting van de Kring te ver
zoeken in de schoot van de Koninklijke Landsbond", zonder 
daarbij haar karakter te verloochenen. Het „peterschap" 
is gevraagd aan drie kringen. Van twee daarvan is de voor
zitter echtgenoot van een Antigone-lid en de derde is me
vrouw Noirsent, erelid van Antigone, voorzitster. 

Er wordt een grootse propagandatentoonstelling — „Onze" 
tentoonstelling in de wandeling — voorbereid, ter gelegen
heid van de eerste verjaardag van Antigone in oktober. 
De Kring is „in onderhandeling voor de aanmaak van gems-
kleurige albumbladen met een lijst van bistre, wat het voor
deel biedt uw zegels op een warme ondergrond gelijk te 
doen uitkomen". 

Op één punt is deze exclusieve damesclub gezwicht voor 
een man, .zij het op de achterkant van de omslag: die wordt 
geheel ingenomen door een advertentie van een fabrikant 
van pijnstillende pillen, genaamd MANN. 

A A N G E B O D E N : 
Suriname Hammarskjöld 2w opdruk „Specimen" postfris 

per paar / 13,50 
Suriname Ruimtevaart Ie druk 2w, postfris „ 5,— 
Suriname Ruimtevaart 2e druk 2w, postfris 2,50 
Aanbieding vrijblijvend, porto extra, postgiro 27 10 40. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 — Halfweg N.H. 

J. G. MILLAARD - FILATELIST-EXPERT 
BEËDIGD MAKELAAR EN KEURMEESTER IN POSTZEGELS 

Kosten 2-4% catalogus, minimum f 2,50 per zegel. 
SPECIALIST IN FILATELISTISCHE ONDERWERPEN 

HOVENIERSWEG 18 - HEL - TELEFOON (03440) 38 79 
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1 KILO 

Zolang de voorraad strekt kunnen wij 
afgeven: 1 kilopakket onuitgezochte Ne
derlandse postzegels (afkomstig van de 
Missie). Alles wordt voor de hand uit de 
balen afgewogen! Vele vondsten! 

De zegels zijn nog onafgeweekt, onge
veer 5000 exemplaren (vijfduizend!) per 
kilopakket en absoluut ondoorzocht! 

Prijs slechts 

f . 9 , 9 J + 85 et porto bij 
vooruitbetaling of ƒ 1,10 bij rem-
bourszending. 

H. F I O R A N I 
Postorderadres' Beatnxlaan 9, 

De Kaag (post Abbenes) 

Telefoon (02534) 397. 

Postgiro 45111 t n.v I. J Mark 

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 
bi] zo'n eerste zichtzending immeis niet de minste koop-
dwang! 
Alleen als u besluit de wendingen geregeld te laten komen, 
dan moet de uitname minstens ƒ 15,— kunnen bedragen. 
Maar dan kost het u verder ook niets want wij betalen ook 
de lelourporto 

POSTZEGEtHANDEL 

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

Direct geld voor verzamelingen, part i jen, massaqoed 
en kilowaar. Bij aanbiedinq massawaar 
qaarne opgave van soort én hoeveelheid 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) 
telefoon 3 10 82. 

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 - ,g ƒ ^ 
in 5 diepe kleuren. f M^ß ^^ 
Gewicht bijna 2 kg. ' 

Op dit album 
verschijnt ieder jaar, 
15 januari, 
een supplennent 



T H E M A T I C - R E V U E NO. 1 6 
is zojuist verschenen en wordt u tegen inzending van f 2,25 
van nieuv^e postzegels toegezonden. 
U zult dan in het bezit zijn van-

DE ONMISBARE GIDS 
VOOR THEMATISCHE FILATELIE 

Dit nummer bevat duizenden aanbiedingen van. 
Europa - Verenigde Naties (Unesco, e tc ) - Sport (Olymp. Spelen, padvinderij) -
Luchtpost - Fauna - Flora - Eeuwzegels: postzegeltypes [nieuw, op brieO -
ïouten en variëteiten (niet getand, e t c ) - stempels, etc 
Ter aanvulling: speciale aanbiedingen voor algemene verzamelingen, kwaliteits
zegels tegen concurrerende prijzen om alle fanden te completeren. 

HUBERT HENDRIKS 
55, (ue General Ruquoy, Brussel 7, Belgié 

O N B E R I S P E L I J K P O S T F R I S N E D E R L A N D 1 

N e d e r l a n d 
39T401« 
404« 
40.') 421« 
423 427* 
444-448* 
582* 
583'587* 
601* 
602/606* 
651* 
673/677* 
678.679* 
685 689* 
690,691* 
692/696* 
704,708* 

N u m m e r s 

0,35 
0,10 
0,75 
0,30 
0,30 
0,20 
5 , -
0,25 
5,— 
0,20 
1,95 
9,— 
1,75 
0,75 
1,75 
2,— 

710'711* 
717/718» 
719/723* 
726'727* 
733/734* 
735/739* 
740/741* 
749'753* 

N e d . N . 
38'40* 
41/44* 
45'48* 
49'52* 
54/56* 
57'60* 
61/62* 

N . V . P . H . C a t . 

0,65 
0,60 
2,40 
0,65 
1,35 
1,80 
0,05 
1',65 

G u i n e a 
1,75 
2,30 
2,30 
2,— 
0,40 
2,10 
1,75 

63/66* 2,10 
67/68* 1,25 
69/72* 1,70 

S u r i n a m e 
L P 31* 1,60 
L P 33,'34* I e d r . 

4,95 

N e d . I n d i ë 
J a p . b e z e t . 
J a v a s e r i e '43° 

3,50 

R e p . I n d o n e s i ë 
'51 S o e k a r n o o 
15 St. 2,90 
'56 D i e r e n * 15 s t . 

0,75 
'57 B l o e m e n * 
5 St. 1,20 
'58 B a d m i n t o n * 
3 St. 0,30 
'58 Geof . J a a r * 
5 St. 1,10 
F D C C o l o m b o -
p l a n 1,25 
F D C V l u c h t e 
l i n g e n 1,25 
F D C 6 D i e r e n 

1,50 

1962. F r a n c o b o v e n f 20,—. B e s t e l s . v . p . 1 
p e r p o s t w i s s e l of o p g i r o : 26 87 61 v a n 1 

P o s t b u s 25 
POSTZEGELHANDEL J. BATS 

— L e e r d a m — T e l e f o o n (03451) 2762 

SPECIALE AANBIEDING POSTFRIS 
Nederian 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/39 
460/68 
469/73 
474/89 

' 490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/37 
638/42 
643 

Levering; 
O. G. en 
ten f 0,50 

d 
1,35 
0,04 
0,30 
0,70 
0,70 
0,75 
0,80 
7,75 
0,85 
0,95 
1,— 
0,45 
0,40 
0,90 
2,— 

12,50 
52,75 

2,— 
0 65 
2,— 
0,20 
6,25 
8,25 
0,55 
2,40 
3,25 
2,75 
2,25 
0,25 
4,50 
0,75 
4,75 
2 , -
0,25 
4,50 
1.75 
3,10 

28,50 
2,50 
0,25 

644/45 
616/50 
651 
652/56 
657 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
685/89 
690/91 
692/96 
697/98 
699/703 
704/08 
709 
710/111 
712/16 
717/18 
719/23 
724/25 
726/27 
728/32 
733/34 
735/38 
740/41 
742/43 
744/48 
749/53 
754/55 

0,50 
2,25 
0.25 
2 , -
0,25 
1,50 
2,— 
2,50 
1.75 
9,50 
1,60 
1,70 
0,75 
1.70 
1,75 
1,60 
1,85 
0,25 
0,70 
1,60 
0 70 
2,40 
1,75 
0,65 
1,60 
1,10 
1,80 
0,65 
0,90 
1.50 
1,50 
0.60 

r^ieuw-Guinea 
1/9 
21 
25/29 
30/37 
38/40 
41/44 
45/48 

4,25 
8,50 
0,65 
5,50 
1,75 
2,25 
2,25 

49/52 2,— 
53 1,65 
54/56 0,50 
57/60 2 , -
61/62 1,75 
63/66 1,75 
67/68 1,40 
69/72 1,50 
P.1/6 2,25 

Ned . Ant i l len 
248/52 17,— 
253/54 2,— 
255/56 1,85 
257 0,40 
258/60 1,60 
261 0,40 
262/64 1,25 
265/68 4,— 
269 0,40 
270 0,45 
271 ,'74 3,— 
275/90 28,— 
291/92 0,60 
293/96 2,60 
297 0,40 
298/302 3,50 
303 0,50 
304/06 1,25 
307/10 2,10 
311/13 1,30 
314 0,50 
315/17 2,75 
318/21 2,— 

Suriname 
316 0,50 
317/20 2,30 
321/22 3,60 
323 0,30 
324 0,50 

325 
326/29 
330 
331/34 
335 
336/39 
340/44 
345/46 
347/48 
349/53 
354/60 
361/70 
371/75 
376/80 

Israël 

0,60 
2,75 
0,20 

22,75 
2,50 
3,25 
4,70 
1,20 
1,10 
5,25 
0,75 
8,50 
2,55 
2,70 

N r s . Benco m 1 
fu l l tab 
10/14 
15 
16 
17 
18/201. 
21/26 
32/33 
47 
50/51 
52/54 
55 
70 
76 
84 
91 
102 
127/29 
135 
L.P.1/6 
7/8 
10/15 
16 
17 

70,— 
9,— 

13,50 
32,50 

ab. 13,75 
18,50 
15,50 
42,50 
9,50 

29,50 
3,— 
3.50 
2,50 
0,65 
1,15 
0,55 
1,40 
1,40 

52,50 
7,25 
4,25 
2,75 

10,— 

Zolang de voorraad strekt. Op aanvraag gratis offertelijst Benelux & 1 
Israël. Alle prijzen 
extra. 

tijn vrijbli vend; bestellingen tot ƒ25,— 

INTERPHILA 
STERRENOORD 48 - DEN HAAG -

portikos-

Tel. (070)-669020 - Postgiro: 475338 

ANTI-MALARIAJAAR 
Van deze buitengewoon mooie uitgifte kunnen wij 
reeds 60 landen afleveren. 
Voor nog slechts 10 deelnemers kunnen wij een 
abonnement aannemen, ofschoon diverse landen 
uitverkocht zijn. 
Eerste betaling hiervoor f 75,— 

EUROPA 1962 
Reeds nu openen wij de inschrijving voor deze 
komende uitgifte. 
Hoewel wij het vorige jaar al onze abonnees de 
complete serie konden leveren, is tijdige opdracht 
gewenst. 
Naar ons bekend, hebben dit jaar diverse tanden 
een grotere oplage, zodat wij verwachten tegen 
een normale prijs te kunnen leveren. 
Gedeeltelijke vooruitbetaling voor de serie f 15,—, 
voor FDC's f 25,—. 
Uiterste inschrijfdatum 28 juli. 
Bestel daarom omgaand, dan kunt u het met de 
vakantie niet vergeten. 
Bankrekening Ned. Middenstandsbank te Rotter
dam, girono. der bank 553 t.g.v. 

HEFIRO P i 
ff 
HONDIUSSTRAAT 43 
Telefoon na 6 uur 3 39 60. 
Nieuw adres vanaf 1 juli: 
AELBRECHTSKADE 133. 

— ROTTERDAM 

51e Dornhöfer Ve i l ing 
11—14 juli 1962 

Een reuze aanbieding van goed materiaal uit de gehele wereld. 
Meer dan 6000 enkele zegels. 
Catalogus voor serieus geïnteresseerden gratis op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Heinrich Dornhöfer - Postzegelveilingen - Mannheim 
EICHENDORFFSTR. 29 - POSTBUS 571 - TELEFOON 5 29 29 

WEDERVERKOPERS! 
Wij hebben een grote sortering korte en com
plete series, o.a. bloemen, sport, ruimtevaart, 
samenstellingen enz. 
Vraagt vrijblijvend een zichtzending. 

POSTZEGELHANDEL LETCO NV. 
KEIZERSGRACHT 762 
Telefoon 6 22 20 

AMSTERDAM-C. 
Giro 25 00 35 

O P R O E P I N G 
Willen de 3 jongens, die miJ in het Kurhaus te Scheveningen op 
30 april j . l . postwaardestukken verkochten, schrijven of telefoneren naar 
de heer mr. P. G. Melsert, Galvanistraat 38 te Den Haag, tel. 
(070) 33 32 39. 
Een interessante transactie kan dan gedaan worden. 
B. Rigby-Hall, 46 Queens Park West Drive, Bournemouth, England. 



Zeer goedkope aanbieding en 

nog iOfo korting bij aankoop boven 10 gulden 
Alle voorgaande aanbiedingen blijven geldig zolang de voorraad aanwezig is Gaarne 
reserve-order 

Attentie voor inkoop Mexico Alle aanvragen worden afgewerkt Afwezig van 26 
)uni-10 juli 

M e x i c o 
4 4R B 
7 1R A 
8 2R A 
9 * 4R B 
12 8R A 
21 2R A 
22 4R B 
31 50C 
43 6 Conge t 
44 12C „ 
45 25C „ 
46 50C „ 
47 100C „ 
5 0 * 12C „ 
91 10 Pesos 
100 25C 
465*-472 
480* 481 
483* 30C 
484» 40C 
485* 1 Peso 
487*-490 

L u c h t p o s t 

4 0 , — 
2 20 
2 20 

2 0 , — 
8 5 , — 

2 , — 
1 4 , — 
17,50 

5 ,— 
1 . — 
0,75 
9,50 

22,50 
1,25 

75 ,— 
4,75 

17,50 
3,— 
5 ,— 
5,— 
8,50 

20 ,— 

68 5 Pesos 1,10 
93 en 95 1 , — 
162 10 Pesos 5 — 
1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 4 A e n 1 7 5 0,65 
175A 5 Pesos 1 , — 
13*-15 D iens t L P 4,25 

V o o r m i j n eigen verzame
l i ng Vdn 
M e x i c o 

Te k o o p gevraagd voo r 
aangegeven pr i j zen 
43 6c doo rs token 
47 100c doo rs token 
53 100c onge t 
49 6c d o o r s t o k . 
52 50c „ 
53 100c „ 
7 3 * 100c m e t d o o r 

s token 
90 5 Pesos 
214 SC 
221 50c m/ ta lon 
222 1 Peso m/ ta lon 
230 1 Peso 
255 15c 

6 ,— 
2 0 , — 
25 ,— 
2 0 , — 
2 5 , — 
3 0 , — 

2 0 , — 
4 5 , — 

1,50 
1 0 , — 
5 0 , — 

5 ,— 
0,50 

278 5 Pesos 
282 5C 
284 10 
359* 4 c r o o d 
O f i c i a i 
43 1C 
53 5 Pesol 

P a n a m a 
1 * 5c 
14 10c 
15 20c 
16 50c 
17 1 Peso 

A a n g e t . b r i e v e n 
1 10c 
2 b * opd r o o d 
5 * 5c 
7 * 5c 
18 50c 
9 8 * 1c 
107* ' / ,c 
108 1c 
1 1 1 * 3c 
1 2 1 * y , 
122* 1c 
124* 2 y , c 
127* 8c 
128* 10c 
129* 15c 
130* 20c 
n 5 * - 1 3 8 
135-138 
140 12c 
143 50c 
144* I B 
145*-156 
157*-158 
169* 1c 
169 1c 
170 2c 
177* z / o p d r : 
180 z /opd r 
177*-181 U P U . 
183* 
179 m,opd 
183 m/opd . 
187*-199 
215*.223 
264 20c 

1 2 , -
0,25 
0.50 
2 — 

1 , — 
1 8 , -

20 — 
0,45 
0,50 
0,50 
4 , — 

5 — 
3,75 
4 _ 
3 ,— 
2 — 
0 75 
0 60 
0 45 
1 10 
0,60 
0 60 
2,25 
2,75 
2 , — 
2,75 
4,50 
1,15 
0,60 
0,60 
1 , — 
6 ,— 

17,50 
2,50 
1,25 
1 , — 
1 , — 
0,50 
0,50 
3,50 
2,25 
0,50 
1,75 

1 0 , — 
2 0 , — 

1 , — 

Luc i i tpos t 
1 5 op 10 
2 10 c 
13* 50c 
20*-23 U P U 
2 5 * U P U I B 
43 •-47 
48*-55 
83» 0 10 op 15 
2 * Retardo 2 y , 

K a n a a l z o n e 

3 5c 
4 10c 

16 1 op 20 
2 2 * 10c 
33* 10c 

7 5 * D 50c 
69* 12c 
70* 14c 
7 2 * 17c 
7 3 * 20c 
7 7 * 8 4 
62-65 
67 Sc 
68 10c 
71 15c 
72 17c 
79 5c 
86-87 
112 

L u c h t Post 
1-2 
3-4 
4 
5 M 0 zonder 8a 
8 * 

15 6c 
7 15c 
8 20c 
8a 30c 
9 40c 
10 1 $ 

0,85 
1 , — 
2 — 

1 4 , — 
30 — 
45 — 
35 — 

0.75 
0,75 

80 — 
0,75 
0 40 
3,— 
5 — 
1 , — 

s o 
l o — 

4 50 
4 50 
1 25 
1,75 
6 — 
2,75 
0,55 
1,20 
1,20 
0,75 
0,25 
0 85 
0,70 

5 , -
5,75 
1,25 

1 4 , — 
1,50 
S,— 
0,25 
0,20 
0,10 
0,60 
1 — 
2,40 

Alle zegels in prima staat • = ongestempeld 
Op alle aanbiedingen bij aankoop boven f 10,—, 1 0 % korting Diverse andere nrs. 
nog verkrijgbaar in gering aantal Verzoeke opgaaf 

HENDRIK VAN DER LOO's 
POSTZEGELHANDEL FILATELISTISCH B U R E A U 

Juliana van Stolberglaan 192 - Telefoon 070-85 0190 (Voorheen Herengracht 8A) 
DEN HAAG - Giro 24392. Bezoek aan huis hefst na telef afspraak. Grote keuze 
m zegels der gehele wereld Albums en blanco albums enz. 

THUISWERK 
gevraagd 

alles wat met de fi latelie te 
maken heeft Goede kennis hier
van GOEDE REFERENTIES 

Brieven onder no Ph 1304 aan 
Philatelie, Haarlem 

SERIEUS VERZOEK 
OM TE RUILEN. 

Nederl zegels en Ned Kolo 
men, Luxemburg tegen Italië, 
Vaticaan en San Marino 
Corresp In Italiaans of Frans 

G. BERTONE 
via Mercato 72, Cossato 

(Vercelli) 1* 

Zend mij 100-300, alleen grote 
zegels met afbeelding van Ne
derland Gaarne complete se
ries en van Europa-zegels 
U onvangt dan In ruil het ge
lijke aantal en gelijke waarden 
van Scandinavië, Engeland en 
Duitsland 

O. S0GAARD S0RENSEN 
Hadsundvej 30, Aalborg 

Danmark 

Geef nu aan 
UW 

Rode Kruis 

Nederland postfris zonder plakker 
1945 
Bevr i jd ing 
K ind 
1946 
N a t Hu lp 
Prinsesjes 
K ind 
1947 
Z o m e r 
K ind 
1948 
Z o m e r 
Reg Jubi leum 
Inhu ld ig ing 
K ind 
1949 
Z o m e r 
N I W I N 
Postume 
K ind 

0 05 
0,25 

0,65 
0 75 
0,75 

0,80 
0,85 

1 , — 
0,45 
0,45 
0,80 

1 7 5 
2 , -
0,60 
1,90 

1950 
Z o m e r 
Ke rken 
Leiden 
Kmd 
1951 
Kastelen 
K ind 
1952 
Riebeeck 
Mi jnen 
Z o m e r 
100 j Postz 
ITEP 
K ind 
19S3 
Wate rsnood 
Z o m e r 
Rode Kru is 
K ind 

6,50 
10,— 
0,50 
2,70 

3,50 
2,75 

2,40 
0,20 
5,— 
0,75 
5,25 
2,— 

0.20 
5,— 
1,90 
3,25 

1954 
Zomer 
Pies man 
Bonifatius 
Kind 
Statuut 
1955 
Zomer 
10 j Bevrijd 
Kanker 
Kind 
1956 
Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 
1957 
Zomer 
de Ruyter 
Rode Kruis 

2,90 
0,50 
0,20 
2,40 
0,20 

1,75 
0,20 
1,50 
2,— 

2 50 
1 65 

13,50 
1 60 

1,75 
0,75 
1,65 

1957 
Europa 
Kind 
1958 
Z o m e r 
Europa 
K ind 
1959 
Navo 
Z o m e r 
Europa 
K L M 
Kind 
1960 
V luch te l ing 
Z o m e r 
Volksgez 
Europa 
K ind 
1961 
Z o m e r 
Europa 
K ind 

2,50 
1,50 

1,75 
1,25 
1,65 

0,65 
X -
3,75 
0,75 
1 50 

1 25 
1 75 
0 65 
1,25 
1,60 

1,65 
0,65 
1,35 

Het beste opbergsysteem is het LINDNER FALZLOS 
ALBUM'! ' 1945-1961 is totaal 22 bladen Deze kosten in 
band f27 75 

Wat mogen wtj u van het bovenstaande leveren^ Wtit u eens kennismaken met het 
LINDNER FALZLOS ALBUM, dan sturen wij u gaarne gratis het blad over het 
laatste jaar ter kennismaking toe U zult dan als zovelen overtuigd zi|n, dat het Lindner 
Falzlos Album het enig luiste falzlos opbergsysteem is 

Levering na ontvangst van het bedrag franco Betaling bij 
voorkeur op onze giro 336559 t n v 

RENNIE HAAGSMA'S 
POSTZEGELHANDEL 

Leeuwenstraat 2a, HILVERSUM - Telef 47606 (na 6 uur 49108) 

Profiteert van onze ^^.omerpryzeni 

EUROPA U I T G A V E 1961 

België 
Dui ts land 
Engeland 
Frankr i j k 
Gr ieken land 
Itahe 
Liechtenstein 
L iechtenstein, B lok je 20 zegels 
L u x e m b u r g 
Neder land 
Portugal 
Spanje 
T u r k i j e 
IJsland 
Zw i t se r l and 

Gestempe ld 

— f 1.2S 

f 1,7S 

f 0,60 
f 1 2 , -
f 1,75 
f 0,35 
f 3 , _ 
f 1 , -
f 16,50 
f 5 , -

First Day Cove r 

1,50 
1,25 
2 , -
1,40 
2,25 
1,65 
1,20 

2 , — 
1 , — 
3,75 
1,50 

f 21,50 
f 
f 

6 . -
1,75 

14 landen compleet op First Da/ Cover f 48.75 
Bi| aankoop van de volledige set op F D C è f 48,75 leveren wij u naar keuze Herrn' 
Eiland op f d c of Italie-blokie op F D C voor de SYMBOLISCHE PRIJS VAN VIJF 
CENTEN! 

Meelopers Europa 1961 
San Marino 

Blok (6 zegels) 
Herm Eiland 
Italië, serie plus blokje 

gebruikt f 22,50 
f 1 3 5 _ 

3.75 F.D C f 3,75 
3,75 F.D.C, f 3.75 

Toezending volgt na ontvangst van het bedrag op onze girorekening 41 85.73 of per 
postwissel Desgewenst onder rembours 

Voor belanghebbenden kunnen wij nog leveren Alle Europa-uitgiften vanaf 1956 tot 
heden, zowel postfris als op First Day Cover 

Bestellmgen beneden ^ 10,— porto extra 

Leidsche Postzegelhandel H. Lansdaal 
VROUWENSTEEG 3 LEIDEN. Tel (01710)23233 Postgiro 4l.85.73. 
Bankier Twentsche Bank N V Leiden 

Reeds meer dan 20 jaren leveren wij tot volle tevredenheid NIEUWE UITGIFTEN 
van elk gewenst land Ook voor de MOTIEF-verzamelaars het lUISTE ADRES 

http://4l.85.73


Als U enveloppen en afstempelingen verzamelt, hebt U 
catalogus nodig. 

1 
,,Het is prettig zaken met u doen.. 

„Het is prettig zaken met U doen. 
In dank ontving ik de gegevens van uw 
februariveiling; zoudt U voor mij op uw 
maartverkoop een bod willen doen op 
het volgende " 

J. G. 26-2-'62 

,,lk was verheugd de kavels van uw 
februariverkoop te mogen ontvangen. 
Ik dank U voor uw snelle service." 

R. A. 19-2-'62 

Bovenstaande gedeelten uit brieven zijn 
typerend voor de waardering die wij 
ontvangen. 
Meer dan 100 brieven zijn gedurende de 
laatste 6 maanden gepubliceerd. De 
originele brieven liggen bij ons ter in
zage. 
Het is een feit dat meer dan de helft 
van onze nieuwe cliënten met ons con
tact heeft opgenomen op recomman
datie van hen die reeds van onze dien
sten plezier hebben gehad. 

28 ju l i 1 9 6 2 
V E R K O O P 18 EN 19 
Meer dan 500 kavels, ter waarde van meer 
dan £ 3000,— van: 

Holland en Overzeese gebiedsdelen 
Brits West-lndië 

Canada en provincies 
China 

Centraal Europa 
Duitse koloniën 
Groot-Brittannië 

India 
Jamaica 
Rusland 

en vele andere landen. 
Vraagt schriftelijk naar de geïllustreerde cata
logus, met foto-afbeeldingen, waarvoor U 
slechts de portokosten è sh. 2/6 verschuldigd 
bent. 
Volgende verkoop 8 september 1962 

RIGBY POSTAL HISTORY AUCTIONS 
46 QUEENS PARK WEST DRIVE - BOURNEMOUTH (England) 

onze 

tl 
• 

INTERNATIONALE PHILATEUSTENBEURS EUROPA 

Maandag 17 september 1962 'n de congreszaal m Krasnapolsky te Amsterdam 
Toegang vrij. Bijzondere eerste dag envelop met speciaal stempel. Tevens een klein 
aantal carnets 

Inlichtingen bi| het Verbond van Postzecelhandclaren. Postbus 296, Amsterdam 

35/46 
49 
68/69 
73-75 
76 
77 
78/81 
82/83 
84 
Nieuwe 

ISRAËL—FILATELIE 
N u m m e r i n 

3,90 
3,95 
3,95 
1,80 
3,10 
2,90 
1,70 
1,30 
0,70 

86/87 1,95 
92/97 2,90 
98/101 1,95 
102 0,80 
115 1,75 
119/121 0,95 
122/124 2,95 
130 1,40 
142 2,75 

E Benco *62 
143/146 
152 
154/156 
157/159 
175 
176/178 
180 
181 
182 

uitgiften Israël; wat vandaag verschijnt, morgen 

3,60 
1,iü 
1,/5 
1,75 
1,95 
2,95 
2.25, 
1,50 
0,90 

183/195 
199 
200 
201/203 
Luchtpost: 
7/8 
16 
17 
POSTFRIS/TAE 

in uwTverzameling. 

J. P. ROS - Rijnstraat 7 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 020-711219 - Giro 489485 

4,50 
0,90 
1,35 
1.95 

8,— 
2,60 
9,75 

„FAVORIET" 
Supplement 1961 verschenen 

Prüs f 2,50 franco thuis f 2,82 
(zonder Indonesië ƒ 1,50 -t- 24 ct.). 
Suppl. „DE POSTDUIF" ƒ 1,85 + 24 et. 

Waar niet verkrijgbaar: 

UITGEVERIJ ..FAVORIEr 
BLOEMENDAAL 

GIRO 55 38 01 - Telefoon (02500) 5 61 54. 

H. H. WEDERVERKOPERS!! 
Ontving U ook reeds zo'n uitstekende zichtzending met: 

per 5, 10 
en 100 

Complete en korte motiefseries. 
Samenstellingen. 
Nieuwtjes van vele landen, 
o.a. Suriname en Indonesië. 
F.D.Cs van Nederland en O.G. 

Een briefkaartje en U ontvangt geheel vrijblijvend een zicht
zending. 

J. A. P. IJLAND 
DINTELSTRAAT 116'" 
Tel. 71 82 46 - Postgiro 20 00 46 

— AMSTERDAM-Z. 

TOPPR1J2EN voor bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. 
Restpartijen engros. Grootformaatzegels van Nederland kopen wij ook 
op papier k f 15,— per kilo. Vraag prijsopgave, welke wij omgaand 
zenden na ontvangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

,/NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

1 • = ongestempeld No's cat. Yvert Alle aanb. vriibliivend 1 
Duitsland 
Bertijn-sect. 
no. 28/46» 

51/3* 
Vaticaan 
no. 26/38 

66/71 
257/60* 

Blok 2* 

Bergselaan 

78,50 
62,50 

23,— 
45,— 
10,75 
13.75 

België 
no. 21 27,— 

122 5,50 
293/8» 9,50 
390/3» 11,75 
891* 30,— 
912/7* 8,— 
918/23* 8,— 

Finland 
no. 54 42,— 
Noorwegen 
no. 1 40,— 

3 10,50 
5 7,— 
40 45,— 
101/7* 11,75 

Hongarije 
no. 462/6* 7,— 

468/72* 11,75 
473/8* 6,— 

VIp. 12/23* 19,— 
,. 24/5* 27.— 
., 26/34* 67,50 
„ 35/44* 15,75 

F O S T Z E G E L H A N D E L J. C . R E N Z E N 
225b Rotterdam Giro 481779 Inkoop-Verkoop 



Vertegenwoordigers 
voor Nederland 

^iCHWANEBERGEK 

CATALOGUSSEN Sedert meer dan 
50 jaren de 

iuiste filatelististhe 
raadgevers 

De vele vr ienden van de wereldbekende MICHEL-catalogussen wi l len w i j nu reeds op de 

VERSCHIJNINGSDATA 
van de uitgaven van dit jaar attent maken: 

MICHEL DUITSLAND CATALOGUS 1963 PHJS f 515 
verschijnt half ju l i 1962 

MICHEL EUROPA CATALOGUS 1963 prijs r22 50 
verschijnt begin sept. 1962 

MICHEL RUNDSCHAU 1963 RHJS f 8 so 
Het geliefde maandblad, 10 nrs. franco 

U w tijdige bestelling wordt door uw postzegelhandelaar gaarne aangenomen 

Auf der Heide's Postzegeih andei - Hi lversum 
Surlnamelaan 31, tel. U323 

VERLAG DES SCHWANEBERGER A L B U M EUGEN BERLIN GMBH. M Ü N C H E N 12 

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 

Z E L F B E D I E N I N G 
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 & V E R H A G E 
ROTTERDAM - Noordsingel 181 b - Telefoon (010) 4 82 09 

G R A T I S 

O N Z E P R I J S L I J S T 
(juni '62) 

I S R A Ë L 

Wij zenden U deze op aanvraag omgaand toe; na ont
vangst kunt U zelf constateren dat de door ons gevraagde 
prijzen zeer laag zijn. 

De 
N.Z. 

Geldersche P o s t z e 
Voorburgwal 318 - Amsterdam-

g e l h a n d e l 
C. - Tel. 32869 

Aanbieding interessante 

EUROPA 
België Ka rd inaa l Merc le r n 
België Gro te Orva l , 
V a t i k a a n Ju r id i sch congres , 
V a t i k a a n Ka tho l i eke p e r s , 
V a t i k a a n Luch tpos t , 
V a t i k a a n P o r t , 
Zwi t s e r l and P a x 
Zwi t s e r l and P a x 
Te koop gevraagd 

Telef. a fspraak ' s 

» 
b e t e r e zej 

Rite 
Rokin 10 

Inkoop 
morgens v 

3. 342/350 . . . . 
, 363/374 . . . . 
, 66/71 . . . . 
, 72/79 . . . . 
, 18/19 . . . . 

1/6 
, 405/417 . . . . 
, 405/417 . . . . 

-SERIES 
. ƒ 175,— 
. „ 300,— 
■ „ 150,— 
. „ 120,— 
. „ 125,— 
• „ 45,— 
• „ 170,— 
. „ 200,— 

je l s en verzamel ingen . 

1 van 

o n g e b r u i k t 
o n g e b r u i k t 
o n g e b r u i k t 
o n g e b r u i k t 
g e b r u i k t 
o n g e b r u i k t 
o n g e b r u i k t 
g e b r u i k t 

Maanen 
— A m s t e r d a m — Tel. 

 Verkoop  T 
oor 11 u u r , ' s middags 

(020) 3 33 31 

oxat i e s 
n a 5 u u r . 



Postzegelveiling R . P O S T E M A 
Singel 276 Amsterdam Telefoon 24 97 49 

Owêse 169e 

-

Catalogus is op aanvraag gratis verkrijgbaar 

• 

veiling 

vindt plaats op zaterdag 23 juni a.s. 

Deze verkoping is tevens de 

laatste van het seizoen. 

Wij zijn gesloten van 

11 juli - 4 augustus. 

Inzendingen voor de 
septemberveiling kunnen 
dageli|ks plaatsvinden. 



Satntfntverkinff 
Het mooiste voorbeeld van samenvveiking tussen ver
zamelaar en handelaar zult u afgespiegeld vinden in 
onze boekjes van 

EIVCiELAIV» ék KOLOIVIËN 
en 

FRAIVKRIJK ék KOLOIVIËIW 
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 

ZELrBEDIENING 
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 f 15,— moeten bedragen, maar 
daarvoor betalen wij dan ook de retourporto. 

Postzegelhandel 

Van Duyn ék Verhnge 
Rotterdam — Noordsingel 18Ib — Telefoon (OIO) 48209 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor groot formaat zegels van Nederland op 
papier. Ieder kwantum, snelle afwikkeling. Uitgezocht kilo
waar van Nederland te koop gevraagd a f 2,75 p. kg. 

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

J A C . E N G E L K A M P 
Wij zijn vanaf 16 juni 

t/m 15 juli wegens vaicantie 
gesloten 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 — AMSTERDAM TELEFOON 30998 GIRO 312696 

Verzamelingen en parfi'ien 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 ■ Amsterdam  Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek u gaarne thuis 

1 SPECIALE A A N B I E D I N G N E D E R L A N D 
21D 1 11,— 
30aF II 25,— 
31D wi 7,50 
1 X a.f. ,  ,— 
32aa 10,40 
43 54,45< 
48 237,75 
49 21,65 
56D 7,50 
« l a D 4,20 
64 8,75 
61 b 5,60 

71|J 12,— 
86 5,95 
96A 1,80 
103 4,90 
121L 9,— 
124L 6,— 
126D 1,80 
128F 2,10 
128H 1,80 
134 3,45 
134/5 7,20 
139/40 1,75 

140 
157 
161 
162 
193 A 
198A 
199a 
202 
216 
222B 
224 
244 

(oostfris) 1 
1,30 
2,80 
7,— 
4,20 
1,90 
2,60 
2,45 
2,10 
3,50 
5,25 
1,75 
2,80 

252/5 2.80 
265/6 3,85 
270/73 8,15 
279/82 4,20 
293/5 3,50 
295 2,45 
300/4 2,45 
313/7 1,90 
318/22 4,20 
327/31 2.10 
enz., enz. 
Enkele slechts 1 X. 

Postzegelhandel „ ' t CRAYENEST'  Asserstraat 7 . Gieten (Dr.)  1 
[ T e l . 05926.279  Gi ro 9W238 

Alvorens uw series en engrosmateriaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdeler» 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, kllowaar 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 Wit 
Albrecht Dürerstraat 4 — AmsterdamZ — Tel. 71 34 89 

Bijverdienste 
Bent u Md van een postzegelvereniging? Beschikt u over een referentie? 
Zo ja, dan kunt u in uw woonplaats op provisie postzegels verkopen. 
(Ruimtevaart, bloemen, dieren, sport) 
Geen borgsom of andere garantie Per stad of dorp slechts één adres. 
Wie eerst komt. eerst maatt 

A. P. VAN OOIJEN 
VONDELSTRAAT 75  DEN HAAG 

Ruimtevaart, verzamelaar van speciale SPUTNIK  LUNIK
GAGARfN  TITOV e.a. herdenkingsstempels op het gebied van 
de kosmos en ruimtevaart, zoekt contacten met andere verzame
laars van dit gebied, om een overzicht te verkrijgen van wat er 
op dit gebied is uitgekomen, en wil hiervan een lijst samen
stellen. Indien u interesse heeft stuurt u mij dan een lijst van 
de in bezit zijnde stempels alsmede de plaats van uitgifte, bij
zonder of nevenstempel, kleur van het stempel, data en soort 
couvert dat gebruikt is. Oplagecijfer en wat nog meer dienstig 
kan zijn voor een goed overzicht. Heb ook vele stempels dubbel 
en wil deze gaarne ruilen. 
Brieven aan: Th. H. M. Sprengers, AarleRixtel. 

ALBUM EN STOCKBOEKENINDUSTRIE 

„NEE RL A N D I A " 
VROUW JUTTENSTRAAT 37 — UTRECHT 

Leverancier var\: 
„NeerlancJia" 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. 
FDCalbums in tweekleurig materiaal, met 
25 zakken. 
No. 3: 11 X 21 cm. No. 4: 13 X 18V2 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
spiraieerd omslag. 

Losse bladen voor ai onze albums. 

Levering via de handel. 



PBBI 
I Raketten 

1 Albanië 
1 Bulgarije 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 China 
1 
1 Duitsland 

1 Hongarije 
1 
1 
1 
1 
1 Italië 
1 Korea 

1 
1 Monaco 
1 
1 Mongolië 
1 
1 Polen 
1 
1 
1 
1 Roemenië 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 Rusland 
■ 
1 
1 
■ 
1 
1 
■ 
1 
■ 
1 
1 

No. 

Gagarin 
23 
24 
■46 
47 
« 
4» 
54 
55 
56 
74/5 
117/9 
129 
133/4 
25 
57/9 
59A/F 
26 
27 
60/1 
64/7 

dto. onget. 
3A 
120/3 
128 
139/40 
2 
3 
130/1 
135/8 
28/30 
28/30A 
68/9 
70/1 
12/5 
16/7 
20 
31 
32 
33/5 
50 
76/8 
79/81 
385 
4 
5/6 
7 
8/11 
162 
22 
36 
37/8 
39 
40/1 
42/3 

■ 
Postfr 

2,25 
3,50 
9,25 
1,75 

12,50 
2,25 
1,75 
4,65 
2.15 
2.15 
2,90 
3,— 
1,20 
1,35 
0,85 
2,50 
3,85 
0,65 
2,20 
3,65 
4,20 

2 4 , 
3,75 

24,50 
0,95 
2,25 

21,50 
4.75 
2,45 
4,25 
3,50 
7,25 
0,95 
0,45 

18,50 
6,90 
5,70 
6,— 
7,«0 
9,25 
0,85 

10,90 
4,40 
1,50 
2,25 
5,10 

21,50 
5,75 
1,50 
1,45 
3,25 
2,55 
1,45 
2,40 
2.25 

SPECIAL« 
FDC j Rujiand , SI 0,95 

4,70 
9,25 

19.50 
4,— 

19,80 
4,50 
3,50 
8,60 
4,30 
4.30 
3.80 
3,90 

3,90 

6,50 
5.90 
1.70 
4.50 
4,60 
6,95 

3,50 
8,— 
6.— 
9.50 
2,60 
1,90 

22 50 

5,— 
12,50 

5.60 

6,90 
8,50 
8,85 
4.95 
8.75 
7,65 

1 Alle zegels in werkelijk ui tmuntende kwalit 

1 D#%t 
1 rOi 

na levering 

*<^w^^% »ize 
met te 

L ^ W ^ ^ 

gc 
ruggavere 

AUé 
Mn< 

Post 

52/3 
B5/é 
B7/9 

„ eito. onget. 
90/1 
93/4 

„ dto. onget. 
100 
98 
96 
97 
99 
95 
101/2 
102B 

Tiiecho. 22A 
44 
45 
103/8 
109/10 
111/12 

U.S.A. 116 
132 

Vietnam 145/6 
147/8 

dto. onget. 
Vietnam 149 

Geofysisch jaar : 

Argentinië 409 
Bulgarije 18 
dto. onget. 19 
Canada 416 
Chili 306/7 
Columbia 417/9 
Duitsland 378/80 
Dominica 434/41 

dto. blokstel 
Finland 407/AB 
Fr. Antarc. 410/2 
Haiti 421/7 
.. dto. blok 

Hongarije 390/6 
„ dto. onget 

Indonesië 428/32 
lapan 414 
Joegoslavië 397/8 
Noorwegen 381/3 
Peru 433 
Polen 399/400 
Rusland 386 

401/3 
404/7 

Tsjecho. 387/9 
U.S.A. 415 

1.30 
2,10 
2,65 
4,95 
0,95 
1.75 
3.75 
1,75 
0,70 
8,95 
8,95 
0,55 
0,50 
1,20 
0,70 
0,85 
1 ,— 
1,35 
6,95 
4,75 
2,95 
0,60 
0,45 
0,95 
1,15 
4 50 
0 50 

1,25 
2,75 
7.20 
1.10 
1,50 
6.— 
2.50 

15.— 
79,50 
2.— 
4,95 

17,50 
18,50 
6,75 

29,— 
1,15 
1,45 

16,50 
2,75 
1,10 
2,60 
2,25 
3,— 
4,60 
3,40 
0,45 

A AIV H I E n 
2,80 
7,50 
6,70 

7.50 
2.80 
3,50 
6.90 

12,50 
12,50 

2,25 
9,25 
7,45 
4,90 
6,— 

2.50 

1.45 

7,25 
16,20 

12,50 

24,— 

8.50 
26,— 
28,50 
11,90 

4,35 
4,80 

17,90 
13.50 

5,75 

(Ant)arct ica: 

Argentinië 279/80 4,— 
283 2,25 
326 0,50 

Australië 284 1,15 
299 3,95 
311/4 7,80 
328 0,50 
327 0,50 

België 261/2 3,75 
270 3,70 
271 6 95 

dto. blok 27.— 
Falkland 286/9 2.65 
Frankrijk 249 0,85 

285 24,50 
290/5 2,15 
296/7 6,50 
310 0,85 
315/22 5,80 
322A 6.90 
323 1.— 
281 31 — 

Hongarije 263 2,— 
Noorwegen 195/201 37,50 

260A 1,45 
274/5 1,50 

Ross 300/3 7,90 
Rusland 242/5 9,50 

, Yv. lp 102/3 34.75 
255/7 6.75 
269 2,25 

„ blok 257 16,90 
U.S.A. 276 2,65 

dto. onget. 3,75 

A t o o m : 

Afghanistan 184/5 7,25 
dto. onget. 10,75 

Albanië 165/7 5.75 
België 160 9 , 

175/7 1,20 
Duitsland Yv.447 4,— 
Formosa nieuw 0,45 

1,65 
Frankrijk 150 1,75 

161 2,25 
Griekenland 178/9 1,70 
Hongarije 170 1,35 

dto. onget. 4,25 
Israël 181 2,25 

194 3,65 
iapan 183 0,95 
Joegostavië 171/3 1,75 

174 0,65 

eit: postfris is zonder plakkers, gebruikt is mooi gestempeld! Grote en zeer uitgel 
cht. Gaarne bewerken wij 

in^Al \é jnaei v 
vrijblijvend uw mancolijst. Wij leveren de nieuwe ui 

I f 
Y. 

H AA A A I I K I n. oe ivivn 

Hl 
7,90 

1,95 
11,90 

17,20 
4.65 
1.90 
5,50 

2,90 

1.65 

2.40 
3,10 

2,50 

3,60 
4,— 

3,75 
^•

VG 1 
Port.kot 

Roemenië 

Togo 

H H 
194 BODE 
opdruk 
169 
168 
194A 

dto. blok 
U.S.A. 

V.N. 
Zwitserland 

Europa: 

1956 compl. 
1957 „ 
1958 ., 
1959 
1960: 
België 
Duitsland 
Denemarken 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Italië 
Ierland 
Luxemburg 
Liechtenstein 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
Zweden 
Zwitserland 
IJsland 
1961: 
Betgië 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Griekenland 
Italië 
Luxemburg 
Liechtenstein 
Portugal 
Spanje 
Zwitserland 
IJsland 
1962: 
Cyprus 
Monaco 
NATO: 
Turkije 
Griekenland 

180 
182 
191 
189/90 
164 

Postfr. 

170,— 
63,— 
18,— 
18,— 

1,10 
1,80 
0,55 
4,80 
3,50 
1.05 
8,— 
1.15 

19,50 
5,— 

32,— 
0.85 
1,25 
2,85 
1,90 
5,25 
1.75 
1.20 
4,95 

0,90 
0,60 
1,35 
0,85 
1,60 
0,90 
1,20 
0,65 
2,90 
0,90 
1 ,— 
4.90 

2,25 
3,70 

1,15 
2,45 

reide prijscouranten gratis. Betaling fc 
tgiften van ieder land in abonnement 

Kil 
n i 

bus 5038. Postgiro 1 7 ^ 0 7 . Telefoon (070) 55 86 38. Bankier: Amsterdamsche 

I X  lAC. 

m 
8,25 
1.75 
8,25 
7,45 
4,95 
7,20 
0,45 
0,50 
0,45 
1,20 
1.75 

Gebr 

42.50 
55,— 
13,75 
13,— 

1,10 
0,55 
0,45 
4,— 
2,25 
1,— 
6,90 
1 ,— 

19,50 
4,— 

32,— 
0,85 
1 ,— 
2,85 
1,90 
5,25 
1,50 
0,90 
4,95 

0,90 
0,35 

0,85 
1,90 
0.95 

0,75 
3,60 
0,90 
1,15 
5,10 

2.45 
4,00 

1.20 
2.45 

HHi 

3,70 

7,50 

FDC 

270,— 
90,— 
20,— 
19,— 

4,95 
3,20 
2,25 
4,95 
3,75 
2,60 
8 , 
2,45 

21,— 
5,50 

32,— 
3.25 
2,25 
4,25 
2,25 
5,45 
9,— 
2 , 
5.— 

1.35 
1,15 
2.10 
1.45 
2.45 
1.60 
2,20 
1,45 
3,95 
1,30 
1,65 
7,95 

2.50 
4,75 

1.70 
2.70 

innen 8 dagen H 
" 1 

VERMEYSTRAAT 30, 1 

■ V SCHEVENINGEN 1 
^ _ _ 

Lees in onze advertentie elders in dit blad, hoe u een proefzen
ding België of Frankrijk postfris kunt aanvragen en daaruit 
gratis voor ƒ 5,— kunt nemen zonder verdere koopverplichtng. 

POSTZEGELHANDEL G. BROERS - BUDEL 

V A K A N T I E Onze zaak is gesloten van 
15 JUNI TOT EN MET 5 JULI A.S. 

POSTZEGELHANDEL TINE DE BUHR 
N Z Voorburgwal 347 - Amsterdam-C - Tel. 3 33 24 

DE ENSCHEDESE FILATELISTEN 
VERENIGING 

MIN. LOUDONLAAN 82, ENSCHEDE 
verzoekt inzendingen van goede rondzendboekjes van: 

Ned. en O.G., West-Europa en motiefzegels. 
S.v.p. geen O.-Europa, Z.-Amerika of Eng. kol.! 

Particulier biedt aan: Nederland gest. en engest, compleet (uit
gezonderd nummers 101 en 131 N.V.P.H.) en O.G. en Republiek 
Indonesië, verder België, Duitsland voor 1945, Duitse Bundes
post, Duitse Post, Stadt Berlin, Democratische Republiek, oude 
Duitse staten, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italjë, ILuxem-
turg, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Vaticaan, Zweden, Zwitser
land. Geen handelaren. Pracht collectie voor belegging Verkoop 
in gedeelten of per land. 
C. w. M. van Grieken L v. Rijckevorsel -27 Lisse. 

Wil verkopen 
ZEGELS VAN NEDERLAND 
EN O.Z. GEBIEDSDELEN 
OOK VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË. 

Veel ongebruikt en series, ook eerstedag-
uitgiften op brief. 
Alleen bod in procenten van catalogus 
N.P.C.H. 1962. 
Schriftelijk te richten aan: 

G. P. VAN BEEKUM 
Herculesstraat 51 — Alkmaar. 



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 

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

Stel, dat u 

N E D E R L A N D & O.G. 
verzamelt. Dan bezorgt de post u een mooie col
lectie thuis, prima materiaal, overzichtelijk opgeplakt 
in boekjes. 

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

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

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

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

NEDEKLAND - of NED. INDIË -

of CURACAO - of SURINAME 
te sturen van meerdere duizenden guldens. 

Beter dan vele woorden zullen de zendingen voor 
zichzelf kunnen spreken. Als u eerder al eens een 
teleurstellende poging in deze richting deed, reali
seert u z i c h 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 met 
de minste koopdwang ? 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 D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM - Noordsingel 181b - Telefoon (010) 4 82 09 

Met onze z i c h t z e n d i n g e n hebben wij succes en 
wij hebben dan ook een groot aantal nieuwe boekjes 
in omloop gebracht van 

NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN 
FRANKRIJK na 1940 
SPORT 
ZWITSERLAND 

Deze boekjes voor pasbeginnende, gevorderde en ook 
voor de meest vergevorderde verzamelaars bevatten 
uitsluitend 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 ge
frankeerd. 
Bij een aankoop boven f 25,—, 5% korting. 
Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne uit
name per zichtzending minimaal ƒ 10,—. 

Postzegelhandel J. van MASTRIGT 
W. Buytewechstraat 222 Rotterdam-6 
Telefoon (010) 5 87 22 Giro 661478 

WIE H E T EERST K O M T . . . . Eur. '62 CEPT. Sept. kpl. Ic klas FDC's 
vooruitbetaling f 25,—, p.fris ƒ 15,—. Def. afrek. bij aflev. USA Glenn 
FDC ƒ 2,50 (*ƒ 0,25). Malaria: Isr ƒ 0,60 (•ƒ 0,45). Vatic, ƒ 4,50. 
Frankr. ƒ 1,10. Turk . ƒ 1,25 (•/" 0,90). Zwits. en opdr. U N O p.st. f 1,25 
( •ƒ 0,60). V. Naties ƒ 1,45 (op 2 FDC ƒ 2,10) ( •ƒ 0,80) USA f 0,85 
(*ƒ 0,20). Formosa ƒ 1,35. Can. Zone 50 j . Padvindsters ƒ 1,25. Ned. 
Telef. st Warffum ƒ 1,25 (met spec. aanteTienstrook ƒ 1,50). Cat . : N V P H 
'62 f 3 ,—. Benco Isr. '62 ƒ 2,—. Indon. Zonnebl. '62 f 1,50. Mcbus 
alle FDC NOG ƒ 1,—. Alles le kwal. P O R T O EXTRA. 

T . HARTEVELD'S FDC SERVICE 
TEL. : IS 42 00 

Kerstroosstraat 9c ROTTERDAM-12 
GIRO: 507407 

Bent U verzamelaar!! 
Hier is uw kans om op bijzonder goedkope v/ijze uw verza
meling te vergroten in waarde. 

Wij offreren 
Engelse kolonies lots, cat. waarde van N F 100.- voor slechts f 20,- gebruikt -
ongebruikt. 
Scandinavia lots, cat. waarde van NF 100,- voor slechts f25,- ongebruikt. 
Verder: 

D e n e m a r k e n 
Y v e r t '62 
2 6 ,— 
3 4 , — 
4 0,75 
5 10 ,— 

Q Elizabeth II, lots cat. 

B a h a m a s 
160 2,25 
162 12 ,— 
B a r b a d o s 
222/23 4 , — 
226/28 0,75 
B r i t s G u i a n a 
184 0,15 
190/94 1,65 
G i b r a l t a r 
143 12 ,— 
G h a n a 
53 3,— 

54/58 
lp 5 

D e n e m a r l c e n . 
8 0,60 
9 1 2 , — 
23a 1 0 , — 
32 1 0 , — 

S p e c i a l e A a n b i e d i n g . 
waarde NF 100,— voor 

3 ,— 
0,40 

S e l a n g o r 
77 
F i j i 
154 

7,50 

2,25 
J a m a i c a 
133 
134 
160 
174/76 
179 
182/E 4 

0,70 
3,50 
0,15 
1 , — 
2 , — 
0,75 

M a l t a 
234 
235 
239/50 
256/58 
259/61 
262/64 
N i g e r i a 
92 
106 
N o o r d Rhode 
53-57 
59-64 

D e e n s W e s t I n d i e 
6 1,25 
8 3,— 
10 1,25 

f 3 0 , — alles g e b r u i k t . 

0.15 
ü ,2 i 
2 , -
2 , — 
1,7b 
1.75 

0,40 
0,65 
s ia 
7 , — 
1,50 

Z u i d R h o d e s i a 
77 4 , — 
p. 1/6 3,50 
R h o d e s i a N y a s a -
l a n d 
1/13 4 , — 
19/29 2,50 

189/201. 4 , — 

S i e r r a L e o n e 
180 0,15 
181/89 2 , — 

Nieuw Zeeland. 10 versch. Health ser es. f4 ,— alle aangeboden zegels uit
sluitend gebruikt. Orders via luchtpost, zeepost of giro 34.46.23. 

Mk 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 



Speciale aanbieding 
P o l e n 
* = ongebruikt 

1 
1A/4* 
t l A'4 
15/15 

60,— 
2,— 
2,— 
7.50 

Onderstaande 
zegels zijn alle 
met 
Keur Koopman 

76* 
77* 
78* 
79* 
79 
80* 
80 
82* 
82 
83* 
83 
84* 
85* 
86* 
89* 
89 
91* 
92* 
94* 
94 
95* 
95 
96* 
96 
97 
98* 
98 

5,— 
70 — 
6,— 
8 — 
2,— 

36,— 
36,— 
1 25 
1,25 

47,50 
47,50 

3,— 
1.50 
1,50 
1,50 
1,50 

18.— 
36,— 
6,— 
6.— 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 

15,— 
2,50 
2,50 

108/10* 4,— 
t l 08/10 4,— 
t l 36/230* 1 losse 
t l 36/230 /no's 
231/34* 10,— 
235/21* 1,50 
t242/61* 1,50 
t242/59 losse n«'s 
t262/67* 0,35 
t262/67 
t268/70 
t271/76 
t271/76 
299/309* 
334/35* 
340/41* 
343* 
343A* 
344A* 
350* 
367 
369/70 
373A/B 
374/38* 
389A'B* 
390* 
390A/B* 

0,20 
0,15 
0,70 
0,45 

65.— 
3,75 

30,— 
2,25 
3,— 
5,50 
1,75 
1,75 
0,40 

11,— 
6,— 
2,50 
3,— 
6,75 

390A/B 
399* 
399 
400/13* 
419/21* 
426* 
427/29* 
430/31* 
432/33* 
434/36* 
437/38* 
439* \ 
10 X ƒ 
440* 
441* 
442/46* 
446A/D* 
447* 
448* 
449* 
450/52* 
452*n 
453* 
454* 
455/60*0 
461* 
462* 
463* 
464* 
465* 
466* 
467* 
468* 
469* 
470* 
471* 
472* 
473/75* 

ilt'fi 476D 
476A/F»n 
477*Q 
478*C 
480* 
481* 
482* 
t483/97* 
t483/97*n 
499* 
503* 
504/07* 
508* 
508 
509/12* 
513* 
514* 
515/17» 
518/20* 
521/24» 
525» 
526* 
526 
527* 
528* 
529/37* 
538/40* 

No volgens Yvert '62 

4 ,— 
1,10 
1.25 

1 2 , — 
2 , — 
0,50 

4 0 , — 
0,50 
0,40 
2.75 

12,50 
20 

0,50 
1,25 
3,50 
5,— 
2,50 
0,60 
1.50 
0,60 
0 45 

1,75 

1,75 
2,25 
1,40 
0.50 
2 , — 
0,90 
0,25 
0,65 
0,75 
0,50 
0 35 
1 , — 
0,25 
0,10 
3,25 
0,10 
0,30 
0,60 
1,75 

l losse 
j n o ' s 

0,35 
1,25 
1,25 
0.45 
0.45 
3 .— 
0.55 
0.80 
1,40 
2,25 
1,60 
0,45 
0,45 
0,20 
0,40 
1.25 
4.50 
1 2 0 

541/43* 
544/47* 
548/50* 
551/53* 
554/56* 
557/60* 
561/63* 
564* 
565* 
566* 
567* 
568* 
569* 
5 7 0 / 7 1 * 
570/71 
572/73* 
574 /81 * 
582* 
583* 
584* 
585/c* 
585/c 
586* 
586 
587/88* 
589/96* 
597* 
597 
598 
599* 
599 
600» 
600 
6 0 1 * 
601 
602/05* 
602/05 
606/07* 
606/07 
608/13* 
614* 
614 
615* 
615 
616/18* 
619* 
620* 
621 /22* 
621/22 
623/24* 
623/24 
625/26* 
625/26 
627/28* 
627/28 
629/30*A 
629/30A 
631/33* 
631/33 
634/35* 
634/35 
636/37* 
636/37 
638/39* 
638/39 
640* 

1.25 
1.50 
0.75 
1.75 
5.— 
1,60 
1.75 
0,35 
0,35 
0,90 
0,40 
0,10 
0,30 
0,50 
0 1 5 
0,50 
6,— 
0,25 
0,25 
0,40 
3 ,— 
0,45 
0,35 
0 08 
0,90 
2,25 
0,20 
0,06 
0,30 
0,50 
0,10 
0,55 
0,10 
0,50 
0,15 
2 — 
0,25 
0,65 
0,25 
3,50 
0,40 
0,08 
0,55 
0,20 
1,75 
0,60 
0,50 
1.10 
0.30 
1.60 
0.50 
1.75 
0,35 
1.70 
0,20 
1.15 
0.25 
2,25 
0,50 
1,60 
0,45 
1.50 
0.40 
1.25 
0.25 
0,60 

640 
641/43* 
641/43 
644* 
644 
645/46* 
645/46 
647* 
647 
648/49* 
648/49 
650* 
650 
6 5 1 * 
651 
652/53* 
652/53 
654/57 
658/60* 
661/63 
664/65* 
664/65 
666* 
666 
667 /68* 
667/68 
669/71» 
669/71 
672/74* 
674a* 
672/74 
675/77* 
655/77 
678* 
678 
679* 
679 
680/81 
682* 
682 
683/84* 
683/84 
685/86* 
685/86*G 
685/86 
687/88 
689/90 
691/92 
693/94 
695/96» 
695/96 
697/98 
699/700 
701/02 
703/05 
709/10 
713/14 
715/17» 
715/17 1 
718/19» 
718/19 
720/22* 
720/22 
723/25 
726/28» 
726/28 
729/32» 
729/32 
733/35 
736/38 
739/40* 

0,25 
3,— 
0,70 
0,25 
0,05 
1,40 
0,40 
0,25 
0,10 
1.35 
0,35 
0,60 
0,15 
0,75 
0,20 
6,— 
1,50 
1,50 
2,40 
0,60 
4,— 
1,10 
1,— 
0,15 
1.25 
0.30 
3.25 
0.60 
2.50 
0.90 
0.75 
2.25 
0.90 
0.70 
0.20 
0,75 
0,15 
0,15 
0,80 
0,15 
1,25 
0,30 
0,80 
1.60 
0,40 
0,60 
0,35 
0,55 
0,25 
1.75 
0.45 
0.45 
0.35 
0.45 
1.20 
0.50 
1,20 
3,20 
1,15 
3,— 
0,75 
3,50 
0,80 
0 85 
6,50 
1.50 
4,75 
1.25 
2.50 
0.90 
1.80 

739/40 
741/43* 
741/43 
744/46* 
747/48 
749/50 
751/55* 
751/55 
756/58* 
756/58 
759/60* 
759/60 
761/62* 
761/62 
763/64 
767/76* 
769a+72a* 
767/76 
777/81* 
777/81 
782/84 
785/88* 
785/88»n 
789/91» 
789/91 
792/93» 
794/95» 
796/99» 
796/99 
800/01* 
800/01 
810/11* 
812/14* 
815/20* 
815/20*n 
821/22* 
823/26» 
823/26 
827/32* 
827/32*n 
833/36' 
833/36 
837/38* 
837/38 
839/42* 
843/44* 
843/44 
845/46* 
845/46 
847/51 * 
852/54* 
855/56* 
857/60* 
861/64* 
867/68* 
869/70* 
871/77* 
878/80* 
881* 
882/84* 
885/87» 
885/87»n 
885/87 
888/89» 
890/92» 
893/99» 
893/99 
900/01» 
902/03* 
902/03 
904/08» 

0.50 
1,90 
0,50 
1,90 
0,75 
0,35 
6,— 
1.50 
3,50 
1,25 
3,25 
1,20 
2,50 
0,80 
0,65 

12,— 
2,75 
3,— 
6.— 
1,10 
0,80 
7,— 

14,— 
3,50 
1,— 
1,35 
1,65 
3 — 
0,80 
1,50 
0,50 
1,25 
190 
4,50 
9,— 
1,50 
3,50 
1 ,— 
7,— 

14,— 
2,50 
0,80 
1,20 
0,35 
2,50 
1,50 
0,30 
1,60 
0,50 
2,— 
1,80 
1.50 
3,75 
3,50 
1,50 
1,60 
7,50 
4,40 
0,90 

. 3,— 
4,50 

13,— 
3,— 
2 , -
3,— 
8,— 
2,— 
2,75 
2,40 
0.50 
3,— 

909/11» 
909/11 
912» 
913* 
913 
914/15» 
914/15 
916» 
916 
917» 
918» 
919» 
920/21» 
920/21 
921A/22»A 
921A/22A 
923/27» 
928/32» 
928/32 
933* 
934' 
935/36* 
935/36 
937* 
938/39* 
940» 
940 
941/43» 
944/45» 
946' 
947/48» 
949* 
950* 
950 
951* 
952/55* 
952/55 
956/58* 
956/58 
959/66* 
959/66 
967/71* 
967/71 
972* 
972 
973/75* 
976/77* 
976/77 
978'79* 
980* 
980 
981/82* 
983* 
984* 
984 
985/87* 
988/89* 
988/89 
990/91* 
990/91 
992/94* 
992/94 « n 
992/94 
992/940 
995/96* 
995/96 
997/1002* 
997/1002 
1003/22* 
1003/22*0 
1003/22 

1,60 
0,50 
0.30 
0,75 
0,30 
1,— 
0,40 
0,25 
0,10 
0,65 
0 65 
0 65 
0,90 
0,40 
3,— 
0,80 
2,20 
4,— 
1.30 
0.55 
0,55 
0 90 
0,35 
0,20 
1,50 
0 25 
0,10 
1 25 
0.95 
0,95 
0.95 
0.80 
1.10 
0,30 
0.20 
1.50 
0.60 
1.10 
0.35 
3.75 
1.25 
4 ,— 
1.25 
0.80 
0.30 
0,65 
0,75 
0 25 
0,85 
0,20 
0,10 
1 , — 
1.50 
0,20 
0,10 
1,35 
1.35 
0,50 
1,10 
0,40 
2 , — 
5.— 
1.75 
4 .— 
0.35 
0,15 
2,20 
0,90 

12.50 
35 ,— 

5.— 

1023/25 ' 2,50 
1026 /30 ' 2,25 
1031/38* 3 25 
1 0 3 1 / 3 8 * 0 7 50 
1031/38 2 , — 
1039/41* 0,95 
1039/41 0,50 
1042* 4,25 
1043* 0,15 
1043 0,05 
1044/49* 
1050* 0,55 
1050 0.20 
1051* 
1051 
1052/69* 6 .— 
1052/69 2 . — 
1070/81 * 5.50 
1070/81 2,20 
1082/84* 0,80 
1082/84 0,30 
1085/88* 1 , — 
1085/88 0,50 
1089* 0,15 
1089 0,10 
1090 /91* 0,45 
1090/91 0,20 

N i e u w t j e s 
o n g e b r u i k t : 
Beur« Poanon 
2 waarden 0,45 
Dito Blok 3 ,— 
6 mannen 0,90 
Schepen 6 waar
den 4 1 0 
Mtnisterconf 
3 waarden 1,10 
Dito Blok 3 ,— 
Watersport 
3 waarden 0,95 
D'to ongetand 

2,45 
20-jarig bestaan 
Verzet, 5 waar
den 0,75 
Internationale 
Skikamp 2.25 
6 waarden 

G e b r u i k t : 
I n t e r n a t i o n a l e 
S k i k a m p . 1 , — 
20- ia r ig bestaan 
van het v e r z e t 

0.40 
15e v e r j a a r d a g 
U n i c e f 0.40 
15e z i t t i n g e c o n . 
raad oos te l i j ke 
landen 0.15 
Insecten 1,65 
D a g V d . Pos t -
xegel 0,15 
5e V a k v e r . c o n 
gres t e M o s 
k o u 0,10 
D u i z e n d j a a r 
Poolse 
M i j n i n d . 0.40 

Gm^TV nnHriil< 
M i c n e l 
586/90» 
633/35» 
636 /38* 
642/45* 
646* 
647* 
648* 
6 4 9 ' 
650 /58* 
659* 
661/62* 
665* 
666* 
667* 
Port 136* 
Port 1 4 0 * 

L u c h t p o s t 
9 A / B * 
10 /15* 
16 /17* 
18 /23* 
24/26» 
27» 
28/31» 
28/31 »O 
28/31 
32/33* 
34/39* 
34/39 
40* 
41/51» 

B l o « 
8» 
11* 
12 
13* 
14/15 
18* 
19* 
20 
22* 
22 
24* 
25* 

P o r t : 
105/08* 
Losse no's 

no's 
3,50 
1,90 
3,90 
2,25 
0 30 
oüo 
2,50 0,45 
1,40 
0,10 
0,65 
0,15 
0,30 
0,25 
0,20 
0,60 

^̂ ^̂  
7 50 
5,— 
4,50 
6,— 

15,— 
5,— 
5,50 

12,50 
2,— 
2,— 
8,— 
1,75 
6,— 

2 5 , -

3,— 
30,— 
2,50 
9,50 
6,75 
8.50 
7.50 

12.50 
12.50 
12.50 
20.— 

3,— 

^ ^ 
1 ' 

van IU7 tot I J l 

Timhr«»« n 'Fvi l 
1/8* 
9/16» 
17/20» 
21* 

7,— 
7,— 

11 ,— 
2,75 

+ n*»7p 7p0pk Titn 

, - - - - - . OOK los ver
krijgbaar. 

Uw mancolijst naar: 

KRUISWEG 43 HAARLEM 

POSTZËGELHANDËL PHILADELPHIA 
Telefoon 1 5515 Giro 13 57 93 Bank: Ned. Middenstandsbank C. WILDERS - HAARLEM 

ZiCHTZENDINGEN BELGIË - FRANKRIJK 
In september a.s. starten wij met een nieuw zichtzendingsysteem. 
U ontvangt hierby de zegels ingestoken in stokboekjes, waardoor 
een gedeelte zonder plakker blijft!! De prijzen liggen op ca. 
ƒ 0,50 per N.F. Yvert en behoren hiermede 

TOT DE LAAGSTE IN NEDERLAND! 
Kwaliteit IS prima Maak van deze unieke gelegenheid gebruik 
om uw verzameling België of Frankrijk op te bouwen. Geef u nu 
direct op voor toezending van een zichtzending in september! 
Wanneer u n.1. tot de eerste 50 aanvragers behoort, mag u zonder 
verdere koopverplichting 

VOOR f 5 , - GRATIS 
uitnemen! 
U bent niet verplicht uit de eerste zending iets te kopen. Bij 
regelmatige toezending willen wi] een mmimumuitname van 
ƒ 15,— vaststellen. U mag de zending 7 dagen behouden! Wij 
behandelen ook uw mancolijsten. 
Schrijft u met opgave van referenties aan: 

POSTZEGELHANDEL G. BROERS 
Budel - Tel. (04950) 8403. 

V A K A N T I E 
Van 2 tot en met 14 juli zijn wij met 

V A K A N T I E 
Gedurende, deze tijd zal ons kantoor en winkelbe
drijf zijn gesloten. 
Schriftelijke opdrachten zullen wij graag ontvangen. 
Na 14 juli zullen wij deze gewaardeerde orders met 
spoed ter hand nemen. 
Postzegelhandel 

G. KEISER & ZOON n.v. 
Passage 25-27 - Den Haag - Tel. 11.24.38 - Giro 4262 



KLEINE A N N O N C E S 
In overleg met de Raad van Beheer is de mm prijs 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 NV Ged Oude Gracht 138 
Haarlem onder vermelding van postzegelvereniging en lid 
maatschapsnummer 

Laatste datum van inzending de 28e van iedere maand 

A A N G E i O D E N 

2c keiis albums en stockboeken 
t e ^ t n s te i l \ ei minderde prijzen 
Klemalbum n leren band Bord 
) ood me 100 bl f 19 — 
F D C a lbum 13 x 18'/2 cm 20 
.ialcken f 3 25 Blanco klemal
bums 100 bl 25 X 28 5 cm f9 — 
r i i n c o schroefalbum 200 bl 25 x 
> > qm f 12 — Stoekboek kunst l 
band 26 ■{ 31 cm ƒ 7 70 (240 s t io -
keni f 14 — (360 s t r ) idem 180 
str Ken / ' S — 140 s tr ƒ 3 50 
13 5 \ J9 cm) en ( 2 40 11 5 x 19 

cui ^40 sti Stort het bedrag op 
rj 1^ 1 ek 063323 Ter Horst 
K0JW(-inl <W Utre th t -1 

Aangeboden Collectie Vluchte 
l ingen, 193 zegels + 9 blokken 
waarbij o a Afghanistan ongetand 
- Bolivia - Dominica + blokken -
Guatemala - Hai t i I - Hait i n + 
blok - Korea -̂  blok - Liberia + 
blok Pa raguay - P e i u + blok -
Nicaragua + blok Prijs ƒ 325 — 
alles postfris in L indner Falzlos-
a lbum Hartog Okker Frobels t r 
5 I II Amste rdam-W 3 Tel 198023 
(na 7 uur) 

Po^tzpgcliiandel T Arkema v 
Ballegooijsingel 43 Rot terdam 
Tel 4211? Het adres \ o o r uw 
zegels van Duitsland België 
F i a n k u j k ei Nedei land Tevens 
zegels m voorraad van Eg>pte 
Is tae l Vaticaan Italie Monaco 
Zwitser land I uxemburg Saar
land Amei ikd en Ghana Even
eens Europazegels en voorlopers 
b loemen dieren en sportzegels 
R iketpost Bezoekt onze winkel in 
dL Proven ie r s t r 9b te Rot terdam 
l ede re dag geopend van 10 u u r 
s morgens tot G uur s avonds uit 

gezonderd maandagochtend en 
s woendags Tel 45062 

Big mail m e t honderden aanbie
dingen en bui tenlandse postzegel-
c lubadressen f 1,— C J H tei 
Riet Getfertsingel 112 Enschede 
Giro 866831 

' ivilo bui ten landse zegels Wel 
afgeweekt maai ongesor teerd ' 
Enoiim veel landen alles door el-
kaai ' ± 12A00 exempl (twaalf en 
een half duizend'_) Alles wo id t 
vooi de h a n d afgewogen Zolang 
de V OOI raad s t rek t en alleen bij 
vooi u i tbeta l ing of lembourszen-
ding SI ƒ 37 50 franco Enkele 
1/1 k i lopaket ten zijn beschikbaai 
voor ƒ75— franco (+ 25 000 e x ) 
H FIORANI Beat i ix laan 9 De 
Kaag Postgiro 41J1I t n \ I J 
Mark 

Aangeboden mijn mooie verzame 
ling I r an Pl 1600 stuks gebruikt 
en ongebru ik t Pr ima kwali tei t 
Zeer vooidel ig Voorts Insteekboek 
m e t d ive i se U S A Gebruikt en 
ongebru ik t Veel doublet ten Cat 
w a a i d e 200 NF voor 160 B Kenger 
Leenderweg 141 Eindhoven 

Te koop aangeb 2 comp] Europa 
ser ies , pos t fus 56 t /m 61 ook ge
negen te rui len voor be tere zegels 
N O G na 30 jun i J Eijlbregt 
Beetss t r 83 Den Haag-6 

Te koop doublet ten „Europa" 
cep t 1956/62 Ver Naties met voo i -
lo^ers vluchtel ingen Turkije, 
Roemenie enz J Bouwmeester 
Ger Sehol tens t r 101 Rot terdam 

Uit mijn double t ten ontvangt u na 
overmaking van ƒ 4 50 op giro 
370502 t n V G J de Poor ter 
Lmdenberg Breda een zakje ze
gels (± 15 a 20 stuks) der gehele 
wereld te i u a a i d e van min imum 
N frs 24 

Te koop prach tverzamel ing Duits
land tot 1945 Tot 1938 mooi ge
bru ik t les t geb iu ik t en onge
bru ik t Cata loguswaarde Michel 
62 waa rde 4500 DM voor de prijs 
van ƒ 750— M J Geist Sinthen 
s t raa t 78 Deventer 

Te koop Grote verz Ned en Nedi 
Indie Meest postf i is Cat w 
ƒ 1280 — Prijb f 550 — Borst lap 
Sam Mullerpl 16 Ro t t e rdam 
Tel 51820 
Te koop Kilo Ned ƒ 6,20 30 a 40 
versch were ld NFR 25 — voor 
f 2 50 Alles franco Betal ing na 
ontvangst W Blom Mr v Cooth-
s t raa t 30 Diu ten Giro 978816 
Bod geviaagd F D C Europa 1956 
t /m 1961 compleet in n ieuwe al
b u m 

250 Grro t fo r raaa t zegels van ge
heel Europa Catal Yvert 1962 
ru im N f rs 100 — vooi slechts 
ƒ19 90 franco bestellen op gi io 
268761 van J Bats Postbus 25 
Lee rdam 

Te koop Ned en o z g gebru ik t 
en ongebruik t a 50"/o \ a n catalo 
guswaarde S Volraad Javap lan t 
soen 22 Ams te rdam 
Aangeboden Ver Europa en voor
lopers Neder land & O G Vraagt 
prijslijst ' J J o n s s e n Ringbaan 
Noord 470 Ti lbuig 
Par t icu l ie r biedt goed ver
zorgde z ichtzendmgen van Neder
land en O G aan Billijke prijzen 
P Kroezen Weth Goyaer tss t r 
14 Tilburg 
Gouden mun ten 1 Paul Kruger 
(Pond) 1 Gouden Tient je Koning
in Wilhe lmma 20 F D C Neder 
land plus 1 F D C Cape Canaver
al prijs en bloc ƒ 250 — F B 
Tre i ture P B 1081 Rot te rdam 
Te koop postfris z pl Neder land 
709 type II ƒ 5 — idem samenh 
met type 1 f 1 — Curasao 178/181 
f 125 — Luchtpost 69/88 f 310 — 
Ryu-Kyu V7 Ie druk ƒ l'O — 
'h 2e dl uk f 16 50 Luchtpost 
VJ ƒ 42 — Ryu-Kvu cpl Vlgs Yv 
zonder m 18 f 225 — Pakis tan 
compl volgens Yvert me t suppl 
(243 zegels) j 275 — idem met alle 
tandingen (270 zegels) f 495 — 
Griekenland Nato 19D4 ƒ 45 — Te 
koop gevr paren en blokken met 
wi t te tussenst iook van Pakis tan 
H S t iuwe G r u i e r i e l a a n *?! Qcgst 
geest 

G E V R A A G D 
Gevraagd legioenblokken nrs 
402/403 Aanb Wolters Steijnl 66 
Breda 

Geviaagd F D C Europese Post-
congres Wenen stempel 19 okt 
1942 F D C Zwitserland U N O 
nr 362 F D C Zwitser land 
U N O n r 363/368 J F d e Beau
fort Bosboom Toussaintlaan 11 
Bussum 

Gevraagd Posts tukken, Dienst 
s tukken en Vliegbrieven van n a a r 
en m Ned Nw Guinea tevens Ie 
dags couvert Watersnood 1953 
F W N Hugenholtz G v d 
Veenstr 60 Amsterdam 

Wedeiom hogeie pruzen voor div 
bundels b v Nd ni 463 - 45 et 
p bundel Steeds bundels en ki lo-
waa r te koop gevr door A v d 
Heijden Daguerres t r 84 Den 
Haag 

Gevraagd grote aantal len Ned 
nrs 19 21 30 31 35 37 K Oos 
terveld Piet Heinstr 15 Leeuwar 
den 

Wie kan mij helpen aan het zg 
Adjutor-zegel hulpuitgifte Japanse 
Bezetting Flores (Zie Spec Cat 
1962 N O R pag 300 Nr XXII) 
Voorkeui gestempeld pf op enve
loppe Betaal goede prijs ook ge
negen te ruilen Tevens gezocht 
opdi ukken Tapanoeli Bengkoelen 
Ambon en Lombok T Vrijdag 
Klaarwaterboslaan 18 Puttet i 
(Gld) Tel 03418-1884 

Wie kan mi) noteren voor een 
nieuwtjes abonnement spoorweg
mot i even ' H de Noo Zuideinde 
92 Meppel 

Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbrieven) zend bne fk 
W J Lenting v d Water inge 
laan 134 Voorburg Tel 725793 

Muziek-verzamelaai zoekt contac
ten vooi ruil of koop om verzame
ling uit te breiden Arn v Dant-
zich Zaanenlaan 161 Haar lem 

Ned Nw -Guinea gevr al le 
vluchten o a Sydney Biak dec 51 
Biak-A dam dec 51 A dam-Biak 
juli 50 april 51 juli 51 F D C 
Watersnood 1953 F Hugenhol tz 
G v d Veenstr 60 Amste rdam 

Te koop gevr Postfrisse series 
van Ned en O G of verzame
ling ook goed gestemp series liefst 
k w a n t u m P Berkelaai Doelen 
str 114 Delft 

Veizamelaar Eri t rea en VAR 
met vele manco s en veel duplo s 
zoekt contact met idem Adres 
N H Smit Westei l icht Alkm^iar 

RUILEN 

Ruil met bui tenlandse verzame
laars* Zeer voordelig bijzonder 
mte iessant en leerzaam Vei die
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 Oider Viaag GRATIS 
inlichtingen aan The Dutch Con
tac t Bulletin, POät Box 3052 Voor-
bu ig 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Veriamelingen 
Partijen \ Postzegels 
betere losse \ 

\ 

VOOR mThRESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM 
IKV GAARNE BEZOEKEN 

ALBUMS 
Bonilsalbvmi K 11 ƒ 6 50 

DAVO album 15 — 
H u l a n d album , 10 — 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder biad aan 2 zijden 
12 itroken , I l — 
AIsi 20 bladen 19,80 

lnsteekboek(jes)en ƒ O 95 ƒ 1 —, 
ƒ 1 65 ) 2— f 2 50 f 3,50 
ƒ 4 95 ƒ 9 -

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 5 'iO ƒ 7 50 en 
f n -

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 — Amsterdam C 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

SPECIALE AANBIEDING 
(vriiblijvend) 

50e Ned Philatelis endag A rnhem Zomer 1962 met speciale afstempel 
spec cover f 1 50 
D U I T S L A N D 1936 Blok nr 6 op FDC en speciaal stempel München 
en aantekenstr f 2 50 
LETLAND 1930 Dichter Rainis Lpt 6/7 gebr f 5 - Idem op FDC f 8 -
S U R I N A M E * • FDC 
1960 KLM 4 25 5 — 

Vluchtelingen 4 — 
1961 Vruchten 0 75 175 

Gebouwen 1 4 20 6 — 
Gebouwen 11 4 30 6 — 
Ruimtevaart 3— 14 — 
Idem CARNET 95 — 
lamborette 2 45 4 — 

1962 Hammarskiold 0 85 2 — 
Idem CARNET 14 — 
Rode Kruis 3 — 3 95 
Ant malaria 0 45 1 — 

N I E U W G U I N E A 
Nw Guinea raad 1 25 2 10 
Velig Verkeer 0 70 1 25 

** Kon Hu welf] k 0 65 
A N T I L L E N 
1943 Kon Gezin 
1952 Zeeman 
1955 Bloemen 18 — 
1957 Voetbal 4 75 
1958 Vogels 3 90 
1959 Statuut 1 35 
1960 Kanker 2 80 
1961 Kind 
1962 Huwelijk 1 25 

Cuttuursene 1 50 
Cultuur blok 1 50 
Cultuurblok 
CARNET 
Schaken 2 — 

Vraagt vniblijvende Z I C H T Z E N D I N G 

ng op 

liem 

-
F D C 
1 25 

20 — 
30 — 
28 — 
10 — 

2 75 
5 — 
3 75 
2 50 
3 — 
7 50 

12 50 
2 60 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL 
Kleverlaan 97 BLOEMENDAAL Giro 55 3801 Tel 02500-5 6154 

Zend ngen boven ƒ 15 — franco 1 
DLR SAMMIER DIENbT hét Duitse filaielistische tijdschiift - verschiint om de 
14 dagen t»*-"» omvang 84 pagina s fotopai,ina s op kunstdrukpapier abonne 
mentsprijs ƒ 7 90 per half laar franco Vraagt gratis proefnummer 

Woordadvcrtcntifs opschrif iwoorden 45 tent leknwo jrden 18 cent 
Vertegenttocrdiginj» voor Nederland 
P C van Andel Postbus 54 Katwi|k aan 2ee giro 5169 28 



Geld en sensatie I 
Beide v ind t U , méér dan ove rv l oed ig n onze 

MAMMOETPARTIJEN!! 
Voor zéér weimg geld kochten wij een gehele handclaarsvoorraad en vinden het 'euk daarmede een enorme stunt u i ' te halen. 
(Ten besluit van het postzegelseizoen). 
Wij verdeelden alles over een aantal dozen welke 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 volgende landen: 
Zwi tser land (Pro Juventute, Bloemen), Monaco, veel en zéér mooi, Duits land, Stadt Ber l in , België, Saargebied, San Mar ino , 
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 Vvert-waarde van enkek partijen te berekenen. Niet te doen! Enorm en enorm hoog! 

W a t u beta len moet? W e l n u , ze gaan w e g v o o r de weggeefpr i j s van slechts 

f 1 2 , 9 5 FRANCO 
per mammoetpartij. 

B o v e n d i e n o n t v a n g t e l k e k o p e r G E H E E L G R A T I S de zeldzame First Day C o v e r van de K L M -
open ingsv luch t M e x i c o - N e d e r l a n d van 30 o k t o b e r 19S2. (waarde ƒ 5 , — ) . 

Tegen deze pr i js al léén l eve r ing bi j v o o r u i t b e t a l i n g o f r e m b o u r s . 

E lke d o o s z i t 

BOORDEVOL A V O N T U U R ! ! ! 
P O S T Z E G E L - E N G R O S H A N O E L 

H. FIORANI 
A F H A A L A D R E S S E N : voor Amsterdam en omst reken: Pekelhar ngstr.13, Amsterdam-O, Tel. 59428 

voor Den Haag en omst reken: Prjmulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 
POSTORDERADRES: (alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag (Post 

Abbenes). Tel. (02534) 397 Postg-rti M511 t.n.v. I. I. Mark. 
Wij nemen ook bundel en massawaar in betaling! Vraagt onze tnkooplijst 

MMeett u Vi postaegetiwtanie ? Dan nêct spoeti naar F MO RA J\M I 

Spoedt 

GeieyeBêheidstBanbiedinff 

ir Uitgebreide beel(dverzameling (die
ren) in 5 prachtbanden te koop 
aangeboden door particulier. 

ir Zeer voordelige aanbieding. 

ir In de loop der jaren door steller 
dezes geïnvesteerd ƒ 8500,— (dus 
oude koersen) plus het normale 
(gratis) ruilen, etc. 

* Vraagprijs ƒ 7000,—. 

ir Talloze zeldzame zegels en series. 

Serieuze brieven: 

G. ROOS 
Traay 1 — Driebergen. 

EUROPA 1 9 6 2 
Het verheugt ons nu reeds zoveei bestellingen te ontvangen voor de a.s. 
uitgifte m september, dat wij gedwongen zijn vroegtijdig maatregelen te 
treffen om aan onze leveringsplicht te kunnen voldoen. 
Verder zal Liechtenstein in augustus verschijnen 
Om misverstand te voorkomen, delen wij alle belanghebbenden mede. dat 
alle leveringen plaatsvinden voorzover wij ook ontvangen. 
Voorkom echter teleurstelling en geef nu reeds uw bestelling op met aantal 
en per briefkaart. 
A. Officiële uitgiften 
B. Lokaaluitgiften D. FDC normaal 
C Meelopers E. FDC met bijzondere afst. 
BIJ grote afname speciale prijzen, zgn kwantumkorting 

Voorschot, f 10,— per set; f 20,— incl. FDC te voldoen op ons gironum
mer of op rekening EUROPA bij de Ned Middenstands Bank, Deventer, 
giro 874093. 

Postzegelhandel ,,PHILATO" 
G. WENTZEL - Smedenstraat 126 • Deventer - Giro 917809 - Tel. 06700-17867 

Aangeb. 
NOORWEGEN: no. 2 f 10,— ; j 
3 ƒ 7,—; 6 
20 "ƒ 14,-
ƒ 4,— ; 64 
67 ƒ 22,—; 
212 ƒ 6,— ; 
ƒ 1 1 , - . 
ZWEDEN: 

ƒ 30,— ; 7 ƒ 50,— ; 
-; 40 f 30,— ; 60 
f 7,— ; 66 ƒ 16,—; 
151 t/m 153 f 12,— ; 

219 f 5,—; V-serie 

no. 2 f 16.— : 
4 ƒ 8 0 , - ; 7 ƒ 2 0 , - : 9 ƒ 5 , - ; 
9a ƒ 7 , - 11 f 11,—; 19a 
f 1},— : 25 f 12,— ; 87 t;m 

95 ƒ 20,— ; 
193 ƒ 3,— 
Serv. In t 
7b ƒ 33,— 

178 t/m 189 ƒ 29,— ; 
Dienst 4 ƒ 5,— ; 
1 ƒ 28,—; Port 

; alles gebr. 
Verz. DENEMARKEN f l CS 
ca. 1800,— 

A. J. 
ƒ 400,—. 
BOERMAN 

Dahliastraat )56. Enschede. | 
Tel 65 80 

Roemenië 
200 verschillende prachtige 
zegels van Roemenië voor 
slechts f 5,—. Meerendeel 
grootformaat zegels. Stort 
f 5,— op giro 1135321 en 
u ontvangt per omgaande 
deze mooie samenstelling. 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 124 
DEN BOSCH 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Amsterdam-C. 
Rokin 58 
Tel. (020) - 3 02 61 

(020) - 24 23 80 

Regelmatig grote 
internationaal 
gerichte veilingen 

Op belangrijke objecten wordt 
gaarne voorschot verleend. 

INZENDINGEN: Dagelijks. Voor onze eerste najaarsveiling, 
die eind september a.s. gehouden wordt, 
kan nog tot 15 augustus materiaal vi/orden 
toegevoegd. Grote objecten gaarne spoe
digst, met het oog op een voor een doel
treffende verkoop vereiste tijdige behande
ling en voorbereiding. 

TAXATIES: Vrijblijvend en franco, voor zover binnen 
een jaar tot verkoop in onze veilingen w/ordt 
overgegaan. 

Wilt gij 
tot verkoop van postzegelbezit 

overgaan ? 
Zeker bij de huidige marktconstellatie en het zeer 
uiteenlopende prijsniveau in diverse landen, is een 
internationaal goed georiënteerde veiling hiervoor de 
aangewezen weg ! 

ONZE GROTE ERVARING, 
(alleen al in onze veilingen werd, blijkens de officiële 
deurwaarde r s rappor t en , voor onze par t icul iere en han 
delsrelat ies voor mil joenen guldens verkocht , verdeeld 
over het meer eenvoudige mater iaa l tot de meest 
waardevol le en kostbare s tukken) 

ONZE VELE RELATIES, 
(door intensieve reclame en speciaal ook in de laa ts te 
j a r e n regelmatig onderhouden contact me t hande la ren 
en filatelisten in b innen- en bui tenland, waardoor wij 
over he t vereiste up- to-date adressenmater iaa l be 
schikken, zijn wij in s taat ook voor uw postzegelbezit 
kap i taa lkrach t ige kopers en de juis te gegadigden te 
vinden) 

DE SERIEUZE EN DESKUNDIGE 
VOORBEREIDING ONZER VEILINGEN, 

(door een ui ters t zorgvuldige behandel ing der inzen
dingen en een minut ieuze beschrijving van het aan 
geboden mater iaa l , we ten wi] ons het in ons gestelde 
ve r t rouwen waard ig te tonen en hebben wij k u n n e n 
bere iken, da t in ons bedrijf reclames van of menings
verschi l len me t kopers of verkopers vrijwel n i m m e r 
voorkwamen) 

EEN EN ANDER GEPAARD AAN HET VELE WERK DAT 
WIJ VAN ONZE VEILINGEN MAKEN, DE BELANGSTEL
LING DIE HIERVOOR ALLERWEGEN BESTAAT EN DE 
VERGAANDE DISCRETIE, DIE — NAAR WIJ HEBBEN BE
WEZEN — BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN 
WOSDT BETRACHT, ZIJN U EEN WAARBORG, DAT OOK 
UW BELANGEN BIJ ONS IN GOEDE HANDEN BERUSTEN 
EN DAT WIJ DEZE NAAR MOGELIJKHEID TOT UW VOLLE 
TEVREDENHEID, TEGEN EEN VOOR ONS DOELTREFFEND 
INTERMEDIAIR MINIMALE VERGOEDING, ZULLEN WE
TEN TE BEHARTIGEN. 

INKOOP VAN POSTZEGELS 

HOBBY-HOUSE 
VERKOOP VAN POSTZEGELS 

GRAVENSTRAAT 26 

Telefoon 3 64 72 — AMSTERDAM-C. — Giro 106312 

VERKOOPT nu uw collectie postzegels. Nog 
kunt u een goede prijs maken. Wij bezoeken u 
gaarne vrijblijvenci thuis. 
Wij leveren bijna alle postzegels van N.0 R. tegen 75% 
van de catalogusprijs; betaling na ontvangst. 

Speciale aanbieding. Alles postfris, zonder plakker. 

Nederland 356/373, tralieserie f 14,50 
Suriname 257/273, cat. f 23,30 f 15,75 
Curagao 185/195, cat. f 22,25 f 15,75 
Curagao 200/205, cat. f 7,50 f 5,25 
Curagao 69/82 luchtpost, cat. ƒ 13.— f 7,25 
Nederl. Indië 337/346, cat. f 42,65 f 25,— 
Suriname 247/248 + LP., cat. f 1— ƒ 4,75 
Nederland 136/138, cat. ƒ 40,— ƒ 30,— 
Nederland ƒ 15,— en ƒ 25,— LP. gebr ƒ 42,50 

Verder hebben wij mooie kilo's Nederland è ƒ 7,50, indien 
afgehaald en ƒ 8,50 opgestuurd. Vermeldt uw lidmaatschaps-
nummer, indien u dit gestuurd wilt hebben. 

a) Wij zijn het goedkoopst. 
b) Wij bieden de meeste service. 
Ook kopen wij collecties tegen contante betaling. 

LUCIFERSMERKEN -
5IGARENBANDEN - POSTZEGELS 
SIGARENBANDEN: LUCIFERSMERKEN: 
100 versch. Neder land . . ƒ 1,50 100 versch. West-Duits-
100 verseh. W.-Duitsland „ 1,50 land ƒ 1,25 
ser ies : 600 versch. West-Duits-
50 verseh. Veilig Verk. „ 1,— land 6,— 
5 ser. v. 10 St. Hollandse 100 versch. J apan , 0,75 
Klederdrachten , Gebou- Acteursserie Rusland 
wen, enz. p . serie , 0,75 (96 stuks) 1,50 
Totale collectie 5 series „ 3,50 1000 versch. Wereld , 7,50 
10 St. Vorstenhuis België „ 1,50 1000 versch. Hongarije . . „ 15,— 
10 st. Vorstenh. Luxem- Album, luxe met schroefband, 
bu rg 1,50 bed ruk t met vakjes in diverse 

formaten, 100 bid., slechts ƒ 8,— 

NEDERLAND-POSTZEGELS: alles postfris, een greep uit onze 
collectie: 

Zomer 1961 f 1,10 
Olympiade 1956 1,23 

SURINAME: 
Jamboure t t e 1961 2,30 
Dag Haramarskjöld „ 0,70 
Malaria o,40 
Olympiade 1960 4,40 
Afname postzegels min . 3 series. 
ALLES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Vraagt gratis onze uitgebreide prijslijsten 

Franco toezending na ontvangst van het bedrag op onze giro 
130203. Desgewenst onder rembours . Hiervoor wordt door de 
P.T.T. ƒ 0,50 ex t r a in rekening gebracht . , 

Bestell ingen boven de ƒ 4,— franco. 

EERSTE NEDERUNDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Det. depot : B. Woudstra - Amste lkade 116 

Telefoon (020) 79 59 04 
Amste rdam-Z. 


