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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 31V2 x 26 cm. Los
bladig album: inhoud meer dan 150 bladen houtvrij 
gesatineerd papier, met scherp geclicheerde af
beeldingen. De band, met halfronde rug, heeft op 
het fond en op de rug goudkader en is zeer sterk 
uitgevoerd in kunstieder. Leverbaar m »^g\ 
in 5 diepe kleuren. T I w " " 
Gewicht bijna 2 kg. ^ 

Op dit album 
verschijnt ieder jaar, 

15 januari, 

een supplement 

KUKf ^y,j vi^jLLEN GAARNE 

GOEDE PRIJZEN BETALEN 
voor 

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

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika 
kopen 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 wijeveneens 

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

Zend ons o.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandocht zal hebben. 

VRI] OP AANVRAAG: 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. 

ia=' 

NIEUWE CATALOGI in september 
Nederland en Overzee. Uitg. NVPH f 3,—. 

SPECIALE 
CATALOGUS 1963 

Franco thuis na ontvangst van f 3,36. 

Frankrijk en Fr. Unie .... I f 4,15 
Y V E R T & T E L L I E R 1 9 6 3 '^"'°P^ (^°"der Frankrijk) ... II f 15,30 

Overzee Ill f 19,50 
In drie delen compleet f 38,95, porto f 1 , — . 

BULLETIN MENSUEL 
(maandelijkse aanvulling op de Yvert) 1962/1963 f 7,50 
MICHEL EUROPA 1963 (—,80) ƒ 22,50 
MICHEL DUITSLAND 1963 (eind juli) (—,50) f 5,15 
MICHEL OVERZEE 1961 (pas in 1963 wordt de nieuwe 
uitgegeven) delen I en II elk f 25,25 
MICHEL RUNDSCHAU 
(10 maandelijkse aanvullingen op de MIchel-catalogus) f 8,50 

Zojuist zijn verschenen: 

GLOBUS NETTO-CATALOGUS 1963. 
Zwitserland/Liechtenstein . f 1,75 Scandinavië f 2,50 
Duitsland f 2,25 Europa, UNO, Ver Naties f 1 , -
Oostenrijk f 1,50 

Porto steeds extra. 

HEKKER's POST2EGELHANDEL 
KLEVERLAAN 97 — BLOEMENDAAL 

Giro 55 38 01 Telefoon (02500) 5 6154 

Bestel meteen, om teleurstelling te voorkomen! 



U.S. A.-BANKPOST!! 
Zo ju i s t on tvangen, onafgeweekt en o n g e s o r t e e r d ! A l lemaal g r o o t f o r m a a t her inner ingszegels der laatste maanden ! Een onge loo f l i j k m o o i 
s o r t i m e n t voo r we in ig geld. (U ics lu i tend b i j zondere zegels). A l l e s w o r d t v o o r d e h a n d a f g e w o g e n . V e l e v o n s t e n ! Per 50 g ram slechts f 6,95 

EVENEENS JUIST O N T V A N G E N : Part i j s t r oken (zeer dun papier ! ) van de Poolse pakketpost , op elke s t r ook d i k w i j l s 8 t o t 
10 zegels. Eno rm veel hoge waarden luch tpos t , o.a. t ien ta l len 5 Z l o t y ' s (Yverc N.F. 3,—). 
O o r s p r o n k e l i j k aan ons verzonden in postverzegelde k i l o d o i e n , d o o r het ve rvoe r echter vo lkomen gek raak t ' W i j wogen alles 
o p n i e u w in par t i jen van y.^ k i l o . 

D e z e g a a n t h a n s w e g v o o r s l e c h t s f l o * 7 5 franco 

50 verschi l lende R U I M T E V A A R T ! Ondanks de eno rme hausse m 
Ruimtevaartzegels ve rkopen w i j nog tegen „ w e g g e e f ' - p r i j z e n . 
Sommige soor ten z i jn reeds onv indbaar , b i j ons nog in de 

col lect ies aanwez ig ! Al lemaal zegels w e l k e b i n n e n k o r t gu l 
dens per s tuk opb rengen ! 
Zo lang de voorraad s t r ek t slechts f 6,95 ( f r a n c o ) ! ! 

200 verschi l lende België waarbi j zeer lastige zegels, alleen bi j 
onsslechts f 2,95 

300 verschi l lende België een w e r k e l i j k sch i t te rend pakket me t 
e n o r m veel , ,beeld"-zegels, herinner-ngszegels enz. enz. Een 
sp rook je ! Pak mee f 6,45 

100 verschi l lende Belg'è. alleen g roo t f o rmaa t .,plaatjeszegels". 
Fo rm idabe l ! Zo ie ts zag u nog n o o i t ! A l leen b i j ons slechts f 3,50 

100 verschi l lende M O N A C O ' U wee t n ie t wa t u z ie t ! Sch i t te rend 
m o o i ! 
Eno rm veel motiefzegels. veel s p o r t ! Tóch gaan ze maar weg 
voo r slechts f 12,95 

100 verschi l lende S A N M A R I N O ! Postfr is bi jna allemaal g r o o t 
formaatzegels! 
B loemen d ie ren , spo r t enz. enz. Een e n o r m pakket voor 
slechts f 6,95 

l O ' ' verschi l lende EGYPTE! Pracht ige col lect ie m e t he t moderns te 
goed erb i j (g roo t fo rmaat ! ) . 
Een n ieuwe col lect ie, maar voo r de oude pr i js van slechts 

f 5.75 

J4 ki to U.S.A., met veel g r o o t f o r m a a t gedenkzegels f 12,50 
% k i lo M O D E R N N O O R W E G E N , onafgeweekt . véél gedenkzegels! f 12,50 
% k i lo M O D E R N Z W I T S E R L A N D , onafgeweekt f 12,50 
/ a k i l o H O N G A R I J E , p o s t s t r o k e n ï M o o i ! f 12.50 
YJ k' lo BELGIË S P O O R W E G ! O p de or ig ine le vrachtbr ie fknipsels , eno rme 
catalogus waard e, pracht ig m o d e r n s o r t i m e n t ! f 12,50 
% ki lo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele her innenngszegels f 12,50 
1 k i l oTSJECHOSLOWAKIJE(pos tve rzege ld ) f 18,95 
% k i l o N I E U W - Z E E L A N D m e t gedenkzegels r 2 0 . — 
% ki lo P O L E N ! Zeldzaam moo- , bi jna allemaal b i jzondere groot formaatzegels , 
veel hoge waarden ! 
O N A F G E W E E K T E N O N G E S O R T E E R D ! Verpak t in de or ig ine le 
V;-ki lodozen(1959-*60). Per pakket slechts f 18,95 
Zolang de voorraad s t r e k t ' f ranco 
Mtssie-k i lopakket ten Nede r l and . 
± 5.000 onafgeweekte en ongesor teerde zegels, _ - ^ - ^ — 

zolang de voorraad s t r e k t # O 0 5 
Por to ex t ra rembours f 1.10; vooru i tbe ta l ing f 0,85 

H E T E I N D E IS I N Z I C H T ! N o g 'n enkel haaltje en dan is het wee r v o o r b i j . 
/ , K I L O B U I T E N L A N D S E Z E G E L S , w e l a f g e w e e k t m a a r o n g e s o r t e e r d ! 
Énorm veel landen, alles d o o r e l k a a r ! ! ! ± 12.500 exemplaren ( twaal f -en-een-hal f 
du izend! ) . Al les w o r d t v o o r de hand afgewogen. 
Zolang de voorraad s t r e k t en alleen bi j vooru i tbe ta l ing of rembourszendmg, slechts 
f37 ,50 franco 

100 verschi l lende C O L U M B I A ! Bijna allemaal g roo t fo rmaatzege ls 
W e r k e l i j k iets E N O R M S ! B loemen, vlaggen ch r i s te l i j ke 
mo t ieven De rest is bijna allemaal l uch tpos t ! Zeer hoge 
waarde Zo ie ts moois zagen w i j maar z e l d e n ' 
Bij ons voo r slechts f 5,75 

*y^-ki lopakketten G E M E N G D B U I T E N L A N D ongesor tee rd en 
ona fgeweek t ! Vele vondsten! Zeer m o d e r n goed. Naar schat t ing 
2500 ( twee-cn-een-hal f -duizend' ) exemplaren per pakke t Slechts 
voo r SO gegadigden hebben w i j 1 pakket beschikbaar. 
Z e gaan de deur u i i voor r i 2 , 5 0 en 70 ets p o r t o 

Men schreef ons o.a 
., . . . zeer t o t mi jn tevredenheid heb ik al enkele ke ren zaken me t 
u gedaan" 

G I te O i s t e r w i j k 

, . , . . . de mhoud heeft ten vol le aan m i j n ve rwach t ingen be-
a n t w o o r d ; in uw adver tent ie stond geen w o o r d te v e e l " . 

B W . t e A r n h e m 

CIVIL WAn CEtTTSNNIAT. 

im'LöSä 

Franco! ( ± 2 5 . 0 0 0 ex.) Enkele 1/1 k t lopakke t ten zi jn beschikbaar voor f _ 
500 verschi l lende België, zeer moot , slechts f 11,35 
500 verschi l lende Du i t s land , een koop je voo r slechts f 6,95 

1000 verschi l lende Du i ts tand, zeldzaam moo i , gaan weg voor f 23 ,75 
400 verschi l lende Z w e d e n , p rach t i g ! Pak maar mee voor f 2 8 , 5 0 
500 verschi l lende Tsjechoslowaki je , een lust voo r het o o g ! Slechts f 19,50 

1000 verschi l lende T jechos lowak i je , iets aparts, bi jna een land comp lee t ! 
f 6 8 , 
f % 
f io , 
f 2 5 , 
f 4, 
f 5, 

Koopje 
300 verschi l lende T u r k i j e ! M o o i ! A l leen bi j ons voor 
500 verschi l lende ENGELSE K O L O N I Ë N EN GEBIEDEN (zeer mooi ) 

1000 verschi l lende ENGELSE K O L O N I Ë N EN GEBIEDEN (iets geweld igs! ) 
100 verschi l lende Beieren, iets moois voo r slechts 
100 verschi l lende EGYPTE, pracht ige col lect ie 
100 verschi l lende P H I L I P P I N E N , bi jna allemaal g roo t fo rmaa t gedenkzegels ! ! 

Een lust v o o r het oog , slechts 
100 verschi l lende Oos t -Du i t s l and , weggeefpnjs 
200 ,. , zéér m o o i ! 
100 , ,, al léén g roo t f o rmaa t ! 

Een d r o o m ge l i j k ! D i e r e n , spo r t , b loemen enz. Slechts 
100 idem van Roemenië, zeldzaam m o o i ! 
100 verschi l lende g roo t f o rmaa t gedenkzegels Tsjechoslowaki je, veel spo r t 

Koopje f 
100 verschi l lende San Mar ino , post f r is , bi jna allemaal groot formaatzegets, 

b loemen, d ie ren , spo r t , enz. 
Een enorm pakket v o o r slechts f 6, 

250 verschi l lende G R O O T F O R M A A T TSJECHOSLOWAKIJE. al lemaa' her
innenngszegels. Veel b loemen, p lanten, d ie ren , spor t , auto's, schepen enz. 
Zo ie ts kocht u nog n i m m e r voo r slechts ƒ 12, 

100 

500 

100 

500 

100 
500 

1000 
100 

100 

200 

verschi l lende zegels van G H A N A , mooie afstempehng, meest comp le te 
series met hoge shdhngwaarden (o.a. 1 / - , 1/3, 1/6. 21-, 2/6, 5 ' - en 10/-) 
E N O R M H O G E C A T A L O G U S W A A R D E ! 
(o.a. comp le te voetbalser ie is aanwezig!) 
N U BIJ O N S SLECHTS f 
verschi l lende G R O O T F O R M A A T hennner ingszegcls van FRANKRIJK 
waarb i j veel post f r is . Thans slechts f 
verschi l lende FRANKRIJK, on tze t tend veel groot formaatzege ls Juist 
iets voo r u ! Gaan weg voo r f 
verschi l lende FRANSE K O L . en GEBIEDEN (Monaco! ) . B loemen, v l inders , 

15 ,— 

8,95 

22.75 

3,95 

22,95 
1 , — 
8,95 

19,95 

6,75 

3.50 

4,95 

e t c ! f 
verschi l lende TURKIJE ' Zeldzaam mooi 
Toch maar v o o r f 
verschi l lende China, pak mee ! f 

„ e n o r m ! f 
bi jna een land compleet voo r het koop je van f 

verschi l lende N ieuw-Zee land , een wonderbaar l i j k moo i pakke t met 
e n o r m veel hennner ings - en toeslagzegels, slechts f 
verschi l lende g roo t f o rmaa t van HONGARIJE , b u i t e n g e w o o n m o o i , 
slechts f 
idem (dus al leen g roo t fo rmaa t herdenkingszegels en derge l i j ke ) s p o r t 
b loemen, d ie ren , t o r r e n , kevers, on tze t tend veel l uch tpos t , pak maar 
mee f 9.95 

En nu voo r diegenen die iets w i l l en verd ienen: 
G O L I A T H - P A R T I J E N , zoiets koch t u nog n i m m e r ! 
Ru im f 100 ,— handelswaarde voo r slechts f 2 5 . — 

franco 
Elke par t i j bestaat u i t 725 t o t 750 waardevol le zegels. V o r i g jaar ve r koch ten w i j in 
v i j f weken 100 van deze par t i jen en moesten nadien vele gegadigden te leu rs te l l en . 
Thans hebben w i j w e d e r o m 100 par t i jen gereed. U i t voe r ige omschr i j v i ng op aanvraag 

Heetf u 'n postzegel manie? Dan met spoed naar FIORANI ! 
POSTZEGEL-ENGROSHANDEL 

H. FIORANI 
A F H A A L A D R E S S E N : 
V o o r A m s t e r d a m en o m s t r e k e n : Pekelharmgstraat 13, A m s t e r d a m - O . Te l . 59428. 
V o o r Den Haag en o m s t r e k e n : Pr imulastraat 19, D e m Haag. T e l . 362348. 
P O S T O R D E R A D R E S : 
(alléén bi j voo ru i t be ta l i ng of rembourszending) Beatr ix laan 9 Kaag (Post 
Abbenes) . Te l . (02534)397. Postgi ro 41511 t .n .v . I. J. Mark . 
W i j nemen ook bunde l - en massawaar i»̂  be ta l ing ' Vraagt onze i nkoop l i j s t 



Bestelt tijdig de nieuwe catalogi Yvert -
Michel - Ned. Spec. Cat. - Benco Israël 
Cat. 

Onze juni-aanbieding blijft voorlopig 
geldig voor zover voorradig 

Wegens vakantie gesloten 
van 6-25 augustus a.s. 

POSTZEGELHANDEL 

H A R T O G O K K E R 
FRÖBELSTRAAT 5111 AMSTERDAM-WEST 3 

Telefoon 19 00 23 - Postgiro 19 31 56 

Onze vorige aanbiedingen 
blijven geldig 

Uw mancolijst 
naar 

Posfzegelhandel 

P H I L A D E L P H I A 
KRUISWEG « - HAARLEM -Telefoon 155 15-Giro 135793 
Bank: Ned. MIddenstandsbank - C. WILDERS - HAARLEM 
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van dit nummer 
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Indié 292 
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Gom met menthol in Frankr i jk 297 
Nederland 298 
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en Rep. Indonesia 298 
Luchtpost 300 
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Pos twaardes tukken 302 
België 302 
Suid-Afrika 303 
Wij lazen voor u 304 
Nieuwtjes van deze m a a n d 306 
Tentoonstellingen en Ruildagen 310 
Bondsnieuws 311 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
Roell 

JDOGKi oekema 
Voor onze herfstveiling ontvingen wij reeds een interessant object. 
Mocht u iets te vellen hebben, stelt u zich met ons in verbinding. 

Welke voordelen bieden wij u: 
Ie. Zeer grote kapitaalkrachtige binnen- en buitenlandse clientèle! 
2e. Wetenschappelijke beschrijving — met gevolg zéér hoge opbrengstprijzen. 
3e. Vlotte afrekening. 
4e. Op grote objecten renteloos voorschot. 

Stelt u zich met ons in verbinding. 
Voor grote objecten komen wij gaarne ter plaatse. 

Koell 
tjOQkk OQkQVnCt Makelaar en keurmeester. 

's-GRAVENHAGE Kantoor: Prinsestraat 58-60 
Telefoon (070) 11 0319 

Postbus 45 
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ADVERTENTIES BOOM-RUYGROK N V. 
Ged Oudeqracht 133. Haarlem 

Telefoon 17450 (5 li|nen) - Postqiro 37758 

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

Tortellaan 69, 's-Gravenhaqe-7 
Penninqmeester* Joh Spoorenberg 

Hyacintplein 5, Breda - Giro 344900 

Verschiint medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aanqeslofen vereniqinqen 
Voor niet aangeslotenen (bi | vooruitbetaling) 

franco per post per iaar ƒ 10.— 
Afzonderli jke nummers lopende jaar 

en voorqaande laar ƒ 1 .— 
Nummers van vorige iaarqanqen 

voor zover voorradig 
oer nummer voor 1958 ƒ 0 25 

vanaf 1958 ƒ 0 , 3 5 alles plus port i 

19e jaargang - juli 1962 (454) 

VAKANTIESTEMMING 

)^J. ̂ ^S| 

i 1 

. ' ■ • ' & . » . 

.•».«« 

mmmmm 

Zo langzamerhand heeft de vakantie
stemming bezit genomen van ons ver
enigingsleven Enkele vroege vogels 
zijn alweer teruggekeerd maar voor de 
meesten van ons staat de vakantie voor 
de deur of is ze al begonnen Vandaar 
de aanwezigheid van de hierbij afge
beelde postzegels met voorstellingen 
van vakantievreugde in verschillende 
landen en de afwezigheid m dit nummer 
van het gebruikelijke verenigingsnieuws. 
Een huldebetoon aan de ijverige secre
tarissen van onze verenigingen en de 
administrateur van het Maandblad, die in 
de afgelopen elf maanden hun best heb
ben gedaan om deze onmisbare gege
vens op tijd klaar te hebben voor pu
blikatie, is hier op zijn plaats 
Het prille begin van nevenstaande the
matische verzameling „Vakantie op 
postzegels" geeft afbeeldingen varr alpi
nisme, strandvermaak, trekken, water
sport en kamperen Het zou met moei
lijk zijn meer voorbeelden en meer on
derwerpen bijeen te brengen Van boven 
naar beneden en van links naar rechts, 
de 25jarige Grossglockner Hochalpen
strasse, Joegoslavische kinderen, die aan 
het strand spelen met water dat uit een 
gieter stroomt, een alpinist tegen een 
rotswand, trekkers op weg naar een 
jeugdherberg, kinderspelen aan een 
strand m Frankrijk een welvarend beeld 
van de Leipziger Herbstmesse 1960 van 
een Oostduits gezin met luxeauto en 
luxekampeertent aan zee, met een zeil
boot op de achtergrond en een kinder
tekening op een Tsjechoslowaakse ze
gel ten behoeve van de UNESCO (Op
voedkundige, wetenschappelijke en cul
turele organisatie van de Verenigde Na
ties), waarop alle geneugten van kin
derlijk geluk zijn verenigd in symbolen 
zon, water, boot, gezelschap, vlaggen 
en vogel 
Ten slotte wist u al dat er in Frankrijk 
plannen bestaan om m de vroege herfst 
een zegel uit te geven met menthol in 
de gom? Elders in dit nummer vindt u 
nadere gegevens over deze ongedachte 
vondst van de Franse PTT. § § 
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bekertoernooilezing 
Enkele beschouwingen 

door een Nederlandse verzamelaar 

over de Eofilatelie van België 

Het is een hachelijke onderneming, dames en 
heren, om met enige kans op succes, een gooi 
naar de wisselbeker te doen met een causerie, 
welke afstempelingen als onderwerp heeft en 
dan nog niet eens die van eigen land, maar van 
één_j)nzer Benelux-partners. 

Afstempelmgen nemen echter een steeds be
langrijker plaats in bij de m,oderr\,e beoefening 
der klassieke filatelie. En dit feit rechtvaardigt 
het mijns inziens voldoende, een stempelonder-
werp als Bekertoemooilezing te kiezen. We zul
len bovendien zien, dat er aanrakingspunten zijn 
met de Nederlandse afstempelmgen, waardoor 
de Nederland-verzamelaars ook nog enigszins 
aan hun trek zullen komen. 

H ..Tiv-pm'<^^'''-''wr!sw«* 

ƒ - -

♦«««Ma^fl^ " ^ 

7. Gedeelte van een brief van Antwerpen naar 
Bruqqe van 22.7.1718 (Oostenri'ikse Nederlanden) 
met het met inkt qeschreven portocijfer 4. 

2. Brief van Assenede naar Waesmunster (Land 
van Waes) van 21.2.1774 (Oostenrijkse Neder

landen) met de (kopstaande) aanduidinq: „2 
stuijv vor den Boeii van St. Albert". 

Een klein jaar geleden wist ik de 
hand te leggen op enkele honderden 
brieven, afkomstig uit een familie
archief van een oude patriciërsfamilie 
uit Vlaanderen. 

Een ieder, die eens het geluk heeft ge
had, een oud familie of zakenarchief 
te mogen doorsnuffelen, weet, dat zo'n 
archief altijd betrekkelijk eenzijdig is. 
En in dit geval was het niet anders. 
Desalniettemin heb ik me uit het ver
kregen materiaal een vrij goed beeld 

r.ï•.':,: ^ 

f A l , . 
^ ^ ^ ^ * ' /4fa /T*«* 

f c ^ ^ ^ ►V*' f' * /^ 

3. Brief van Mechelen (Malines) naar Waesmun

ster (Pais de Waes) van 75.72.7772 (Oostenrijkse 
Nederlanden) met zwart naamstempel MALINES, 
geschreven porto 2 (stuiver) en de, eveneens ge

schreven, aanduidinq 

C ltot 
itoi 
itoi 

kunnen vormen over het postvervoer 
in de Zuidelijke Nederlanden, vooral 
door de omstandigheid, dat het een 
tijdsperiode van ongeveer twee eeuwen, 
van omstreeks 1650 tot omstreeks 1850, 
omvatte. 

Ik ben begonnen de brieven, die in 
een weinig of niets zeggende stapel in 
mijn bezit waren gekomen, zo goed 
mogelijk te ordenen, dus gelijksoortige 
postmerken en stempeltypen bij elkaar, 
en alles in chronologische volgorde. 

Daarna heb ik de beschikbare litera
tuur, vooral die van Luden Herlant') 
doorgenomen. 

Van groot belang waren ook de con
tacten Ttist andere verzamelaars in 
Nederland en België. Het laven van 
filatelistiiche kennis, achter een pint 
bier, in Vlaanderland, is een genoegen 
op zichzelf! 

Al ras werd het me duidelijk, dat het 
bestuderen, ordenen, opzetten en be
schrijven van oude brieven uit de Zui
delijke Nederlanden onmogelijk was, 
zonder enigszins op de hoogte te zijn 
van de geschiedenis van dit gebied. 
Het territorium, dat thans België heet, 
is door de eeuwen heen het slagveld 
van Europa geweest. Oorlogen, over
heersingen door de grote mogendheden 
en revoluties hebben elkaar in een 
voortdurende aaneenschakeling afge
wisseld. 

Hoewel, óók posthistorisch gezien, 
men eigenlijk een groter aantal tijd
vakken moet nemen, zal ik me voor de 
eenvoud en overzichtelijkheid beperken 
tot een vijftal, waarin men, althans in 
hoofdlijnen, de historie van België kan 
verdelen. 
Deze vijf tijdvakken zijn: 

1. De Spaanse Nederlanden, tot 1714. 
2. De Oostenrqkse Nederlanden, van 

1714 tot 1794. 
3. De Franse overheersing, van 1794 

tot 1814. 
4. De Nederlandse overheersing, van 

1814 tot 1830. 
5. De Belgische onafhankeiykheid, 

van 18301849. 
Ik merk hierbij op, dat de onafhan

kelijkheid van België in 1849 vanzelf
sprekend niet ophoudt, wel echter het 
eofilatelistisch tijdperk. Op 1 juli 1849 
werden immers de eerste frankeer
zegels — de prachtige epauletten — uit
gegeven. 

Elke overheersing heeft, figuurlijk 
gesproken, haar stempel gedrukt op de 
postdienst, en de neerslag hiervan vin
den we in de vorm van geschreven 
postmerken en stempelafdrukken op de 
brieven, en deze vormen weer de bron 
voor onze studie en onze verzameling. 

') Lucien Herlant: ,,La Poste aux lettres et 
les marques postales en Belgique de 1648 
ä 1849." 
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m te Arnhem (1) 
f2 , 7 *-/ é 

door J. F. Cleij 

fm**^ y * « ^ / if«"«^^*^ 

4 Gedeelte van een bnef van Ghendt iuneiie 
1775 naar Waesmunsfer, landt van V/aes, (Oosten-
n'ikse Nederlanden) met hef zwarte stempel G 
(van Gand) in een cirkel 

5 Brief van Brussel naar Brugge uit 1769 mef 
hel naamstempel BRUXELIES (Oostenriikse pe-
riode). 

1 DE SPAANSE NEDERLANDEN (tot 
1714) 

In het jaai 1500 Icnjgt Frangois van 
Taxis van de Spaanse Iconing Filips de 
Schone de aanstelling van postmeester. 
Als een erfrecht zal het huls Thurn en 
Taxis het beheer over de posterijen 
blijven behouden. In de loop van de 
jaren wordt een postdienst opgebouwd, 
waarvan de organisatie nu nog groot 
respect afdwingt 

Pas op brieven uit de laatste decen
nia van de zeventiende eeuw vindt men 
geschreven postmerken Het merendeel 
hiervan heeft betrekking op het te be
talen port Deze merken vindt men op 
de voorzijde der brieven, soms geschre
ven met inkt, soms met rood krijt. Zo
wel Romeinse als Arabische cijfers 
komen voor. Ook komt men tegen vol
uit geschreven aanduidingen als „port 
3 stuyvers". Zéér schaars zijn de brie
ven met geschreven plaatsnamen als 
„Aelst", „van Megchelen", „delouvain" 
(van Leuven). 

2 DE OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN (1714-1794) 
Bij de vrede van Rastadt, welke een 

einde maakte aan de Spaanse Succes
sie-oorlog, accepteerde Karel VI, keizer 
van Oostenrijk, de soevereiniteit over 
Belgié 

De uitvoering en organisatie van de 
posterijen blééf in handen van het huis 
Thurn en Taxis. 

Van het begin tot het einde in deze 
periode vinden we nu de porttekens op 
ongefrankeerde brieven Deze port
tekens komen meest voor als cijfers 
(Arabische en Romeinse) of streepjes 
(afbeelding 1). 

Daarnaast kwam ik tegen aanduidin
gen als „Bode van assenede 2 stuyvers", 
„2 stuijv. vor den Boeij van St. albert" 
(afbeelding 2). 

Verder nadere aanduidingen betref
fende de adressering en de wijze van 
transport, bijvoorbeeld „cito te bestel
len an den Bode van assenede in de 
Roose op 't sluijseken tot „gent", franco 
tot gent", „per posterije", „te bestellen 
in dherberghe het handtvat", „cito, cito, 
cito", 't laatste geschreven in vele spel
lingen (afbeelding 3). 

cy 

Gedeelte van een 
brief van Brussel 

naar Schiedam 
van 13.11.1786 met 

het naamstempel 
BRUSSEL 

(Oostenriikse 
periode). 

Steeds regelmatiger wordt de plaats 
van verzending op de brief vermeld, 
oorspronkelijk meestal nog geschreven, 
later vrij algemeen door middel van 
een stempel aangebracht. 

Vanuit de gezichtshoek van een Ne
derlandse verzamelaar is het volgende 
op te merken: 

Bij de geschreven aanduidingen van 
kantoren ziet men veelvuldig het Fran
se woord „van" voor de plaatsnaam, 
een gewoonte, die vóór 1714 al voor
kwam. Als voorbeelden noem ik „de-
charleroij", debruges", „denamur". 

Hoewel in mindere mate, komt men 
dit ook bij de stempels tegen. De al
gemeen voorkomende stempel is de 
naamstempel, een langstempel, meestal 
in Egyptische letters Enkele kantoren 
gebruikten als stempel een letter in 
een cirkel. De bekendste zijn de A, van 
Anvers, en de G, van Gand (afbeelding 
4). Het is geen gebrek aan respect voor 
de Vlamingen, dat ik niet zeg de A van 
Antwerpen en de G van Gent, want — 
en dit is het tweede opmerkelijke — 
bij alle plaatsen, waarvoor een Neder
landse en Franse naam bestaan, heeft 
men zonder uitzondering de Franstalige 
naam genomen. De brieven werden dus 
gestempeld met Bruges, en niet Brugge, 
met Malines en niet Mechelen, met St. 
Nicolas en niet St. Niklaas. 

Ja toch, er is één uitzondering, al
thans een gedeeltelijke. In 1786 werd 
het tot dan toe gebruikelijke Bruxelles 
(afb. 5) vervangen door Brussel (af
beelding 6). In 1792 verklaart Frankrijk 
de oorlog aan Oostenrijk en in de veld
tocht op het grondgebied van België, 
komen de Franse legers in november 
1792 in Brussel aan. Van maart 1793 af 
zien we dan weer het stempel Bruxel
les optreden De Oostenrijkers slaan 
echter terug en verslaan de Fransen, 
en als gevolg hiervan moet Bruxelles 
weer plaats maken voor Brussel. Na 
zich te hebben gereorganiseerd, vallen 
de Franse troepen in mei 1794 opnieuw 
aan en binnen enkele maanden wordt 
Oostenrijk verpletterend, en nu defini
tief, verslagen. U begrijpt wel, wat er 
toen weer met het stempel Brussel ge
beurde. 

(Wordt vervolgd) 
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De variëteiten 
van het type ^̂ Blanc" 
(Yvert-nummers 107/111, 157 en 233) 

door D. DE VRIES 

S t e i l ^ É i f f i l ^ ^ ^ S Wanneer een Frankrijk-verzame-
^ ^ ^ ^ B g ^ ^ ^ ^ m laar zich wat meer wil gaan ver-
^ ^ ^ f K " ' 7 H § ™ f diepen in de verschillende variëtei-
^ ^ ^ O B ^ ^ a B B H ^^'^ '^^^ ^^' ^^i ^^ zogenaamde „mo-
H l ^ ^ p S ^ ? W B g dernere" zegels zijn te vinden, dan 
^ » . ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ B verdient het zeker aanbeveling bij 
Hpf* ^ ^ S K "̂ ^ oudste van deze nieuwere zegels 
W^ ^ ^ ^ ^ 1 te beginnen: het type „Blanc". Het 
m* Il zoeken naar de variëteiten van dit 
j V Ä type Blanc is misschien niet zo een-
L j ^ É ^ ^ ^ J S ^ ^ K voudig als het op het eerste gezicht 
H ( & Ä ^ S 1 ^ ^ Ä ^ lijkt, maar omdat het hier (nog) om 

vrij goedkope zegels gaat, voor vele 
verzamelaars zeker wel aantrekke
lijk. Immers, men kan zich, zonder 

al te hoge kosten, wat materiaal proberen te verschaffen, 
waaruit heel wat te specialiseren valt: in typen, kleuren, 
papiersoorten, drukfouten enzovoort. 

Het is opvallend, dat in Frankrijk de laatste tijd hoe 
langer hoe meer de belangstelling blijkt te ontstaan voor dit 
soort specialisatie. Men is van oordeel dat de klassieke eer
ste emissies zo diepgaand beschreven en bestudeerd zijn, dat 
er voor de jongere verzamelaars weinig nieuws meer te ont
dekken en helaas ook weinig materiaal meer te verkrijgen 
valt! Daardoor komt men er vanzelf toe, de „filatelistisch 
achtergebleven gebieden" van zo'n land wat meer aandacht 
te geven. Het onmiddellijke gevolg hiervan is, dat de prijzen 
van dit soort zegels, vooral als het om kleine kleur- of 
drukaf wij kingen gaat, meteen al gaan stijgen. Ik kreeg bij
voorbeeld van het type „Blanc" een prijslijst van zo'n ge
specialiseerde collectie in handen') (men noemt dat: „collec
tion monographique" = „beschrijvende" verzameling, een 
uitdrukking die overigens heel wat toepasselijker is dan „ge
specialiseerde") en constateerde reeds heel opvallende prijs
stijgingen voor zegels die gisteren nog „centengoed" waren! 

Het was in 1894 dat men enkele Franse kunstenaars een 
aantal nieuwe ontwerpen voor postzegels liet indienen, 
welke moesten worden uitgezocht ter vervanging van het 
koerserende type „Sage". Maar omdat men geen definitieve 
keuze uit de ingezonden ontwerpen kon maken, besloot de 
Administratie der P.T.T. in 1898 een drietal ontwerpen door 
de graveur Mouchon te laten wijzigen en verder voor uit
voering gereed te maken. 

Het ontwerp van de kunstschilder Joseph Blanc werd be
stemd voor de laagste waarden, 1 tot en met 5 centimes. 
(Mouchon zelf kreeg voor zijn ontwerp de tussenwaarden 
10 tot en met 25 centimes, terwijl de kunstenaar Luc-Olivier-
Merson de bekende, horizontale, zegel voor de hoogste waar
den (40 en 50 centimes, 1, 2 en 5 francs) maakte. Volledig
heidshalve zij vermeld, dat in dit type Merson later nog ver-

jhenen: (in 1906) 45 en 60 centimes en 2 francs in nieuwe 
kleuren, (in 1925) 3 francs, (in 1926) 10 en 20 francs, (in 1927) 
3 francs in nieuwe kleuren. 

De zegels verschenen voor het eerst aan de loketten van 
het Palais du Luxembourg en het Palais Bourbon te Parijs 
op 4 december 1900 en werden op 5 december aan alle 
overige postkantoren in Frankrijk voor het publiek verkrijg
baar gesteld. 

*) Uitgave Marcel Billon, 35 Avenue Trudame, Paris (IXme). 

TYPEN: 
Het ontwerp „BLANC", gegraveerd door E. Thomas, be

staat, zoals algemeen bekend mag worden geacht, uit twee 
typen, namelijk: 

Typel: (met één enkele schaduwstreep in de drape
rie) = plaatdruk. 

Type II: (met twee schaduwstrepen in de draperie) = 
rotatiedruk (afbeelding 1). 

Hierbij dient nog het volgende te worden opgemerkt: 
De 4 centimes in type II bestaat alleen met opdruk 
„Affranchts. Postes", uitgegeven in 1924; 

In de 5 centimes, type I bestaan weer twee variëteiten: 
A == in de linkerbovenhoek is het uiterste einde van 

de vleugel rond en raakt de rand niet; in de 
rechterbovenhoek raakt de punt van de vleugel 
de kaderlijn juist wel. Dit type A werd gedrukt 
in vellen van 300 zegels (1900-1907). 

B = in de linkerbovenhoek is de vleugel meer puntig 
en raakt precies tot in de hoek van het kader; in 
de rechterbovenhoek is de vleugelpunt meer van 
het kader verwijderd. Dit type werd gedrukt in 
vellen van 240 zegels (1906) (afbeelding 2). 

KLEUREN: 
Alle waarden bestaan in verschillende kleurennuances, 

waarbij vooral de 1 en 2 centimes een dankbaar terrein vor
men om tot vele kleurverschillen te komen. In de opstelling 
die aan het eind van deze verhandeling is opgenomen, zijn de 
voornaamste kleurvariëteiten vermeld. Ook hier zij er weer 
op gewezen, dat het bepalen van kleuren een nogal sub
jectief werkje is, dat veel afhangt van de persoonlijke kleur-
opvatting van de verzamelaar. Een goede leidraad bij het 
bepalen van de kleuren was voor mij de „Catalogue des 
Variétés de France, van Wanos & de Belleville" een uitgave 
die met enige moeite hier en daar in Parijs nog wel te ver
krijgen is. 

PAPIERSOORTEN: 
Zoals de meeste Franse zegels, bleven ook de zegels van 

het type BLANC lang in omloop. Toen de eerste wereld
oorlog het gebruik van een goedkoper, niet geïmporteerde, 
papiersoort voor de postzegelfabrikatie voorschreef, werden 
dan ook de 1, 2 en 3 centimes type Blanc vanaf 1916 op dit 
„PAPIER de GRANDE CONSUMMATION" gedrukt, echter 
ALLEEN TYPE I. Oorspronkelijk was dit papier bestemd 
voor de fabrikatie van die zegels die het meeste gebruikt 
werden (grande consommation = groot-verbruik), maar ge
leidelijk werden ook andere, minder gebruikte waarden, op 
dit Papier GC gedrukt. Dit papier werd door het Ministerie 
voor de P.T.T. per circulaire No. 7740 dd. 8 december 1916 
voorgeschreven. In deze circulaire worden de gebruikers van 
zegels, gedrukt op dit soort papier, erop gewezen, dat het 
papier zeer onsterk is en uiterste voorzichtigheid bij het 
hanteren geboden is; ook diende de verkoop van zegels op dit 
Papier GC voorrang te hebben boven die, welke op normaal 
papier waren gedrukt. 

De velranden van de zegels die op dit papier werden ge
drukt, vermelden in de kleur van de zegel in hoofdletters 
de initialen GC; deze letters staan op de boven-velrand 
(boven de 5e zegel) zowel als op de onderste velrand (onder 
de 145e zegel). 
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Men kan in dit Papier GC ook weer kleurnuances gaan 
onderscheiden, zoals geelachtig-grys, chamois-geel, grijsach-
tig-crème, enzovoort. 

Ook na het einde van de oorlog '14-'18 werd nog door
gegaan met het drukken op Papier GC. Er zijn nog oplagen 
bekend tot kort vóór de tariefverhoging van het binnen
landse briefporto op 25 centimes in april 1920. (Boze tongen 
bev/eren dat deze tariefverhoging er moest komen om ein
delijk de P.T.T. wat ruimer middelen te verschaffen bij het 
aankopen van beter papier ! ! ) . . . 

DRUKFOUTEN: 
Het aantal drukfouten is legio. Voor hen die zich hier 

verder in willen verdiepen dan onderstaande summiere op
stelling, zij weer verwezen naar de genoemde Catalogus van 
Wanos & de Belleville. De voornaamste zijn: 

Opstelling van verschillende variëteiten van het 
type BUANC 

Yvei'tnummers 
107. 1 centime TYPE I 

bij de 1 centime: de „vlag" van het cijfer 1 raakt de 
kaderlijn (afbeelding 3); 

bij alle waarden: zegels, waarbij de naam „BLANC" 
onderaan links is weggevallen; ook 

•ï-^ . is de „rozet" onderaan links dikwijls 
weggevallen (afbeelding 4); 

• bij de 4 centimes: is een nogal eens voorkomende fout 
de „gekleurde stip" vóór de 4, als
mede de „stip" onder het cijfer 4 (af-

- i- beelding 5); 
" bij de 5 centimes: type II, onderbreking van de kader

lijn bovenaan in het midden, boven 
het hoofd van de allegorische figuur 
(afbeelding 6). 

Zoals hiervoren reeds vermeld, is men in Frankrijk de 
laatste tijd nogal erg gesteld op dit soort „beschrijvende 
verzamelingen". Ten aanzien van het type Blanc gaan som
migen zelfs zover, hierin alle mogelijke (en onmogelijke) 
druktoevalligheden op te nemen. Een drukvlekje, een streep
je aan de mond (cigare!), een ietwat onduidelijk gedrukt 
cijfer, gebroken 4 of gebroken 5, een kleine t of een E met 
een haakje; het zijn allemaal variëteiten die het iedere ver
zamelaar vrij staat al of niet te erkennen. 

Maar de onderstaande opstelling bepaalt zich tot de va
riëteiten die als algemeen erkende kunnen worden be
schouwd en die — en dat is voor de Frankrijk-verzamelaar 
het allerbelangrijkst — menselijkerwijs gesproken met een 
beetje geluk ook nog wel te vinden zijn! 

OPDRUKKEN 
Opdruk Vz op 1 cent. (Yvert nummer 157). 
In 1919 verscheen eerst op papier GC, en in 1922 op ge

woon papier, de 1 centime-zegel. Type I, met rode opdruk 
Vi centime, omdat men een tekort had aan Vï centime-zegels 
(wat een romantische tijd is dat toch geweest.. . .) . 

In 1926 verscheen ook de 1 centime Type II met de Vz 
(Vervolg op pagina 292) 

107. 1 centime 

108. 2 centimes TYPE I 

TYPEI 

TYPE II 

109. 3 centimes 

110. 4 centimes 

111. 5 centimes 

157. Vi 0B,1 centime TYPE I 

233. 10 centimes 

a. metallise 
b. gris pale 
c. gris 
d. gris noir 
e. noir 
f. gris foncé (1918) 
g ardoise (1921) 
h. ardoise foncé (1919) 
i. op chamois papier, niet 

te verwarren met papier 
GC 

j . zonder rozet 
k. zonder BLANC 
1. cijfer 1 met lange vlag 

TYPE I papier GC a. gris (1916) 
b. ardoise (1919) 

TYPE II a. ardoise (1926) 
b. gris noir 
c. noir 
d. zonder rozet 
e. zonder BLANC 
f. breuk in linker vleugel 

en kaderlijn 
a. lilas rose 
b brun lilas 
c. brun lilas foncé 
d. chocolat 
papier GC a. brun lilas 

b. brun lilas 
foncé (1917) 

a. rose violacé terne 
b. lilas rose 
c. grenat(1924) , 
d. brun lilas rose 
e. brun lilas (1924) 
f. chocolat 

TYPEI a. jauneorange 
b. orange 
c rouge orange clair 
d rouge orange 
e. rouge (1907) 

TYPEI papier GC a. jaune orange 
b. orange (1917) 

TYPE II a. orange 
b. rouge orange 

TYPEI a. brun jaune (1924) 
b. brun 
c. brun foncé 
d. punt vóór cijfer 4 
e. punt achter cijfer 4 

TYPE II bestaat alleen met opdruk: 
Affranchts. Postes 

TYPE 1-A a. vert jaune (1900-1902) 
b. vert bleu (1902-1906) 
c. vert (1906-1907) 
d. zonder rozet 

TYPE I-B vert, met geretoucheerde 
vleugels (1906) 

TYPE II a. vert jaune 
b. vert (1925) 
c. vert foncé 
d. breuk in kaderlijn 

bovenaan 
e. zonder rozet 
f. zonder BLANC 
a. gris (1919) 
b. ardoise (1922) 

TYPE I papier GC ardoise (1919) 
TYPE II a. gris noir 

b. ardoise (opdruk liVz 
mm) (1926) 

c. ardoise (opdruk 15 mm) 
(1930) 

Ook in deze opdrukken zijn 
nog verdere afwijkingen te 
vinden, onder andere „ge
sloten C", „volgelopen e" 
aan het einde van het 
woord centime, en zoge
naamde „schaduw"-opdruk. 

TYPE II a. violet 1929 
b. violet foncé 
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De ongetande 15 cent port 
van Nederlands-Indie 

Op pagina 273 van de Speciale Catalogus 1962 staat geca
talogiseerd de 15 cent port van Nederlands-Indië 1874, num
mer 3; in een daarop volgende noot wordt vermeld dat van 
dit zegel enkele ongetande exemplaren bekend zijn. 

Deze ongetande variëteit is onlangs op een veiling voor
gekomen en thans wordt in een advertentie in het Maand
blad van mei 1962 wederom een exemplaar 'e koop aange
boden. 

Wat mij bij laatstgenoemde aanbieding verwondert is niet 
de prijs, die menigeen hoog zal achten, noch ook de mede
deling dat het exemplaar afkomstig is uit de collectie Fer
rari, maar wel het feit dat de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegel-Handelaren voor het zegel in kwestie een cer
tificaat van echtheid heeft afgegeven. 

Want wat was het geval? De „ongetande" 15 cent is tot 
dusver uitsluitend gevonden in losse exemplaren. Paren 
of blokken, die het bewijs voor de echtheid zouden leve
ren, zijn niet bekend. En dus rijst de vraag: Op welke grond 
heeft de N.V.P.H. een dergelijk zegel goedg^-keurd, terwijl 
toch de verdenking voor de hand ligt, dat men te maken 
heeft met een normaal zegel, waarvan de tanden zijn afge
knipt met de bedoeling een zeldzaamheid te fabriceren. 

Het normale zegel heeft kamtanding 12'/4 x 12 (of 11V4 
X 12) en wanneer het ongetande zegel maar breed genoeg 
is kan men bewijzen, dat het niet door het afknippen van 
de tanden van een normaal zegel ontstaan kan zijn. Maar 
de mogelijkheid bestaat ook, dat men hier te maken heeft 
met een proef, waarvan de tanden zijn afgeknipt. Deze proe
ven hebben lijntanding 14 (kleine gaten) en het is bekend 
dat bij lijntanding zeer brede exemplaren kunnen voorko
men, waarvan men quasi-ongetande exemplaren kan maken. 

Ik zou het zeer op prijs stellen indien de Keuringscom-
miesie van de N.V.P.H. eens wilde publiceren op welke 
gronden zij het vorenbedoelde zegel heeft goedgekeurd. Zij 
zal mijns inziens moeten komen met het onomstotelijke 
bewijs, dat het geen afgeknipte proef is, want de consta
tering, dat de variëteit niet uit een normaal zegel kan zijn 
gemaakt, is niet voldoende. 

Indien de Keuringscommissie dit bewijs niet kan leveren, 
acht ik het afgeven van een echtheidscertificaat niet verant
woord. Dat het zegel afkomstig is uit de collectie Ferrari 
is wel interessant, maar het is geenszins een bewijs voor 
de echtheid. Ferrari bezat een groot aantal curieuze maar 
tegelijkertijd ook dubieuze variëteiten, die niet voor niets 
„Ferrariteiten" werden genoemd. 

Ik hoop dat de Keuringscommissie ons haar inzichten 
omtrent deze ongetande portzegel niet zal onthouden. 
's-Gravenhage MR. G. W. A. DE VEER 
(Op verzoek van de schrijver het zegel) 

centime opdruk. Deze opdrukken werden in plaatdruk aan
gebracht. 

In 1930 verscheen, op Type II van de 1 centime, nog een 
tweede type in deze opdruk. Deze werd in rotatiedruk aan
gebracht en is 15 mm hoog, in afwijking van de andere op
druk, die WA mm hoog is. 

Volledigheidshalve noemen we nog de VA centime, violet, 
Type II, die alleen met opdruk „Affranchts.Postes-" bestaat 
en uitgegeven werd in 1926, alsmede een in 1929 nagekomen 
waarde 10 centimes violet, die ook alleen in Type II bestaat. 
Deze beide laatste zegels geven echter niet zoveel aanleiding 
tot een verdergaande specialisatie. 

En ten slotte bestaan er van al deze zegels, zoals van de 
meeste Franse uitgiften, ook ongetande exemplaren. 

GOEDE RAAD 
Wij beëindigen deze verhandeling over het type BLANC 

met een goede raad aan allen, die zich voor dit soort specia
lisatie interesseren. Zoals in de aanvang reeds gezegd, het 

'' ' ^ f c ' **" ^ H T- P- Traanberi 

Johan Pieter Xraanberg 17-10-1886—13-5-1962 
Op 13 mei 1962 heeft de filatelie een enthousiast liefhebber 

verloren in de persoon van de heer J. P. Traanberg te Haar
lem, die ongeveer een halve eeuw grote bekendheid genoot 
bij talloze oudere en jongere verzamelaars en vooral bij h-en, 
die zich hebben toegelegd op het bijeenbrengen van afstem
pelingen. 

Vele jaren heeft hij in dit blad de rubriek „Stempels" 
verzorgd, terwijl voorts van zijn hand een artikel over „Post
vervoer met mailschepen" verscheen in het Jubileumboek 
van het Maandblad in 1932. Door zijn werkkring bij de 
Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Am
sterdam kon hij — vooral bij die maatschappij — de gang 
van zaken als insider op de voet volgen. 
Maar ook alle overige afstempelingen van Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen hadden zijn volle belangstelling en 
het is voor de oudere verzamelaars geen geheim, dat in het 
bijzonder dank zij zijn grote medewerking het standaardboek 
„De Poststempels van Nederland 1676-1915" van de hand van 
zijn vriend, wijlen de heer O. M. Vellinga, kon verschijnen. 

De verenigingen „Op Hoop van Zegels" en „Santpoort" 
zullen hem dankbaar herdenken als een van hun mede-op
richters en als erelid, terwijl zijn erevoorzitterschap van de 
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempel
verzamelaars voldoende tot uitdrukking heeft gebracht, welke 
belangstelling voor deze vereniging bij hem bestond en 
tevens hoeveel dank deze ver«iiging aan de thans overledene 
verschuldigd was. 
Door de toekenning van de Waller-medaille in 1956, kort 
vóór zijn zeventigste verjaardag werd de heer Traanberg 
tijdens de Bondsdagen in Vlaardingen geëerd voor zijn veel
zijdige verdiensten op filatelistisch gebied. 

Allen, die hem kortere of langere tijd hebben gekend, zul
len zijn sympathieke, bescheiden en altijd even hulpvaardige 
persoonlijkheid niet licht vergeten. Hij ruste in vrede. 
's-Gravenhage A. v. d. W. 

is tot op heden mogelijk geweest van deze zegels met weinig 
kosten veel materiaal te verkrijgen dat ons kan helpen bij 
het zoeken naar variëteiten, die wij als goede filatelisten 
altijd op het spoor moeten zijn. Maar het gebied dat hierbij 
bestreken wordt, behoort tot het zogenaamde ,.neo-klas-
sieke". Er is een bekende Franse filatelist, die zegt:,, na 
1900 noemen we tegenwoordig de zegels „modern", maar het 
zal over een paar jaar misschien even moeilijk zijn hier
van voldoende materiaal te verkrijgen als van het tijdperk 
van vóór 1900! Immers er zijn veel meer verzamelaars die 
zich „op het moderne goed werpen", dan die tijd en geld 
beschikbaar hebben om zich in eerste emissies te verdiepen. 
Vandaar dat zal blijken dat deze „modernen" ho.e langer hoe 
lastiger te vinden zullen zijn, omdat ze meer en meer ge
zocht zullen zijn!. . . ."). Deze waarschuwing klinkt niet on
logisch. Als er voor de Frankrijk-verzamelaars een goede 
raad uit te destilleren valt, is het wel deze, dat het zeker de 
moeite loont zich in het type BLANC te specialiseren. Met 
een „beschrijvende verzameling" in dit type zult u de filatelie 
(en uzelf) in de toekomst zeker een dienst bewijzen. 

Vervolg van de variëteiten van het type „Blanc" 
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II 

AGENDA van 
Filateiistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Pqstmuseum 

Zesitrdal 32, Den Haaq, telefoon (070) 63 09 49. 

ZOMERPROGRAMMA 
Open. 10.00 - 17.00 uur, zondaqen 13.00 - 17.00 uur 
Toeqanqspriis ƒ 0,25, kinderen toï en met veertien iaar f 0,10. 
Alle werkdaqen: zes automatische demonstraties die men 
zelf kan inschakelen 
Bovendien van 16 iuli tot en met 3 september 
11.00 en 15.00 uur; automatische voordracht met kleuren

dia's „Van kleitablet tot br iefosr. ier" , 
lezinqen met dia's, qevolqd door een 
f i lm: 
„Automatische telefonie" 
„Van microfoon tot luisteraar" 
„Telefoon in de Residentie" 
„Kriskras door PTT" 

Op zondaqen speciale rondleidinq Telefonie en Telegrafie, 
15.00 uur 

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

Rijksdelen 
- De totstandkoming van postzegels in plaatdruk, boekdruk, 

rasterdiepdruk en offsetdruk. 
- De postzegels van China (Formosa), Fidzji-eiianden, Fin

land, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Israël, Joeqoslavië, 
Kerkelijke Staat, Vaticaanstad, Monaco, San Marino. Ver
enigde Naties en Zwitserland. 

- De schriifcultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
- f^aagse postmerken. 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING, 
- Hoe worden postzegels on tworpen ' 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 iaar 

18 
1 

15 
29 

jul i 15.00 
auq. 15.0Q 
auq. 15.00 
auq. 15.00 

uur: 
uur. 
uur: 
uur: 

30 iul i 

4-12 augustus 

15 augustus-
15 septemb&r 

27 augustus 

18 augustus-2 seotember 

8-9 september 

Katwijk aan Zee. Internationale 
ruilavondr veil ing en verloting 
Hervormd Jeugdhuis, Voor
straat. Aanvang 19.30 uur. 

Vaduz. Postzegeltentoonstellinq 
ter gelegenheid van vi i f t ig jaar 
postzegels in Liechtenstein 
Geneve. Postzegels en PTT-
documenten op de tentoon
stelling „Honderd [aar Rode 
Kruis" in het Paleis der Expo
sities. 
Katwijk aan Zee. Internationale 
ruilavond/ veil ing en verlot ing. 
Hervormd Jeugdhuis, Voor
straat. Aanvang 19.30 uur. 
Praag. Wereldpostzegelten-
toonstelling onder F.I.P.-patro-
naat ter gelegenheid van het 
75-iarig bestaan van de ge
organiseerde fi latelie in 
Tsiechoslowakiie 
Duisburg. Postzegeltentoonstel
l ing en ruilbeurs in de Merca-
torhalle. 

!lllitllllliilllllllllllilllllli;illll!lllii!ll!lll!llillllilllli^^ 

12 1ó september 

19 september 

30 seotember 

6 oktober 

6-7 oktober 

15 oktober 

20-31 oktober 

21 oktober 

27, 28 oktober 

2, 3, 4 november 

8-11 november 

1ó, 17, 18 november 

19Ó3 
13-21 apri l 

26-28 april 

7-15 september 

Berlijn LUPOSTA, iaarüjkse 
internationale Aerofüatelisttsche 
tentoonsteJIing onder FISA-
patronaat, FISA-congres en al
gemene vergadering 
Amsterdam. Filatelistenbeurs in 
Krasnapolsky van de Bond van 
Postzegelhandelaren in Neder
land. Vriie toegang in de 
grote congreszaal. 
Kleef. Internationale rui ldag 
met tentoonstelling in het Kol-
pinqhaus. 
Amsterdam. Dag van de Post
zegel in Krasnapolsky, ver
zorgd door de Vereniging RO-
BAVER, afdeling Filatelie, Ro-
kin 23-43. 
Bremervörde. „Vörposta"-post-
zegeltentoonstell inq. 
Tel Aviv. Internationale fjlate-
listische tentoonstelling. 
's-Gravenhage. Benelux-ten-
toonstelling van charitatieve 
zegels uit de dr ie landen in 
het Benelux-huis, Nassauplein 
38, georganiseerd door het 
Comité van Belgisch-Neder
lands-Luxemburgse samenwer
king. 
Maastricht, Internationals ruÜ-
daq Interphi l . 

Berliin-West. Tweede BEJU-
.BRIA — Berliinse Jeuqdpost-
zegeltentoonstelling 196?, met 
interna^onale deelneming, te 
organiseren door Ring Deut
scher Philatelisten-Jugend-Lan
desring Berlin. 
Amsterdam. Filateiistische ten
toonstell ing „Hol landia 1962" 
in Bellevue. Inzenders uitslui
tend leden van de Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
, ,Hol landia" te Amsterdam, die 
haar zestigjarig bestaan viert. 
Osnabrück. Tentoonstelling 
„D ie Christliche Wel t im Mar-
kenb i i d " in de grote zaal van 
het stadhuis. 
Castricum. Nationale leugd-
postzegeltentoonstelllng, geor
ganiseerd door de plaatseliike 
afdel ing van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelver
zamelaars. 

Luxemburg Internationale post
zegeltentoonstelling Melusina 
1963, ter gelegenheid van het 
duizendiarig bestaan van de 
stad Luxemburg 
Velbert. „Jubria'^-postzeqelten-
toonstell ing met internationale 
ruildag op 28 apr i l . 
Istanbul. Internationale ten
toonstell ing Istanbul 1963 on
der FlP-patronaat. FlP-congres 
op 13-15 september. 

Voor uw boekenplank 
LUCHTPOST 
Transpolar-Luttpost door H. Hildebrandt, Uitgave Kurt 
Dahman, Fuggerstrasse 38, Berlijn-W. 30. DM 6.—. 

Dit boekwerkje behandelt de verschillende eerste en spe
ciale vluchten welke sinds 1952 over de noordpool zijn ge

maakt. Vooraf gaat een kort historisch overzicht met opgaaf 
van de diverse expedities en de enkele luchtpostverzendingen 
welke vóór 1952 hebben plaats gehad. Het boekje geeft eerst 
een zo volledig mogelijke omschrijving van de stukken ter
wijl daarna een chronologische lijst volgt met prijzen van 
alle besproken stukken. In zijn beperktheid een zeer handig 
boekje dat ongetwijfeld in het bezit moet zijn van alle pool-
postverzamelaars en luchtpostverzamelaars die interesse 
hebben in dit gebied. R. TOCILA 
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Was gedurende de oorlogsperiode in NederlandsIndië het 
briefvervoer nog aan verscheidene bepalingen en voorschrif

ten gebonden, ook zelfs gedurende de Japanse overheer

■»in̂ , uit de naoorlogse tijd treft men vrijwel geen voor

jciiriften aan. Ik heb mijn licht opgestoken bij diverse in

stanties, onder andere het Roode Kruis, het Postmuseum, 
Directie van de PTT, de rubriekredacteur van het Maandblad, 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en bovendien 
heb " ' Keesings Historisch Archief geraadpleegd. Over het 
verloop van een en ander kon men mij wel inlichten, doch 
ik kon maar weinig exacte gegevens bemachtigen. Ik moest 
In vele gevallen conclusies trekken uit het mij ten dienste 
sta^nJe . lateriaal. Toevallige informaties kunnen echter wel 
licht wei,;en op enkele onderdelen. Voor eventuele gegevens 
van derden houd ik mij dan ook ten zeerste aanbevolen. 

Nederlandse 
in de beginperiode na de eapitulaiie 

van Japan in NederlandsIndië 

\t \ 

■ 4 * 

Tc Ai 34é Ä 

^£fM.5iiMii^M 

i\\{ TCt « S 

U « Ü i, ty 
KANTCï POS»—' 

« « 1» 

« 

J[ ft A « « IV * 

ï . Japanse kampbriefkaart, waarop de qeac/res

seerc/e de datum van ontvanqst vermeldde. 

2. Briefkaarten van buitenaf verstuurd naar in de 
kampen verbh/vende ex geïnterneerden. In de 
datumafsfempelinq komt noq steeds de Japanse 
iaartelling voor' 05, afkorting van 2605. 

3. Japanse briefkaart^ zelfs voorzien van het Ja

panse dienststempel (recfiter bovenhoek) en afge

stempeld Soerabaja 28905. 

4. Briefkaart met daiumslempeling: Tjimahi 5905 
verstuurd van kamp 4 te Tjimahi naar kamp Kra

mat te Batavia. 

5. Briefkaart met datumófsfempeling: Diakarta 
5905. Verzonden van kamp Sfruiswiik naar kamp 
Banjoebiroe. 

6. Koerierbriefies overgebracht van kamp Ban

ioebiroe naar kamp 4 te Tiimahi 

7 Koerierbrief op Chinees papier — papier ver

vaardigd uit rijsfstro — .geschreven, overgebracht 
van kamp Halmaheira te Semarang naar kamp 6 
te 7 lima hi. 

8. Koerierbrief geschreven op de omslag van een 
pak'ie KOOAslgareffen, overgebracht van fcamp 6 
te T'iimahi naar kamp Halmaheira ie Semarang, 
Volgens mededeling van de afzender de vierde 
brief. 

De loop van de gebeurtenissen onmid
dellijk na de oorlog spiegelt zich af in 
de correspondentie van de Nederlanders. 
Toen op 15 augustus 1945 de Japanners 
capituleerden, merkten we van een be
vrijding nagenoeg niets. Op last van de 
Nederlandse regering moesten we allen 
in de kampen blijven, in de poel van el
lende waarin de meesten reeds twee tot 
drie jaren verbleven. Deze kampen wer
den door BritsIndische troepen (Ghoer
ka's) bewaakt en buiten de kampen ver
bleef een door de oorlog stuurloze massa 
van zeventig miljoen mensen zonder lei
ding en gezag. Gevolg: rechteloosheid en 
chaos. • 

De eerste vraag welke men zich stel
de, was natuurlijk: „Leeft mijn familie 
nog en zo ja, waar zitten ze?", want het 
laatste levensteken was de Japanse 
kampbriefkaart, welke we ongeveer een 
:aar tevoren ontvingen en waarin wij 
op Java geen aanwijzing van de plaats 
van afzending mochten vermelden (af
beelding 1). 

Zij, wier familie buiten de kampen 
was gebleven, in hoofdzaak IndoEuro
peanen werden spoedig verblijd met een 
bericht per briefkaart. Helaas was dit na 
korte tijd weer afgelopen, omdat de In
donesiërs weigerden de correspondentie 
van Nederlanders door te sturen. 

Gedurende de Japanse bezetting dre
ven de werkzaamheden op de oude Ne
derlandsIndische postkantoren op de 
Indonesiërs. Wel stond er een Japanner 
aan het hoofd, maar deze verdween toen 
de officiële overdracht van Nederlands
Indië op 12 september 1945 aan de geal
lieerden had plaats gehad. De Indone
siërs bleven daarna de kantoren bezet 
houden en gingen er een eigen post
dienst op na houden. De Nederlanders 
moesten maar zien, dat ze zelf de mast 
op kregen. Er waren derhalve twee 
postdiensten, een nietofficiële Indone
sische en een officiële NederlandsIn
dische in opbouw. Dat dit tot verwik
kelingen moest leiden, is begrijpelijk. 

Vanzelfsprekend waren in het begin 
slechts de Japanse briefkaarten beschik
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correspondentie 

door J. A. D. Krajenbrink 

:^.;-r^ii^^i^jr '̂ >tt">5';̂ ;;>;ft-

ill . .z 
s»*»-

a^" 

r/V.,, 

T\ t 

9. Brief van Singapore met bestemming Soeraba/a. 
Zowel binnen c/e c/rie/ioe^ige sfempe/ ais in de 
linkerbenedenhoek siaai vermeld^ dat geadresseer
de ontvoerd werd door de P.R.I. (Partei Republik 
Indonesia — iafer T.R.t. — Tentara Republik 
Indonesia). 

10. Briefkaart op 20-8-'46 uil Djakarta verstuurd 
naar Malang. Op de adresziide staat vermeld: 
kemball Djakarta (retour Djakarta) en tevens dat 
de geadresseerde hel kamp is ingegaan ^masoefc 
irain). 

V „/:(AXa»«ij 

10 

baar, maar wat niet vanzelf sprak, was 
het feit, dat in de datumafstempeling 
nog altijd de Japanse jaartelling voor
kwam, zelfs na 12-9-'45, en dat alleen 
op briefkaarten gecorrespondeerd mocht 
worden. De kaarten werden bovendien 
door de Indonesiërs gecensureerd, ge
tuige de parafen op de adreszijde. Met 
de posttarieven nam men het ook niet 
zo nauw; men treft briefkaarten van 
3'/2 zowel als van 5 sen aan. (Afbeelding 
2). 

Sommige instellingen, welke eveneens 
nog door Indonesiers bezet werden ge
houden, gingen rustig voort met het ge
bruik van de in hun bezit zijnde kaarten, 
voorzien van Japanse stempels. (Afbeel- , 
ding 3) 

Met personen wier familie eveneens 
in kampen verbleef, was, indien althans 
het adres bekend was, aanvankelijk cor
respondentie op briefkaart mogelijk (Af
beelding 4 en 5). 

Na omstreeks twee maanden was geen 
contact meer mogelijk; de Indonesiërs 
weigerden en verboden eenvoudig de 

correspondentie te verzenden. 
Spoedig werden echter de kampen 

door speciale commissies bezocht ea 
verschenen er naamlijsten. Deze com
missies mochten geen brieven meene
men, evenmin de piloten van militaire 
vliegtuigen, die op dienstreis waren. 
Klandestien werd dit toch gedaan. Er 
waren echter personen, die de zeer gro
te risico's namen om koerierdiensten te 
verrichten. Van deze koerierpost wor
den hier enige exemplaren getoond. 
Doordat geen schrijfpapier aanwezig 
was, werd daarvoor allerlei papier ge
bruikt. (Afbeelding 6, 7 en 8). 

Voor velen was de spanning ondraag
lijk en verscheidene personen ne
geerden de order in de kampen te blij
ven. Zij togen er op uit om hun vrouw 
en kinderen op te sporen. Helaas heb
ben velen van hen dit met de dood moe
ten bekopen. In het gunstigste geval 
werden ze door de Indonesische extre
misten weer in gevangenissen en kam
pen geïnterneerd. (Afbeelding 9 en 10). 

wordt vervolgd 
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o p bezoek bij 
Wie de statige ingang van het hoofdkantoor van de 

„Crown Agents for Oversea Governments and Administra
tions" te Elonden binnengaat om iets meer te willen weten 
over de uitgifte van postzegels voor de Britse koloniën, voor
malige koloniën en onafhankelijk geworden gebieden, zal 
spoedig ervaren, dat dit niet de enige bezigheid is die in 
dit grote gebouw verricht wordt. Sinds 1833 treedt het Agent
schap op voor overzeese gebieden bij vrijwel alles, wat de
ze landen in Groot-Brittannië wensen te bestellen. Dat hier
bij ook postzegels een rol spelen spreekt vanzelf, doch de 
postzegels maken slechts een fractie uit van de omzetten in 
dit grote gebouw. Dit neemt niet weg, dat het Kroonagent-
schap door de postzegels het meest in de publiciteit is ge
komen, voornamelijk door het watermerk van die zegels. 
Maar daarover later meer. 

Het grote gebouw aan Millbank 4 te Londen is een cen
trum van een wereldomvattende handels- en financiële 
organisatie. Overzeese gebieden kunnen hier deskundige voor
lichting krijgen over alles, wat zij nodig hebben. Een staf 
technische, financiële en transportdeskundigen staat gereed 
om niet alleen te adviseren bij de aankoop, maar ook om 
het transport, de verzekering en de financiermg der aan
kopen te verzorgen. Letterlijk alles kan hier besteld worden, 
van locomotieven tot spelden en — natuurlijk — postzegels! 
Enorme bedragen gaan er om. In 1960 meer dan vijfhon
derdzestig miljoen gulden alleen al voor de aankopen. De 
technische afdeling plaatst de orders bij Britse en buiten
landse industrieën, de inspecteurs keuren de machines en 
nemen ze in ontvangst, terwijl de expeditie ervoor zorgt, 
dat de machines op haar bestemmingen komen. De finan
ciële afdeling treedt op als bankier voor de principalen. 

schrijft leningen uit en is administratiekantoor voor meer 
dan 1200 leningen tot een bedrag, dat de tien miljard 
gulden te boven gaat! Onder de diverse overige diensten 
ressorteert het aanwerven van personeel voor overzee, het 
personenvervoer naar die gebieden, het uitbetalen van sa
larissen en pensioenen. 

Géén winst maken. 
Waarschijnlijk is dit Agentschap uniek in die zin, dat er 

geen winst wordt gemaakt. De gemaakte kosten worden in 
rekenmg gebracht, vanzelfsprekend, maar een regelmg 
waarbij latere elders opgerichte „agentschappen" tien of 
meer percent voor hun „moeite" krijgen is hier onbekend. 

Maar om op de postzegels terug te komen. U zult wel be
grepen hebben, dat in deze miljoenenzaak de zegels een klei
ne rol spelen. Maar toch wel een opvallende! 

Eigen watermerk. 
In 1847 kwam de eerste koloniale emissie tot stand, in 

Mauritius en reeds in het volgende jaar bestelde het Kroon-
agentschap postzegels bij Perkins Bacon voor Mauritius en 
Trinidad, weldra gevolgd door vele andere gebieden. De 
grootste bekendheid is echter het gevolg geweest van de in
voering van een eigen watermerk. 

In 1862, dus honderd jaar geleden, werd de eerste rol rrtet 
de afdruk van watermerk „Kroon C C", te gebruiken bij 
de aanmaak van papier met dit merk, besteld. In het vol
gende jaar werden enkele zegels van West-Australië op dit 
papier gedrukt. Kenmerkend voor de rust van die jaren is, 
dat die postzegels pas in 1865 in omloop kwamen. In het
zelfde jaar — 1863 — werd dit papier ook gebruikt voor 
het drukken van zegels voor Malta, Kaap de Goede Hoop, 
Trinidad, St.Helena, Hongkong, Mauritius, Natal, Ceylon 
en de Bahama-eilanden. Met uitzondering van de zegels voor 
Natal, kwamen alle reeds in hetzelfde jaar uit. 

De Postzegelafdeling is in drie secties gesplitst, de sec
tie Contracten vraagt aanbiedingen aan drukkers van waar
depapier en leidt ontwerpen en proefdrukken. Hier wordt 
ook het watermerkpapier besteld, terwijl de gereed gekomen 
zegels naar de gebieden worden verstuurd. Tot het jaar 1862 
was Perkins Bacon de drukker, doch in dat jaar werden 

het Kroonagentschap 
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de meeste drukplaten overgebracht naar Thomas De La 
Rue & Co. Ltd. Daarnaast bestaan nauwe banden met de 
andere Britse drukkers van waardepapier, Bradbury, Wil
kinson & Co. Ltd., Harrison & Sons Ltd. en Waterlow & 
Sons Ltd. De afdeling waardepapieren van deze laatste druk
kerij werd onlangs overgedaan aan Thomas de La Rue. 
Daarnaast worden op het vasteland contracten geplaatst 
bij Courvoisier in Zwitserland en Joh. Enschedé & Zonen 
te Haarlem. Vandaag de dag verzorgt het Kroonagentschap 
de postzegelemissies van meer dan zestig gebieden, met in
begrip van de herdenkingseries, postwaardestukken en voor 
vele van die gebieden ook het bankpapier. 

De tweede sectie is de Controleafdeling, die in nauwe 
samenwerking met de Contractensectie de gehele aanmaak 
controleert. Het beheer van het van watermerk voorziene 
papier is een hoofdstuk op zichzelf. Dit papier wordt tot de 
laatste vierkante inch verantwoord en de controle is zelfs 
zo streng, dat men mij geen stukje met een enkel water
merk kon verschaffen! Doch ook de staalgravures, druk
platen en alles wat met het drukken van postzegels te ma
ken heeft, tot en met de vellen postzegels, wordt hier be
heerd. Bij alle drukkerijen, welke voor het agentschap wer
ken zijn permanente controleurs aangesteld, die deze taak 
uitvoeren. Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn nodig, wan
neer de zegels in het buitenland gedrukt worden. In Neder
land wordt deze controle verricht door de afdeling Controle 
Postwaarden van de Nederlandse PTT in Haarlem. Nadat 
de zegels gedrukt zijn, worden drukuitschot en afval ver
nietigd onder controle „tot de laatste vierkante inch". 

De jongste afdeling is het Postzegelbureau, dat aan de 
postzegelhandelaren overal ter wereld vrijwel alle door het 
agentschap uitgegeven waarden verkoopt. Deze afdeling 
verzorgt ook de inzendingen op postzegeltentoonstellingen 
waar een keur van de bestaande en vroegere uitgiften wordt 
tentoongesteld. 

De watermerken van het Kroonagentschap 
Het eerste watermerk dat voor koloniale zegels gebruikt 

werd is het bekende „Kroon CC (afbeeldingen 1 en 2) in twee 
formaten, afhankelijk van de grootte van de zegels; dit kwam 
eenmaal per zegel voor. Reeds spoedig kwam een ander 
type in omloop (afbeelding 3, „Kroon CA") terwijl voor 
lange post en fiscale zegels het watermerk „CA boven 
Kroon" (afbeelding 4) werd gebruikt. Hierbij staan dus de 
letters boven de kroon; ook deze watermerken kwamen eens 
per zegel voor. Het werd gebruikt voor Sierra Leone, West
Australië en enkele andere gebieden; het is twee keer de 
grootte van het normale „Kroon CA" model. Het is voor
gekomen, dat postzegels van normaal formaat op papier 
met het grote watermerk werden gedrukt, het komt dan 
zijdelings voor en wel zodanig, dat een horizontaal paartje 
één watermerk vertoont. 

In 1904 verschijnt een nieuw watermerk, ,.Kronen en CA 
in drukletters" (afbeelding 5). Op postzegels van gewoon for
maat komt dit twee of meer keren voor, op grotere zegels 'n 
groter aantal, afhankelijk van het formaat. In 1921 werd een 
afwijkend watermerk ingevoerd, ,.Kronen en CA in schrijf
letters" (afbeelding 6). Het verschil met het vorige water
merk ligt niet alleen in de letters, ook de kronen zijn ver
schillend. Tenslotte werd in 1957 het huidige watermerk 
ingevoerd „Kroon van St. Edward CA in drukletters" (afbeel
ding 7). Dit wordt uitsluitend gebruikt voor nieuwe emis
sies. Herdrukken van vroegere uitgiften met watermerk vol
gens afbeelding 6 blijven dit watermerk behouden. Men is 
er kennelijk niet op uit door een afwijkend watermerk.op 
oudere emissies de verzamelaars onnodig op kosten te ja
gen. 

Het Kroonagentschap is over het algemeen spaarzaam met 
uitgiften. Verschillende emissies lopen tientallen jaren voor
dat tot een nieuwe uitgifte wordt besloten. Ook het aantal 
gelegenheidzegels steekt gunstig af bij andere gebieden, 
die de verkoop van hun postwaarden in handen gegeven 
hebben van handelsondernemingen, die, getooid met de toe
voeging van „agentschap" aan de lands of firmanaam er 
in de eerste plaats op uit zijn, door veel emissies, een aan
zienli}ke winst te behalen. In Londen werkt men zonder 
dit winstbejag en met succes. Juist daardoor zijn de door 
het Kroonagentschap verzorgde gebieden bij de verzame
laars zeer geliefd. En niet in de laatste plaats door de aan
trekkelijke afbeeldingen en prima verzorgde uitvoering. 

CHRISTIAN HOUéTON 

Gom met menthol in Frankrijk 
Binnenkort zal er in Frankrijk als een extra, dus buiten de 

in het uitgiftenprogramma voorziene zegelemissie een zegel 
verschijnen gewijd aan de badplaats Le Touquet. Deze zegel, 
ontworpen door Jean Pheulpin, zal echter vermoedelijk pas 
in september worden uitgegeven, waarbij als een bijzonder
heid werd bekend gemaakt dat de gom van „menthol" zal 
worden voorzien, ter bestrijding van de in de herfst dreigende 
griep . . . ■ 

En nu zijn er al weer filatelisten die in de pen klimmen en 
in hun filatelistische pers schrijven: ~ 

„er zullen zeker velen zijn die onze nieuwe minister 
dankbaar zullen zijn voor deze fijngevoelige attentie. 
Door het kopen van een postzegel besparen ze de aan
schaf van een hele doos antigrieppillen! Dit opent 
overigens nieuwe perspectieven voor vele wijnstreken 
van ons land om zegels met geparfumeerde gom te 
gaan maken, waarbij dan de smaken kunnen variëren 
van cognac, armangac, pastis. Calvados tot champagne 
toe." 

Hoe het ook zij, het lijkt ons interessant te zien in hoe
verre deze ..gementholiseerde" zegel het aantal griepgeval
len in Frankrijk tijdens de komende herfst zal doen dalen. 
Misschien dat de postzegel dan, naast het vele goede, ook 
nog het antiseptische doel mag gaan dienen ! ! 
Amsterdam D. DE VRIES 

OVER DE OOSTGRENS 
Over de Oostgrens kan de postzegelhandel zeggen: „Bij ons 

gaat heel wat om". In het Nachrichtenblatt des Briefmarken
handels vonden wij een statistiek van de in en uitvoer van 
postzegels in de Bondsrepubliek, waaruit we enkele cijfers 
willen vermelden. 

In 1961 importeerden onze oosterburen postzegels ter 
waarde van DM 19.437.000. Het leeuwendeel hiervan kwam 
uit Zwitserland, namelijk DM 5.644.000. Dan volgen de U.S.A. 
met DM 2.106.000. Na GrootBrittannië, Italië, Oostenrijk, 
België en Luxemburg en Frankrijk, die allen nog ruim DM 
1.000.000 leverden, komt Nederland op de achtste plaats met 
DM 807.000. Dan volgen achtereenvolgens Hongarije, Zweden, 
Denemarken, Griekenland, Tsjechoslowakije, Spanje, Portu
gal en IJsland, die allen toch nog meer dan DM 100.000 post
zegels aan de Bondsrepubliek leverden. 

De uitvoer die hier tegenover stond is maar een fractie 
hiervan. In 1961 bedroeg deze DM 3.460.000, dus nog geen 
vijfde van de invoer. De uitvoer ging voor het grootste deel 
naar de U.S.A., namelijk voor DM 864.000. Nederland kwam 
in de statistiek voor met DM 150.000. De conclusie die wij 
hieruit kunnen trekken is dat wij dus van Nederland uit 
DM 657.000 meer aan postzegels naar WestDuitsland expor
teerden, wat rond ƒ 600.000,— is. Wie zich nog verbaast over 
de hoge prijzen die bepaalde gebieden op de hedendaagse 
veilingen bereiken, kan zich dus voorstellen hoe dat komt. 
Overigens is dit alleen nog maar de officieel bekende en ge
registreerde invoer. 

Wel merkwaardig is het om hierbij in een catalogus van 
een Duitse veiling te lezen: Einlieferung aus dem Ausland 
wegen Zollschwierigkeiten dankend verbeten. 

FL. 

Wereld vrij gezeUencongres in Düsseldorf 
Op 4, 5 en 6 augustus zal ter gelegenheid van het negende 

wereldcongres voor vrijgezellen en vrijgezellinnen van 25 
jaar en ouder, dat te Düsseldorf wordt gehouden, een bijzon
dere envelop met een speciaal stempel worden uitgegeven. 

Drie filatelisten uit drie verschillende plaatsen in Limburg, 
waar de bakermat van het wereldvrij gezeUencongres in 
Grevenbicht heeft gestaan, hebben de „manager" van Ger 
Grein's organisatie, verzocht deze mededeling aan de lezers 
en lezeressen van het Maandblad over te brengen. Het cor
respondentieadres is: P. de Rouw, Raadhuisstraat 21, Beek 
(Limburg), telefoon (04402) 1233. 
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Postadres; p/a Postbus 619, Rotterdam 

Verbetering telefoonzegels 
In het juninummer is op bladzijde 252 in de gegevens over 

de landing van de automatiseringszegel van 30 cent een 
storende zetfout niet gecor.igeerd. De aanduiding rechter 
veldeel en linker veldeel behoren namelijk apart vermeld te 
worden en niet tussen de overige gegevens in te staan. Men 
krijgt dan de volgende opstelling: 
30 cent bovenzijde doorlopend, linkerzijde doorlopend, 
rechter rechterzijde één gat doorlopend, onderzijde gelijk. 
veldeel 
30 cent bovenzijde doorlopend, linkerzijde één gat door-
linker lopend, rechterzijde doorlopend, onderzijde gelijk, 
veldeel 

Telefoonzegels 1962 
Van verschillende zijden zijn meldingen binnengekomen 

over afwijkingen aan de 30 cent waarde van de automati
seringszegels. Het betreft vrijwel steeds kleurstrepen vanuit 
de gele kleur, die waarschijnlijk het laatst is aangebracht en 
in niet geheel droge toestand kort na het drukken vlekken 
of strepen heeft veroorzaakt. Wij vonden deze boven de 
kiesschijf en door „Nederiand 30 c". De afwijkingen komen 
vrijwel uitsluitend voor op de verticale rijen twee en drie. 
De waarden 4 en 12 cent zijn op andere' wijze gedrukt en 
vertonen vrijwel geen afwijkingen. 

Filatelistenloketten 
Bij het naderen van het vakantieseizoen geven wij een 

overzicht van alle filatelistenloketten in Nederland. 
Onze lezers in het buitenland kunnen de Nederlandse 

post-, port- en dienstzegels bestellen bij de Filatelistische 
Dienst, 's-Gravenhage. Deze dienst zendt op aanvraag gaarne 
bestelformulieren en verdere bijzonderheden. 

Overzicht van de op 30 juni bestaande filatelistenloketten 
en van de dagen van de m a a n d en u ren van 
Plaa ts 
Het Neder landsche 
Postmuseum, 
' s -Gravenhage, 
Zees t raa t 82 
Alkmaar 
Almelo 
Alphen a/d Rijn 
Amersfoort 
Ams te rdam 

Apeldoorn 
Arnhem 

Assen 
Baarn 
Bergen op Zoom 
Bodegraven 
Breda 
Bussum 
Coevorden 
Delft 

dag 

maandag t /m vri jdag 
eerste en de rde m a a n d a g 
eerste woensdag 
tweede woensdag 
derde woensdag 
elke woensdag 
elke vri jdag 
tweede woensdag 
eerste vr i jdag 
tweede woensdag 
tweede woensdag 
tweede woensdag 
derde woensdag 
tweede woensdag 
tweede en laa ts te woensdag 
tweede woensdag 
tweede woensdag 
tweede en de rde woensdag 

openstell ing: 
uur 

10.00-17.00 
15.00-17.00 
17.00-18.00 
17.30-18.30 
16.00-17.00 
14.00-16.00 
14.00-16.00 
15.30-17.00 
17.00-19.00 
13.00-15.00 
16.00-18.00 
14.00-15.00 
19.00-20.30 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
15.30-17.30 
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Delfzijl 
Deventer 
Doetinchem 
Dordrecht 
Driebergen 
Ede 
Eindhoven 
Enschede 

Geleen 
Goes 
Gorinchem 
Gouda 
' s -Gravenhage 

Groningen 
Haar lem 
Harderwi jk 
Heerlen 
Den Helder 
Helmond 
Hengelo (O.) 
's-Hertogenbosch 
Hi lversum 
Hoogezand 
Hoorn (N.H.) 
Kampen 
Leeuwarden 
Leidon 
Maastr icht 
Meppel 
Middelburg 
Nijmegen 
Roermond 
Roosendaal (N.B.) 

de rde dinsdag 
tweede woensdag 
eerste woensdag 
tweede en vierde donderdag 
tweede en vierde woensdag 
derde woensdag 
tweede en vierde woensdag 
tweede woensdag 
tweede donderdag 
eers te woensdag 
derde dinsdag 
tweede donderdag 
tweede en vierde woensdag 
elke woensdag 
elke vri jdag 
eerste en derde woensdag 
tweede en vierde woensdag 
tweede woensdag 
eerste en derde woensdag 
derde dinsdag 
tweede donderdag 
derde woensdag 
eerste woensdag 
eers te en derde woensdag 
derde woensdag 
tweede woensdag 
tweede woensdag 
derde woensdag 
tweede en vierde woensdag 
elke vrijdag 
tweede woensdag 
derde donderdag 
derde dinsdag 
woensdag om de 14 dagen 
derde woensdag 

Rotterdam-Coolsingel e lke woensdag 
elke vri jdag 

Rot terdam-Hoogvl ie t derde woensdag 
Schoonhoven 
Si t tard 
Sliedrecht 
Sneek 
Temeuzen 
Tiel 
Ti lburg 
Utrecht 
Veendam 
Veenendaal 
Venlo 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Waclwijk 
Weert 
Winterswijk 
Woerden 
Z aan d am 
Zeist 
Zierikzee 
Zutphen 
Zwolle 

tweede woensdag 
tweede woensdag 
derde woensdag 
derde woensdag 
derde vri jdag 
tweede dinsdag 
tweede dinsdag 
eerste en derde woensdag 
derde donderdag 
tweede dinsdag 
tweede en vierde woensdag 
tweede woensdag 
tweede vrijdag 
tweede maandag 
tweede en vierde dinsdag 
eerste m a a n d a g 
tweede vri jdag 
tweede woensdag 
tweede en vierde woensdag 
tweede woensdag 
eerste vri jdag 
tweede vri jdag 

17.00-18.00 
17.00-18.00 
19.00-20.00 
19.00-20.00 
16.30-17.30 
17.30-18.30 
18.00-19.00 
17.00-19.00 
17.00-19.00 
17.30-18.30 
15.30-16.30 
18.00-19.00 
17.00-18.00 
12.00-15.00 
12.00-15.00 
15.30-18.30 
14.00-16.00 
18.00-19.00 
17.30-18.30 
16.00-18.00 
17.30-18.30 
17.00-18.30 
17.00-19.00 
17.00-18.00 
16.30-17.30 
16.00-18.00 
17.00-18.00 
14.00-16 00 
14.00-16.00 
18.00-19.00 
18.00-19.00 
14.00-15.00 
16.00-18.00 
19.00-20.00 
19.00-20.00 
12.30-15.00 
16.00-18.00 
17.00-19.00 
18.00-19.00 
17.30-18.30 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
16.00-17.00 
18.00-19.00 
19.30-21.00 
16.00-18.00 
16.30-18.30 
17.30-18.30 
16.00-18.00 
19.00-21.00 
15.00-16.30 
19.00-20.00 
16.00-17.00 
18.30-19.30 
18.00-19.00 
15.00-16.00 
17.30-18.30 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
17.00-19.00 

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

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

Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven 

» 
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Scliaaldieren-serie 

De postadministratie van Nederlands Nieuw-Guinea ^al op 
17 september 1962 een serie van vier bijzondere frankeer-
zegels (schaaldieren-serie) uitgeven met een toeslag ten bate 
van de sociale zorg hier te lande. 

De waarden, toeslagen, namen der schaaldieren en kleuren 
zijn als volgt: 
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5 + 5 cent, Carpilius Maculatus (L.), 
groen, rood, bruin en geel; 

10 + 5 cent, Cherax Communis Holthuis, 
geel, blauw, lichtblauw en zwart; 

25 + 10 cent, Panulirus Versicolor (Latr.), 
geel, rood, blauw en zwart; 

30 + 10 cent, Macrobrachium Lar (Fabr.), 
geel, blauw, rood en zwart. 

De ontwerper is P. Wetselaar te Bennebroek. 
Technische gegevens: 

zegelgrootte: 25x36 mm 
beeldgrootte: 22 x 33 mm 
tanding: 14 :12% (horizontale zegels) 

12% : 14 (verticale zegels) 
vellen van: tien maal tien is honderd zegels 
gomming: Arabische gom 
papier: gecoucheerd, zonder watermerk 
druktechniek: vierkleuren-offset 
drukkerij: N.V. Joh. Enschedé en Zonen, Grafische 

Inrichting te Haarlem. 
De zegels zullen van 17 september tot en met 16 december 

1962 aan de filatelistenloketten verkrijgbaar zijn. De prijs 
van een serie bedraagt een gulden. De geldigheid eindigt op 
31 december 1963. 
Veilig Verkeer-zegels 

Nadere gegevens over de twee drukken van de Veilig Ver-
keer-zegels, samengesteld uit mBdedelingen van verschillende 
verzamelaars: 

Eerste druk: allereerst werd het papier bedrukt met blauw 
respectievelijk groen, waarbij in de drukplaat (cilinder) een 
witte driehoek was uitgespaard. Vervolgens kwam de tweede 
drukfase, die de rode driehoek opleverde. Die driehoek moest 
goed op zijn plaats komen, wilde geen misdruk ontstaan en 
het ding ten opzichte van het paaltje recht staan. Dat schijnt 
moeilijk te zijn geweest. Daar het drukprocédé rasterdiep
druk was, kan men met een loep zien, dat het rood van de 
driehoek op een witte ondergrond is aangebracht, behalve 
voor zover de driehoek niet goed op zijn plaats staat, want 
dan ziet men het rood ten dele aangebracht op het blauwe, 
respectievelijk groene rasterwerk. 

Tweede druk: de drukcilinder die de blauwe en groene 
druk moest leveren, heeft geen uitsparing van een witte drie
hoek meer. In de tweede drukfase kwam de rode driehoek 
derhalve op een blauwe, respectievelijk groene ondergrond. 
De rode driehoek is hier als het ware een „opdruk". Onder 
een loep ziet men duidelijk, dat nu binnen het rood van de 
driehoek overal het rasterwerk van de voorgaande fase aan
wezig is. Bij de 25 cent lijkt daardoor de kleur van het rood 
donkerder dan bij de eerste druk. Bij de 30 cent is het ver
schil in rood minder sterk. 

Als men zegels met zijranden heeft, behoeft men geen loep 
te gebruiken. Dan wijzen de telcijfers uit of men met de 
eerste dan wel met de tweede druk te maken heeft. De eerste 
druk is nog met het oude model, de tweede met het nieuwe, 
dat ook bij de telefoonautomatiseringzegels van Nederland is 
gebruikt. Bij losse zegels moet men evenwel gebruik maken 
van een loep. 

Waarschijnlijk heeft men in Nieuw-Guinea alleen vellen 
van de eerste druk gekregen. De zegels moesten daarheen 
verzonden en daar verder gedistribueerd worden alvorens 
tot uitgifte kon worden overgegaan. Bij een handelaar keek 

men een gehele voorraad eerstedagenveloppen na: alle eerste 
druk. 

Voor Nederland behoefde men minder haast te maken, 
zodat hier de restanten van de eerste plus de tweede druk 
zijn gedistribueerd. Het blijft mogelijk, dat Nieuw-Guinea 
later ook een partij van de tweede druk heeft gekregen. 
In 's-Gravenhage was op de dag van uitgifte van de eerste 
druk, medio mei, alleen de tweede druk aanwezig- Er zullen 
wellicht kleine filatelistenloketten zijn, die de ene zegel in de 
eerste en de andere in de tweede druk hebben ontvangen. 
Dit hing af van het aantal afgekeurde vellen van elke waar
de afzonderlijk, die door vellen van de tweede druk moesten 
worden aangevuld. Met andere woorden: de zeldzaamheid 
van de waarde in de tweede druk hangt af van de hoeveel
heid afgekeurde vellen in de eerste druk. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Het programma van de postadministratie van de Neder

landse Antillen heeft voor dit jaar nog drie bijzondere uit
giften in petto, zo meldt ons de heer J. H. Soree uit Curagao: 
een zegel gewijd aan de nagedachtenis van Piar, een natio
nale held voor Curagao en Venezuela, een zegel zonder toe
slag ter gelegenheid van het eerste grote toeristenhotel op 
het eiland Bonaire en een serie kinderpostzegels. 

Het nieuwe bungalow-hotel op Bonaire zal waarschijnlijk 
op Statuutdag — 15 december — worden geopend. De waarde 
van de zegel, die wordt ontworpen door Oscar Ravelo, zal 
vermoedelijk 30 cent bedragen. Het motief zal een afbeel
ding zijn van het hotel, dat is ontworpen door de Colombi
aanse architect Manuel Isaza-G. 

Hammerskjoeld-zegels 
In het februarinummer is als tanding van de Hammer

skjoeld-zegels opgegeven: lijntanding 12. Bij nauwkeurige 
meting blijkt het 11% te zijn. 
SURINAME 
Torarica-zegels 

Twee bijzondere postzegels zullen verschijnen ter gele
genheid van de opening van het Hotel Torarica en het Stoel-
man-Guesthouse, die op 10 juli officieel is geschied in de 
aanwezigheid van de Prinsessen Irene en Margriet. 

Technische bijzonderheden: 
afmeting: 30 x 43,24 mm, 
kleuren: blauw, geel, rood en zwart, 
ontwerper: N. C. Loning, 
drukker: Enschedé, Haarlem, 
waarden: 10 cent (Stoelman) en 15 cent (Torarica). 

Het nieuwe hotel Torarica, genoemd naar de oorspronkelijke 
hoofdstad van Suriname, welke gebouwd werd door de Brit
ten, die Suriname destijds Willoughby-land noemden naar 
de stichting Willoughby, staat in Paramaribo. De naam zou 
van Amerikaans-Indische oorsprong zijn, hoewel sommigen 
haar in verband brengen met Joodse kolonisten die gespro
ken zouden hebben van „Torah Rica". 

Het Stoelman-logement ligt op een eiland nabij de grens 
met Frans Guyana, waar men ook het bekende ziekenhuis 
vindt van het zendingsgenootschap der Moravische Broeders. 

Het Stoelman-eiland ontleent zijn naam aan een Neder
landse luitenant-kolonel, die aan het hoofd stond van een 
vrijwilligerskorps ter bestrijding van weggelopen slaven. 
Het eiland werd in november 1789 aangevallen door de 
hoofman Bonni en zijn mannen, maar Stoelman sloeg de 
aanval af en joeg de aanvallers op de vlucht. 

De beide handelaren hebben weer een FDC uitgegeven, 
terwijl de directie van het hotel in de USA eveneens FDC's 
besteld heeft. Deze laatste zijn uitsluitend bestemd voor de 
USA en komen hier niet in de handel. 

Rode Kruis-serie 
In het mei/juninummer van Djogo, het officiële orgaan 

van de vereniging „Het Surinaams Verbond" treffen we 
een interessant stukje aan in vervolg op bericht uit „De 
West" van 9 maart 1962, dat op bladzijde 168 in het april-
nummer werd gemeld: 
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„In Suriname komen twee bloemen voor, die enigszins 
op elkaar lijken: de angalampoe en de matrozenroos. 

Bij de angalampoe zijn de kroonbladen zeer diep en fijn 
ingesneden en de bloemen hangen aan lange stelen; vandaar 
de naam: „hanglamp". En nu is het volgens het leerboek der 
plantkunde voor Suriname, door Frater Virg. Vinken, De 
nuttige planten van Suriname, door professor G. Stahel en 
de Encyclopaedie van Nederlands West-Indië niet de anga
lampoe, maar de matrozenroos, die Hibiscus rosae sinensis 
heet. De angalampoe is de H. schizopetalus." 

„Wij menen — en anderen delen deze mening — dat het 
niet de angalampoe, maar de matrozenroos (met zijn ga
ve bloembladen) is, die op de zegel te zien is." 
„Er zijn filatelisten, die bijzondere belangstelling hebben 
voor fouten op postzegels. Op de nieuwe Surinaamse Rode-
Kruis serie worden die hun wèl geboden". Ondertekening: 
R. D. S. 

Eerstedagenveloppen 
Van onze correspondent in Suriname ontvingen wij de vol

gende correctie op het in het juninummer gepubliceerde 
stempel op de eerstedagenveloppen met Antimalariazegels: 

„In het juninummer stond een afbeelding van de Anti-
malaria-FDC's met onder andere de aantekening: — officiële 
enveloppen dragen het bijzondere stempel met een stempel 
PARAMARIBO/FILATELIE van 2-5-1962. 

Hierop de volgende aantekeningen. „Officiële" enveloppen 
worden niet uitgegeven. De twee plaatselijke postzegelhan
delaren alhier geven ieder een envelop uit, terwijl daarnaast 
nog particulieren enveloppen laten drukken. Van een „offi
ciële" envelop zoals dat in Nederland het geval is, is dus 
geen sprake. 

Het stempel „PARAMARIBO/FILATELIE" is het dag
tekeningstempel van de Filatelistische Dienst der posterijen 
alhier en dient dus als een gewoon dagtekeningstempel be
schouwd te worden. 

Een van de handelaren heeft gedaan gekregen dat de door 
hem uitgegeven FDC's behalve van het speciale stempel, ook 
nog van dit dagtekeningstempel mochten worden voorzien. 

Dit stempel op FDC's is dus eigenlijk als maakwerk te be
schouwen, daar alle enveloppen met bijzondere zegels op de 
eerste dag van uitgifte hier uitsluitend voorzien worden van 
het speciale eerstedagstempel, dus zonder dagtekeningstem
pel. 

Op verzoek kan men een dagtekeningstempel op de enve
lop krijgen, doch dit is geen regel zoals in Nederland, de An
tillen en Nieuw-Guinea wel het geval is." 

Antimalariazegels 
De Antimalaria-uitgifte werd op 30 juni niet meer ver

krijgbaar gesteld. De verkoop van deze zegels aan filatelisten 
heeft, volgens het agentschap van Lehmann, die van de 
Wereldvluch telingen jaar-zegels verre overtroffen. 

NEDERLAND. 
Nog steeds is geen postdatum vastgesteld voor de eerste 

vlucht naar Dar-es-Salaam. Men spreekt nu van augustus, 
doch ik hoop hieromtrent spoedig nader te berichten. 

De KLM heeft verleden maand Tirana (Albanië) in haar 
luchtnet opgenomen, doch door de Nederlandse Posterijen 
is hiervoor geen post klaar gemaakt, aangezien het postver
voer naar Albanië zo gering is dat de post over Joegosla
vië geleid wordt. Van Albanese zijde is echte»- wel retour-
post met de KLM medegegeven en ik hoop in het volgende 
nummer daarover verdere gegevens te verstrekken. 

DUITSLAND-WEST 
Ter herdenking van vijftig jaar luchtpost in Duitsland zijn 
reeds diverse stempels verschenen. Het laatste speciale stem
pel is van het centrale Westberlijnse vliegveld, waarbij de 
bekende Gelber Hundvluchten van 1912 herdacht zijn (af
beelding). 

, DUITSLAND-OOST. 
Ter herdenking van het feit dat Yoeri Gagarin een jaar 

geleden zijn ruimtevlucht heeft gemaakt, verscheen op 11/4 
in Oost-Duitsland een speciale zegel waarbij op de eerste 
dag in Berlijn een speciaal stempel gedrukt werd (afbeelding). 

Eind maart was te Dessau een speciaal postkantoor van 
de communistische jeugdorganisatie dat tijdens een speciaal 
ruimtevaardersfeest een rood bijstempel gebruikt heeft; 
waarom de datum van 22.11.61 in het stempel vermeld is 
(afbeelding) is mij niet bekend. 

HONGARIJE 
Op 3 juni opende de Hongaarse luchtvaart maatschappij 

haar dienst op Berlijn, Kopenhagen en Helsinki, waarvoor 
de post voorzien werd van een speciaal stempel (afbeelding). 

NOORWEGEN 
Ter herdenking van het feit dat vijftig jaar geleden op 

1 juni voor het eerst in Noorwegen een vlucht werd ge
maakt hebben de Noorse Posterijen een speciale zegel uit
gegeven die op de eerste dag met een motiefstempel werd 
afgestempeld (afbeelding). 
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Tevens werd op deze datum het nieuwe vliegveld Forne-
bu geopend voor het verkeer van straalvliegtuigen. Ter ge
legenheid hiervan werd de post welke met straalvliegtuigen 
van dit vliegveld vervoerd werd van een speciaal stempel 
voorzien (afbeelding). 

OOSTENRIJK 
Op 31 mei werd ter gelegenheid van het 25-iarig bestaan 

van de plaatselijke zweefclub een zweefvlucht gemaakt met 
postvervoer van Vöslau naar Eisenstadt. Slechts comité-post 
mocht op deze vlucht vervoerd worden, welke werd voor
zien van een speciaal stempel (afbeelding). 

27. 
BAlLOIlPOSTFLUql 

KUFSTEltll 
27.V.1962 

In de lange rij van ballonvaarten voor liefdadige doel
einden is op 27 mei de 27ste ballonvaart gemaakt vanuit 
Kufstein. De landing geschiedde tien kilometer ten noord
oosten van Wassenburg in Duitsland. Alleen speciale kaar
ten en enveloppen die het comité beschikbaar had gesteld 
konden vervoerd worden. Hierbij wederom het gebruike
lijke ballonstempel (afbeelding). 

USA 
Op 25 april opende de Air France, in concurrentie met 

de KLM, haar eerste dienst vanuit Houston met als eind
punt Parijs, waarbij een speciaal maatschappijstempel in 
gebruik kwam. Het is een rechthoekig stempel met boven 
in het embleem van de Air France met de tekst: Air France 
inaugural jet flight Houston-Paris Boeing 707 intercontinen
tal, met afbeelding van vliegtuig. 

De Cunard Eagle Airways opende haar dienst op 5 mei 
van Miami naar Nassau waarbij eveneens een speciaal 
stempel in gebruik werd genomen met de tekst: Cunard 
Eagle Airways first jet air service Miami-Nassau, met af
beelding van een staartstuk van het vliegtuig. Deze dienst 
zal wel geen Ismg leven beschoren zijn, aangezien zojuist 
in de dagelijkse pers vermeld is dat de Cunard Eagle Air
ways een zustermaatschappij van de Cunard Scheepvaart
maatschappij, overgenomen is door de British Overseas 
Airways Corporation (BOAC) zodat deze lijn dan ook waar
schijnlijk door de BOAC gevlogen zal worden in de toekomst. 

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

Geleg^enheidstempels. 
Reeds in het vorige nummer kon een afbeelding worden 

opgenomen van een speciaal poststempel, dat werd gebruikt 
op poststukken, welke waren gepost in een brievenbus, ge
plaatst in de sociëteit van het Amsterdamsch Studenten
corps van 22 juni tot en met 5 juli ter gelegenheid van het 
66e lustrum van de Universiteit van Amsterdam. 

Voorts kan hierbij nog de afbeelding worden opgenomen 
van het speciale poststempel, gebruikt in het Frans Hals 
museum te Haarlem van 15 juni tot en met 30 september, 
zoals reeds gemeld in het meinummer. 

icom 
'62 è 'SGRAVENHAGE' 

•^ 4-11 JULY 

^ S I X T H G E N E R A L 

Van 4 tot en met 6 en van 9 tot en met 11 juli was in het 
Gemeentemuseum een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd ten 
behoeve van de „International Council of Museums (ICOM), 
waar eveneens een bijzonder poststempel werd gebruikt. 

Machinestempels. 
Ook deze maand kwamen weer talrijke variaties in de 

machinestempel vlaggen voor: 
1. De in het aprilnummer gemelde vlag „Is uw adres niet 

ju i s t . . " zagen wij links sinds 28 mei van Utrecht-Station, 
sinds 30 mei van Arnhem-Station, sinds 7 juni van Breda 
en ten slotte rechts van het datumstempel sinds 30 mei van 
Haarlem-Station. 
2. De in mei gemelde „Postmuseum"-vlag wordt in de 

maanden juni tot en met augustus behalve te 's-Gravenhage 
ook te Amsterdam (zonder C.S.!) en Rotterdam gebruikt. 

3. De in juni gemelde stempelvlag „Geen vuur in bos en 
heide" wordt tot en met 31 augustus 1962 gebruikt. 
4. Haarlem-Station gebruikt sinds 29 mei de reeds vroeger 

voorkomende vlag inzake de postidentiteitsbewijzen links. 
5. Amsterdam-C.S., 's-Gravenhage en Rotterdam vestigden 

van 1 tot en met 28 juni speciale aandacht op de zebrapaden 
(zie afbeelding). 

ZUID-AFRIKA 
Voor de retourvlucht der Lufthansa van 15 mei 1962 van 

Johannesburg werd een aantrekkelijk maatschappijstempel 
gebruikt (afbeelding). De post werd te Frankfurt bij ont
vangst op 16 mei 1962 gestempeld. 

UIT l ü H ^ ^ ^ ^ ' l KIJK ^ . _ 
OOK-BIJ EEN C3j2vi2 

Z E B R A P A D /^ 19G2 

^̂  LUFTHANSA ^ 

I5.V. 1962 
BOEING 710B 

AMST. STUD. CORPS 
66^ L U S T R U M 
UNIVERSITEIT 
22UUNI - 5 JULI 

< I VII2U) 
. 196? . 

6. Op de herdenking van het 66e lustrum der Amsterdam
se Universiteit door het Amsterdamsch Studentencorps werd 
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van 1 tot en met 28 juni door een vlag in de stempelmachine 
van Amsterdam-C.S. de aandacht gevestigd, (zie afbeelding) 

7. De ook vroeger veel gebruikte stempelvlag „Vermeld 
op Uw poststukken naam en adres afzender" (in een soort 
ronde sclirijfletters) zagen wij links sinds 7 juni van Tilburg 
en sinds 8 juni van Deventer. 
8. Ook de vlag „Laat voor de post. .4 cm vrij" zagen wij 

sinds 1 juni van Zwolle-Station en sinds 4 juni van Nijmegen 
terug, Imks van het datumstempel. 

9. Een héél oude vlag, zelfs nog met oude spelling „Post 
Uw Brieven zoodra zij gereed zijn" wordt sinds 14 juni te 
Maastricht links gebruikt. Wij danken de heer Drs. H. H. J. 
Meyer te Aerdenhout voor zijn bericht hieromtrent. 
10. De NATO-taptoe was aanleiding voor een speciale, hier
bij afgebeelde, stempelvlag, welke wij zagen van Amsterdam 
CS., 's-Gravenhage en Utrecht-Station sinds 15 juni en van 
Arnhem-Station sinds 18 juni. 

Portugal: In „l'Entier Postal" van mei 1962 werd een op
gave opgenomen van een groot aantal verschillende formu
lieren, uitgegeven door de nationale vrouwenorganisatie. 

Twee sterfgevallen: Op 22 februari 1962 overleed in Israël 
Dr. Siegfried Ascher en op 27 maart overleed te Berlijn Wal
ter Beckhaus. Twee leden van de oude garde postwaarde-
stukkenverzamelaars, wier namen onder meer onafscheide
lijk verbonden zijn aan de „Ascher" of Grosse Ganzsachen 
Katalog van 1925-1928 en aan de Neue Ganzsachen Katalog 
van 1938. 

Als verzamelaar en als mens hebben beide overledenen 
velen aan zich verplicht door hun publicistische arbeid, 
waarvan zovele jongere verzamelaars een dankbaar ge
bruik kunnen maken. Dat zij rusten in vrede. 

NA.TO.-TAPTOE H ^ ^ A ^ 
ARNHEM l ^ - g g ; 

9 t/m 14 JULI 1962 ^ ßB2 

FRANS HALS-EXPOSMIE 
HAARLET/I 

^5iJUNI-30SEPT.1962 ^1962 5 

11. Te Haarlem-Station kwam op 15 juni een vlag in gebruik: 
Frans Hals-Expositie Haarlem 15 juni-30 sept. 1962. 
12. Van 2 tot en met 31 juli wordt ten slotte in de stempel
machine te 's-Gravenhage een vlag „Madurodam 10 jaar" 
gebruikt. 

^<o^Äî .̂ 

%mSoP' 

Typenraderstempels. 
2.7.1962 Gevestigd: postagentschap Amsterdam-Pieter Ca-
landlaan. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubrrek-redacteur J H Broekman, 

Hoflaan 25, Bergen N H 

Denemarken: Postblad 30 0 rood, Koning Frederik IX naar 
links, oplagenummer 112. 
Duitsland (West-): Briefkaart 10 pfg. olijf groen, Dürer. Met 
afbeeldingen, serie 9, van ieder der acht verschillende af
beeldingen 20.000 stuks. 
Polen: Briefkaarten 40 (60) gr. olijfgroen/donkergrijs, grijs-
geel/donkergrijs en grijsblauw/donkergrijs. Tien verschil
lende illustraties. Waardestempel: Oud-Warschau „Varso-
via". P.P.i.T. - I. 62. 
Aerogranunen 
Denemarken: 60 0 blauw, Koning Frederik IX. Oplagenum
mer 21, nu met twee regels Deense en twee regels Engel
se tekst in de gebruiksaanwijzing. 
Formosa: $ 2 voor Hongkong en Macao. Oplage 300.000 stuks. 
Eerste dag 20.4.62; $ 6 internationaal. Oplage 400.000. Eerste 
dag 9.4.62. 

Rubriek-redacteur. A Buelens 
Marialei 24, Antwerpen 

Filantropische uitgifte 1962 
Krachtens een ministerieel besluit van 7 juni 1962, ge

nomen ter uitvoering van het Koninklijk Besluit van 7 fe
bruari 1962, wordt een reeks van zes bijzondere postzegels 
uitgegeven met toeslag, ten voordele van werken met filan
tropisch karakter. De reeks kost in totaal 20 frank, omvat de 
volgende waarden, en is gedrukt in gecombineerde diepdruk 
en heliogravure. 

40 

ZOO 
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De afbeeldingen stellen vogels voor ui t de Zoo v a n A n t 
werpen : 
40 c. + 10 c. Rotshaan; donkerbruin, oranje, blauw en rood. 
1 fr. + 59 c, Rode lori; donkerbruin, rood, geel en blauw. 
2 fr. + 50 c. Senegal Toerakoe; donkerblauw, rood, groen en violet. 
2.50 fr. + 1 fr. Kortbek toekan; donkergrijs, blauw, geel en rood. 
3 fr. + 1 fr. Grote paradijsvogel; donkergrijs, geel, groen en rood

bruin. 
6 fr. + 2 fr. Congopauw; donkergrijs, rood, geel en blauw-violet. 

Deze zegels werden op 23 en 24 juni bij voorrang u i t 
slui tend verkoclit in he t tijdelijke postkantoor in de d ie ren
tuin te Antwerpen. Zij worden verkocht in alle pos tkantoren 
van België van 25 juni tot en met 31 augustus 1962. 

Gelegenheidstempels 
De eerste afbeelding is van he t stempel, da t reeds genoemd 

is in he t j un inummer (bladzijde 258). 

Antwerpen 

Chimay 

Couvin 

Fléron 

19-20-21 mei 1962. 50 j aa r Kathol ieke 
Scouting in Vlaanderen. 
26 mei 1962. Congres europeen A r d e n -
ne-Eifel (Europees congres A r d e n n e -
Eifel). 
27 mei 1962. Congres europeen A r d e n -
ne-Eifel. 
3 juin 1962. Journée in ternat ionale 
d 'échange (Internationale ruildag). 

Le Roeulx 
Berchem St. Agathe 

Leuze 

Braine l'AUeud 

3 ju in 1962. Rallye des Centaures . 
9-10 juin 1962. Tweede filatelistische 
tentoonstell ing van de Phi latél is tes 
réunis de Bruxel les Ouest. 
9-10-11 juin 1962. Jumelage avec Lou-
dun (France). 
18 juin 1962. Commemorat ion de la 
Batai l le de Waterloo (Herdenking Slag 
bij Waterloo). 

^'^. 
< S ^ ö ^ 

$ 999 
; 28-6-1962 

Antwerpen 23-6-1962 tot 30-6-1962 Koninklijke Maa t schap
pij voor Dierkunde. (Bij 
de uitgifte van de Vogel-
serie). 

Spa 

Spa 
Brussel 

24-6-1962 Aankomst e tappe Ronde 
van Frankr i jk . 

25-6-1962 Ver t rek etappe. 
28-6-1962 EUROPOL (Atletiek-

kampioenschappen van 
de Europese politie). 

(Afbeeldingen naar foto's van de heer J. P. Jordens). 

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

1 c seël. Die S 11 — S T A e n B silinders, wat , soos a l reeds 
eerder aangekondig is, in J a n u a r i e van hierdie j aa r verskyn 
het, is op papier met wa t e rmerk gedruk, in veile van 20 rye 
van 10 seëls. Twee nuwe p la te is gebruik, waa rby die b lomme 
'n bietj ie meer na regs verskuiwe is in vergelyking me t 
die vorige seëls. Velnommers van vier syfers verskyn t w e e 
maa l op die regter kan t van die vel. 
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Tü^ volgende foute kom voor by hierdie druk: A-vel; kol-
letjie tussen die OU van SOUTH (r.1 - 1), grys vlekkie bo 
AN van VAN (6-1), vlekkie tussen die blomme, onder die 
A van AFRICA (13-7), rooi vlekkie onder die D van SUID 
(16-3), grys kol tussen die blomme, onder die eerste A van 
AFRICA (16-9), rooi stippel tussen SU van SUID (18-1), 
twee grys kolle bo die stingel van die regter blom (19-10). 

B-vel: grys kol op die velrand teenoor ry 15, 'n grys ovaal 
vlekkie bo die seël 1 van ry 1, en 'n rooi horisontaal strepie 
links van ry 15 op die velrand. Verder 'n rooi kol 
op die linker velrand (r 4-2), 'n koUetjie onder die C van 
AFRICA (9-9), rooi horisont&le vlek tussen die twee blomme 
(11-7), 'n rooi vlekkie onder die U van SUID (12-7), 'n kol 
in die boonste syrand bo die R van REPUBLIC, en 'n hori-
sontale rooi vlek links van die 1 van Ic. 

Stempel Kangogrotte. (Oudtshoorn, Kaap): 'n spesiale stem
pel het op 6 Januarie 1962 by die poskantoortj ie by hierdie 
toeristeplek in gebruik gekom. Binne 'n dubbel sirkel staan 
die woorde: Kangogrotte - Kano Caves - Oudtshoorn; in die 
middel staan die datum tussen stalagmiete en stalactiete. 
Die opskrif in Engels is foutief. In die Engelse taal word die 
naam met 'n „C" en nie met 'n „K" gespel nie. Hierdie 
fout sal moontlik later herstel word. 

Marioneiland. Deurdat die skip R.S.A. te lank in die ys 
vasgesit het, is die aflossing van Marioneiland deur die 
S.A.S.„Transvaal", dieselfde skip wat ook verlede jaar die 
reise na Tristan da Cunha waargeneem het, behartig. Hier
die reis is dus nie deur die R.S.A. gedoen, soos vorige maand 
gemeld is nie. Die „Transvaal" het op 27 Maart vertrek en 
was op 7 April terug in Kaapstad. 

In die begin van Mei het die R.S.A. egter plotseling na 
Marioneiland vertrek. Daar was net een uur geleentheid om 
te probeer om nog wat pos saam te stuur. Die aantal briewe 
wat uiteindelijk saamgegaan het, is tot enkele tientalle 
beperk. Versamelaars wat hiervan een koevert kan bemag-
tig, het iets wat seldsaam gaan word. 

Setlaarseëls. In September sal daar herdenkingsfeeste 
aan die koms van die Britse setlaars na Suid-Afrika plaas-
vind. Port-Elizabeth sal die middelpunt hiervan wees. 
Ook sal daar 'n filatelistiese kongres gehou word, waar
voor daar weer 'n spesiale koevert en 'n besonder stempel 
geteruik gaan word. Daar bestaan 'n sterke vermoede dat 
daar ook twee besondere seëls, nl. van 2'/2 en 12V2C uitge-
gee sal word, maar hieroor kan nog niks met sekerheid 
gesê word nie. 

Rubriek-redacteur H L J Weidema 
Jan Vethstraat 9, Arnhem 

ZWENDEL VROEGER... 
In Der Deutschland Sammler vaA juni staat een interes

sant verhaal van Herbert Schrey over een in Nederland 
vrijwel onbekend verzamelgebied, als het tenminste zo 
genoemd mag worden. Het gaat om „Die Sultanatspost Witu-
land". Dit Witu-land, of met de inheemse naam Suaheli-land, 
was een sultanaat aan de Afrikaanse oostkust in de buurt 
van Zanzibar, dat van 27 mei 1885 tot 30 juni 1890 onder 
Duits protectoraat stond. In de Michel-catalogus vinden we 
dit gebied wel, zij het in kleine letters, in de Yvert-catalo-
gus staat het niet. De Fransen betwijfelen, en vermoedelijk 

tó,- i/i, -V. terecht, of de voor dit gebied uitgegeven zegels wel echt pos-
R?'-i»."r,,' taal gebruikt zijn. Het gaat hier om niet minder dan 60 
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frankeer- en 36 dienstzegels (respectievelijk vijf en drie 
series van twaalf), die van 1 juli tot en met 18 augustus 1889, 
derhalve binnen een tijdsverloop van zeven weken, uitge
geven zouden zijn. 

Volgen wij het verhaal van Herbert Schrey, dan blijkt dat 
de hoofdpersoon in deze geschiedenis een zekere Clemens 
Denhardt is, de voormalige „postminister" in het sultanaat. 
Deze speelde zo'n beetje de baas in het sultanaat, daar Sul
tan Achmed hem, in ruil voor tienduizend rupies, vrijwel 
alle soevereiniteitsrechten had afgestaan. Hij bekleedde 
zich dan ook met de mooie naam: „Der Bevollmächtigte 
Vertreter des Suaheli-Sultanats". Met de opvolger van Sul
tan Achmed kwam het tot een breuk, en nog voor het ge
bied in 1890 aan de Engelsen werd overgedragen, vertrok 
Clemens Denhardt teleurgesteld naar Duitsland. Hij nam 
met zich mee de zegels, die hij uitgegeven had, althans had 
willen uitgeven, zomede de handstempels, waarmede de 
zegels gedrukt waren. 

In 1892 duikt er voor het eerst een bericht over deze 
zegels op in de filatelistische pers. De „Illustriertes Brief-
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marken Journal" bevat een afbeelding van twee brieven 
met samen zes zegels er op, ingezonden door „een lezer 
van dit blad". Hoewel de redactie aanvankelijk zeer scep
tisch tegenover deze uitgifte stond, komt zij ten slotte tot 
de conclusie, dat de zegels echt moeten zijn, omdat er een 
desbetreffende verklaring is van de „Berlijnse vertegenwoor
diger van het Suaheli-sultanaat". Er stond niet bij, dat deze 
vertegenwoordiger en „een lezer van dit blad" één en 
dezelfde persoon waren, namelijk Clemens Denhardt. 

In de volgende jaren laat Denhardt mondjesmaat („want' 
er zijn er zo weinig") zegels op „echt gelopen brieven" los, 
waarbij de serie van aanvankelijk zes stuks via acht groeit 
naar 12 stuks. Duitsers die ter plaatse geweest zijn, betwij
felden toen reeds het bestaan van een postdienst ten zeer
ste en een door de Britten gezonden speciale expeditie heeft 
niets kunnen vinden. 

De grote verrassing komt in 1929 na het overlijden van 
Denhardt. In zijn nalatenschap vindt men hele vellen zegels 
en brieven. Het zijn niet alleen zegels door middel van een 
handstempel vervaardigd, maar ook in steendruk uitgevoerde 
zegels. Gebleken is, dat deze laatste op verzoek van Den
hardt in het begin der negentiger jaren in een drukkerij te 
Leipzig zijn gedrukt. In de nalatenschap bevonden zich ook 
zegels met 'n handstempel vervaardigd, maar op 'n papier
soort, die pas omstreeks 1900 in Europa voor de postzegelfa-
bricage in zwang kwam en het zou dus wel heel vreemd zijn, 
als deze tien jaar eerder reeds in het oerwoud van Afrika ge
bruikt zou zijn. Waar en wanneer deze zegels vervaardigd 
zijn is overigens niet bekend. 

Of de zegels van de eerste handstempeldruk echt postaal 
gebruikt zijn, moet dus terecht betwijfeld worden, al heeft 
in 1934, dus 45 jaar later, een Duitse missionaris, één van 
de zeven Europeanen, die zich in 1889 in dit gebied be
vonden, verklaard, dat hij wel eens twee brieven met deze 
zegels gezien heeft. 

EN ZWENDEL NU... 
In het hoofdartikel van nummer 12 van Der Sammler 

Dienst vertelt Pierre Seguy iets over het ontstaan van een 
zwendelstuk op het gebied van de raketpost. Op 22 februari 
1962 werd op het postkantoor te Varazze, tussen Genua 
en Savona aan de Italiaanse Middellandse Ze§-kust, een 
partij brieven ter stempeling aangeboden, alleen voorzien 
van een gewone Italiaanse zegel en geadresseerd aan de 
aanbieder zelf, poste restante Varazze. Deze nam de brie
ven meteen weer mee en ging er „raketbrieven" van maken. 
Op iedere brief kwam een vignet met een raket, een E 
(Europa) omgeven door dertien sterren, het woord EUROPA
UNION en een prijsaanduiding 250 lire. Daarnaast werd 
een stempelafdruk „Varazze, Europe 22 II 1962" gezet en 
met een ander stempel een tekening van een raket. 
De „raket-brieven" waren nu klaar en werden voor een 
behoorlijk bedrag in de handel gebracht. Dit geschiedde 
van Duitse zijde. 

De Vereniging van Italiaanse luchtpostverzamelaars ver
trouwde het zaakje al dadelijk niet. Ook al om de woord
speling, die er in het woord Varazze zit (va = ga en razze = 
raket). Er werd een onderzoek ingesteld, waarbij bleek, dat 

in Varazze nog nooit een raket was gelanceerd, laat staan 
dat er post mee vervoerd zou zijn. De vereniging wekt be
drogen kopers op bij de Carabinieri van Varazze een aan
klacht wegens bedrog in te dienen (waarom de vereniging 
het zelf niet doet, is mij niet duidelijk. W.). 

In de nummers 11 en 12 van hetzelfde tijdschrift bespreekt 
F. Biesecke uitvoerig de wapenzegels 1863/66 (met één 
waardecijfer) van Noorwegen, met alle bijzonderheden 
over oplagecijfers, typen, plaatkenmerken enzovoort. Iets voor 
de speciaalverzamelaars van dit land. 

De klassieke verzamelaars komen ook verder nog aan 
hun trek, want in Duitsland is men het er nog steeds niet 
over eens of de paartjes IV2 Schillinge en l'/a Schilling van 
Bergedorf 1861 tot de originele zegels beheren, of dat het 
herdrukken zijn. K. Knauer is de laatste mening toegedaan 
en verdedigt deze in een uitvoerig betoog. 

Voor de thematische verzamelaar is er weer een overvloed 
van artikelen: 

„Briefmarken und Stempel um den Mercedes-Stern" door 
J. Schmit-Mousel, 

„Die Sieger bei den Fussballmeisterschaften-knapp no
tiert" door Dr. G. Schmidt, 

„Start zur Venus" door R. W. Pfau, en 
„Rotkreuz-Blutspendedienst" door H. H. Weider. 
In nummer 11 van Die Sammler Lupe komt Nederland 

tweemaal aan bod. In „Fünf kleine Kultur-Botschafter" 
beschrijft de hoofdredacteur, Dr. Wilhelm Ploenes, de of
ficiële eerste verkoop van de Nederlandse Zomerzegels 1962 
te Haarlem, en in „Jeder war zufrieden" geeft hij een ver
slag van de tentoonstelling van Nederlandse Postzegelont-
werpen, die in Kempen (Niederrhein) is gehouden. Tot de 
tevredenen behoren de organisator, die 4150 bezoekers kon 
tellen, de Deutsche Bundespost, die 4500 afstempelingen 
met het speciale stempel verzorgde, en de Filatelistische 
Dienst van de Nederlandse P.T.T., die voor 4299 DM aan 
Nederlandse postzegels verkocht. 

In „Israel im Spiegel der Philatelie", in hetzelfde num
mer, vernemen wij van N. Alexander een en ander over de 
propagandatentoonstelling georganiseerd door de officiële 
agentuur van het Israelische Postministerie in de Bonds
republiek. Niet alleen de zegels van de nieuwe staat Israël 
worden getoond, maar ook enkele Israël-verzamelingen met 
alles wat er bij hoort. De tentoonstelling wordt in tien 
Duitse steden gehouden; daarna is Zwitserland aan de beurt. 
(Iets voor de N.I.P. om te trachten deze tentoonstelling 
ook in Nederland te krijgen?) 

Begraven postzegels. 
Naar aanleiding van het stukje over de begraven zegels 

van Duits Oost-Afrika in het meinummer van het Maand
blad, schrijft de heer H. C. Lotsy, Kranenburgerweg 40, 
's-Gravenhage, dat hij in het bezit is van de types I van de 
2V2 en V/2 Heller. Deze zijn destijds gekocht van de poste
rijen in Berlijn en hem toegezonden met een bijlage van 
het Post-Nachrichtenblatt, waarin de verkoopvoorwaarden 
van deze zegels zijn opgenomen. Hij is gaarne bereid deze 
bescheiden aan geïnteresseerde filatelisten ter inzage te ge
ven. 
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25r)'62. Zeventigste verjaardag Tito. 
23 d. donkergroen; 50 d. donkerbruin. 100 d. 

donkerblauw; 200 d. leikleur. Kop van Tito 
en .iaartallen. 

Bovendien blokje met deze vier zegels 
samen. 

86'62. Amfibieën en reptielen. 
15 d donkergroen, donkerbruin, oranjerood. 

Gekuiide watersalamander. 
20 d. purperviolet, groenzwart en geel. Sa

lamander. 
2S d. ultramarijn. Schreeuwende kikvors. 
30 d. ultramarijn, grijsbruin, groenbruin en 

zwartbruin. Kikvors. 
50 d. rood, groenzwart, geel. Vijverschild

pad. 
65 d. groen, bruin en zwart. Hagedis. 

100 d. zwart, geelgroen, bruin en kastanje
kleur. Groene hagedis. 

150 d. bruin, zwart en rood. Gevlekte slang. 
200 d. karmijn, grijsbruin, zwart en grijs. 

Adder. 

EUROPA 
ALBANIË 

Afbeeldingen van de in het juninummer 
gemelde zegels Olympische Spelen in Tokio: 
0.50 1. Duikster; 2.50 1. Polsstokspringer. 3.— 1. 
Berg in Japan en fakkel. 9.— 1. Speerwerp
ster; 10.— 1. Kogelstoter. 

BULGARIJE 
45'62. Vijftig jaar Pravda. 

5. St. Kop van Lenin en eerste nummer van 
deze krant. 

215'62. Lerarencongres 1962. 
5 st. Schoolbord op ezel, boek en hamer. 

265'e2. Wereldkampioenschappen voetbal 
In Chili. 
13 St. Voetballer en wereldbol. 

» I H I I I I H M I I I W W H W 
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DUITSLAND (OOST» 
75'62. Twintig jaar vernietiging van 

Lidice. 
20 en 25 pf. roodzwart en blauwzwart. Kruis, 
doornenkrans en witte roos. 

186'62. Tachtigste verjaardag Georgi M. 
Dimitroff. 
5 pf. Dimitroff voor het gerechtshof In 

Leipzig. 
20 pf. groen en zwart. Dimitroff als minister
president van Bulgarije. 
De zegels worden samenhangend uitgegeven 
met tussenstrook waarop uitspraak van Di
mitroff en handtekening. 
266'62. Tiende landbouwtentoonstelltng la 

Markleeberg. 
10 pf. olijfgroen, rood, zwart en geel. Mais

maaimaehine en plant. 
20 pf. blauw, geel, zwart en luod. Elektrische 

melkinrichting in weiland. 

40 pf. geel, rood, zwart en groen. Gecombi
neerde maai en dorsmachine en 
tarweaar. 

27'62. Vijfde week van de Oostzee. 
10 pf. groen en blauw. Kaart van landen 

rond de Oostzee en opschrift ,,Meer 
des Friedens". 

?0 pf. rod en oker. Hotel bij station van 
Rostock. 

25 pf. blauw en olijfgroen. Het motorschip 
„Frieden" (10.000 ton) in haven van 
Rostock. 

DUITSLAND (WEST) 
127'62. Hulde aan de koorzang. 

20 pf. rood en zwart. Gedeelte partituur van 
,,In dulci jubilo". 

GROOTBRITTANNIÊ 
In de toekomst zullen de zegels op witter 

papier gedrukt worden. 
Tot nu toe zijn verschenen: 1, l'/i, 2'/!, 3, 4'/! 

en 9 d.: 10 sh. en £ 1 van de algemene uit
gave. Van de regionale uitgaven: Noord
lerland 3 en C d.; Schotland 6 d. en Wales 
3 d. 

ITALIË 
126'62. Vijftigste sterfdag Antonio Paci

notti. 
30 1. rood en 70 1. blauw. Principe van elek
tromotor en geboorte en sterfjaar van deze 
uitvinder: 184! en 1912. 

HiSTflTAIJ,4N£,Lll 

126'62. Vijfde eeuwfeest canonisatie van 
H. Caterina van Siena. 
30 1. bruinviolet. Portret van deze heilige uit 

kerk in Siena. 
70 1. rood. Afbeelding van heilige door on

bekende meester (vijftiende eeuw). 
JOEGOSLAVIË 

304'62. Toeslagzegel ter gelegenheid van 
de week van het Rode Kruis. 
5 d. roodbruin, grijs en rood. Pilaar waarop 
symbolisch de rampen waarbij het Eode 
Kruis hulp kan bieden. 

Portzegel, eveneens 5 d., violetblauw en 
rood; moet geplakt worden Indien de ver
plichte zegel niet is geplakt. 

107'62. Europese atletiekkampioenschap
pen in Belgrado. 
15 d. lichtblauw en zwart. Polsstokspringen. 
25 d. lilarood en zwart. Discuswerpster. 
30 d. groen en zwart. Twee hardlopers. 
50 d. karmijn en zwart. Speerwerper. 
65 d. blauw en zwart. Kogelstootster. 

100 d. groen en zwart. Hardloopsters. 
150 d. zalmkleur en zwart. Hinkstapsprong. 
200 d. bruin en zwart. Hoogspringster. 

l29'62 Europese atletiekkampioenschap
pen in Belgrado. 
Blokje met luchtpostzegel 600 d. violet
blauw, zwart en grijsoker. Stadion van het 
leger in Belgrado. 

LIECHTENSTEIN 
28'62. Vijftig jaar postzegels in Liechten

stein. 
5 r. grijsgroen. Vorst Johannes II. 

10 r. karmijnrood. Vorst Frans I. 
25 r. Vorst Frans Jozef II. 
Deze zegels alleen in blok verkrijgbaar voor 
3— fr. 

28'62. Europazegels 1962. 
50 r. donkergrijs roodoranje. In elkaar grij
pende handen. 

28'62. Malariabestrijding. 
50 r. donkergroen en grijs. Embleem bestrij
ding in bol. 

OOSTENRIJK 
27'62. Honderdste sterfdag Friederich 

Gauerman. 
1.50 s. Portret van deze schilder en data 
geboorte en overlijden: 1807 en 1862. 

POLEN 
255'62. Vijftig jaar geleden Lenin In 

Polen. 
40 gr. Lenin tijdens wandeling in Bialy 

Dunajec. 
60 gr. licht en donkerrood. Borstbeeld van 

Lenin. 
2.50 zl. geel en bruin. Lenin en muur van 

Krakau. 

PORTUGAL 
ll6'62. Padvindersbeweging. 

0.20 e. grijs, oker, geel en zwart; 0.50 e. grijs, 
grijsgroen, groen en zwart; 1.— e. grijs, rood
bruin, bruin en zwart; 2.50 e. grijs, blauw, 
zalmkleur en zwart; 3.50 e. grijs, violet, geel 
en zwart; 6.50 e. grijs, zwartgroen bruin en 
zwart. Gestileerde tenten en embleem van 
de padvinderij. Inschrift „Achttiende inter
nationale conferentie van het scoutisme". 

ROEMENIE 
155'62. Serie boten en zeilen. 

10 b. blauw en roodviolet. Kanowedstrijd. 
20 b. blauw en olijfgroen. Kajak. 
40 b. blauw en roodbruin. Skiff van het 

type 8 plus 1. 
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55 b . blauw en ul t ramari jn . Sportskiff v a n 
he t 2 V type. 

1 1. blauw en karmijn. Zeilboot. 
1.20 1. blauw en violet. Wedstrijd van r ace 

boten. 
1.55 1. blauw en oranjerood. Zeilboot van h e t 

type FB. 
8.— 1. blauw en violet. Roeislalom. 
Deze zegels ook ongeperforeerd. 

204'62. In terna t ionale voetbalcompet i t ie . 
65 b . geelgroen en roodbruin Voetballer en 
k a a r t van Europa. 

[iiiiiiimjimii immmmm 
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204'62. Voltooung collectivisering l and
bouw. 
40 b. oranje en diep rood. Korenaar , t r a c 

tor en kaa r t Roemenië . 
<5 b. rood, geel en bruin . Voor e n ach te r 

zijde medaille en l auwer t akken . 
1.55 1. blauw, rood, geel en oker . H a m e r e n 

sikkel en korenschoof. 

125'62. Tweede were ldkampioenschap da
meshandbal . 
65 b. geel en violet. Handbalspeels ter , w e 
reldbol en cijfer 7. 

SOVJETITNIE 
(S'62. Halar iabestr i jding. 

4 k. rood, blauw en zwart . Embleem en 
grote mug. 

195'62. Veertig j a a r Lenin pionierorgani^ 
satie. 
2 k. groen, rood en bruin . Lenin en j eugd

groep die belofte aflegt. 
I k. rood, oker en bruin . Twee helden van 

de SowjetUnie 
4 k. bruin, rood en zwart . Pioniers bouwen 

een kosmische rake t . 
4 k. grijs, rood, oker en bru in Rode Kru i s 

zuster, rood kruis en halve maan . 
( k. geel, groen, rood en bruin . Wereldbol 

en groep pioniers. 

SPANJE 
ll6'62. Vervolg wapenser ie . 

5 p. Wapen van Badajoz. 
267'62. Vervolg wapenser ie . 

i p. Wapen van de Balearen. 

285'62. Schilderijen van Rubens 
15 c. Ferdinand van Oostenrijk. 
1 p. Zelfportret Rubens. 
3 p. Philips II . 

10 p. Graaf van Lerma. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
145'62 Wereldpostzegeltentoonstell ing 

Praga 1962. 
80 h. Duif boven nest m e t vijf verschi l lend 

gekleurde eieren. 
1.40 k. blauw, rood en zwart . Vliegende duif 

en embleem. 
ï.80 k. geel, rood, bru in en zwar t . Gesti leerde 

vijfbladige bloem en vogel. 
4.20 k. geel, rood, bru in en zwar t . Vijf ver 

schillend gekleurde a ren en embleem. 

VATICAAN 
Propaganda voor pr ies te r roepin126'62. 

gen. 
10, 15, 70, 115 en 200 1. Afbeeldingen nog nie t 
bekend. 

1261'62. St.Catarina van Siena. 
15, 60 en 100 1. Afbeeldingen nog nie t bekend . 

IJSLAND 
67'62. Gebouwenserie . 

ï.50 kr . blauw. Gebouw produkt iv i te i t s lns t l 
tuu t . 

4.— kr . groen. Gebouw ins t i tuut voor vis
onderzoek. 

6.— kr . bruin . Gebouw l andbouwonderzoek . 

179'62. Europazegels. 
5.50 en 6.50 kr. Boom met negent ien bladeren , 
algemeen ontwerp 

■MVilWPIVH««« 

ZWEDEN 
27'62. Nieuwe gebruikszegels 

25 ö bruin , driezij dige perforat ie , 30 ö violet, 
tweezijdige perforat ie ; S5 ö b lauw twee en 
driezijdige perforat ie ; 50 ö olijfgroen, t w e e 
zijdige perforat ie . Por t r e t koning Gustaaf 
Adolf VI. 105 ö blauwgroen, tweezijdige per 
fora t ie ; 150 ö bru ine , tweezijdige per fora t ie . 
Wapen m e t drie kronen . 

BUITEN EUROPA 

„San 
ARGENTINIË 

236'62. Zesde eeuwfeest s t icht ing 
J u a n " . 
2 p. Gedeelte van beeld van J u a n Ju f r é in 
Concepdón (San Juan) 

BOLIVIË 
213'62 Vierde nat ionaal euchar is t i sch 

congres. 
1000 b. Menigte en kelk m e t kru i s 
1400 b. (luchtpost) Standbeeld van de maagd 
Maria. 

BRAZILIË 
244'62. Vijftigste ver jaa rdag on tdekk ing 

nieuw geneesmiddel . 
Waarde en afbeelding nie t bekend. 

CANADA 
136'62. Landuitgif te door J e a n Talon 

(1625 ? ). 
5 c. Talon geeft boeren vee en geld t egen 
achtergrond van bewerk t land. 

C A N A D A 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
255'62 Twaalfhonderdvijft igste ver jaa r 

dag van Tu iTu. 
4 f. Monument voor deze grote dichter in 

Chengtu. 
t f. Por t r e t van Tu Fu (no. 305 en 306). 

M M É É M É I M 

106'62. Heilige kraanvogel . 
8 f. Twee kraanvogels voor bamboe . 

10 f. Twee kraanvogels vliegend over wate r . 
20 f. Kraanvogel bij denneboom. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
77'62 Veertigste In terna t ionale dag van 

de coöperat ie 
0.80 $ Embleem coöperat ie en pru imebloe

sem. 
ï.00 $ Wereldbol, en twee in e lkaa r gri jpende 

handen . 

COLUMBIA 
30l'62. Aanvul lende w a a r d e n luchtpos t 

se r i e : bloemen. 
5 c. Passiflora mollissima. 

10 c. Espeletia grandiflora. 
ÏO c. Odontoglossum lut lo p u r p u r e u m . 
25 c. Stanhopea t igr ina . 
SO c. A n t h u r i u m Andeanum. 
Expresbeste l l lng: 2 c. gelijk aan 20 o. 

264'62. Vijftig j a a r d e p a r t e m e n t Valle del 
Cauca. 
10 c. Wapen van s tad Call, gezicht op b r u g 
en kerk . 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
86'62. Luchtpostzegel. 

50 f. Schip dat bomen lost in Poin te Noire . 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Vijftiende ver jaardag UNESCO. Toeslag

«erie. 
Postzegels Olympische Spelen, Yver t 542 

to t en met 546 met ove rd ruk „XV Aniver 
sar io de la Unesco plus 2 c." 

Eveneens luchtpostzegels v a n deze serie 
m e t overdruk . Yvert 108 to t en m e t 110. 

EGYPTE 
186'62. Honderdvijftig j a a r mil i ta i re aca

demie . 
10 m. Parade rende kade t t en en embleem 
academie . 

206'62 Malariabestr i jding. 
10 m. Embleem malar iabest r i jd ing 
S5 m Zelfde embleem met l a u w e r k r a n s . 

FILIPPIJNEN 
126'62. Onafhankeli jkheidsdag. 

8, 10 en 30 c. Eedsaflegging van nieuwe 
pres ident Diosdado Macapagal . 

196'62 Nieuwe gebruikszegel . 
( c. P o r t r e t José Rizal. 
Ook dlenstzegel met opdruk , ,G.O.". 

GHANA 
216'62. Wereldzonderkernbomconfereni

t ie in Accra. 
t d. Vijfpuntlge ster en vijf l anden m e t l a u 

wer tak . 
6 d. Ontploffing kernbom; wolk in v o r m van 

doodshoofd. 
1 sh. 3 d. Witte duif m e t l a u w e r t a k . 

306'62 Herinner ing aan Pat r ice Loe
moemba 
3 en 6 d., 1 sh. 3 d. Medaille m e t hoofd 
Loemoemba. 
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GUINEA 
15-6-'62. Nieuwe gebruiksser ie . muziekin

s t rumen ten . 
0.30 f. In landse t rommel en bespeler ei van. 
0.50 £ Gebogen snaa r ins t rument en bespe

ling. 
1.— £. Flui tspeler 
1.50 f. Recht, smal snaar ins t rument 

2 f. Snaar ins t rument met hoge kam. 
3 f. Gelijk aan 1.50 f. 

10 f. Gelijk yan 1 f. 
20 f. Gelijk aan O 30 f. 
25 f. Gelijk aan 0.30 f. 
40 t. Gelijk aan 0.50 £. 
50 i. Gelijk aan 0.30 f. 
75 f. Gelijk aan 0.50 f. 

Toeslagserie malar iabestr i jding. 
De ser ie Yvert 27 tot en met 31 ove rgedruk t 
m e t embleem W.H O. en toeslag van respec
tievelijk 10, 20, 20, 50 en 100 f. 
Opdrukken in rode kleur en bovendien ook 
nog in oranje kleur 

REPUBLIK INDONESIA 
20-5-'62. Nationale monumentense r i e , Rp. 

1.— + 50 s., Rp. 1,50 + 50 S., Rp. 3,— 4-
Rp. 1,—, en Rp. G,— + Rp. 1,50, o n t w e r p e r 
K. Risman Suplanto, papier zonder w a t e r 
merk , tanding 12 : 12'/!. 

24-5-'62. Tweede serie ,,IV Aziatische Spe
len" . 40 sen discuswerpen, 50 sen zwemmen, 
60 sen voetbal, Rp. 4,50 hockey en Rp 6,— 
waterpolo , papier zonder wa te rmerk , t an
d ing 12Vï : 12'/i, beide series gebru ik t in 
ro togravure door Per t je takan Kebajoran . 
On twerpe r s : waterpolo en hockey : Sadj i run, 
voetba l : Soeroso, zwemmen: Soemprsono, 
discuswerpen- Kar tono. 

(Opgave A J. Uylen, Eindhoven) 

IRAN (PERZIË) 
17-5-'62. Ingebruikste l l ing Kara j -dam 

2 en 6 r. Dam in berglandschap. 

24-5-'62. Ingebru ikneming d a m van Sefid-
Eud . 
2 r. Aanzicht van dam. 
6 r. Overzicht van dam en s tuwmeer . 

•nwpi 
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IVOORKUST 
23-6-'62. Nieuwe luchtpostzegels . 

200 f. Vrouwen met ronde k ru iken op hoofd 
In Odienne. 

500 f. Ronde hu t t en en bergen in nede rze t 
t ing Man. 

KAMEROEN (FEDERATIE) 
15-6-'62. Nieuwe gebruiksserie . 

0.50 £. Aap op boom. 
1 f Olifant bij waterva l 
4 f Gelijk aan 1 £. 

6 1. Gelijk aan 0.50 t. 
15 f. Gelijk aan 0.50 f. 
20 1. Giraffen en de nederzet t ing Waza. 
40 f Gelijk aan 20 f. 
50 f. „Hotel des Cocott iers" in Douala. 

100 f Vlinder bij plant en bloemen. 
200 f Struisvogel bij de nederzet t ing Waza. 
500 £ In landers en vogels bij grillig gebergte 

KOREA (NOORD-) 
19-4-'62. Antimalar ia-ser ie . 

5 en 20 j . Embleem malariabestr i jding 
Deze zegels ook ongetand 

KOREA (ZUID-) 
16-5-'62 E;erste ver jaardag mei-revolut ie . 

30 h. Mannen met toorts, die tandwiel rol 
len. 

40 h Soldaten passeren brug. 
200 h Ovale opening en gezicht op fabriek. 
Bovendien zes blokjes me t e lke zegel een 
maal met Engels en een maal met Koreaans 
onderschrif t . 

NICARAGUA 
De in het ap r i lnummer gemelde bloemen-

ser ie is een toeslagserie en bes taa t u i t de 
volgende zegels; met alle afbeeldingen van 
orchideeën 
5 c. Oncidiae. 
6 c. Lycaste macrophyl la . 
5 c. Sobralia pleiantha. 
5 c. Maxil laria tenuifollo. 
5 c. Schomburgkia t ibiclnus. 
5 c. Hexisia bidentata . 
5 c. Stanhope.i scornuta . 
5 c. Cat t leya skinneri . 
5 c. Bletia Riezlii. 
5 c. Cycnoches eger tonianum. 

NIEUW CALEDONIË 
2-7-'62. Nieuwe gebruikszegels. 

2 t. Melanesische zeilboten (pirogues). 
4 f. Visser me t speer. 
5 f. De „Rocher ä la voi le" in Noumea. 

25 f. (luchtpost). Jager-visser onder wate r . 

l3-7-'62. Vijfde conferentie Stille Zuidzee. 
15 1. Kaa r t van het gebied, pa lmenst rand en 
Jonk. 

NIGER 
26-5-'62. Spelen van Abidjan. 

15 f. Bokser , wie l renner en embleem. 
25 f. Handbal ler , voetbal ler en embleem. 
85 f. Hardloper , kogelstoter en hoogspr inger 
en embleem 

OPPER VOLTA 
23-6-'62 Stichting Rode Kruis In Volta 

25 f Verpleegster, ziekenhuis en embleem 

30-6-'62. Gebruiksserie , ,Jacht en toer i fme". 
5 t. Groep buffels bij water . 

10 f. Groep leeuwen in oerwoud. 
15 f. In lands rund in prai r ie . 
25 f. Boerderij in Arly. 
50 f. Nederzet t ing in Diapaga. 
85 f. Jonge buffel in prai r ie . 

21-7-'62. Spelen van Abidjan 1961. 
15 f. Wielrenners en embleem. 
25 f. Voetballers en embleem (drie door el

k a a r lopende ringen). 
85 f. Boksers en embleem. 

PAKISTAN 
8-6-'62. Herdenking grondwet . 

40 p . Driehoekige zegel met k a a r t van het 
land en jasmijnbloemen. 

PALESTINA 
20-6-'62. Malariabestrijding 

10 en 35 m. Gelijk aan Egypische zegels, 
alleen andere k leuren en Inschrift , ,Pale
s t ine" . 

POLYNESIË (FRANS-) 
12-7-'62. Nieuwe gebruikszegels (bloemen). 

15 f. Saraca indica. 
25 f. Hibiscus. 

13-7-'62. Vijfde conferentie Stille Zuidzee. 
20 f. K a a r t van het gebied pa lmens t rand en 
jonk . 

RICE KIOE EILANDEN 
5-5-'62. Dag van het kind. 

3 c. Kinderspeelgoed. 

SAOEDI ARABIË 
7-5-'62. Malariabestrijding. 

3, 6 en 8 p . Embleem W.H.O. 
Zegels ook ongetand en waarschijnlijk ook 
blokjes. 

SINGAPORE 
3-6-'62. Derde ver jaardag Nationale dag. 

4 en 10 c. Man met tandwiel en k a a r t van 
gebied. 

SYRIË 
28-5-'62. Aanvul lende waarden . 

17V.' en 35 p Afbeelding van de k e r k Qalb 
LOZd 

l l -b- 62. Dag van de Syrische revolut ie . 
12'/i en 35 p . Monument voor de gevallen In 
Swaida . 

TONGA 
7-2-'62. Eeuwfeest der bevrijding. 

Opdruk „TAUATAINA EMANCIPATION 
1962" op de zegels Yvert 100, 106, 107, 108, 
109, 111. Bovendien waarde-overdruk op 103 
van 3 p . In 2 sh. Ook overdruk op 4 p. zegel 
van uitgifte 1961, vijfenzeventig j a a r poste
ri jen. 

TSAAD 
25-5-'62. Derde en laatste gedeelte ge

bruiksser ie . 
3 f. Gezicht op Salamat en gest i leerde kop 

van buffel. 
15 f Gezicht op Bessada en gest i leerde kop 

van eland. 
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25 f. Gezicht cp de rotsen van Tikem en ge
st i leerde Icop van hertebuffel . 

30 f. Gezicht op Kanem en gesti leerde kop 
van jacht lu ipaard . 

TUNESIË 
l-5-'62. Dag van d e arbeid. 

40 m. Gest i leerde f iguur van boer in veld. 
60 m. Arbeider met boormachine en rokende 
schoorstenen. 

«•w-t»-';«"«.»?^ 

l-6-'62. Nationale feestdag. 
20 m. Gestileerde figuren met l auwerkrans . 

VENEZUELA 
10-5-'62 Verjaardag rondzendbrief van 

Mgr. Rafael Anas Blanco. 
0.75 c Po i t r c t van deze bisschop. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
24-7-'62. Vijftig j aa r Padvmds te i s in Ame

rika. 
4 e. Padvinds te r en deel van Amer ikaanse 
vlag 

HJ*V(^toW fc»».-!!. 

VIETNAM (NOORD-) 
12-6-'62. Kosmonau t Titov, 

12 xu. Verwelkoming van Titov door bevol
king van Hanoi. 

20 xu . Titov krijgt een medail le opgespeld. 
30 xu. Titov m ruimtepak. 

VIETNAM (ZUID-) 
15-5-'62 Ingebru iknemmg postchèque-

dienst . 
0.70, 0.80. 4 en 7 d. Centrum van de post-
chèquediens t in Saigon. 

MBsmmiBimia. 
WALLIS EN FUTUNA 

l3-7-'62. Vijfde conferent ie Stille Zuidzee. 
16 f. Kaa r t van het gebied, pa lmens t rand en 
jonk . 

Voor het ve r s t rekken van inl icht ingen en/ 
of Il lustraties danken wij , naas t de ve r 
schil lende postadminis t ra t ies de he ren M. 
van Everdingen in Abadan en T. Wiegman 
in Enschede. 

Voor inliclilingen en/of afbeeldingen — 
speciaal van Spanje, Vaticaan, Midden- en 
Z u i d a m e n k a a n s e landen en Aziatische lan
den — die de actual i te i t van deze rubrielc 
k u n n e n vergroten houden wij ons van h a r t e 
aanbevolen 

Op heséaek hij ^^Op Haap t^an Xegels*' 
In tegenstelling tot wat de statige aanhef van haar naam 

zou doen vermoeden — Nederlandsche Philatelistische Ver-
eeniging — is het Haarlemse „Op Hoop van Zegels" een ge
moedelijk gezelschap. Het is haar niet aan te zien, dat ze 
vorig jaar de vijftig is gepasseerd met een aanhang van vijf
honderd leden. Sinds het overlijden van haar erelid J. P. 
Traanberg, heeft zij nog twee bejaarde ereleden, John Rob
bers en P. Engelenberg. Gedrieën waren de ereleden eind 
vorig jaar nog aanwezig op de jubileumreceptie. 

Het bestuur, bestaande uit de heren P. de Jong (voorzitter), 
D. J. Muller (tweede voorzitter) M. W. van de Koog (secretaris), 
J. M. van Putten (tweede secretaris), P. H. S. Mos (penning
meester), W. H. E. Nieuwenhuijs (administrateur rondzend-
verkeer) en J. de Graaf (bibliothecaris), zetelt op het podmm 
in de ruime zaal waar de maandelij Itse vergadering wordt 
gehouden. Desondanks is er geen wezenlijke afstand tussen 
bestuur en de ongeveer honderd aanwezige leden. Het gaat 
er heel genoeglijk toe zonder andere decreten van boven dan 
af en toe een zachte wenk tot stilte als het wat luidruchtig 
toegaat bij de levendige onderlinge ruil. 

De voorzitter is kort in zijn .openingstoespraak en geeft al 
spoedig het woord aan de secretaris, die met de verplichte 
punten al evenmin lang van stof is. Uitvoeriger is de voor
zitter als hij een bloemlezing geeft van wetenswaardigheden 
uit de buitenlandse bladen en ook de secretaris blijkt met 
zijn woorden raad te weten als hij rapport uitbrengt over de 
Bondsdagen, waarheen het bestuur — minus de voorzitter, 
die met vakantie was — werd afgevaardigd. Zakelijk en on
partijdig is het verslag van de secretaris over de gang van 
zaken in Arnhem, al maakt hij er geen geheim van, dat het 
bestuur tegen een „levensgevaarlijke" motie van „De Am
sterdamse Philatelist" heeft gestemd. De vergadering heeft 
volle vrede met zijn toelichting en gaat ook stilzwijgend 
akkoord met de kosten die de afvaardiging ten laste van de 
kas heeft gemaakt. De verhoging van de Bondscontributie 
waartoe in Arnhem werd besloten en waar het bestuur voor 
heeft gestemd, lokt de opmerking uit, dat het tijd wordt de 
verenigingscontributie te verhogen. Het lid, dat deze op
merking maakt, betoogt dat niet-leden tien gulden moeten 
betalen voor een jaarabonnement op het Maandblad, terwijl 
leden drie gulden minder aan de vereniging betalen en het 
Maandblad gratis ontvangen. De voorzitter hield deze wei-
menende broeder voor, dat hij zijn voorstel in portefeuille 
mag houden tot de aanstaande jaarvergadering. Een ander 

goedwillend lid, de heer Margadant die naar Pittsburgh in de 
Verenigde Staten is vertrokken, blijkt zijn oude vereniging 
niet te zijn vergeten. Hij liet weten bereid te zijn tot filate-
listische bijstand in zijn nieuwe vaderland. 

In de meivergadering werden vijf leden — J. D. Bijleveld, 
J. de Graaf, J. D. van de Schans, H. J. Tabbers en H. P. A. 
de Zwart uit Laren — gehuldigd en met een passend ge
schenk bedacht wegens hun 25-jarig lidmaatschap, waarbij 
tevens werd gememoreerd dat de penningmeester al 25 jaar 
in functie is. Vervolgens hield de heer D. J. Muller met 
sprekende voorbeelden een pleidooi voor de klassieke filate
lie onder het motto: „De moeite waard of niet?", waarna de 
lang verbeide veiling volgde. Met een gratis verloting onder 
de aanwezigen werd de welbestede avond besloten. 

Verkoopcijfers 
van Israëlische postzegels 

De Israëlische posterijen hebben op 31 mei 1962 de verkoop
cijfers bekend gemaakt van de onder vermelde zegels: 
(Totaal verkocht voor postale alsook filatelistische doel
einden) 

nominaal 
0,01 
0,03 
0,05 
0,06 
0,08 
0,12 
0,18 
0,25 
0,30 
0,50 
0,07 
0,50 

u i tgave 
Serie Provis. zegels 

Isr. Independence Bonds 

aantal 
12.895.000 
2.872.000 
4.921.000 

15.491.000 
3.762.000 

17.795.000 
1.186.000 
3.480.000 
1.601.000 
2.222.000 

10.068.000 
1.019.000 

inge t iokken 
15.5.1961 

1.11.1961 
M. A. MANUSKOWSKI 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RUILDACEN 

AALSMEER ^ 
De afdeling Aalsmeer en omstreken 

(Hoofddorp, Amstelveen, Nieuw Ven
nep) van de Internat ionale Vereniging 
Philatel ica heeft op 1 en 2 jun i 1962 een 
verenigingstentoonstell ing gehouden ter 
gelegenheid van haar derde lus t rum. 
Voorzit ter A. Filius ontving de e re 
gasten, onder wie de locoburgemeester-
we thouder D. Jonglcind, twee leden van 
he t hoofdbestuur, de algemeen voor
zitter P. L. Backer en de secretaris 
D. O. Kirchner , de eerste secretaris 
van de Nederlandse Bond van F i la te 
l isten-Verenigingen, ir. E. J . de Veer en 
de afgevaardigde van de afdeling H a a r 
lem C. H. de Vries. De afdelingen 
Katwijk, Leiden, Meppel, Schouwen-
Duiveland en Utrecht zonden te legra
fische gelukwensen aan de jubi lerende 
afdeling, die vijftien j aa r geleden met 
elf leden begon, na zes j aa r honderd 
leden telde en thans 170 leden heeft. 
Aalsmeer heeft elk lus t rum met een 
tentoonstell ing gevierd, de eerste maal 
wel i swaar met inzendingen van buiten, 
m a a r de beide volgende keren met ve r 
zamelingen v a n eigen leden. De heer 
Backer bracht jubi leumgeschenken en 
goede wensen van het hoofdbestuur in 
welgekozen bewoordingen over en ir. 
de Veer knoopte aan zijn gelukwensen 
namens het Bondsbestuur behar t igens 
waard ige woorden vast over de hu lp 
die de Bond kan verschaffen voor s tu 
die en regionale tentoonstellingen. De 
heer Jongkind, die de tentoonstell ing 
opende, legde de nad ruk op de waarde 
die de filatelie heeft als vri jet i jdsbeste
ding. 

De inzendingen, verdeeld in zes k l a s 
sen: A. Nederland en Overzeese Rijks
delen, B. Europa, C. Overzee, D. Luch t 
post, E. Pos ts tukken en afs tempel ing-
eri, F . Beeldverzamelingen, w e r d e n 
beoordeeld door een ju ry van drie leden: 
P . L. Backer, N. F . Hedeman en Ph . 
Smulders , allen uit ' s -Gravenhage . 

De heer J . A. Nieuwenhuyzen sleepte 
twee eerste prijzen in de wacht . De 
eerste, met de medaille die Philatel ica 
te r beschikking had gesteld, voor: Af
stempelingen op 5 cent Koning Wil 
lem III , 1872-1880, op br ieven en brief-
s tukken (E) en de tweede, met de b e 
ke r van de afdeling Haar lem, voor N e 
d e r ' a n d Willem III , tandingen in paren , 
s t r ippen, enzovoo'-'' en diverse proeven. 
(A). W. Schenkius kreeg een eers te 
prijs voor een vergevorderde ve rza 
meling Frankr i jk (B), A. J . H. M. Sieg-
m u n d voor een uitgebreide verzamel ing 
Verenigde TTaties (C) en C. v.d. Hof 
voor Transpor t op postzegels volgens de 
ontwikkel ing van de wijze van v e r 
voer (F). In de klassen A, B, C, E, en 
F , werden verder vijf tweede en zes 
derde prijzen toegekend. 

De tentoonstelling werd goed bezocht 
en het mater iaa l maak te een ui ts tekende 
indruk op de bezoekers, wier aanta l 
ongeveer dubbel zo groot was als bij 
het evenement van vijf j aa r geleden. 

§ § 

KATWIJK AAN ZEE 
De afdeling Katwijk van de In t e rna 

tionale Vereniging Philatel ica zal deze 
zomer weer twee rui lavonden,met een 
kleine veiling en verloting houden me t 
de badgasten uit bu i ten- en binnenland 
in het Hervormde Jeugdhuis , Voor
s t raa t te Katwijk aan Zee, aanvang 19.30 
De eerste op maandag 30 juli en de 
tweede op maandag 27 augustus. Vorig 
j aa r waren er behalve bezoekers uit 
eigen land, ook gasten uit België, F r a n k 
rijk, Groot-Bri t tannië , Scandinavische 
landen, de Verenigde Sta ten van Noord-
Amerika en West-Duits land. 

Inlichtingen bij J . L. van Kempen, 
Haviklaan 67, Katwijk aan Zee. Tele
foon (tussen 18.00 en 20.00) O 1718-4615. 

Dag van de Postzegel 
Op zaterdag 6 oktober wordt te A m 

s terdam de Dag van de Postzegel ge
vierd in de St. Janszaa l van Grand 
Hotel Krasnapolsky. De Vereniging 
ROBAVER, Afdeling Filatel ie zal deze 
dag verzorgen in samenwerk ing met de 

Nederlandsche Vereeniging van Post 
zegel-Handelaren en de andere A m 
sterdamse filatelistische verenigingen. 
De P T T stelt een tijdelijk postkantoor 
open van 10.00 tot 13.00 uur, waa r een 
bijzonder s tempel kan worden v e r k r e 
gen. De NVPH, die met verscheidene 
s tands vertegenwoordigd zal zijn, geeft 
voor deze gelegenheid weer een bijzon
dere envelop uit. De zaal gaat om 10.00 
u u r open me t het oog op de verzending 
van posts tukken en op een tentoonstel
ling van postzegels, posts tukken en b i j 
zondere stempels, waarvoor het Neder
landse Postmuseum in beginsel zes k a 
ders heeft toegezegd. 
Het p rogramma luidt als volgt: 
13.00-14.00 uur : Ruil en contact. 

14.00 uur : Officiële opening, zo 
mogelijk door een lid 
van het bestuur van de 
Bond van Nederlandse 
Filatel isten-Verenigin

gen. 
14.15-14.45 uur : Causerie van drs. J . 

Boesman: „Luchtpost 
van gebieden in nood". 

14.45-15.45 uur : Pauze. 
15.45-16.30 uur : Lezing met dia's „Post-

geschiedenis op postze
gels" van J. J. M. Kig-
gen, chef rec lame en 
propaganda van de 
Pe r s - en Publici te i ts-
dienst PTT. 

16.30-17.00 uur : Gelegenheid voor v r a 
gen en antwoorden. 

17.00-17.30 uur : Uitslag van de beoor
deling der tentoonstel
ling. 

4 
Benelux-tentoons telling 
te 's-Gravenhage 

De Benelux-tentoonstell ing, die in de 
tweede helft van augustus zou worden 
gehouden ( juninummer bladzijde 249) is 
wegens onvoorziene omstandigheden 
uitgesteld. De definitieve openingsduur 
is vastgesteld van 20 tot en met 31 ok
tober 1962. 

Nieuwtjes 
De redacteur nieuwtjes ontvangt van vele 
postadministraties gegevens over de nieuw 
te verschijnen zegels in de onderscheiden 
landen. Ook verscheidene lezers van ons 
blad sturen regelmatig inlichtingen, wat wij ten 
zeerste op prijs stellen. Toch zijn er nog ver
schillende landen waarvan wij geen inlichtin
gen ontvangen, of zo laat, dat over actualiteit 
niet meer gesproken kan worden. Het betreft 
speciaal de volgende landen: 
Spanje, en Vaticaan in Europa en van de lan
den buiten Europa: 
Bhoetan, Birma, Bolivië, Brazilië, Chili, Co
lumbia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, 
Ecuador, Guatemala, Haïti, Irak, Jordanië, 
Noord-Korea, Liberie, Libië, Mexico, Nepal, 
Nicaragua, Paraguay, Peru, Rioe Kioe eilan
den. El Salvador, Thailand, Uruguay, Vene
zuela. 
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BONDSNIEUWS 

Kort verslag van de regionale vergadering op 23 juni 1962 
te 'sGravenhage. 

Op de regionale vergadering die op 23 juni te 'sGraven
hage werd gehouden waren afgevaardigden aanwezig van: 
de uitgenodigde verenigingen uit 'sGravenhage, Rotterdam, 
Vlaardingen, Leiden, Loosduinen, drie afdelingen van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te 
weten Monster, Vlaardingen en Voorburg, het hoofdbestuur 
en de afdelingen 'sGravenhage en Flakkee van de Inter
nationale Vereniging Philatelica, te zamen vijfentwintig ver
tegenwoordigers . 

Doel en werkwijze van de regionale vergaderingen werden 
overeenkomstig vorige bijeenkomsten toegelicht (zie april
nummer bladzijde 172). Na uitvoerige discussie over het nut
tig effect, over het voor en tegen van dit soort vergaderingen, 
wordt de slotsom getrokken dat ze nuttig zijn om voorlich
ting te geven en om de meningen te peilen, waardoor de 
jaarvergadering van de Bond, waar men dikwijls in tijdnood 
komt, vlotter kan verlopen. Een bezwaar blijft het tijdsver
loop tussen de onderscheiden bijeenkomsten. 

Over de totale Bondsactiviteiten is ruim tien jaar geleden 
een beknopt gebundeld overzicht uitgegeven; de oplage is 
uitgeput, reglementen zijn gewijzigd, nieuwe organisatie
vormen zijn ontstaan. Het ligt in de bedoeling op korte ter
mijn een nieuw boekje samen te stellen, het zogenaamde 
reglementboekje, dat in een losbladige uitgave alle gewenste 
inlichtingen geeft; de secretaris van elke aangesloten ver
eniging zal te zijner tijd gratis een exemplaar ontvangen; 
veel voorbereidend werk is in het jongste verleden onder 
andere reeds gedaan door de heer D. O. Kirchner. 

Tegen de zwendeluitgiften is niet veel te doen. Voor som
mige staten is het uitgeven van postzegels een kwestie van 
inkomsten. Ook tegen de schadelijke uitgiften is, gezien het 
geringe resultaat dat de Federation Internationale de Phila
telie (FIP) heeft bereikt bij verscheidene postadministraties, 
weinig te doen. De Bond kan zich alleen verstaan met de 
FIP, de Union Postale Universelle (UPU) en de Conférence 
Européenne des Administrations des Postes et des Telecom
munications (CEPT). Ernstige kritiek wordt geleverd op de 
handelwijze van Italië, op de Lundyuitgiften, op antimalaria
zegels en andere. 

O O S T 
250 srair 

1000 „ 

1000 „ 

200 sroot 
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Postverzegelde pakketten 

STANDAARD 
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> 
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Bij de behandeling van de Bondsactiviteiten wordt gepleit 
voor regionaal gespreide deskundigen ter voorlichting en 
instructie. Ook wordt geopperd, dat de leden van het Bonds
bestuur regelmatig de verenigingsvergaderingen zullen be
zoeken om voorlichting te geven. Het Bondsbestuur verwerpt 
deze suggestie; de Bond is een overkoepelend orgaan, de 
verenigingen zijn autonoom, de Bond mag en wil zich zeer 
zeker niet bemoeien met de interne organisatie van de ver
enigingen. Indien een vereniging in haar vergadering voor
lichting van Bondswege wenst, zal het initiatief en het ver
zoek daartoe moeten uitgaan van de onderhavige vereniging. 

Gevraagd wordt of de verenigingen ten behoeve van haar 
leden gratis een exemplaar van de Handleiding voor het 
herkennen van vervalsingen en van de nieuwe Catalogus van 
de Bondsbibliotheek kunnen ontvangen; dit wordt bekeken. 

Er wordt een uiteenzetting gegeven over de besprekingen 
inzake een documentatiecentrum of documentatiedienst. Ge
vraagd wordt of de Bond op dit terrein onder auspiciën van 
de FIP niet tot internationale samenwerking kan geraken. 
Verder wordt gesproken over het Nederlands Filatelistiscn 
Centrum (NFC) en de eventueel te vervaardigen nieuwe 
series dia's. Het ABC van de Stichting voor het Philatelis
tisch Jeugdwerk in Nederland wordt nuttig geacht voor be
ginnende, ook oudere, verzamelaars. 

De kadercommissie zet haar oriënterende taak voort; het 
ligt in de bedoeling te publiceren hoe, wat, waar en op welke 
voorwaarden tentoonstellingsmateriaal beschikbaar is. Voor 
nieuwe aanmaak wordt gezocht naar een aanvaardbare, niet 
te dure, doeltreffende oplossing; uniformiteit voor verdere 
aanmaak lijkt gewenst. 

De Bondsdagen in 1963 zullen gedeeltelijk samenvallen met 
de MELUSINA in Luxemburg; dit kan moeilijkheden geven 
voor verzamelaars die naar beide tentoonstellingen willen 
inzenden. Er zal worden nagegaan of, en zo ja, wat hier nog 
aan te doen is. 

De supplementbladen Indonesië zullen nog wel niet uit 
bepaalde albums verdwijnen, omdat de uitgever op het ogen
blik een belang ziet in het handhaven ervan voor de albums 
Nederland en Overzeese Rijksdelen. 

Ten aanzien van het probleem medailles of diploma's ter 
bekroning van inzendingen zijn de meningen weinig ver
deeld; een en ander zal grondig worden nagegaan. Bij de 
medaillekwestie spelen de financiële mogelijkheden van de 
organiserende instantie een beslissende rol, welke de jury
leden belemmert in hun waardebepaling en in de toekenning 
der medailles. 

Slecht afgestempelde eerstedagenveloppen vragen nog de 
aandacht, alsmede het beoordelingsreglement voor regionale 
tentoonstellingen. 

Omstreeks 17.45 uur eindigt deze vergadering, die, blijkens 
uitlatingen, niet ten spijte van de aanwezigen beslag heeft 
gelegd op een vrije zomerse zaterdagmiddag. 
Eindhoven De tweede secretaris, 

J. J. JONKEH 

Alvorens uw series en engrosmateriaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod 
eens, in de meeste gevallen kan ik zeer hoge prijzen betalen. 

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek ik nog steeds, gelieve 
een lijst te zenden van het te verkopen materiaal waarna mijn 
bieding volgt. Geen inkoopslijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling, voor grote ob

jecten, kom ik ter plaatse. 

A. 3. de Wif 
Albrecht Dürerstraat 4 — AmsterdamZ. — Tel. 71 34 89 

311 



Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 ■ Amsterdam  Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek u gaarne thuis 

+ CATALCGI1963« 

JAC. ENGELKAMP biedt aan 
Curasao 
No. 2 de 3 cent Koning ong. f 27,50 
No. 11 de1>5gldKonmgong. f 55,— 
No. 11 d e i ' / , gid Koning gebr. f 47,50 
No. 12 de 2 / , gid Koningong, f 17,50 
No. 2628 serie ong. f 19,50 
No. 40 de 30 cent ong. f 8,— 
No. 41 de 50 cent ong. f 8.— 
No. 42 de 1 ' / , gid Kon Wilh. 

ong. f 20,— 
No. 43 de 2 / , gId Kon Wilh. 

ong. f 25,— 
No. 69 de 1 / , gId Kon Wilh 

ong. f 6,— 
No. 70 de ly, gId Kon Wilh 

ong. f 14,— 
No. 7172 a serie van vier 

zegels gebr f 9,50 
No. 74 b type 1 en 2 Tezamen

hangend ong. ƒ 15,— 
No. 75-81 Jubileum 1923 com

pleet ong. f 100,— 
No. 89-99 Kon. Wilh. serie 

ong. f 25,— 

No. 100 f 6 cent Kopstaand 
opdruk ong. 

No. 104-120 Herdenkingserie 
compl. ong. 

No. 141-152 serie ong. compl. 
No. 179-181 de2'/, gld,5gld. 

10 gId ong. 
No. 211-233 de serie compl. 

ong. 
No. 231-238 de serie voor het 

Kind ong. 
No. 239-243 de serie zeeman 

ong. 
No. 248-252 de bloemen serie 

ong. 
No. 1-3 vliegpost ong. 
No. 4-16 vliegpost ong. 
No. 18-25 vliegpost ong. 
No. 26-40 vigpost serie ong. 
No 41-44 vigp serie ong 

compl. 
vIgp. no. 45-52 Juliana rode 

serie ong. 
No. 53-68 Helpt serie ong. 
No. 83-88 vliegp. hoge waar

den ong 

f400,— 

f 107,— 
f 27,— 

f 1 6 5 , -

f 9 0 . -

f 12.50 

f 1 6 . -

f 1 6 . -
f 55.— 
f 1 6 , -
f 120,— 
f 60,— 

f 3 0 , -

f 20,— 
f 22,— 

f 310,— 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 — AMSTERDAM — TELEFOON 30998 — GIRO 312696 

TEGEN 
Te koop gevraagd 

HOGE PRIJZEN: 
bundels, massawaar. 

A . V. d. H E I J D E N , Hengelolaan 1196 
Directe betaling. 

kilogoed, enz. 
Den Haag. 

door 

Voor ZICHTZENDINGEN van 

NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN 
FRANKRIJK na 1940 
ZWITSERLAND 
SPORT 

is dit uw adres 
Minimumafname f 10,—. Bij een aankoop boven f25,—, 5 % kortlnf. 
De zendingen rijn zowel voor de heen- als retourzending door ons 
gefrankeerd. 

Wij verzorgen de nieuwtjes van de gehele wereld. Gaarne zullen wij 
ook u de nieuwtjes van uw verzametgebied leveren. Levering op zicht, 
betaling binnen 14 dagen na ontvangst. 
3 jul i : Suriname opening Hotel Torarica, nominale waarde 10 en 15 
Sur. cent. 
Prijs per serie postfris f 0,60, per 10 f 5,75 
Prijs per serie gebruikt f 0 66. per 10 f 6,35 
Prijs FDC f 1.10, per 10 f 9,95. 
16 ju l i : Nieuw Guinea Pago-Pago. 
Prijs per serie gestempeld f 0.70, idem FDC f l . l O . Bovenstaande prijzen 
zijn netto. Bestelling boven *"5.— portvrij. 

Postzegelhandel J. van MASTRIGT 
W. Buytewechstraat 222 
Telefoon (010) 5 87 22 

Rotte rdam-6 
Giro 661478 

MICHEL Overzee L-Z editie 
1962 26,25 

YVERT 3 delen compleet 38.95 
YVERT supplement, maandelijks 

aan uw adres 7,50 
MICHEL supplement, maande-J 

lijks aan uw adres . . . 8,50 
MICHEL Overzee verschijnt 

iedere twee iaar 

YVERT deel 1 Frankrijk met 
Franse Unie 4,15 

YVERT deel 2 Europa zonder 
Frankrijk 15,30 

YVERT deel 3 Rest van de 
wereld 19,50 

MICHEL Duitsland met alle ge
bieden 5,15 

MICHEL Europa catalogus 22,50 
MICHEL Overzee A-K editie 

1962 26,25 

Levering direct na verschijnen. Voor oude catalogi geven WIJ de HOOGSTE inruil-
waarde. Alvorens te bestellen gelieve u dus EERST ons te raadplegen. Ook de bekende 
landen-catalogi van BOREK, de motief-catalogi van BRUN met Yvertnummering 
(Dieren, Bloemen, Sport en Ver. Naties m. Europa), alsook de Spaanse van TORRENS 
zijn in september weer leverbaar. Uw speciale aandacht vragen wij nu reeds voor de 
nieuwe uitgebreide 

DUITSE RUIMTEVAART-CATALOGUS 1963 met verantwoorde nettoprijzen 3,50 

alsook het fraaie in LINDNER klemband gestoken op chamois papier gedrukte 
RUIMTEVAART-ALBUM bijgewerkt tot en met eind 1961 27,50 

Doe als velen reeds deden, ga ook in de LINDNER FALZLOS supplementen ver
zamelen. Wij sturen u gaarne ter kennismaking supplement 1961 van NEDERLAND 
„gratis" toe. Alle LINDNER bladen zijn apart verkrijgbaar. 

S RENNIE HAAGSMA 
POSTZEGELHANDEL POSTGIRO 336559 

Lceuwenstraat 2a — HILVERSUM Telef. 47606 (na 6 uur 49108) 

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 è ƒ 2,75 p. kg. 

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

1 KILO 
MISSIE-ZEGELS! 
Zolang de voorraaci strekt kunnen wij 
afgeven: 1 kilopakket onuitgezochte Ne-
cieriancJse postzegels (afkomstig van óe 
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 5 + 85 et porto bij 
vooruitbetaling of ƒ 1,10 bij rem-
bourszending. 

H. F I O R A N I 
Postorderadres: Beatrixiaan 9, 

De Kaag (post Abbenes). 

Telefoon (02534) 397. 

Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark 



WEET U EEN VOLWAARDIGE 
TELMACHINE TE KOOP V O O R / J J . -

ADDIMAT Rekenwonder 
voor ieder die regelmat ig moet te l len 
en rekenen. 

Kleine, goedkope en toch accurate tel
machine uit Italië, die u feilloos de op
lossing van uw rekenproblemen geeft voor 
nog geen 10°'o van de prijs van een dure 
kantoormachine. De ADDIMAT telt op (in 
totaal tot 99.999.99) en vermenigvuldigt 
accuraat, vlug en toch zo doodeenvoudig: 
U stelt de op te stellen cijfers één voor een m, 
de getallen worden automatisch door middel 
van verdeelraderen en een soepel veerwerk 
opgeteld. De tientallen, honderdtallen, duizend
tallen, enz. verspringen automatisch. Het resul 
taat van uw telling ziet u m duidelijke cijfers in 
de ronde venstertjes, ook ieder sub-totaal. Met de 
knop links zet u alles weer op nul. Met een klem beetje 
routine werkt u met de ADDIMAT net zo vlug als met 
een kantoormachine met knoppen of toetsen. 

(OF 3 X ƒ12.-) 
Verkleinde opname, 

ware crootti der 
cijferj 4 mm 

ADDIMAT Voor alle gevallen waar u geen 
f200." of meer voor een telmachine wil t uitgeven. 

ADDIMAT toor snel optellen van kolommen 
ADDIMAT toor het optellen en uitrekenen 

van kassabons 
ADDIMAT naast de schrijflcassa 
ADDIMAT voor tnagazv/nadmimstratie 
ADDIMAT voor het snel en secuur optellen 

van factuien 
ADDIMAT VOO) huiiuerk van ledeieen die 

studeert 
ADDIMAT voor de effic.jnte huisvrouw 

ADDIMAT 
uw boekhouding; 
winkelvei 'koopsicrs 

admin i s t r a t ru r s 
loodsbazcn 
penningmeebtcrs 
winkelit'i'Ss 

Speciaal voor: 
factiii'islos 
huibviouuen 
studoreiidon 
vertoffonw oordlgors 
kassiers 
/akenliodon 

6RATIS PROEFZENDING! 
Probee r de kleine ADDIM.AT-machine zonder 
d a t het u een cent kos t ! Alles » a t u moet doen 
i s ons de onde r s t aande bestelbon ops turen en 
n a een p a a r dagen « o r d t de ADDIMAT bö u 
afgeleverd. P robee r hem dan een \ ieek lang . 
Kflk 7elf hoe goed hU is geconstrueerd hoe 
duidelijk de cUfers 7.ijn en hoe soepel hl) werk t . 
O n d e m n d t relt hoe de 41)I)IMAT \oor u tel t 
en rekent en \OOIT EEN FOUT \ IAAKT. 
Laa t uw kinderen hun h u l s n c r k controleren. 
P robee r de . \ D D I M 4 T zoveel als u « l i t . En 
aK u het er niet mee eens bent da t ht) u veel 
tijd, geld en moeite bespaar t , dan kosl die proef 
u niets . Ov er de gehele vv ereld Is de v raag enorm 
n a a r dit gloednieuwe product van I ta l iaans 
fabr ikaat . Daarom is de v oorraad maar beperkt . 
Alleen ais u nu direct de bestelbon Invult en 
ons toes tuur t kunnen wU u garanderen dat u 
een .ADDIM-VT ontvangt . 
Zendt dus vandaag nog de bon in! 

Alles wm de 
AddimA u 
bied! 
kost slechts f35.-

(OF 3 X ƒ12.-) 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

V A H R I E l - - nr138 
SCHIETBAANLAAN 122, ROTTERDAM TEL S2S26 GIRO 5«044t 

5end mij gratis geduiende 8 dagen op proef ondei 
•embours .. , stuks ADDIMAT-telmaohlne(s). i 
[k betaal f 35 - ineens / ik betaal f 12.- bij ont- l 
/angst en daarna nog 2 maandelijkse fermijnen • 
;an £12 -. i 
indien het apparaat my met bevalt zend ik het u ■ 
lanco retour en ontvang het betaalde terug l 

# Solide constructie 
# in en uitwendig roestvrij 
♦ mat olijfgroen gespoten 
♦ afmetingen: 15x13x9 cm 

♦ gewicht. 600 gram 
♦ rubberpootjes 
♦ zilverkleurig hoesje 
♦ past in elke akteta 

thuis te gebruiken 

>Jaam: 
\d1e3: 

3<^ / 

file:///ieek
file:///OOIT
file:///IAAKT
file:///DDIM4T
file:///d1e3


De in de 241e postzegelveiling van J. K. Rietdijk N.V. te 
Den Haag behaalde resultaten waren zeer leerzaam. Zij be
vestigden de mening, dat de prijzen voor goede postzegels zich 
nog steeds op een vrij hoog niveau bewegen. Over het alge
meen blijken de hoog-genoteerde stukken bijzonder in trek, 
de vraag hiernaar overtreft nog steeds het aanbod. 
Er is trouwens al geruime tijd een schaarste aan deze zegels 
te constateren, een verschijnsel dat internationaal is. Vele 
verzamelaars hebben al jaren moeilijkheden met hun manco's 
en trachten deze bij hun leveranciers aan te schaffen, doch 
slagen daar dikwijls niet in en nu hebben zij plotsehng de 
mogelijkheid ze op een veihng te verkrijgen. Er zijn echter 
meerdere liefhebbers en gezamenlijk werpen zij zich op de 
fel begeerde stukken zodat een belangrijke prijsstijging on
vermijdelijk is (wet van vraag en aanbod). Zo worden de 
oudere zegels van Nederland en O.R. (mits in goede kwali
teit) hoe langer hoe schaarser en het lijkt ons dienstig eens 
na te gaan hoe de belangstelling voor de verschillende emissie^ 
op bovengenoemde veiling was. 
De uitgifte Nederland Bontkraag is zeer in trek en een niveau 
van 80% Spec. Cat. is vrij normaal. Rijksdaalder-opdrukken 
worden grif gekocht voor ruim 90% cat. terwijl Jubileum 
1923, Veth-type 1926 ca. 80% doen, evenals de onlangs 
sterk verhoogde Olympiade-zegels. De serie A N W over
schrijdt de 100% cat.prijs terwijl Konijnenburg 1946 1-10 
gulden de dubbele prijs van een jaar geleden haalt. Een zeer 
goede prijs haalt ook de 5 cent type Krimpen no. 465v (cat. 
ƒ 500,—) n.1. ƒ 520,—. Jaarbeurs Bandoeng ƒ 62,—, Kreisler 
50 ct. met wmk. ƒ 145,—, complete serie Konijnenburg Indië 
in blokken ƒ 1310,—. Van Ned. Nw.-Guinea blijkt de Waters
noodserie veel gevraagd, een prijs van ƒ 28,— bevestigt dit. 
De in deze veiling aanwezige blokken van vier gaan vlot 
weg en tegen zeer goede prijzen. Lang niet elke verzamelaar 
verzamelt blokken van vier en de vraag hiernaar is dan ook 
geringer, hiertegenover staat echter dat het aanbod ook veel 
minder is. De 3 cent Curagao no. 2 in blok brengt ƒ 150,— 

op bij een cat.waarde van ƒ 165,—, de 10 cent ƒ 145,— bij 
een cat.waarde van ƒ 150,—, de 12Vi cent ƒ 200,— bij 
ƒ200,— cat. Curasao Jub. 1923 overschrijdt de ƒ100,— 
wat in lange tijd niet gebeurd is. Ook de Herdenkingsserie van 
Curagao 1934 bereikt de ƒ 100,—. Van de serie Curasao 
Konijnenburg tot 10 gulden zijn maar liefst 17 series in totaal 
aanwezig, die vlot worden opgenomen. Ook de luchtpost
series van Curasao zoals de nos. 1-3, 18-25 (Prins Bernhard) 
worden tegen stijgende prijzen gekocht en de series tot 25 
gulden, waarvan 10 stel worden aangeboden, vinden gretig 
kopers. Suriname vertoont hetzelfde beeld als Curasao, vooral 
de duurdere soorten brengen zeer behoorlijke prijzen op. 
Zoals te verwachten viel, brengt Nederland eerste emissie veel 
geld op, vooral voor de betere stempelsoorten, stempel Brielle 
op 15 cent, Egyptisch zonder jaartal, ƒ 170,—! Alle hier 
aangeboden stukken werden vlot gekocht. Dat de vraag het 
aanbod overtreft, bleek overduidelijk bij de mooie afdeling 
Engros van Nederland en O.R. Vele posten worden gekocht 
tegen detailprijzen of zelfs daarboven. De prijzen voor Europa
zegels blijken enigszins gestabihseerd met een neiging tot 
herstel, ook de z.g. meelopers doen het nog best: Luxemburg 
1951 Verenigd Europa ƒ 130,—. De zegels der Westeuropese 
landen mogen zich in een uitstekende belangstelling ver
heugen, waarbij sommige landen in bijzondere mate, zoals 
België, Duitsland en alle daarbij behorende gebieden (bezet
tingszones, West-Berlijn, Danzig, Saargebied), Frankrijk, 
Italië, San Marino, Vaticaan, Liechtenstein, Oostenrijk, Scan
dinavië, Zwitserland. Aan het beeld dat de veilingzaal stamp
vol is wanneer de restantverzamelingen aan de beurt komen, 
is men zo langzamerhand wel gewend. Mocht ook u voor de 
a.s. veiling willen inzenden, wacht u dan niet te lang, anderen 
kunnen u voor zijn. Voor inzending bestaat elke dag gelegen
heid. Ook zijn wij gaarne bereid ten uwent te komen voor 
een voorafgaande bespreking. En van onze renteloze vooruit
betaling op te veilen objecten maken steeds meer inzenders 
gebruik. 

J. K. RIETDIJK n.v. - Lange Poten 1 5 A - Den H a a g 
CATALOGI 1963: 

Yvert alle delen voor f 25 —, indien u uw i g st. zijnde 1962 franco toe
zendt. Delen ook apart verkrijgbaar. Levering, begin september. 
Michel Duitsland (eind augustus) f 5.15 
Michel Europa (begin september) f 22,50 

BESTEL N U REEDS! 
POSTZEGELHANDEL „PHILATO" - G. WENTZEL 

Smedenstraat 126 - Deventer - Tel. (06700) 178 67 - Giro- 9178 09 

excl porto 

* = ongestempeld 
Frankrijk 
no. 
256* 
262* 
308» 
321 
Italië 
295/304» 
537* 

Bergsejaan 

15,— 
3 0 , -
17,50 
30,— 

11,15 
35,— 

225 b 

(No's cat. Yvert) 
Albanië 
Vip. 15/21* 47,50 
Danzig 
165/76* 49,— 
België 
293/8* 9,50 
T. Télégraphe 
no. 10 28,50 

alle aanb. vrijblijvend 
Vatikaan 

39* 15,— 
66/71 45,— 
257/60* 10,75 
blok 2* 13,75 
Tsjechoslow. 
Vip 1/3* 77,50 
Vip 10/7* 12,— 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Rotterdam Giro 481779 

(cat. N.V.P.H.) 
Nederland 
no. 
1 h 12,— 
2 k 10,— 
3 47,50 
6 22,50 
N e d . Indië 
7 8,75 
16 12,25 

Inkoop-Verkoop 

ISRAEL TAVIVBLOKKEN! 
POSTFRIS OF GEBRUIKT ƒ 12,50 
OP EERSTEDAGENVELOP ƒ 17,50 

J. P. ROS - RIJNSTRAAT 7 - AMSTERDAM-Z. 
Telefoon (020) 71 1219 - Giro 48 94 85. 

TOPPRIjZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen. 
Restpartijen engros. Grootformaatzegels van Nederland kopen wij ook 
op papier ïl 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 \7 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

tian onze adverteerders 
In verbatKd met het tijdig laten verschijnen 
van het Ued. Maancdblad voor Philatelie, 
verzoeken wij u nogmaals uw advertentie
kopij uiterlijk voor de 28e van iedere maand 
in ons bezit te stellen. 
Kopij, die né deze datum door ons ontvan
gen wordt, zal dan helaas niet verwerkt 
kunnen worden. 
Voor uw medewerking zeggen wij u bij 
voorbaat dank. 
Adv.adm. Ned. Maandblad voor Philatelie. 

De vorige offerten 
van België, Belg. Congo, 2 aanbiedingen 
Eng. Koloniën, Bulgarije, Mexico, Panama, 
Kanaalzone, blijven geldig zolang de voor
raad strekt. 
Liefst reserve-order bijvoegen. 

HENDRIK V A N DER LOO'S 

POSTZEGELHANDEL - FILATELISTISCH BUREAU 

Jul. van Stolberglaan 192 — Den Haag 

Telefoon (070) 85 01 90. Giro 24392 



BEGIN SEPTEMBER 1962 VERSCHIJNT 

CATUOCÜE : 

WERT & Ttll 'tR 

1962 

DE WERT & TELLIER CATALOGUS 1963 
„De Bijbel' van de filatelistische wereld 

Band I Frankrijk en de Franse Unie f 4,15 
Band il Europa (zonder Frankrijk) i 15,30 
Band III Overzee f 19,50 

Prijs complete catalogus in 3 delen f 38,95 
plus porto 

DEZE CATALOGUSSEN ZIJN BIJ ALLE POSTZEGELHANDELAREN 
VERKRIJGBAAR. 
UW HANDELAAR ZAL U VOOR UW OUDE CAT. 1962 BIJ AAN
KOOP VAN EEN CAT. 1963 EEN INTERESSANTE PRIJS AAN
BIEDEN! 

Catalogue YVERT & TELLIER 

Vertegenwoordigers 
voor Nederland 

CATALOGUSSEN 

^CHWANEBERCER. 

Sedert meer dan 
50 jaren de 

iuisfe filatelistis<he 
raadgevers 

De vele vrienden van de wereldbekende MICHEL-catalogussen 
wil len wi j nogmaals op de 

VERSCHIJNINGSDATA 
van de uitgaven van dit jaar attent maken: 

MICHEL DUITSLAND CATALOGUS 1963 prijs f 515 
verschijnt half juli 1962 

MICHEL EUROPA CATALOGUS 1963 prijs r22 50 
verschijnt begin sept. 1962 

MICHEL RUNDSCHAU 1963 prijs f 85o 
Het geliefde maandblad, 10 nrs. franco (het eerste nr. verschijnt begin ok tober '62) 

Uw ti jdige bestelling word t door uw postzegelhandelaar gaarne aangenomen 

Auf der Heide 's P o s t z e g e l h a n d e l - H i lve rsum 

Sunnamelaan 31, tel. 14323 

VERLAG DES SCHWANEBERGER ALBUM EUGEN BERLIN GMBH. MÜNCHEN 12 



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 pnjs is aangepast aan de huidige 
oplage van het maandblad die op het ogenblik ruim 21 000 
exemplaren bedraagt 
Deze rubriek blijft uitsluitend bestemd voor leden van de 
Nederlandse Postzegel Verenigingen 
Betaling na toezending factuur 
Opgave aan. Boom-Ruygrok N V , Ged Oude Gracht 138 
Haarlem, onder vermelding van postzegelvereniging en lid 
maatschapsnummer 
Laatste datum van inzending de 28e van iedere maand 

1 YVERT 1962 VERSCHIJNT BEGIN SEPTEMBER 1 
Deel 1 Franknik f 4 15 
Deel II Europa f 15,30 
Deel III Overzee ' f 19,50 

compleet 3 delen f 38 95 

Uw oude Yvert 
wordt voor goede 
prijs ingenomen 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) Telefoon 31082 

A A N G E B O D E N 

Sta i iu indvie : I i a n c o lüO ver&ch 
uit mijn doublet ten, na overma
king van ƒ 5,— F E Bult, Mean
der 147, Amstelveen 

Te koop aangeb Europa 1961 
post fns , België / 0,70, Gr iekenland 
ƒ 1,05, Liechtenste in ƒ 0,45, 
L u x e m b u r g ƒ 0,75 P Kok, Heren
s t r aa t 344, Weert 

Aangeb Mooie collectie Neder
l and + O.G. en Indonesië, ± 2000 
exempla ren in twee albums Cat -
waa rde ru im f 1000,— Prijs 
ƒ 500,— A Smit Heemskei kplant-
soen 7 Nijkerk 

Aangeb door par t icul ier goed 
verzorgde zichtzenfling van Neder
landse zegels, gebr en ongebr 
a lsmede Engelse Kolomen J Rey 
Pr ins Bernhard laan 40, Ede 

200 versch wereld ƒ 0,87, 500 ver
sch ƒ 2 60 1000 versch ƒ 5,60 500 
Europa ƒ 3,60 100 versch ƒ 8,10 
franco uit mijn doublet ten D van 
Ommen, Popul ie ien laan 3 Epe 
g i ronummer 89 78 56 

Big mail me t honderden aanbie
dingen en bui tenlandse postzegel-
c lubadressen f 1,— C J H tei 
Riet Getter ts ingel 112 Enschede 
Giro 866131 

Te koop Verz Zwitser land (geen 
dienst) iets Liechtenstein Yv 62 
1350—, pi IJS /■ 600,— Verz Ned 
4 O Z cat w ƒ 330 — F D C Ned 
+ O Z cat w ƒ100,— 4 londzend-
boekjes cat w ƒ 200 — prijs 
f 330 — Groot s tokboek gehele 
were ld w o veel sport ongebi 
U S A , groot form zegels ƒ 100,— 
Alles te zamen ƒ 900 — H J Ru-
gers Lacomblés t iaa t 16a Arnhem 

SPECIAALOPHET GEBIED 
VAN DE RUIMTEVAART 

VOOR POSTZEGELS 

TcttiAïtórong^n. 
TASMA/Z^TRAAT 13 

DeN HAAG 

'h KUo bui tenlandse zegels Wel 
afgeweekt maa r ongesor teerd ' 
Enorm veel l anden alles door el
k a a r ' ± 12 500 exempt (twaalf en 
een half duizend ' ) Alles word t 
voor de h a n d afgewogen Zolang 
de vooi raad s t rek t en alleen bij 
voorui tbetal ing of rembourszen-
ding SI ƒ 37,50 franco Enkele 
1/1 ki lopaket ten zijn beschikbaar 
voor ƒ 75 — franco (± 25 000 ex ) 
H FIORANI, Beat r ix laan 9 De 
Kaag Postgiro 41511 t n v I J 
Mark 

GEVRAAGD 
Te koop gevraagd speciale Vluch
ten, (vliegbiieven) zend brief
kaar t W J Len tmg v d Wate
ringelaan 154 Vooiburg Tel 725793 

Bod gevraagd Europa 1956 t m 
1961 compleet en postfris alsmede 
alle na 1956 u i tgekomen N A T O -
zegels en bijlopers Europa Alles 
op blanco bladen ach te r Hawid-
s t roken A Otter Handwerke r s -
zijde 127 Drach ten 

Gevr F.D.C 's J a p a n beti zegels 
Yvert n r 664/75 (maandelijkse 
bloemenzegel 1961) serie compl 12 
st alleen Ie kwal P B Elzenga, 
Laarweg 7, Bennekom 

r e koop gevraagd Rusland. No 
1 - 2 - 3 - 4 - 36A - 99 - lOOA - 113A 
131 - 135/36 - 138B en C - 195B -
245B en C - 321 22 - 326 27 - 337B -
440 - 442A - 466A/67 - 608A - 623 24 -
664'6b9 - 680 82 - 685 - 694 96 - 708 -
755/99 alles gebr Yvert Gaa ine 
zichtzending en prijs Corn Rose 
Ged Oudegracht 40 Haar lem Tel 
11136 Bankre la t i e Twentsche 
Bank 

Te koop gevraagd: Ned 1940 Tra-
lieserie nrs 370 371, 372 en 373 -
Indonesië cijfertype 1949, n i s 363B 
en 369B - Rep Indonesië R I S 
opdr nrs 21 22 23 14A 18A 
Alleen ne t gest exempl Aanbied 
met prijs aan J Kuiper Chr Sa
nator ium, Zeist 

Te koop gevr Series of betere 
zegels van Ned en O G of Indo
nesië A Berkelaar , Doelenstr 114 
Delft 

Te koop gevraagd plaatfouten, 
druktoeval l igheden afwijkingen 
etc etc N O G en verdei elke 
sooit daarop be t rekk ing hebbende 
l i t e ia tuur G F v Kispal S t e u e -
laan 7 Hilversum 

RUILEN 

RUILEN Zend mij 100 of uw goede 
doublet ten plaatjeszegels etc U 
ontvangt gegarandeerd een goede 
collectie in rui l van mij P La-
bruvè i e P O Box 428 Geraldton 
( W A ) Aust ia l ia 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse filateiistische tijdschrift - verschijnt om de 
14 dagen gem omvang 84 pagina s fotopagina's op kunstdrukpapier abonne
mentsprijs f 7,90 per half jaar franco Vraagt gratis proefnummer 

Woordadveficnties opschriftwoordeD 45 cent tekstwo-irden 18 cent 
Verlegen» ocrdiging voor Nederland 
P C van Andel Postbus 54 Katwijk aan Zee giro 5169 28 

Ik ben begonnen met een blokkenverzameling postfris en zou deze gaarne 
aangevuld willen zien met de onderstaande nummers van de oudere uit 
gaven nos 50 t/m 76 81 t/m 286 289 t/m 331 336 t/m 378 402 403 
454 t/m 459 556 t/m 560 zo mogelijk ook eerdere uitgaven eveneens rol 
tanding ook in paren en blokken Wie kan mij helpen'' 
J Cramer, Nieuwe Parklaan 13, Den Haag Tel na 5 uur (070) 55 52 78 

WEDERVERKOPERS! 
Wi] 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 

BILLIJKER 
100 versch 
200 versch 
325 versch 
200 versch 
Vrijblijvend 

Hongarije groot formaat 
Hongarije groot formaat 
Hongarije groot formaat 
Hongarije groot formaat 
op voorraad 

BB 
gebr 
gebr 
gebr 
uitsl compl series 

INTERNATIONAL STAMP TRADE 
Internationale Postzegelhandel - AMSTERDAM 
BETER BB 

gebr 

ANNE DEVRIES 
- Postbox 312 -

BETER 
f 2 50 
f 9 75 
fSO-
M 5 -

Tel 5 57 90 
BILLIJKER 

THEMATISCHE VOORSTELLINGEN 

PORTUGESE KOLONIEN 
Macao nrs 56ifi7Z 
St Thomas 344/353 
St Thomas blok 
nr 1 
Angola 357/376 
Timor 269/278 
Guinee 281/290 
Mozambique 387/410 
Mozambique 387/410 ƒ 35,-
Mozambique 419/438 f 60,-

ƒ 20 — ongebr 
ƒ 90 — ongebr 

ƒ 175 — ongebr 
ƒ 55,— ongebr 
ƒ 55 — ongebr 
ƒ 11,50 ongebr 
f 160 — ongebr 

gebr 
ongebr 

Te koop gevraagd beteie zegels en verzamelingen 

Rita van Maanen 
Rokin 10 - Am terdam Tel (020) 3 33 31 

Inkoop - Verkoop - Taxaties 
Telefonische afspraak 's morgens voor U uur 's middags na 5 uur 

RUIMTEVAART U S A SPEC AANB Gnssom, Shepard, New Concord, 
Carpenter idem bez N York Americans in Orbit Glenn met handt ƒ 2,:>0 
p st Carnets Enos Glenn Shepard, Carpenter Gnssom ƒ 3 50 p st 
Suriname Spec ki t Bezoek Prinsessen Irene en Margriet ƒ 1 40 Max krt 
Zilv Bruil ƒ 150 Hotel Toiranca f 115 (f 0 60) Malaria ƒ 0,95 
(>f 0 50) Mooi gebruikt Hammar<kj ƒ 0,85, Bruil f 0,55, R Kruis 
ƒ 2,95 (•ƒ 2 85) Malaria ƒ O 55 Torranca ƒ 0,65 Zwitserl Pro Patna 
'62 ƒ 2,50 Duitsl Vlinders ƒ 1,85 Mainz ƒ O 65 Spanje Rubens ƒ 2,40 
Wapens AMU en Badajoz p st ƒ 0,70 Alle FDC uitsl Ie kwal Porto 
EXTRA 
T HARTEVELD s FDC SERVICE - KERSTROOSSTR 9c - ROTTERDAM 12 
TEL 184200 GIRO 507407 

INTERNATIONALE PHILATELISTENBEURS EUROPA 

Maandag 17 september 1962 in de congreszaal in Krasnapolsky ce Amsterdam 
Toegang vnj Bijzondere eerste dag envelop met speciaal stempel Tevens een klein 
aantal carnets 

Inlichtingen bii het Verbond van Postzegelhandelaren Postbus 296 Amsterdam 



. . ] ^ I l i E l l I ^ i % ] \ l l l I i % is verhuisd van Vrouw Juttenstraat naar 

CKYLOIMLAAI« 11 - I r e E € : i i T 

Richt al l ' w bestel l ingen en a a n v r a g e n voor fdc . -a lbums, s tockboeken enz. nu a a n ons nieuwe adres . 

Stockboeken- en alhumindustrie 

„ i V E E R L A N D I A " eigenaar G. G. ter Horst 

Ceylonlaan 11 - U t r ech t , Tel . 0 30 - 108 34 

P.S. ün/ .e ar t ike len zijn u i t s lu i tend ver-

krijabaal- via de hande l . 

EEN NIEUW SEIZOEN + UW NIEUWE CATALOGI 

Beste/ daarom reeds NU bij ons, zodat U tijdig klaar voor de start bent! 

Y v e r t d I . I Frankriik + Geb. . . •4,15 Mi, Europa ± 22,50 
id. dl. II Europa 15,30 Michel Duitsland ± 5,15 
ld. dl. Ill Overzee 19,50 Ned. Spec. Cat 3 ,— 

en de div. motief- en nettocatalogt. 

POSTZEGELHANDEL 'T CRAYENEST - GIETEN (Dr.) 

( V a n 29 7-27 8 a.s. z i jn w i j m e t v a k a n t i e ! ) 

IN- EN VERKOOP V A N 
Ie en 2e emissie Neder'and 
Proeven, blieven, etc 
Tevens afstempel mg vóór ± 1900. 

POSTZEGELHANDEL 

„ P H I L A T O " 
G WENTZEL - SMEDENSTRAAT 126 - DEVENTER 

Telefoon (06700) 1 78 67 - Giro. 91 78 09 

Direct geld voor v e r z a m e l i n q e n , p a r t i j e n , massaqoed 
en k i lowaar . Bij a a n b i e d i n g massawaar 
q a a r n e o p q a v e van soort én h o e v e e l h e i d . 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petristraat 8 • UTRECHT (Ooa in Al) 
telefoon 3 10 82. 

„GLOBUS",DUITSLAND-NETTO-CATALOGUS 
1963 - prijs f 2,25 

t evens ; Oostenrük ƒ 1,50, Zwitser land/Liechtenstein f 1,75, Scan
dinavië ƒ 2,50, Europa/Volkenbond/Uno ,/' 1,—. 
Verkri jgbaar bU uw hande laa r of toezending ui ts lui tend na s tor
t ing plus 20 et. por t op postgiro 512461 t.n v. 

Postzegelgroothandel W. F. HE IM ANN 
Parnassusweg 24 lis — AMSTERDAM-Zuid 2 Tel. 79 26 40 

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINCEN 

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

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

TE KOOP 
GEVRAAGD; 
Verzamelingen 

/ Partijen ' Postzegels 

betere losse \ 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM 
IK U GA ARNE BEZOEKEN 

ALBUMS 
Bondsalbum K i l ƒ 6,50 
„DAVO" album 15,— 
,,Holland" album , 10,— 
Groot insteekboek 

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

Insteekboek(jes)en: ƒ 0,95, ƒ 1,—, 
ƒ 1,65, ƒ 2,—, ƒ 2,50, f 3,50, 
ƒ 4,95, ƒ 9 , - . 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 5,50, ƒ 7,50 en 
ƒ 12,— 

H A G A ' S P O S T Z E G E L H A N D E L 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

Bent U verzamelaar!! 
Hier IS uw kans om op bijzonder goedkope wijze uw verza
meling te vergroten in waarde. 

Wi j offreren 
Engelse kolonies Ie ts , cat . w a a r d e van N F 100.- voor slechts f 20,- g e b r u i k t • 
ongebru ik t . 
Scandinavia lots, cat . w a a r d e van N F 100,- voor slechts f 25 , - ongebru ik t . 

V e r d e r : 

D e n e m a r k e n 
Yvert '62 
2 
3 

5 

6,— 
4,— 
0,75 

10 ,— 

D e n e m a r k e n . 
8 
9 
23a 
32 

0,60 
12 ,— 
10 ,— 
10,— 

Deens West Ind ie 
6 1,25 
8 3 ,— 
10 1,25 

Speciale A a n b i e d i n g . 
Q Elizabeth II, lots cat. waarde NF 100,— voor ƒ30 ,— alles gebruikt. 

Bahamas 
160 
162 
Barbados 
222/23 
226/28 

2,25 
12,— 

4,— 
0,75 

Brits Guiana 
184 
190/94 
Gibraltar 
143 
Ghana 
53 

0,15 
1,65 

12.— 

3,— 

54/58 
lp 5 
Selangor 
77 
Fiji 
154 
Jamaica 
133 
134 
160 
174/76 
179 
182/84 

3,— 
0,40 

7,50 

2,25 

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 

0,15 
0,25 
2 , — 
2 , — 
1,75 
1,75 

0,40 
0,65 

N o o r d Rhodesia 
53-57 7 ,— 
59-64 1,50 

Zuid Rhodesia 
77 4 , -
p.1/6. 3,50 
Rhodesia 
land 
1/13 
19/29 
Sarawak 
189/201, 

Nyasa-

4,— 
2,50 

4.— 
Sierra Leone 
180 0,15 
181/8» 2.— 

Nteuw Zeeland. 10 versch. Health series, f 4 , — alle aangeboden zegels uit
sluitend gebruiict. Orders via luchtpost, zeepost of giro 34 46.23. 

A POSTZEGELHANDEL © 

HENRI KUIPERS 
P.O.B. 1488 CLARKSON ONTARIO CANADA 



jgjIlDP 
De Nederlandsche Postzegelveiling 

ROKIN 58 - AMSTERDAM-C - TELEFOON: 3 02 61-24 23 80 

Regelmatig grote internationaal gerichte veilingen 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

in onze 

EERSTE N A J A A R S V E I L I N G 
die in de eerste dagen van OKTOBER gehouden wordt, komt op 
velerlei gebied zeer belangrijk materiaal ten verkoop. 

Met de uitkaveling van enkele belangrijke Inzendingen is reeds 
een aanvang gemaakt. 

Toevoegingen voor deze IMPORTANTE VEILING, waaraan ̂ inter
nationaal ruime publiciteit zal worden gegeven, kunnen tot om
streeks medio augustus plaatsvinden. 

Belangrijke objecten gaarne spoedigst, met het oog op de voor 
een doeltreffend verkoop vereiste voorbereiding. 

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 vrijblijvend thuis. 
Wij leveren bijna alle postzegels van N.O.R. tegen 75% 
van de catalogusprijs; betaling na ontvangst. 

Speciale aanbieding Frankrijk 
ongebruikt, bijv.: 
No. 148/155 f 600,— 
No 252 f 22,50 
No. 261 f 12,50 
No. 262 f 30,— 
No. 296/97 f 25,— 
No. 354/355 f 30,— 

No. 853/858 f 
No. 867/72 f 

6,25 
11,25 

Luchtpost gebruikt: 
No. 15 f 67,50 
No. 14 f 75,— 

Overigens hebben wij bijna alle zegels van Frankrijk voor
radig, sommige echter 1 è 2 x. Haast u dus met het sturen 
van uw mancolijst. Wi j vragen ± 5 0 % Yvert en beta
ling na ontvangst. 

Zeer speciale aanbieding Suriname Post 36/46 
gebruikt f 49,50 
Collectie Duitsland -I- Saargebied, ongebruikt, 
practisch na 1945 compleet, prijs Y 2500,— 

LUCIFERSMERKEN-
SIGARENBANDEN 
S I G A R E N B A N D E N : 

100 versch. Nederland f 1,50 
100 versch. Duitsland f 1,50 
100 versch. Canarische eil f 3,— 
Victor Hugo (8) grote band f 2,— 
Lugano (5), grote band met Zwitserse steden., f 1,25 
België: 
Beroemde mannen (10) in 2 var. leverbaar p.s. ƒ 1 , — 
Grote banden Paola-Fabiola-Boudewijn, enz. 
3 series leverbaar van 2 st. p.s f 0,60 
Belgisch vorsten (10), Luxemburgse vorsten (10), 
p.s f 1,50 
Vraagt gratis onze pri jsl i jst! ! ! ! 

L U C I F E R S M E R K E N : 
100 versch. Nederland f 1 , — 
100 versch. België f 0,75 
1000 versch. België ' f 17,50 
100 versch. India f 0,75 
500 versch. India f 3,50 
Unieke collectie Drankbestrijding, Holland, 360 
versch f 3,75 
Dominoserie Joegoslavië (140 st.) slechts f 2,50 
BIJ AANKOOP VAN f 10,— of hoger 1 0 % kort ing. 
Bestellingen boven de f2,50 franco. 
Franco toezending na ontvangst van het bedrag op onze 
giro 130203. Desgewenst onder rembours. Hiervoor wordt 
door de P.T.T. f 0,50 extra in rekening gebracht. 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Det. Depot: B. Woudstra-Amstelkade 116-Amsterdam-Z 

Tel. 0.20 - 795904 


